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Segítség a fogyatékkal élõknek
Városunkban mintegy százan élnek külön-
bözõ fogyatékkal, s a róluk való gondos-
kodást, családjukat kívánja segíteni az ön-
kormányzat. A nappali gondozásukra pá-
lyázati úton elnyert 50 millió forintból el-
kezdõdött a családsegítõ Kossuth utcai épü-
letének átalakítása, bõvítése.

A munka során kiderült, a ház a vártnál
rosszabb állapotban van, statikai vizsgálatra,
az alap megerõsítésére, a fõfalak rögzítésére,
a tûzfal lebontására volt szükség. Miután

ezek az akadályok elhárultak, gõzerõvel foly-
tatódott a kivitelezés. Augusztus közepére
várhatóan elkészül a 140 négyzetméteres új
szárny a játszóudvarral, ahol lehetõvé válik
a fogyatékkal élõkrõl való gondoskodás. Az
új létesítményben napközis rendszerben  40
rászoruló ellátása oldódik meg.

Nem elhanyagolható az sem, hogy ezáltal
új munkahelyek jönnek létre, a szociális gon-
dozók foglalkoztatása 5-7 család megélhe-
téséhez járul hozzá.

Március 14-én az általános iskola tanulóinak felvonulásával kezdõdött
a március 15-ei mûsorunk. A polgármester köszöntõje után a Nyugdíjas
klub kórusa, az iskola énekkara, a diákok szavalata, majd Ciki dalai
csendültek fel. A program koszorúzással zárult.

Május 1.
A hagyományokhoz híven május
1-jén szervezzük meg a majálist.
A nap zenés ébresztõvel indul,
majd kispályás labdarúgó mér-
kõzések (csak amatõröknek), tó-
futás a szõlõlaposi tóhoz, és kü-
lönbözõ sportversenyek várják
az érdeklõdõket a sportpályán.
Mindenkit szeretettel várunk.

Földet keres

Az elmúlt év végén beszámoltunk
arról, hogy 158-an léptek be a mun-
kanélkülieket foglalkoztató pro-
jektbe (elsõsorban a belvizes prog-
ramba). Most újabb 30 ember
hasznos, értelmes foglalkoztatá-
sára nyílik lehetõség a Start Köz-
munkaprogram révén.

Mivel az önkormányzat lehetõségei
korlátozottak, arra kérik a lakosságot,
hogy akinek van olyan bel- vagy külterü-
leti kertje, földje, amit nem tud meg-
mûvelni (mert például idõs, beteg) ajánl-
ja fel az önkormányzatnak, amely azt
akár bérbe is veszi. Ezeken a területeken
a programba bevont nõk, férfiak kapás
növényeket, zöldségféléket termelnének
a városi intézmények konyháinak.

Aligha kell részletesen indokolni, hogy
ezzel mind a munkanélküliek, mind a
földtulajdonosok, mind az intézmények
jól járnak, s a gondozatlan területek meg-
mûvelésével szebb is lesz városunk.

aki tud, segítsen!

 A MÁV tájékoztatása szerint az Arany
János utcai vasúti átjárót vágányjavítás
miatt várhatóan május 2-án, az állomás
mellett lévõt pedig 3-án és 4-én lezárják.
 A postai küldemények kézbesítését

gyakran nehezíti, hogy sok ingatlanról
hiányzik a házszámtábla. Különösen igaz
ez a Madách, a Hársfa és a Táncsics utca
esetében. A posta megkeresése nyomán az
önkormányzat arra kéri az érintetteket,
hogy – mivel ez kötelességük és érdekük
is – mihamarabb pótolják ezt a hiányos-
ságot.
 Június 30-án lejár Kovács Tibor is-

kolaigazgató és Tóthné Szûcs Éva óvo-
davezetõ megbízatása. A képviselõ-testület
ezért március 8-án úgy döntött, a két in-
tézmény élére pályázatot ír ki. A felhívás
mihamarabbi megjelentetése azért is fon-
tos, hogy legyen idõ a megfontolt dön-
tésre, s az intézmények ne legyenek vezetés
nélkül.
 Módosították a képviselõk a Szoci-

ális, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat alapító okiratát. Erre azért volt szük-
ség, mert az intézménynek is rendelkeznie
kell saját adószámmal, továbbá mert a bõ-
vítés miatt ideiglenesen ki kell költöz-
niük.
 A Roma Családbarát Program kere-

tében április 13-án kezdte meg a vetõmag-
vak kiosztását közel 100 családnak a Nem-
zetiségi Önkormányzat. A Roma Tanács
havonta két alkalommal látogatja meg a
földterületeket.

Április 20-án Ki Mit Tud? versenyt ren-
deztek, ahol mintegy 20 gyermek mutatta
be produkcióját. A program végén ven-
dé-gül látta a meghívottakat a Nemzetségi
Önkormányzat.

hírek röviden

   a város
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Felhívjuk a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesülõk figyelmét,
hogy az ellátás folyósítása érdekében legye-
nek figyelemmel a 30 napos idõtartamú
munkaviszonyra, melyrõl a felülvizsgálat idõ-
pontjában igazolást kell bemutatni.

A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
való jogosultságának éves felülvizsgálata
során, a felülvizsgálat idõpontját (ellátás
megállapításának ideje) megelõzõ egy év-
ben a foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatásra való jogosultságának fennál-
lása alatt legalább 30 nap idõtartam-
ban a jogosultsági feltételeknél elõírt  (meg-
állapító határozat tartalmazza) – munkavál-
lalásra vonatkozó – kötelezettsége van.

A meghatározott 30 napos idõtartam szá-
mításába beszámít:

– bármely munkáltatónál végzett rö-
vid idejû foglalkoztatás;

– közfoglalkoztatásban való részvétel;
– egyszerûsített foglalkoztatásról szó-

ló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében (napszámban) végzett munka is,
vagy

– munkaerõpiaci programban vett részt,
vagy a Flt. szerinti, és legalább hat hó-
nap idõtartamra meghirdetett képzés-
ben vett részt.

A fenti pontok szerinti tevékenységeknek

Sorsokat formáló brikettLapunk korábban már többször hírt a-
dott arról, hogy az önkormányzat mint-
egy 200 millió forintot nyert egy briket-
táló üzem létesítésére. Most elérkezett-
nek láttuk az idõt, hogy a részletekrõl
is beszámoljunk olvasóinknak.

Az ötletgazda
Kálmán Béla polgármester szerint a kiin-

duló gondolat az volt, hogy olyan progra-
mokra kell pályázni, amelyeknek a támoga-
tottsága száz százalékos, lehetõség szerint tar-
tós munkahelyeket teremt, s adottak vagy
megteremthetõk a feltételei.

A növényházi dísznövénytermesztõ
csoport néhány tagja

Hárman a ,,diákok” közül: Mátyók Edit,
Bányácski József, Bíró Jánosné

remtése (láttuk ezt most februárban is), s
bár az önkormányzat 300 köbméter szociális
tûzifára nyert pénzt, ez kevésnek bizonyult.
Innen jött az ötlet, majd a sikeres pályázat,
hogy adott a fabrikett alapanyaga, adott a
szabad és kiképezhetõ munkaerõ, s adott a
legalább 700 segítségre szoruló család, amely
szociális segély formájában így téli tûzreva-
lóhoz juthat.

A mentor
Balogh Ferenc, a projekt mentora elmond-

ta: elõször a 130 jelentkezõ közül egy teszt
segítségével kiválasztották azt az 50 személyt,
akinek a közismereti tudásuk felfrissítése
mellett megkezdõdött a szakmai képzése.

A résztvevõk hat OKJ-ben szereplõ
szakmát sajátítottak el: targoncavezetõ,
hulladéktelep-kezelõ, dísznövény-, valamint
zöldségtermesztõ. A tanulmányi idõ alatt
munkaruhát kaptak és képzési támogatásban
részesültek.

Közben lezajlott a közbeszerzés, amely után
50 millió forint értékben megvásárolhatják
a szükséges gépsort, azaz a technika már biz-
tosan itt marad… A képzés befejeztével az
50 ember közül 25-en további fél évig dolgoz-
nak, hiszen az augusztusi próbaüzem után

tájékoztatás a lakosságot érintõ változásokról

Tudott volt az is, hogy sok nyírmadai lakos-
nak súlyos gondot okoz a téli tüzelõ elõte-

a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ évben
teljesített idõtartamát össze kell számítani.

Aki nem rendelkezik a felülvizsgálat során
a fent leírt munkaviszonnyal, ellátását  meg
kell szüntetni.



Változás történt  a közgyógyellátás-
ban is.

A rokkantsági ellátó rendszer átalakítása
hatással volt az alanyi jogcímen megálla-
pítható közgyógyellátás jogosultsági feltéte-
leire, mely alapján , aki 2012. január 1-jétõl
rokkantsági ellátásban részesül, alanyi jogon
válik jogosulttá a közgyógyellátásra.

Az érintettek ellátásának típusát, melybõl
mindenki meg tudja állapítani jogosultsá-
gát, tartalmazza a Nyugdíjfolyósító Igazgatós-
ág 2012. januárjában kiküldött (zöld színû)
tájékoztatója. Aki jogosult az igazolás alapján
további ügyintézésre és tájékoztatásra, keresse
fel a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoport-
ját.

Remélem tájékoztatónkkal segíthettünk a
lakosoknak abban, hogy pénzbeli ellátásuk
a felülvizsgálat  során ne szûnjön meg, illet-
ve gyógyszerköltsége az érintetteknek
kedvezõb-ben alakuljon.

                                 Albi Istvánné
                                 fõmunkatárs

szeptembertõl indulhat a termelés. A gyártott
brikett felhasználásával fûtött fóliasátrakban
dísznövényeket (pl. a városban kiültetett egy-
nyári virágokat) és a helyi konyháknak alapa-
nyagot (retket, salátát, hagymát káposztát…)
termelnek.

A támogatásból létrejött üzem három éves
mûködtetését vállaltuk, s ha sikerül gazdasá-
gosan, ésszerûen termelni, s a brikettre lesz
igény, lehetõvé válik a hosszú távú, folya-
matos foglalkoztatás. Ezt célozza az az elõszer-
zõdés is, amit a Nyírflop Kft-vel kötöttek a
hulladékgazdálkodással kapcsolatban.

A  „diákok”

A 24 éves Mátyók Edit  eredetileg élelmi-
szer és vegyiáru kereskedõ szakmát szerzett.
Már jóideje munkanélküli volt, amikor
ismerõseitõl hallott errõl a lehetõségrõl, s
gondolta, szerencsét próbál. Örült a lehe-
tõségnek, mivel kenyérkereset nélkül nehéz
a megélhetés, és rosszul viseli a tétlenséget
is. Õ hulladéktelep-kezelõnek tanult.

Bíró Jánosné  (54 éves) korábban bolti
eladóként dolgozott, sajnos vállalkozása nem
sikerült, s mivel a munka sosem fogott ki
rajta, beadta a jelentkezéshez szükséges papí-
rokat. Tudja, hogy munkavállalás szempont-
jából a legnehezebb korban van, ezért min-
dent megtett azért, hogy elsajátítsa a dísznö-
vénytermesztõ mesterséget.

Bányácski József  (49 éves) növénytermesz-
tõ gépész már egy éve munkanélküli volt,
amikor beadta jelentkezését. Sikeresen megol-
dotta õ is a tesztlapot s nemsokára kiképzett
kazánkezelõ lesz.

Mindhárman elmondták, hogy az elmúlt
hónapokban sokat tanultak, készültek. Szín-
vonalas tréningeken vettek részt, megtanulták
azt is, hogyan kell önéletrajzot, motivációs
levelet írni, mit kell tenni a sikeres álláskeresés
érdekében, munkajogi ismeretekre is szert
tettek, s azt is megtanulták, hogyan kell kezel-
ni a konfliktusokat.

Bíznak abban, hogy a megszerzett isme-
reteket hosszabb távon hasznosíthatják, s
mert közülük ketten családosok, a megélhetés
szempontjából ez egyáltalán nem közömbös.
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Nehéz szülés a nõnapon
Rendeletalkotás az önkormányzat
2012. évi költségvetésének jóváhagyásá-
ról. Elõadó: Kovács Zoltán pénzügyi
csoportvezetõ.

Ezzel a napirendi ponttal tartott rendkí-
vüli ülést március 8-án a képviselõ-testeület.

A megjelent hét képviselõ (Gerõ Csaba és
Mudri Barnabás igazoltan volt távol) elõször

Számok, tények, érdekességek

arról kapott tájékoztatást, hogy a Pénzügyi
Bizottság hosszas vita után elfogadásra java-
solta az elõterjesztést. Kálmán Béla polgár-
mester ismételten felhívta a figyelmet arra,
hogy január 1-jétõl jelentõsen megváltozott a
korábbi szabályozás. Ezentúl minden  intéz-
ménynek és a polgármesteri hivatalnak is kü-
lön adószámmal, saját önálló költségvetéssel
kell rendelkeznie, s a fõ számokon való változ-

tatások mindegyikét át kell

ségvetési támogatás!), a hiány pedig tételesen
megjelölve, felelõssel, határidõvel csökkent-
hetõ. Indítványozta: alakuljon egy bizottság
a polgármester, a jegyzõ, a pénzügyi bizott-
ság elnöke és a pénzügyi csoport vezetõje
részvételével s április 15-éig készítsék el javas-
latukat, amelynek figyelembe vételével a kép-
viselõk menet közben módosíthatják, az élet-
hez igazíthatják az elfogadott költségvetést.

A vitában Kálmán Béla kifejtette: hamis
az a vád, hogy a testület nem kapott elég
idõt a költségvetés tervezésére, hiszen a szak-
bizottság már február közepén megtárgyalta
azt, mindenki megkapta az elõterjesztést egy
hónapja, valamennyi szükséges információ
idõben rendelkezésükre állt. Hibás az az állí-
tás is, hogy az intézményvezetõk ne tettek
volna meg minden tõlük telhetõt a megtaka-
rítás érdekében. (Egyikõjük így fogalmazott:
csoda, hogy városunkban ilyen körülmé-
nyek között ilyen színvonalú munkát végez-
nek).

A polgármester arra is felhívta a figyelmet,
hogy 44 millió forint mínuszt tavalyról hoz-
tunk magunkkal. Ez azt jelenti, hogy ha az
idei hiányt millióra terveznénk, az az összeg
akkor is hiányként lenne jelen, illetve ha ez
nem lenne, a mínusz kb. 60 millióra rúgna.
Megjegyezte: csupán a minimálbér kötelezõ
emelése mínusz 20 milliót jelentett az önkor-
mányzatnak. A költségvetés tervezetérõl kép-
viselõi kezdeményezésre név szerinti szava-
zást tartottak: az elõterjesztés 5 igen, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással megkapta a
minõsített többséget.

vezetni a rendszer egészén
(addig nincs központi költ-

 A rendelet tervezetében szereplõ költség-
vetési bevétel 1 milliárd 516 millió 948, a
kiadás 1 milliárd 672 millió 40 ezer forint.
A költségvetési hiány összege 107 millió 208
ezer forint.
 A pénzügyi tervezés alapját meghatá-

rozó adatok egyike az állandó lakosok száma.
Ez hosszú évek után most ötezer alá csökkent
2011. január 1-jén 4986 fõ volt. Közülük 9
volt külterületi lakos.
 Az általános iskolai tanulók száma 610,

közülük nemzeti-etnikai nevelésben-oktatás-
ban 346 gyerek részesül. Ugyanezek a számok
az óvodában 270, illetve 146.
 A 2007. márciusában a szennyvízberu-

házáshoz kapcsolódó a Nyírvíz Kft. felé fenn-
álló visszafizetési kötelezettség finanszírozá-ára
felvett svájci frankalapú hitel jelenlegi árfolya-
mon számított értéke 128,8 millió forint.
 A helyi adóból származó bevételek a

tervezet szerint az alábbiak szerint alakulnak:
kommunális adó 11 millió 696 ezer, az ipar-
ûzési adó 57,5 millió forint (utóbbi esetében
– mivel emelés nem történt az elõzõ évi

20 éves a kertbarát kör

fejlesztésbõl indultak ki). A gépjármûadóból
származó tervezett bevétel összege 2012-ben
23,2 millió forint.
 Az intézmények mûködési költségeire

a kiadási oldalon 1 milliárd 173 millió fo-
rintot terveztek. Ez az eredeti költségvetés
csaknem 70 százaléka. Az intézményi kia-
dások magukba foglalják a feladatok ellátá-
sához szükséges személyi és dologi kiadá-
sokat.
 A társadalom- és szociálpolitikai jutta-

tásokra a januári jogosultsági létszámadatok
alapján tervezett összeg 202 millió 373 ezer
forint. Speciális célú támogatásokra – a civil-
szervezeteknek, az egyházaknak és a sportnak
– az elõzõ évivel többnyire megegyezõ elõi-
rányzatot terveztek.
 A mellékletek között találóan látható,

hogy a felújítások között szerepel a pályázati
pénzek segítségével a napkollektor felszerelése
az iskolában és a szociális otthonban, illetve
a Napsugár Óvoda (128,7 millió forint) és
a Támogató Szolgálat (38,6 millió) bõvítése,
felújítása.

Ünnepélyes keretek között köszöntöttük a
Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok Köz-
hasznú Egyesület (Kertbarát Kör) megala-
kulásának 20. évfordulóját.

A rendezvényre számos meghívott eljött,
köztük dr. Szent-Miklósi Ferenc, a Kertészek,
Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke.
A szervezet sokat tett a gazdálkodókért, így

például 3-3,5 milliárd forinhoz jutottak hoz-
zá a termelõk a segítségével s mintegy 230
alkalommal vehettek részt szakmai elõadá-
sokon.

Amire büszkék vagyunk: 2004 és 2009
között 87-en, 2009 óta 46-an vállalták a kör-
nyezetkímélõ növény-, gyümölcstermesztést.
Az alapszabályunkban az oktatást, a környeze-
tünk védelmét, s a rászorulóknak való  segít-
ségnyújtást tekintjük fõ feladatunknak. Jó
kapcsolatot tartunk fenn a mezõgazdasági
oktatást végzõ fõiskolával, egyetemmel,
középfokú intézményekkel. Az elõadások
szakmaiságában sokat segítenek a megyében
mûködõ kutatóintézetek, szakmai szervezetek
és különbözõ nemesítõ és forgalmazó cégek.
Kilenc alkalommal helyben, négyszer a
kistérségben és egyszer Budapesten, a Kong-
resszusi Központban szerveztük meg és
vettünk részt sikeresen a termék bemutató-

kon, agrárfórumokon. A kertbarát kör tag-
jainak, a vállalkozóknak, helyi kistermelõk-
nek az önzetlen segítségét itt is szeretném
megköszönni. A szakmai programok mellett
a családtagok bevonásával 6 esetben vettünk
részt kiránduláson. Az egyesület mindenki
számára nyitott.

Többen kérdezték, mit tervezünk az elkö-
vetkezõ években? Ami biztos, hogy szükség
van a szervezetünkre. (Ünnepségünk óta négy
fiatal gazdálkodó kérte felvételét az egyesület-
be.) A kertbarát kör vezetõségének, tagjainak
akár személyre szabottan is van feladata
annak érdekében, hogy a helyi elképzeléseket,
a Kertészek, Kertbarátok Országos Szövetsé-
gének a jelmondatát minél jobban tartalom-
mal tudjuk megtölteni:

„Kertészkedj, mûvelõdj, barátkozz, védd
a természetet és fogyassz magyar terméket.”

Számvetés a jubileumi összejövetelen Mudri Barnabás, az egyesület elnöke
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Gazdálkodók figyelmébe!Nyírmadán is tarolt
a fagy

Jelentõs kárt okozott megyénkben a fagy
április 10-e hajnalán a korai virágzású
gyümölcsösöknél. A nyírmadai ültetvényeket
sem kímélte a rideg idõjárás.  Mínusz 3 és
mínusz 7 fok közötti hõmérsékletet mutatott
a  hõmérõ a Kézi István kertjében is. A fagy
nem csak a korai fajtájú kajszibarackot,
cseresznyét, körtét károsította, de a piros
bimbós állapotban lévõ almásban is nyo-
mott hagyott maga után.

A gazdálkodó elmondta, védekezés
céljából közel 8 ezer liter víz  permetezett ki
a gyümölcsfákra,  de ez csak minusz 3 fokig
hatásos. Ennél alacsonyabb hõmérsékletnél
ez a módszer nem segít, sõt nem megfelelõ
szakértelemmel még több kárt lehet vele
okozni. A kései kitavaszodás némi elõnyt
jelent, mert többnyire zöldbimbósak a fák.
A kár pontosabb megállapításához meg kell
várni a terméskötést.

A tavaly májusban fagykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási
lehetõségérõl szóló 133/2011. /XII.22./ VM.
rendelet alapján a hitelt igénylõknek az alábbi
iratokat kell benyújtani a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Földmûvelé-
si Igazgatóság 4400. Nyíregyháza, Keleti út
1. sz. címre :

– Kérelem a fagykárhitel igényléshez.
– Kárenyhítõ juttatás határozat (MVH)
– Fagykár enyhítését szolgáló egyszeri de-

minimis támogatási határozat fénymásolata,
– 2 ezer forintos illetékbélyeg.
A benyújtás végsõ határideje: június 30.


Április második hetében megkezdõdött

a területalapú támogatás igénylése. Az elõzõ

Kézi István gazdálkodó szerint
ma még nehéz lenne megmon-
dani, pontosan milyen értékû
kár érte a gyümölcsösöket

Kárenyhítés,
támogatás

évekhez hasonlóan idõpont egyeztetéssel
történik a kérelmek benyújtás. Az igénylés-
éhez az alábbiak megléte szükséges:

1.)  2009. évi jelszó.
2.) Földhasználati lap.
3.) 2011. évi termésmennyiség (hozam)

kultúránként.
4.) Nyilatkozni kell az üzleti alapon törté-

nõ biztosítás megkötésérõl (gazdálkodó dön-
tése alapján).

5.) A kárenyhítési alapba való belépés 3
évre kötelezõ, ha SAPS támogatást igénylõ-
nek van: 10 ha szántó vagy

           5 ha szántóföldi zöldség,
          1 ha ültetvény.
Együttesen 10 ha szántóföldi kultúra és

ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha
szántóföldi zöldség és ültetvény esetén.

Az ettõl kevesebb területtel rendelke-
zõknek önkéntes alapon történik a belépés.

6.) Agrárkörnyezet-gazdálkodásban lévõk-
nek szükséges a 10 jegyû KET szám. (tavalyi
igénybejelentõn található)

7.) A szerkezetátalakításban résztvevõk
dohány, ültetvény, zöldség, gyümölcster-
melõn kívül  lehetõség van az állattenyész-
tõknek is  belépni a támogatási rendszerbe.
A támogatási alap: a 2010-2011. évi bejelen-
tett állatlétszám.

8.) Erdõtelepítõknek szükséges a telepítési
határozat száma.

9.) A regisztrációs adatokban történõ vál-
tozást szintén jelezni kell.

A támogatás igénylés  május15-éig tart.
Akik nem érvényesítették az õstermelõi iga-
zolványt, a területalapú támogatás igénylése
alatt szükség esetén  Baktalórántházán  sze-
mélyesen tehetik meg. Nyírmadán 2012.
május16-ától ismét lehet érvényesíttetni.


Fontos tudni, hogy ha mezõgazdasági  kár-

esemény következik be, akkor azt 15 napon
belül jelezni kell a gazdának a  megyei kor-
mányhivatal földmûvelési igazgatóságának
4400. Nyíregyháza, Keleti út 1. címre. A
kérelem 2. sz. melléklet a 21/2012. /III. 09./
VM rendelethez Mezõgazdasági káresemé-
nyek bejelentése nyomtatványon nyújtható
be. A nyomtatványt a mezõgazdászi irodán
rendelkezésükre bocsátjuk.

Osztatlanból önálló
földtulajdon

A részarány földkiadással létrejött osztatlan
közös tulajdonú földrészletek önálló ingat-
lanná alakítására lehetõséget nyújt a kormány
a tulajdonosok számára. Fkbt 12/F § (1)
bekezdésének 2012 január 1 napjától hatályos
rendelkezése szerint az önálló ingatlan
kialakítása iránti kérelmet legkésõbb  június

1-jéig lehet benyújtani az illetékes  körzeti
földhivatalhoz. A jogszabály módosításával
megszûnt a kérelmek évenkénti benyújtá-
sának lehetõsége, azaz a törvényben megsza-
bott határidõ jogvesztõ, az ezt követõen
benyújtott kérelmek nem teljesíthetõk.

A határidõig benyújtott kérelmek esetén
a megszüntetés költségeit az állam viseli.

Vetõmagtól
gyomirtóig

A tavasz a vetõmag, a növényvédõ-, gyom-
irtó szerek beszerzésének  ideje. A tavalyihoz
képest majdnem a duplájára nõt a vetõmag
ára, néhány kukoricafajta hiánycikk a vetõ-
mag forgalomban. Ebben a gazdasági hely-
zetben csábítóan hangzik egy olcsóbb ajánlat,
de ezért ne kerüljünk  a hamisítók csapdájá-
ba. A hamisított vagy illegálisan gyártott
vetõmag vagy növényvédõszer mindig
drágább, mint a gyártótól származó, hiszen
a minõsége meg sem közelíti az eredetit. A
csomagolásuk megtévesztheti a vevõt, de fo-
kozott odafigyeléssel már észre lehet venni
a nyomdahibás címkét. A csomagolás lezárása
sokszor eltér az eredetitõl.

Természetesen beszerzéskor figyelembe kell
venni  a forgalomból kivont , használni tilos
szerek listáját.

Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala
értesíti az ebtartókat, hogy az ebek veszett-
ség elleni kötelezõ védõoltása az idén

május 9-én szerdán és
május 10-én csütörtökön,
a pótoltás: május 23-án szerdán
reggel 7 órától fél 9-ig a piactéren lesz

végrehajtva.
Az oltás helyére felhozott ebek oltási díja

ebenként: 3 ezer forint.
Az oltás minden ebre kötelezõ, a tavalyi

(több lapos) eboltási könyvet mindenki
hozza magával! Aki az állatbetegségek elleni
védekezést elmulasztja, vagyis a kutyáját
nem oltatja be, szabálysértést követ el. Az
új „2012. évi II. törvény a szabálysérté-
sekrõl” hatályba lépése óta  a bírság akár
150 ezer forint  is lehet, és immár a kor-
mányhivatal a  szabálysértési hatóság.

Akik háznál szeretnék oltatni ebüket,
valamint ha az ebek száma megváltozott,
azt dr. Kozák Gyula állatorvosnak kell
bejelenteni személyesen, vagy a 06/30/968-
6833 telefonszámon.

           dr. Horváth Andrea jegyzõ

eboltás
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Zenés, mûso-
ros estet szervez-
tünk február 24-
én Varga Zsolt és
a nyíregyházi
mûvészeti szak-
középiskola di-
ákjainak közre-
mûködésével. Aki
megtisztelte je-
lenlétével a ren-
dezvényt, tartal-
mas élménnyel
lett gazdagabb.

a mûvelõdési ház hírei

A hagyományokhoz híven a mûve-
lõdési házban megrendeztük a városi
nõnapot. Felléptek a Patay István Álta-
lános Iskola diákjai, az óvodások, Ciki.
Kálmán Béla polgármester  köszöntötte
a hölgyeket, majd õ és a képviselõ-tes-
tület tagjai egy-egy szál virággal aján-
dékozták meg a nõket.

A Költészet napja alkalmából áp-
rilis 11-én vendégünk volt Pre-
gitzer Fruzsina, a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház Já-
szai Mari-díjas színésznõje. A
mûvésznõ nagyon tartalmas és
színvonalas mûsort hozott el
városunkba, méltán aratott nagy
sikert. Lebilincselõ elõadásmódja
magával ragadta a közönséget.
Köszönjük szépen.

A Csizmás Kandúr címû rajzfilmet
nézhették meg március 13-án az ér-
deklõdõ gyerekek.

„Húsvéti készülõdés” címmel  szer-
veztünk kézmûves foglalkozást április
5-én a mûvelõdési házban. A résztve-
võk hímes tojást festettek, tojástartót,
ajtó -és ablakdíszeket készítettek, me-
lyeket haza is vihettek.

A Csillag születik újabb szériájában március
24-én este nagy sikerrel mutatkozott be a
nézõknek (és könnyeztette meg a zsûrit)
Szirota Jennifer. Április 14-én már a 24
között énekelte el G. Gershwin: Summer-
time címû örökzöldjét.

Továbbjutott, mert – mint mondta –
,,én  ezt annyira akartam”. Hogy még to-
vább léphessen szurkoljunk neki, és telefo-
nos szavazatainkkal segítsük õt!

Interaktív
vetélkedõt

tartottak a Víz
világnapja

alkalmából
március 22-én a

Felsõ-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgató-
ság munkatársai a

diákoknak.
A mûvelõdési ház a

vízzel kapcsolatos
kiállítást és
bemutatót
szervezett.

Csillag születik

Fotópályázatot hirdet a Mûvelõdési
Ház és Könyvtár Nyírmada  lakói-
nak Nyírmada képekben címmel.

A pályázaton bárki részt vehet kortól
függetlenül, aki tud fényképezni. Nevezé-
si díj nincs.

A pályázatra 2 darab felvétel nyújtható
be jeligésen szeptember 30-áig. A pályá-
zatra Nyírmada mûemlékeit, épületeit,
környezetét, arculatát bemutató, mûvé-
szi ihletésû munkákkal lehet benevezni.
A fotók mérete: 13x18 cm. A beküldött
alkotásokat kiállításon mutatják be a Mû-
velõdési Házban terv szerint októberben.
A kiállítás idején szavazatok adhatóak le
a képekre. A legtöbb szavazatot kapott
fotó nyer.

Az eredményhirdetés várhatóan októ-
berben lesz.

A szervezõk régi fotókat is várnak a
helytörténeti gyûjtemény gyarapítására.
A pályázatra beküldött képeket  nem ad-
ják vissza, azok szintén a helytörténeti
gyûjteményt gyarapítják majd.

   Fotópályázat

szavazzunk rá!



.6 201 2  MADAI  HÍREK

sorokban
Hölgyek köszöntése
A hagyományos nõnapi alapítványi

rendezvényünket a szülõk, az óvoda, az
iskola és a nyelvi alapítvány szervezésében
március 10-én tartottuk. Ezúton szeret-
nénk megköszönni mindenki pozitív
hozzáállását, a szülõk hatalmas  szervezõ-
munkáját, s a részvételt. Külön öröm  szá-
munkra, hogy iskolánk egykori növen-
déke, Varga Zsolt néhány dallal köszön-
tötte a megjelenteket.

A férfi kollégák ezúttal is mûsorral
köszöntötték a nõi dolgozókat.

Tavaszi zsongás az iskolában
A gyerekeink igen gazdag  kulturális kíná-
latból válogathattak a tanév során. Febru-
árban az 1. és 2. osztálos tanulóink valameny-
nyien megnézhették a Nagyváradi Színház
elõadásában a Kiskakas gyémánt fél krajcárja
címû elõadást (képünkön).

Az 5. 6. osztályosok közül 24-en Debre-
cenben  az Aladdin, 46-an Nyíregyházán a
Hazug címû darabot tekintették meg. Hu-
szonöt 7. 8. osztályos gyermek Debrecenben
az Ember tragédiája címû darabot láthatta.

Száz alsó tagozatos iskolás mozielõadáson
vett részt a helyi mûvelõdési házban, ahol a
Csizmás Kandúr címû filmet vetítették.

Félszáz felsõs Budapestre látogatott. Õk
a Terror háza kiállításaival ismerkedtek meg,
valamint az Emberi test címû kiállítást is
megnézték.

               Felsõ tagozatos tanulóink Budapesten, a Terror Háza elõtt

 A Romwalter duó adott tava-
szi koncertet március 30-án is-
kolánkban.

Szintfelmérés
Márciusban került sor az alsó és felsõ

tagozaton is a neveltségi szint mérésére.

   Nemzeti ünnep

A március 15-ei nemzeti ünnep megün-
neplésén módosítottunk, nemcsak a vá-
rosi ünnepségen vettek részt tanítványa-
ink a szokásos virágos, gyertyás felvonu-
lással, hanem az 1. és 2., valamint a 3. és
4. osztály is szép mûsorral készült. Épü-
letenként tartottuk az ünnepséget, Papp
Zoltánné, Fülöpné Szûcs Anikó és Szenes-
né Magyar Judit szervezésében.  A DÖK
tagjai most is megkoszorúzták Hunyadi
Ferenc sírját és Patay István szobrát.

Április elején kistérségi program keretén
belül a 4. évfolyamosok húsvéti deko-
rációt készítettek.

Az alsó tagozatosok dr. Gavallér Andrea
pszichológus elõadásán vettek részt, mely-
nek témája: Az óvodából az iskolába való
átmenet volt.

Igen gazdag volt az elmúlt idõszak verse-
nyekben is.

Felsõs tanulóink bejutottak a Nyelvész
anyanyelvi verseny megyei döntõjébe.

Tizenegy alsós tanulónk vett részt Oro-
son a Hermann Ottó helyesírási versenyen.

Taktabájra 7 alsós helyesírónk ment ver-
senyezni.

Lezajlott a városkörzeti alapmûveleti
matematika verseny is.

Tojásfestés

Április 10-én Tamás Mária és Gyöngyvér
tojásfestõk, népmûvészek jöttek el isko-
lánkba és mutatták be a tojásfestés csodáit
valamennyi tanulónknak, egész napos
kézmûves foglalkozáson.

Az elsõ osztályosok beíratása az április 23-
27  közötti hétre esik. Kérjük a szülõket,
hogy  tegyenek eleget a törvényben elõírt
kötelezettségüknek.

Április 11-én, a Költészet Napján Pregit-
zer Fruzsina színmûvésznõ látogatott el
Nyírmadára és elõadásán 70 felsõs gyerme-
künk vett részt, ismerkedett a versmondás
rejtelmeivel.

Beiratkozás

Oviból suliba

A Költészet Napja

Versenyeztek
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Napsugaras hírekFarsang

Az óvoda vidám „ruhába” öltözött, a gye-
rekek farsangi verseket, dalokat tanultak, bo-
hócokat, maskarákat festettek, ragasztottak.
A szülõket, nagyszülõket is meghívtuk, hogy
osztozzanak a jó hangulatú nap örömeiben.

Nõnap
Erre a napra észültek a nõnapi virágok,

képeslapok, köszöntõk, a kisfiúk a kislányo-
kat meg is ajándékozták a csoportokban.

S ha nõnap, akkor nõnapi vacsoraest, me-
lyet – immár hagyományosan – az iskolával
közösen rendeztünk meg. Fellépett óvodánk
Eszterlánc néptánc-, és Bóbita mazsorettcso-
portja. Köszönjük a szülõknek, hogy együtt-
mûködtek velünk, s  gyermekeiket elhozták
a fellépésre. S köszönünk minden felajánlást,
hozzájárulást, mellyel a rendezvényt, s ezáltal
óvodánkat is támogatták.

Add a kezed
Óvodánk (a Biztos kezdet óvodai program
lezárulása után) csatlakozott egy olyan kez-

deményezéshez, melynek fõ célja ugyancsak
a különbözõ hátrányok csökkentése:  Add a
kezed az esélyegyenlõség megteremtésének
segítése az oktatásban. A Hodászon megren-
dezett nyitókonferencián bemutatkoztak a
részt vevõ intézmények.

Húsvét
Ha itt a tavasz, akkor itt a húsvét is. A

gyerekekkel megismertettük a húsvéti
népszokásokat, hagyományokat, a hímes
tojás díszítését.

A „Szülõk klubja” keretében a szülõket,
nagyszülõket is meginvitáltuk egy kis ké-
szülõdésre. Húsvéti kosárkát készíthettek, s
a hímes tojás festésének fortélyait is elsajá-
títhatták. Közben a húsvét hagyományos
ételét, a sárgatúrót is megkóstolhatták – en-
nek receptjét haza is vihették néhány egy-
szerû, könnyen elkészíthetõ és olcsó süte-
mény leírásával együtt.

Beiratkozás
Az óvodai beiratkozás 2012. április 16-

tól, 2012. április 27-ig tart.
A szülõk a beiratkozásra hozzák magukkal

a gyermek TAJ kártyáját, a Születési
Anyakönyvi Kivonatát, és a lakcím kártyáját.

Akinek  2012-ben tölti a gyermeke az 5.
életévét , az a gyermek tanköteles korúvá
válik ezért óvodába való beíratása kötelezõ.

Húsvéti kellékek készítése az
anyukákkal

Idén a Szivecske csoport lepte
meg jelmezes, vidám mûsorával
az Idõsek Otthona lakóit.

Várják a
jelentkezõket

Ezúton értesítjük Nyírmada idõs
lakosságát, hogy  intézményünk-
ben, az Idõsek Otthonában jelenleg
van üres hely férfiak és nõk részére
is. Várunk minden érdeklõdõt.

Felvilágosítást
hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óráig,
pénteken 8-13 óráig
az intézményvezetõtõl lehet

kérni.

 Az Idõsek Otthona legidõsebb lakója, Tar
Istvánné Ilonka néni március 2-án töltötte be
a 95. életévét. A dolgozók csokorral, kedves
szavakkal köszöntötték a jó egészségnek ör-
vendõ Ilonka nénit.

idõsek otthona

nyuszi-buli és farsangi mulatság a Mocorgó Gyerekházban

Március végén nyuszi-bulit tartottunk a Mo-
corgó Gyerekházban, ahol a húsvét elõtti
hét a tavaszvárás és az ünnepi készülõdés
jegyében telt. Minden nap más programok
várták az érdeklõdõ családokat, mint például
tavaszi saláta készítés, bábelõadás, húsvéti ha-
gyományok felelevenítése, húsvéti ajtó- és
ablakdíszek, valamint nyuszi mézes és sárga
túró készítés, a hetet pedig egy nagy nyuszi
– bulival zártuk.

A programok között szerepelt az általános
iskolások nyuszi-bugi tánca, nyuszi arcfestés,
élõ nyuszi simogatás, húsvéti vetélkedõ.

Nagyon sikereshetet zártunk, melyen szá-
mos kisgyermekes család jelent meg.

Igen nagy érdeklõdés mellett rendeztünk
farsangi ünnepséget a Mocorgó Gyerekház-

ban. Az elõkészületekben aktívan részt vettek
a házat látogató szülõk. A jeles napon nem
csak a gyerekek, hanem a felnõttek is jelmez-
be bújtak, s hogy senki se maradjon éhen,
frissen sült farsangi fánkkal kínáltuk a
vendégeket. Délelõtt felléptek az általános
iskolások, majd a Mi kis falunk Egyesület
tagjai adtak bohóc mûsort. A gyerekeket
délelõtt arcfestés várta, délután pedig a
szülõket hívtuk farsangi vetélkedõre.

Közösségi programjaink továbbra is na-
gyon népszerûek. A hétköznapokon is vá-
runk minden érdeklõdõ családot, hiszen itt
minden gyermek nagyon jól érzi magát.

                                Buza Andrea          Csoportkép a nyuszi-buliról
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2 0 1 2 .  M Á R C I U S   –  Á P R I L I S

Ez ám a repülõrajt!
Remek rajtot vett focicsapatunk a már-
cius 11-én kezdõdött tavaszi szezonban,
hiszen az elsõ három fordulóban mind-
három ellenfelét megverte, s mindany-
nyiszor négy gólt rúgott, miközben
mindössze hármat kapott.

A 16. fordulóban a Balkány együttesét
láttuk vendégül. A küzdelmes mérkõzésen
értékes, 4-2 arányú gyõzelmet arattunk. A
március 18-ai játéknapon idegenben lépett
pályára csapatunk. Gyulaházán különösen a
második félidõ sikerült jól, a vége 4-0 ide, s
mivel a Nagyszekeres ismét pontokat hulla-
tott, két pontra megközelíthettük a listave-
zetõt.

Március 25-én, a 18. fordulóban a tabella
alsó felében szerénykedõ Nyírcsaholyt fo-
gadtuk. Szõke István (természetesen nem Sán-
dor, mint legutóbbi lapunkban elírtuk) játé-

kos-edzõ nem volt túlságosan elégedett a játék
színvonalával, ezzel együtt is megvolt a 4-1-
es biztos gyõzelem, s maradtunk a második
helyen.

A menetelés – nem vicc (!)  – április 1-
jén is folytatódott, hiszen a Nagykálló ven-
dégeként jó elsõ tíz perc után (kétgólos veze-
tésre tettünk szert), nagy küzdelemben 2-1-re
nyer csapatunk. Mivel a Nagyszekeres ugyan-
ekkor ikszelt, pontszámban beértük õket, s
az elsõ helyre ugrottunk.

A gyõzelmi széria a következõ, 20. fordu-
lóban váratlanul szakadt meg, hiszen a
gyengécske Újfehértóval itthon 1-1-es döntet-
lent játszottunk. Az óriási mezõnyfölény így
csak egy pontra volt elegendõ a lelkes ven-
dégek ellen. Mivel a Nagyszekeres ugyanek-
kor nyert, ismét elénk kerültek. Lapzártakor:
Záhony–Nyírmada: 3-6!

              Miért ezt a sorsot érdemli..?

        Otthonra lelt kóborlók
Nemrégiben arról szóltak a híradások,

hogy a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület
mintegy félszáz állatának el kell hagynia az
ideiglenes telephelyet, elhelyezésüket máshol
kell megoldani.

Ábelné Tóth Éva , az egyesület tagja
érdeklõdésünkre elmondta: kilenc kutyát
Németországban (!) fogadtak örökbe az
Internet segítségével, s remélhetõleg lesz
folytatás is. Balogh Béla Árpád utcai lakos
azzal segített, hogy a tulajdonában lévõ
területet bérbe adta az egyesületnek. A
végleges megoldás érdekében kerítést,
kenneleket építenek, betonoznak, hogy
megfeleljenek a szigorú elõírásoknak, otthont
kapjon a mintegy 40 kutya.

Az önkormányzat – bár nem feladata –
azért segítette az ügyet, mert azt reméli, ezzel

Születtek:
Kiss Balázs, Kovács Eszter, Aranyos

István, Gröntzer Ilona Rozália, Balogh
József, Samu Ádám, Balabán Bence.

Házasságkötés:
 nem volt.

60 éves házassági évfordulóját
ünnepelte február 23-án:

Anyakönyv

Lukács Miklós és Monik Erzsébet

Elhunytak:
Csonnó Sándor Kálmánné, Balla

Józsefné, Erdei István, Szücs Józsefné,
Szántó Sándor, Szücs József, Bartha
Istvánné, Faragó Gézáné Szegedi  Gábor
Berecz Ferenc József, Szijjártó Jánosné,
Gyügyi Jánosné, Tóth Péter.

Pénztárca
a postaládában

Nem akárhol, hanem a rendõrõrs postalá-
dájában találtak a rendõrök egy pénztárcát,
benne 5000-15000 ezer forinttal. Jogos tu-
lajdonosa megfelelõ azonosítás után átveheti
a polgármesteri hivatal 6. sz. szobájábanmérsékelhetõ a kóbor kutyák száma,

erõsíthetõ városunk rendje, tisztasága.

rendõrségi hírek

Állampolgári bejelentés alapján rendeltek el
nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki január
18-a és 25-e között a Jókai utca egyik lakó-
háza udvaráról eltulajdonította egy vasvá-
zas épület több elemét. A lopással okozott
kár 150 ezer forint.A bûncselekmény elkö-
vetésével két helyi lakos gyanúsítható, tettü-
ket a kihallgatásuk során elismerték. Az ello-
pott vaselemek egy része megkerült.

Szabálysértési eljárás indult egy nyírmadai
illetõ ellen, aki március 21-én a déli órákban
ellopott egy lila színû nõi kerékpárt. A kár
15 ezer forint, a tettest elfogták, a biciklit
jogos tulajdonosa visszakapta.

Óriás és mini
tojásokat tojtak
a tyúkok. Az
óriás kétszer na-
gyobb és két-
szer nehezebb
az átlagosnál.
Az óriás tojás kerülete hosszában 20 cm, a
mini csupán 9 cm, míg a normál méretû
tyúktojásé 15-16 centiméter. A Guiness-re-
kordot egy 22,8 centiméter hosszirányú
kerületû tojás tartja. Az óriás tojás öröm
a háziasszonynak, a mini tojás pedig
szerencsét hoz, csak át kell dobni a házte-
tõn. Válságos idõben persze az sem baj,
ha végül a serpenyõben köt ki.
                                  Buza Andrea
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