
Nagy siker aratott Szirota
Jenny és a lányok mûsora
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– A mi életünkben piros betûs ünnep
ez a nap, mert együtt, ismét együtt va-
gyunk – hangsúlyozta megnyitó be-
szédében Kálmán Béla polgármester
a városnapon. Köszönetet mondott
mindenkinek az elmúlt egy évben vég-
zett munkájáért, ami azért is megbe-
csülendõ, mert mind többen élnek egy-
re nehezebben városunkban is.

erõfényes
árosnapi

Kálmán Béla meg-
nyitó beszédét tartja

Kitûnõ hangulatot teremtettek
az iskola néptáncosai

Jól mutatott a Mi kis falunk
Egyesület sátra

A közelmúlt eredményeit sorolva említette
meg a szõlõlaposi pihenõparkot, a kulturált
eladóhelyekkel bõvült piacot, a megszépült
sportpályát, a látogatókat kemencével,
csûrrel váró tájházat. A megújult mûvelõ-
dési ház után hamarosan elkészül az új pol-
gármesteri hivatal. Pályázati pénzbõl cso-
portszobákkal, konyhával gazdagodik az
óvoda (s ez munkahelyteremtést is jelent),
gyermekeink mindegyike eljut színházba,
táborokba, kirándulásokra.

A tervek között szerepel a brikettgyártás
elindítása (a dolgozókat már képzik),
kerékpárút építése, urnafal kialakítása a
temetõben, s a Sugár út végleges korszerû-
sítésérõl sem mondtunk le.

Ezután Nagy Gábor, testvér-
városunk, a szlovákiai Jászó
polgármestere lépett a mikro-
fonhoz. Megköszönve a meg-
hívást emlékeztetett arra, hogy
három héttel korábban náluk
volt hasonló rendezvény ma-
dai vendégek részvételével. Azt
szeretnék, ha ez a kapcsolat nem
merülne ki az elõljárók, a spor-
tolók találkozásában, hanem

barátság szövõdne a két település lakói kö-
zött is.

A megnyitón Koncz László rendõr alez-
redes a megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje
megbízásából a bûnmegelõzés terén végzett
kiemelkedõ munkájáért tárgyjutalmat adott
át Kapin Béla polgárõrnek.

A folytatásban feldübörögtek a régi és új
erõ- és munkagépek, megkezdõdött a 30
masina látványos felvonulása.  A hagyomá-
nyos termékbemutató ezúttal mindössze
egy kis standra korlátozódott – elsõsorban
azért, mert a késõ tavaszi fagy miatt nem
nagyon volt mit bemutatni. A programban
ezután a helyi és környékbeli mûvészeti cso-
portok léptek színpadra, miközben az ízek
utcájában is hozzáláthattak az ebédhez a ven-
dégek. A nap szüreti felvonulással folytató-
dott, tûzijátékkal és utcabállal zárult.

Nagy tapsot kaptak a kis ma-
zsik

Népszámlálás
Elõzõ számunk 2. oldalán írtunk
az immár zajló népszámlálásról.
Ismételten és nyomatékosan
felhívjuk olvasóink figyelmét arra,
hogy a törvény értelmében a rész-
vétel, a hiteles adatközlés kötelezõ,
az együttmûködés megtagadása
bírságot von maga után.

Arra kérünk tehát mindenkit,
tegyen eleget kötelességének,
segítse az összeírók munkáját.
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Ferenczi István: az örök pedagógus
– Sosem felej-

tem, hogy a rend-
szerváltás után öt
éven át végigjár-
tuk a tantestület-
tel az európai kul-
túra legfonto-
sabb helyszíneit,
voltunk például
Athénban, Pá-
rizsban, Rómá-
ban, Londonban.

Két oka is van, hogy ünnepeljen, emlé-
kezzen városunk közismert, köztiszte-
letben álló polgára, Ferenczi István:
belépett 70. életévébe, s miután fél év-
százada szerezte oklevelét, illetve tett ké-
pesítõ vizsgát, a Nyíregyházi Fõiskolán
átvehette az aranydiplomát. Ezek apro-
póján kértük egy kis visszatekintésre.

kurzusokat szerveztünk a határainkon
túl, Szlovákiában, Kárpátalján, Erdély-
ben, népszerûsítettük az oktatás-nevelés
új típusú módszereit.

– Az Ön példája igazolja, hogy
egy kis vidéki iskolának, az ottani
pedagógusnak is lehet kisugárzó
hatása.

– Valóban, a madai iskolát országosan
is modellértékû intézményként tartották
számon. Több, mint ötven tudományos
publikációt tettem közzé, ezek között
három önálló kiadvány volt. Fõ kutatási
területeim: a pedagógus közösségek, a
tanulói önkormányzatok, a helyi nevelési
rendszerek kialakítása.

– Mindezek mellett futotta ener-
giájából a közéletre is.

– Szinte mindvégig tanácstag, majd
önkormányzati képviselõ voltam. Éve-
ken át vezettem az oktatáspolitikai bizott-
ságot, és most is tagja vagyok a pénzügyi
bizottságnak. Kutattam településünk tör-
ténetét, az iskola névadója, Patay István
pályafutását. Utóbbi hitvallását magamé-
nak vallom: ,,A legnemesebb a bajban
hû maradni”, s miként õ, én is patrióta
és magyar vagyok.

– Mit üzen az olvasóknak?
–Várszegi Asztrik pannonhalmi fõa-

páttól kaptam egyszer egy rézkarcot. Egy
meztelenül a sötét mélységbe zuhanó
megkötözött embert ábrázol, a felirat pe-
dig így szól: Ne hidd, hogy helyzetbe
hoztad magadat. Maradjunk tehát
szerények, hisz porszemek vagyunk…

– Nyírmadán születtem, itt jártam ál-
talános iskolába, s a nyíregyházi tanító-
képzõ utolsó évfolyamán végezve lettem
pedagógus. Késõbb, 1968 és 1972 között,
már munka mellett végeztem el a magyar-
történelem szakot a Bessenyei György Ta-
nárképzõ Fõiskolán. Nyírjákón kezdtem
a pályát 1960-ban, közben letöltöttem a
két éves katonai szolgálatot.

– Mikor jött haza?
– Amikor házasságot kötöttem, 1965-

ben. Ettõl kezdve tanítottam az itteni
általános iskolában 2003-ig; 1967-tõl
1974-ig voltam igazgatóhelyettes, 1974-
tõl 2000-ig igazgató. Aki Nyírmadán él
és mozog, szinte mindenki tanítványom
volt, közülük sokan lettek orvosok, jogá-
szok, közgazdászok, pedagógusok, kato-
natisztek, rendõri vezetõk, polgármes-
terek. Idõközben megszereztem a közok-
tatási szakértõ képesítést is,  ezen a téren
ma is aktív vagyok.

– Pályafutásának melyek voltak a leg-
emlékezete-sebb történései?

Ez óriási szemléletbeli gyarapodást jelentett,
kitágult elõttünk a horizont. A másik, amit
nagy sikerként éltem meg, hogy 1990-ben –
az országban elsõként – megalakítottuk a
Beregi Iskolaszövetséget, amelyet 2000-ig ve-
zettem. Sokat tettünk közösen az iskolák au-
tonómiájáért, a pedagógiai programok elké-
szítéséért. 

– Munkássága túlmutat települé-sünkön,
térségünkön is.

– Igen, hiszen Petrikás Árpáddal, a deb-
receni egyetem legendás pedagógiai profesz-
szorával – akihez szoros barátság is fûzött
– megalakítottuk az Alkotó Pedagógusok
és Nevelõintézmények Egyesületét (APNE),
amelynek õ volt a tiszteletbeli elnöke, én
pedig 1994-tõl 2000-ig az ügyvezetõ elnöke.
Hajdú-Bihar, Borsod, Békés, Szolnok és
természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben kutattuk a helyi nevelési rendszereket,
segítettük a sajátos intézményi arculat kiala-
kítását. Bekapcsolódtunk az egyetemi tanszék
munkájába, pedagógiai heteket, iskolakon-
ferenciákat, nyári egyetemet, továbbképzõ

hírek röviden

 Szeptember 20-án a Napsugár Óvodában
tartott ülést a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat. A testület Jóni Bertalan elnök veze-
tésével a 2011. évi költségvetésük elsõ féléves
teljesítését vitatta meg.

 Szeptember 8-án a kivitelezõ készre jelen-
tette a mûvelõdési ház átépítését. Szeptember
16-án megtörtént a mûszaki átadás, az intéz-
ményt használatra alkalmasnak találták, s az
apróbb javítások elvégzése után elkezdõdhe-
tett a beköltözés. A 9 napos kötbért az ön-
kormányzat kiszámlázta.

 Az új polgármesteri hivatal átadásának
eredeti határidejét október 15-ére módosí-
tották. Miközben a kötbér „ketyeg”, végeztek
a burkolással, a gépészeti szerelésekkel, követ-
kezhetett az ajtók, ablakok beállítása.

 Véglegesen átadták rendeltetésének a szõ-
lõlaposi tavat és a körülötte kiépített szabadi-
dõ parkot. Megtörtént az elszámolás is, a ké-

sedelmes teljesítés miatt 6,2 millió forint köt-
bér érkezett az önkormányzat számlájára.

 Október 1-jén indul és 2012. decem-
beréig tart az a közfoglalkoztatási minta-
projekt, amely a 90 millió forintos összegbõl
száz munkanélkülinek nyújt kenyérkereseti
lehetõséget. Feladatuk elsõsorban a bel- és
csapadékvíz elvezetése lesz, az egészségügyi
vizsgálat, a munkaruha és a szerszámok költ-
ségeit a fenti összeg tartalmazza.

 A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
– az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is
csatlakozik önkormányzatunk a Bursa Hun-
garica ösztöndíjhoz. A felhívás megjelenése
a napokban várható.

 A Sugár út végleges rendbetétele kapcsán
a testületi ülésen az fogalmazódott meg,
hogy az önkormányzat önerõbõl ennél töb-
bet nem tud tenni, de továbbra is keressük
a pályázati lehetõsé-geket.

 A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert arra, hogy folytassa le azt az
eljárást, amelynek eredményeként önkor-
mányzati tulajdonba kerül az Ady Endre
utcán kiépítendõ kerékpárút alatti terület.

 Tekintettel arra, hogy a Napsugár Óvo-
da korszerûsítését célzó pályázaton 150 mil-
lió forint helyett 128,7 milliót nyert önkor-
mányzatunk, a saját erõ is 6,4 millió forintra
csökkent.

 Emlékeztetõül felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy a Nyír-Flop Kft. legkö-
zelebb október 20-án,  november 17-én, vé-
gül december 15-én szállítja el a szemetet.

 A Tájház állandó kiállítása elkészült,
elõzetes egyeztetés alapján látogatható.  Idén
kistérségi pályázattal egy többfunkciós ke-
mence épült a Tájház udvarán  közösségi
használatra. Az igényt a Mi kis falunk egye-
sületnél kell jelezni.

         Ferenczi István
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Koraõszi testületi témák

döntött az önkormányzat

Rendelet a díszpolgári címrõl
Hosszadalmas vitát váltott ki a díszpolgári
cím adományozásáról szóló rendelet ter-
vezete. Az elõterjesztéssel szemben a több-
ség úgy döntött, szervezeteknek nem, csak
személyeknek adományozható a kitüntetõ
cím (utóbbiak esetében elhunytaknak –
posztumusz – is odaítélhetik).

Javaslatot (írásos indoklással) július 31-
éig tehet a polgármester, a képviselõ-testület
bármely tagja, a jegyzõ, a civil szervezetek
és az intézmények vezetõje.

A címet évente legfeljebb ketten kaphat-
ják meg, s azt a városnapon adják át nyilvá-

nos polgármesteri méltatás közepette. Az
elismerés díszoklevéllel, emlékplakettel,
valamint legfeljebb 100 ezer forint értékû
tárgyjutalommal jár.

A díszpolgár tanácskozási joggal részt
vehet a képviselõ-testült ülésein, az önkor-
mányzat által rendezett ünnepségeken,
díjtalanul látogathatja az önkormányzat és
intézményei rendezvényeit, családja bele-
egyezésével díszsírhelyet kaphat. A testület
megfoszthatja a díszpolgári cím viselésétõl
azt a személyt, aki a címhez méltatlan maga-
tartást tanúsít.

Bár augusztus végén volt egy soron kívüli,
rövid testületi ülés (az iskola pedagógiai
programját és alapító okiratát kellett sürgõ-
sen módosítani), a munkaterv szerint szep-
tember 21-én gyûltek össze tanácskozásra a
képviselõk (az építkezés okozta felfordulás
miatt ezúttal az iskolában).

Egészségügyi helyzetkép

Elsõ ízben szerepelt napirenden a váro-
sunk egészségügyi helyzetérõl szóló beszámo-
ló, melyre meghívást kaptak az orvosok, vé-
dõnõk is. Az illetékes szakbizottság megálla-
pította, hogy az ágazat szakemberei hatalmas
munkát végeztek, településünk lakosságának
egészségügyi ellátása zökkenõmentes, ezért
köszönet illeti az érintetteket.

Az elõterjesztés szerint az önkormányzat
az egészségügyi alapellátás részeként gondos-
kodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a
fogorvosi, az ügyeleti, a védõnõi és az iskolai
egészségügyi ellátásról.

A két háziorvos dr. Nyéki Tamás és dr.
Szegedi János, ketten összesen 4756 nyilván-
tartottról gondoskodnak praxisukban.
Fogorvosként április 1-je óta dr. Bácsa Gel-
lért Ákos dolgozik váltott rendelési idõben,
és heti egy alkalommal iskolai fogászati szû-
rés is van.

A központ ügyelet 2005. júliusa óta Bakta-
lórántházán mûködik. Mint a vitában el-
hangzott, az önkormányzat azt tervezi, hogy
az igényeket figyelembe véve néhány órás
szakorvosi rendelést szervez.

Szerteágazó feladatokat látnak el a körzeti
védõnõk: Cseszlainé Szabó Katalin (1. sz.
körzet), Szabóné Jakab Anikó (2.) és Poórné
Fodor Erzsébet (3.). Munkájukat segíti, hogy
az önkormányzat idén tavasszal a Kálvin tér
6. szám alatt kialakította végleges helyüket.

A beszámoló fontos tanulsága, hogy (ná-
lunk is) jellemzõ a helytelen életmód, az elhí-
zás, a kevés mozgás – ennek összes káros kö-
vetkezményeivel. A fogorvos is szóvá tette,
hogy általában csak akkor keresik fel, amikor
már baj van (az iskolások meg akkor, amikor
már megkezdõdött a tanítás)…

Gazdálkodás félidõben

Az önkormányzat idei elsõ féléves gazdál-
kodásáról szóló beszámoló volt a következõ
napirendi pont. Az elõterjesztést a Pénzügyi
Bizottsághoz hasonlóan a testület is elfogad-
ta. Az írásos anyag számba vette a különbözõ
intézkedések nyomán szükségessé vált költ-
ségvetési módosításokat, a hiány csökkentése
érdekében hozott intézkedéseket (amelyek
azonban nem szüntették meg a likviditási

problémákat). Tartalmazza a beszámoló az
uniós támogatással megvalósuló beruházá-
sokat és azok teljesítésének állását, a bevételek
és kiadások alakulását az év elsõ hat hónap-
jában.

Álljon itt néhány figyelemre méltó szám:
az önkormányzat által foglalkoztatott dol-
gozók átlaglétszáma 197,7 fõ volt; lakásfenn-
tartási támogatásban 579-en, rendszeres szo-
ciális segélyben 52-en részesültek; 536 család-
ban 1130 gyerek részére állapítottak meg
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt;
óvodáztatási támogatást 99 család 128 gyere-
ke kapott 1,5 millió forint összegben.

Az intézmények gazdálkodásáról megál-
lapították, hogy idõarányosan, a költség-
hatékonyságot szem elõtt tartva használták
fel a rendelkezésükre álló pénzt.

Bár az önkormányzat minden tõle telhetõt
megtett, ennek ellenére szükség volt a folyó-
számla-hitelkeret részbeni felhasználására,
hogy a likviditás, a fizetõképesség folyamato-
san fenntartható legyen, az intézmények za-
vartalanul mûködjenek.

A fentiekhez kapcsolódóan a testület né-
hány ponton ismét módosította az idei költ-
ségvetést.

Beszámolt az óvoda

A munkatervnek megfelelõen vált esedé-
kessé a Napsugár Óvoda mûködési feltéte-
leirõl és gazdálkodásáról szóló beszámoló,
amelyet Tóthné Szûcs Éva intézményvezetõ
terjesztett elõ.

A helyzetelemzésbõl kiderül, hogy a tárgyi
feltételek a 2004-es felújítás, bõvítés óta jelen-
tõsen javultak, a személyi feltételek megfe-
lelnek a szükségleteknek. A beiratkozott gyer-
meklétszám 245 (az év végére 249 lett), közü-
lük 145-en tartoznak a cigány kisebbséghez,
155-en halmozottan hátrányos helyzetûek.
A létszám jövõre a 270-et is meghaladhatja,
sõt a 300-at is, ha törvény szabályozza majd
a kötelezõ óvodába járást.

A nevelõmunka magas színvonalú, nagy
figyelmet fordítanak a nehéz sorsú gyerekek
felzárkóztatására, a szociális hátrányok kom-
penzálására, enyhítésére, az esélyegyenlõség
elõmozdítására, valamint a pedagógusok kép-
zésére, továbbképzésére. Az óvoda idén
mintegy 82,5 millió forintból gazdálkodik
(ebbõl majdnem 70 millió a személyi juttatás
és a munkaadót terhelõ járulék).

Kistérségi Járó-
beteg Ellátó Köz-
pont – hirdeti a
felirat a bakta-
lórántházi Európa
Egészségház ele-
gáns épülettömbje
homlokzatán. Itt
fogadják a nyír-
madai betegeket is
a különbözõ szak-
rendeléseken.



.4 2010   MADAI  HÍREK

rekordtermés

Tisztelt gazdálkodók, földhasználók!
Októbertõl már nem mint városi mezõ-
gazdász írom ezeket a sorokat, hanem
mint agrármérnök, mezõgazdasági
szaktanácsadó hívom fel a figyelmet az
aktuális feladatokra, törvényekre, mi-
vel nyugdíjas lettem.

Az õsz a betakarítás, a következõ termelési
év tervezésének az idõszaka. Ilyenkor kell
dönteni a vetésváltásról.

Vetésváltás

Több tény is indokolja a vetési sorrend
meghatározását. Így a  helyes gazdálkodási
gyakorlat, a kölcsönös megfeleltetés elõírja,
hogy egy-egy növényt hányszor lehet egymás
után ültetni. A terjedõ betegségek, a talajt
károsító kártevõk, a gyomok megjelenése
jelzi, hogy más növényt kell vetni ugyanabba
a táblába.

A betakarítás után amennyiben nem õszi
kalászos, hanem jövõ tavaszi vetemény kerül
a földbe, mindenképpen el kell végezni a
tarló és szármaradványok bedolgozását, alá-
szántását. A 2011-es év is igazolta, hogy eze-
ket a munkákat õsszel kell elvégezni. Többen
akik tavasszal szántottak a kapás, kalászos
kultúrájuk alá, a növény fejlettségén, a betaka-
rítandó hozamon érzékelhették a szántás
miatt elveszített csapadékvíz hiányát.

A tavasszal alászántott kukoricaszár – az
elvetett kukoricának kijuttatott nitrogén
hatóanyag – egy részét elvonja a szárelbon-
táshoz, így kevesebb jut a fejlõdõ csira
növényeknek, a fejlõdésük lassú, s ez hozam-
kiesést is okozhat.

Gazdálkodók figyelmébe!

Irigylésre
méltóan gazdag
termést szüretel
ebben az évben
Kovács Mihály

nyírmadai
gazdálkodó.
A szõlõtõkék

roskadoznak az
érett fürtöktõl.

Már évek óta
nem termett az

ideihez hasonló
mennyiségû,

kiváló minõségû
szõlõ  a gazda

kertjében.

Az észak-kelet-
magyarországi
almatermesz-
tõk példamuta-
tó munkájának
elismerésére
született a Nagy
Sándor Emléké-
rem.

elismerés a termelõnek

Az idén hetedik alkalommal nyújtotta
át a díjat dr. Petõ Ferenc, az Észak-Kelet
Magyarországi Gyümölcs Kutatási Fej-
lesztési Alapítvány elnöke a Nyírség és
Szatmár egy–egy eredményesen, kor-
szerû módszerekkel gazdálkodó termelõje
számára. A Nyírségbõl Poór Miklós,
nyírmadai almatermesztõ munkáját ju-
talmazták az emlékéremmel. A kitüntetett
gazdálkodó szívesen segít tanácsokkal és
szakmai tapasztalatai átadásával az érdek-
lõdõknek.

      Poór Miklós

Az elõveteményt jól meg kell választani a
zöldségfélék, a burgonya, a dohány esetében
legoptimálisabb a kalászos elõvetemény.
Nagyon rossz  döntés a gazdálkodó részérõl,
ha a kalászos helyett pl. kukorica után tervez
zöldségfélét, kapás kultúrát, dohányt.

Az idei fagykár 80-100 százalékos  termés-
kiesést okozott a gyümölcsösökben. A fagy
rontotta a fák erõnlétét, sérültek a szöve-
tek, a szállító edénynyalábok.

A tápanyagutánpótlás a gyümölcsfák
erõnléte befolyásolásának egyik kulcsa.  Mind
a szántóföldi növények, mind az állókultú-
rák, gyümölcsösök esetében  nagyon fontos
a harmonikus tápanyagellátás, ez az alapja
az évrõl évre elfogadható mennyiségi és mi-
nõségi termésnek. Ez biztosítja a megfelelõ
tárolhatóságot, a gyümölcs kielégítõ beltar-
talmát, ásványi anyag  ellátottságát, ami
emeli a gyümölcs élelmiszer értékét és az
évrõl évre elvárható jövedelmet is ad.

Tápanyagutánpótlás

A kijut-tatandó mûtrágyák közül a N, P,
K, Ca, Mg, S fontos makro és mezo elem,
de na-gyon fontosak a mikroelemek is így a
Fe, B, Cu, Zu, Mo stb.

A tápanyagok egy része kimosódik, azt a
vegetációs idõben kell kijuttatni, a foszfor,
káli hatóanyagok kijuttatása ajánlatos õsszel.
Szakmai  körökben javasolják talajlazítóval
csoroszjás kijuttatatását a   foszfor, a káli
mûtrágyának, melyeknek az a tulajdonságuk,
hogy ahová kijuttatjuk, ott megkötõdik a
talajrögökhöz , nem mozdul el, nem tudja a
növény felvenni.

A gyümölcsös ültetvényeket a tél beállta,
még lombhullás elõtt ajánlatos bór, zink,
nitrogén hatóanyagú mûtrágyával leper-
metezni, melybõl a növények még tudnak
elraktározni, a lehullott lomb bomlását elõse-
gítik, fõleg a nitrogén mûtrágya hatására.

Aktuális feladatok határideje:
–  A Web-GN jelentés elküldése november

30-áig.
– A nitrátjelentés készítése, elküldése

december 31-éig.
– Tápanyaggazdálkodási terv készítése

legkésõbb a betakarítás végéig.

Köszönet

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok
Közhasznú Egyesület vezetõsége nevében
fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik
a városnapon bemutatott termék összegyûj-
tésében, a kicsi  kiállítás elkészítésében segí-
tettek: G-KER Kft, EVIKER Kft, HÉLIX
Kft, Takács Sándor, Estefán László, Csonka
Péter, Poór Miklós, Földi Miklós, Földi
Miklósné, Folytovics Sándor, Pócs Gáborné,
Kiss András, Mudri Barnabásné, Sata
Miklós, Halajkó Mihály, Illés József, Tisza
Sándor, Iklódi László, Kézi István, Leskó
Tibor.
                             Mudri Barnabás

        egyesületi elnök
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Adományozók, támogatók: Balogh Trade,
ifj. Bartha Tibor, Bohács Mihály, Carbon-
black Kft, Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat, Dorka Györgyné, Eviker Kft., Fehér-
kõ, Fejér Szilvia, Fenyves Csárda, Folytovics
Sándor, Franco Soft Kft., GA-JO NET Kft.,
Gáspárné Szûcs Maja, Illés Józsefné, Jeszenszki
József, Juha Bertalanné, Kálmán Béla és csa-
ládja, Katona Zoltán, Kiss Györgyné,
Klaszker Kft., Krivács Csaba, Lõrincz József
és Móré Katalin, Mada-Víz Kft., Madai Reál
ABC, Mada-Mix Bt., Papp Józsefné, Rauch
Hungária Kft., Romákért Egyesület,  Sápiné
Folytovics Viktória és a Mix Dance, Szabó
Antal, Szabó Tibor, dr. Szirota Szilvia, 5.c.
osztály, Nyírmada Város Önkormányzata.

Segítõk: Baráth Miklósné, Balogh Imre,
Balogh Roland, Csernáti Sándorné, Éles Ár-
pádné, File Gáborné, Finta Ferencné, Fodor
Lászlóné, Gégényi Béláné, Gyetkó Istvánné,
Huszti Lászlóné, Király Tünde, Kézi László-
né, Kolozsiné Papp Gyöngyi, Kovács Mi-
hályné, Kovácsné Zakor Tünde, Kõrizsné
Unoka Éva, Kukuts Csilla, Ladányi László,
Lovas Józsefné, Lõrincz Valéria, 3.c., Luka
Józsefné, Molnár Lászlóné, Nagy Zoltánné,
Rebák Tiborné, Vezse László, Roskó Jánosné,
Sebõk Miklósné, Szenesné Magyar Judit,
Tóth Andrásné, Tordai Ildikó, Tóth Zsuzsa,
Napsugár Óvoda és dolgozói, Patay István
Általános Iskola és dolgozói, Szociális Gon-
dozási és Ápolási Otthon dolgozói, Mada-
komm Kft. dolgozói, Zene- és Nyelvokta-
tási Alapítvány, Kertbarátok Köre, Mi kis
falunk egyesület, polgárõrség, rendõrség,
Szociális Támogató Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Mocorgó Gyermekház.

Fogatosok: Bertók Beatrix, Bertók Csa-
ba, Bányai Sándor és családja, Fórizs István,
Gál Sándor, Gábor János, Kiss György, Ko-
vács Sándor, dr. Kovács Lajos, Magyar Atti-
la, Mátyus István, Mizsák Sándor, Németh
László, Sata Miklós, Seres László, Szabó Ist-
ván, Vaholics József, Varga András, Vladár
József, Zámbó László, Zsóder Gábor.

Csõszlányok, csõszfiúk: Aranyos Anett,
Aranyos Enikõ, Bacsó Dorina, Balogh Dal-
ma, Balogh Vivien, Bartha Szilvia, Csorba
Anikó, Egri Szilvia, Éles Melinda, Gazsi Ad-
rienn, Gazsi Edina,  Horváth Henrietta, Illés
Dóra, Juhász Kata, Kovács Dóra, Lakatos
Éva, Leskó Bettina, Makai Réka, Papp Erika,
Poór Fanni, Selyem Evelin, Soós Gyöngyi,
Szikszai Csabáné, Szûcs Attiláné, Szûcs Tí-
mea, Szûcs Petra, Tímár Zsuzsa, Tóth Renáta,
Aranyos József, Fodor László, Iványi Nor-
bert, Kiss  Ádám, Soós Péter, Varga András,
Varga Zsolt, Veress Máté.

Városnap képekben, köszönettel
köszönet a segítõknek

Az "Együtt Egymá-
sért Összefogás a Ro-
mákért Egyesület az
idén lecsóra látta
vendégül a rászoru-
lókat. Ezért köszöne-
tet mondunk a Mada-
víz Kft. vezetõjének
Krivács Istvánnak és
Kálmán Béla polgár-
mesternek, alamint
az Eviker és az Árva-
rázs segítségéért.

     Ponczók Lajos
az egyesület elnöke

         Egy tál lecsó együtt, egymásért

Fotóinkon: néhány jó
hely a sok közül...

Elsõ alkalommal hirdette meg a Mi kis falunk
egyesület a Madai Híreken keresztül a virá-
gosítási versenyt a Nyírmada legszebb utcája
elismerésért. A címet az utca egy évig vise-
li, s a rangot a Rózsa Lajos helyi fafaragó ál-
tal készített oszlop is jelzi az utca elején. Az

       Nyírmada legvirágosabb utcája
egyesület tagjaiból verbuvált zsûri végigjárta
az egész várost, s alapos mérlegelés után az
Arany János utca kapta a „Tiszta, virágos
utca” címet. A telephelyek közül a bizott-
ság kiemelte a Hélix Kft., a Doka és Társa,
valamint a Kere Bt. környezetét.

        Fõzõverseny az ízek utcájában
A Mi Kis Falunk Egyesület  a
hagyományok szerint az idén
is meghirdette a fõzõversenyt
a városnapon. Tizenhárom csa-
pat nevezett be. Ebben az év-
ben a sátrak is szépek, voltak,
emelték a rendezvény  rangját.
A verseny zsûrijének elnöki
tisztét ifj. Krivács András, a
Fenyves Turisztikai Központ
tulajdonosa töltötte be. Õ aján-
lotta fel az elsõ díjat is, egy va-
csorát. A másik két dobogós
helyezett díját az egyesület
szponzorálta.

Elsõ a Mi kis falunk Egyesü-
let csapata lett csülökbõl  és kö-

Csülökbõl és körömbõl fõzött pörkölttel
gyõzött a Mi kis falunk  egyesület

römbõl készült pörköltjével. Második helyen
a  3. B osztály végzett zöldséges babgulyásá-

val. A harmadik helyezett Bodnár Zsolt íny-
csiklandó sertéspörköltet készített.
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  iskolai hírek     iskolai hírek     iskolai hírek      iskolai hírek     iskolai hírek

 Mint minden esztendõben, így az idén
is szeptember 1-jén megkezdõdött az új
tanév. Iskolánkban 600 tanuló kezdte meg
tanul-mányait. A gyermekek ingyen vehették
át a  tankönyveket és munkafüzeteket,
valamint füzetcsomagot is kaptak.

 Minden osztályban lezajlott az év eleji
szülõi értekezlet, ahol a szülõk tájékozód-
hattak a tanév várható feladatairól, megerõsí-
tették a szülõi munkaközösség tagjait. Össze-
ült az össziskolai szülõi választmány is.

 Szeptember 6-án megtörtént az iskolai
diákönkormányzati választás, ahol a DÖK
elnökének Tímári Zsuzsa 8. A osztályos
tanulót választották, helyettese pedig Csorba
Anikó lett a 7. A osztályból.

 A Gyermekjóléti Szolgálattal együttmû-
ködve számba vettük a problémás gyereke-
ket. A megelõzés érdekében felvettük a kap-
csolatot a szülõkkel.

 Tizennyolc osztályunk kapcsolódott be
a szeptember 24-ei városnapi fõzésbe, sü-
tésbe, árusításba. Rajtuk kívül tanulóink sze-
repeltek a kulturális programokban is, fellé-
pett a Kakóca néptáncegyüttes, a 3. C osztály
mazsorett csoportja,  közremûködtek gyere-
keink a moderntáncosok között és csõszlány-
ként is feladatot vállaltak.A kollégák is teljes
erõbedobással teljesítették vállalt feladataikat.

Október 6-án a köz-
mûvelõdési kistanács
segítségével minden
osztály megemlékezett
a nemzeti emléknapon
az Aradi vértanúkról.
Ezen a napon kapták
meg a 4. és 8. évfolya-
mos tanulóink az okta-
tási államtitkárság
ajándékát, a Nemzeti
Alaptörvényt és a Nem-
zeti Hitvallást.

   Suli start

– Nagy izgalommal vártuk ezeket a napokat.
Lovas szekérrel indultunk a gyönyörûen
kialakított Szõlõlaposi tóhoz, ahol két napot
töltöttünk – fogalmazták meg a negyedikesek
az Erdei iskolában szerzett élményeikrõl.

Csoportalakítás után vakhernyó  játékkal
kezdtük a napot. A 12 állomáson játékos
feladatokkal szereztünk új ismereteket a ter-
mészet gazdagságáról, lábnyomokat azono-
sítottunk, madárhangokat figyeltünk meg,
gyógyteákat kóstoltunk, népi játékokat ját-
szottunk.

A délutáni foglalkozásokon termésképet
készítettünk, sárkányt eregettünk, végigsétál-
tunk a színes táblákkal jelzett tanösvényen:
emlékezetes volt a homokfal, melybe a fecskék
raktak fészket. Végül mindenki nagy örömé-
re kipróbálhattuk a szép, új játszóteret.

Jól éreztük magunkat, bármikor szívesen
megismételnénk.

Szeptemberben, késõ nyári idõben négy
csodálatos napot tölthettek a hatodik évfo-

lyamos gyerekek Petneházán a Szigeti-tanyán.
Az Erdei iskola programját iskolánk a
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0217. azonosító
számú projekt keretein belül valósította meg.

Az Erdei iskola programját a Természet
és mûvészet munkaközösség tagjai szervezték
és tették emlékezetessé a résztvevõk számára.
A tanulók megismerkedtek az erdõ, a mezõ
és a víz élõvilágával. Íjászkodtak, csónakáztak,
a horgászás élményét is megtapasztalták,
hiszen szinte mindenki horgára akadt egy-
két kárász, küsz, sõt még egy méretes ponty
is. A tanulók kreativitását bizonyítják a szép,
batikolt kendõk és a különleges agyagszob-
rok. A játékos keretek között megszerzett
tudásukról a csapatok minden nap érdekes,
változatos feladatok megoldásával számoltak
be. Feledhetetlen élmény volt gyermeknek,
pedagógusnak egyaránt az éjszakai bátorság-
próba és a tábortûz is.

Kissé fáradtan, de jókedvûen és élmények-
kel gazdagodva tért haza mindenki az erdei
iskolából.

  Szép napok az erdei iskolában

A hatodikosok ízelítõt kaptak az íjászko-
dásból is

 Október 8.-án gyermekeink egy TÁ-
MOP-os pályázat keretén belül környezet-
védelmi programon vettek részt az iskolá-
ban. Környezetvédelmi társasjátékot ját-
szottak, ökoházat építettek, valamint számí-
tógépen plakátot terveztek. A 60 gyerek jól
érezte magát az egész napos rendezvényen.
Köszönet a lehetõségért, a szervezõmunkáért
Iványi Tamásnak, valamint pedagógusaink-
nak a segítségért.

Az iskola sátra a városnapon
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Vidám õsz a  Napsugárban

A szeptember mozgalmas napokkal kö-
szöntött be az óvodába, hiszen alig népe-
sült be az intézmény, máris megkezdõdött
a készülõdés a városnapra. Pavilonunk a
kiállított munkákkal  az õsz színeit varázsol-
ta a látogatók elé. Nagy sikert aratott a ma-
zsorett- és néptánccsoport is. Mivel év elején
új gyerekek érkeznek a mûvészeti csopor-
tokba, így nem kis munka az árán készült el
a mûsor.

Fõpróba Baktán

A Bóbita mazsorettcsoport nagy sikerû
fõpróbát is tartott  Baktalórántházán, a Köz-
biztonsági nyílt napon. Kis táncosainkat
ajándékkal jutalmazták, sõt a gyerekek felül-
hettek a rendõrmotorra, a rendõrségi lóra,
kipróbálhatták a KRESZ–pályát, kutyás
bemutatót láthattak, s igazi katonai terepjá-
rón is utaztak.

Ugyancsak a bóbitások képviselték óvo-
dánkat a Szociális Ápolási–Gondozási Köz-

Id. Kézi István a must készítésébe avatta
be az óvodásokat

A tetû nem válogat. Kortól, nemtõl,
szociális helyzettõl függetlenül bárki
megfertõzõdhet. Nem az a szégyen,
ha valakinek tetvet találunk a hajá-
ban, hanem az, ha nincs kitakarítva.

A fejtetû 2,5-4,5mm nagyságú, ovális
alakú. Színe szürke, de a haj színétõl függõ-
en változhat. A nõstény tetvek életükben
(2–4 hét) átlagosan 100 petét (serkét)
raknak. A tetû serkéit elsõsorban a hajas
fejbõr és a haj határán helyezi el, esetenként
tárgyakon (sapkán, fejkendõn, fésûn, ke-
fén, ágynemûn). Ezért a haj kezelése mellett
elengedhetetlen a környezet és a használati
tárgyak fertõtlenítése is. Sajnos napjaink-
ban ez a fertõzés nagy méreteket ölt, meg-
szüntetése súlyos problémát jelent. Ezért
volt szükség a 18/1998 – as NM rende-
let 2011.július 1-je óta hatályos módosítá-
sára is. A tetvetlenítés továbbra is a fertõ-
zött ember, gyerek esetében a szülõ köteles-
sége. A törvény értelmében akik felszólí-
tásra sem gondoskodnak a hajukban meg-
telepedett élõsködõk irtásáról, azokat tet-
vetleníteni kell. Az állami egészségügyi szer-
vek munkatársainak hivatalból le kell végez-
niük az irtást. A jogszabály arról is rendel-
kezik, hogy a kezelés bárhol történhet és
azonnal végre kell hajtani.

Az iskolákban, óvodákban a védõnõnek
rendszeresen ellenõrizniük kell a gyerekek
haját. Ha baj van, értesítik a szülõket  a
tetvetlenítés elvégzésének módjáról.

Városunk óvodájában, iskolájában szep-
temberben összesen 28 gyermek hajában
észleltük a fertõzést, melynek megszünte-
tését a szülõk elvégezték. Együttmûkö-
désükre, segítségükre a továbbiakban is
számítunk.

                                      Védõnõk
                    Életkészség tréning

Kilenc, immár óvodás kisgyermektõl kö-
szöntek el a fiókaröptetõ programon

Fiókaröptetõ rendezvényen köszöntünk el
attól a kilenc gyermektõl, akik szeptemberben
megkezdték óvodás éveiket. Azóta az után-
pótlás is megérkezett, egyre több csecsemõs
anyuka látogat hozzánk, akiknek a védõnõvel
szervezünk programokat. A legkisebb cseme-
ténk most egyhónapos, a legidõsebb négyéves.

 Életkészség tréningen vettek részt
a gyerekházas anyukák. A program
célja olyan készségek megismerése és
elsajátítása volt, melyek elõsegítik a
mindennapi stresszhelyzetek és
konfliktusok kezelését. Bemutat-
koztunk a városnapon is, pavilo-
nunkban rajzolhattak a gyerekek.

Továbbra is változatos progra-
mokkal várunk minden kisgyerme-
kes családot. Nálunk családbarát
környezetben találkozhatnak  a szü-
lõk egymással, a gyerekek saját kor-
osztályukkal, s lehetõséget nyújtunk

szakemberekkel való beszélgetésre is. A
gyerekház a közösségi élet színtere, hiszen
közös fõzéseket, sütéseket tartunk. Programja-
inkról bõvebben a szórólapokon, plakáton
olvashatnak az érdeklõdõk vagy személyesen
érdeklõdhetnek az intézmény dolgozóinál.

        Buza Andrea gyerekház vezetõ

Az augusztus 20-ai ünnepséget az idõsek
klubjával közösen szerveztük a Szociális
Ápolási-Gondozási Központban. Az idõ-
sek otthona néhány lakója – Berecz
Ferencné, Doka Miklósné, Árvai Márta
– verssel, a nyugdíjas énekkar nótacso-
korral szórakoztatta a társaságot. A mûsort
az új kenyér szeletelése és fogyasztása kö-
vette jó bor társaságában. A konyha dol-
gozói paprikás krumplit fõztek bogrács-
ban, a klubtagok süteményt és gyümölcsöt
kínáltak. A jó hangulatú programot a
Young-. az Alfi-Ker- és az Eviker Kft.
támogatta.

augusztus 20

Te is lehetsz
tetves..!

pontban az Idõsek Világnapja
alkalmából rendezett ünnepségen.
Versekkel, táncbemutatóval, aján-
dékkal szereztek örömet az
idõseknek.

Október elsõ hetében a Mûve-
lõdési Házzal közös pályázatunk
révén 50 iskolába menõ óvodás
kirándult a Sóstói Múzeumfaluba,
ahol népi játékokat, mesterségeket
ismerhettek meg, végigjárhatták a
falu házait, beülhettek a templom,
az iskola padjaiba.

Szüret, mustkóstoló

Kicsinyeink igazi szüreten is részt vehet-
tek. Ezúton is köszönjük id. Kézi Istvánnak
és feleségének, hogy a gyerekhadsereget be-
engedték udvarukba, kertjükbe, s lehetõséget
adtak arra, hogy az apróságok  megismerjék,
a szüreti tennivalókat.

A gyerekek sok újdonsággal találkoztak a
Kézi családnál. Látták a szüreteléshez szük-
séges munkaeszközöket, õk töltötték a szõlõt
a darálóba, préseltek, s végezetül megkós-
tolták  a közös munka végeredményét, a fi-
nom, édes mustot.

Az óvoda udvarán felállított kézmûves-
sátorban a gyerekek olyan technikákkal is
megismerkedhettek, melyek ritkaságnak szá-
mítanak: agyagozhattak, termés- és csuhéba-
bákat készíthettek.

Az õsz jegyében megtartott hét utolsó
napján Keresztúry Gabriella és Kerepesi At-
tila tánctanárok közremûködésével tánc-
házban ismerkedhettek a különbözõ lépé-
sekkel, térformációkkal, s élvezhették a közös
éneklés, táncolás örömét.
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Balogh Roland, a tehetséges gitárpengetõ
A nyírmadai rendezvények gyakori
szereplõje a 18 éves Balogh Roland,
aki legutóbb a városnapon kápráz-
tatta el a közönséget virtuóz gitárjá-
tékával, muzikalitásával. Fellépése
után váltottunk vele néhány szót.

Gábor, az amerikai Al Di Meola, aki
ugyanúgy megfordult a nyíregyházi Vi-
dor Fesztiválon, mint a holland Rosen-
berg Trio. Külön is fontosnak tartotta
kiemelni a nagyszerû amerikai gitáros-
énekes-szerzõ George Benson nevét. A
hazai mûvészek közül Botos Tibort (Vára-
di Roma Café) és a névrokon Balogh Ro-
land jazz-gitárost említette meg.

A fiatalember keserûen hozta szóba,
hogy „ma sajnos gyakran állnak ki a
színpadra olyanok, akik az elõre felvett
zenei anyagra (play-back) csinálnak ezt-
azt, tátognak valamit, és azt hiszik, máris
zenészek…”

A fentiekhez végül idekívánkozik, hogy
a jelek szerint városunkban számos fiatal
tehetség bontogatja szárnyait. Bízunk
abban, hogy szorgalmuk lankadatlan
marad, mi pedig segítsük õket, nehogy
pusztán ígéretek maradjanak.

A kezdetekrõl elmondta, hogy négy éves
korában édesapja kezdte el tanítani, majd
az itteni általános iskolában kapott zenei
képzést. A vásárosnaményi zeneiskolát a
hat év helyett fele ennyi idõ alatt elvégezte,
ezt követõen pedig négy éven át a
nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskolá-
ban tanult. Jelenleg Nyírmadán jár esti
gimnáziumba.

Céljai között említette, hogy bekerülj-
ön a debreceni vagy a kõbányai zenei

stúdióba, ahol
klasszikus zenei
képzést kaphat,
vagy jazzgitár
szakon képez-
heti tovább ma-
gát. A sikeres
felvételi érdeké-
ben különtanár-
hoz is jár, s a jö-
võben maga is
szeretne taníta-
ni. Az a hang-           Balogh Roland
szer, amin most is játszott, egy 1980-as,
felújított Gibson gitár, amely 190 ezer
forintért lett az övé.

Amikor a kedvencek, példaképek szám-
bavétele következett, a jazz-rock olyan
klasszikusai kerültek szóba, mint a bo-
szorkányos technikájú angol John
McLaughlin, a magyar származású Szabó

Lapzártáig, azaz október közepéig
nyolc fordulót bonyolítottak le a megyei
elsõ osztályban, ahol a madai csapat
is küzd a pontokért – váltakozó siker-
rel ugyan, de összességében elégedettek
lehetünk az eddig nyújtott teljesít-
ménnyel.

Alaposan megváltozott együttesünk egy
döntetlennel indított a Balkány otthonában
(3-3), akár gyõzhettünk is volna. A 2.
fordulóban a Gyulaházát fogadtunk, s egy
nehéz meccsen 2- 1-es gyõzelmet arattunk.
Egy héttel késõbb Nyírcsaholyban 3-1-re
kikaptunk, a házigazdák megérdemelten
nyertek, több helyzetükbõl többet
kihasználtak. Ekkor a 9. helyen álltunk.

Szeptember 11-én a Nagykálló látogatott
Madára. A fiúk példás küzdõszellemet
mutatva, jó játékkal 5-1-re verték a ven-
dégeket, s a tabellán feljöttek az 5. helyre. A
6. fordulóban itthon a Záhony csapata kö-
vetkezett. A 4-0-s gyõzelem góljait a második
félidõ hozta, a megérdemelt gyõzelem immár
a 3. helyre volt jó. Október 2-án Szakolyban
lépett pályára a madai gárda, s az elsõ félidõ
jó teljesítményének köszönhetõen 4-1-re
sikerült nyerni, ami már a dobogó második
fokát jelentette.

A sorozatban megnyert négy mérkõzés
után kissé váratlan volt a 8. fordulóban itt-
hon 3-1-re elvesztett meccs a Mátészalkai MTK
ellen. A gyengécske játék, a sok hiba ezt
eredményezte…

Foci Megszülettek Nyírmada elsõ hármas ikrei
Három kislánynak adott életet szeptember
8-án Kissné Czipták Judit, a Támogató Szol-
gálat dolgozója. A hármasikrek édesapja Kiss
Attila.

Blanka, Dorka és Laura csekély súllyal
jöttek a világra, de a gondos törõdésnek
köszönhetõen alig három hét alatt utolérték
kortársaikat, és október 3-án  már haza is
térhettek otthonukba.

Nem csak a család, hanem a város is nagy
szeretettel fogadta a kisbabákat. Nyírmada
önkormányzata virággal és egyszeri támo-
gatással köszöntötte a gyermekeket és szüle-
iket, és lehetõség szerint a továbbiakban is
igyekszenek segíteni õket.

A kislányok: Blanka, Dorka
és Laura jól érzik magukat szü-
leikkel otthonukban

anyakönyv

Születtek:
Murzsa Alex, Zámbó Réka, Zsigó István, Ara-
nyos Ferenc, Aranyos Vanessza, Takács József
Brendon, Kiss Blanka, Kiss Dorka, Kiss Laura,
Varga Kitti, Balogh Hilda, Aranyos Kristóf.

Házasságot kötöttek:
Murzsa Zoltán és  Sebestyén Ágnes
Balogh András és  Algács Renáta
Nagy Mikola Mikolajovics és
              Uszkai Anikó Belovna
Zámbó József és Takács Evelin Alexandra

50. házassági évfordulóját ünnepelte
szeptember 28-án:

Szikszai Imre és Kontig Anna
Elhunytak: ifj. Algács István, Lõrincz

István, Magyar János, Balázs Sándorné, Kucz-
mog Sándorné, Kiss Mihály, Kun Sándor,
Zékány János, Éles Józsefné.
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