
Lapzártakor, azaz au-
gusztus elsõ hetében
még több elemében
képlékeny volt az idei
Városnap programja,
de – miután addig
nem „találkozunk” –
máris szólunk: lehet
készülõdni!
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Készülõdhetünk
a városnapra!

Nem ma-
rad el a tûzi-
játék sem

A dátum már biztos: szeptember 22-e
(szombat). Az ünnepélyes megnyitó 10 óra-
kor kezdõdik, s a mûvelõdési ház emeletén
lehet gyönyörködni a termékbemutatóban.
A színpadon ezúttal is bemutatkoznak
intézményeink és a környezõ települések
mûvészeti csoportjai, tehetséges elõadói, s
azt is biztosra vehetjük, hogy délután fél 2-
kor a szokott útvonalon végighalad a szüreti
felvonulás.

Este láthatják és hallhatják legkedvesebb
énekesnõnket, azaz Szirota Jennifert, majd
– nevük legyen egyelõre titok – neves, nép-
szerû együttes ad élõ koncertet. Este 10-kor
következik a tûzijáték, azután pedig kezdetét
veszi az utcabál. Természetesen most sem
hiányzik majd a kirakodó vásár, s nem kell
nélkülöznünk a finom falatokat.

A Cigány Világszövetség 1972-es határozata értelmében augusztus

 Porrajamos – vészkorszak
2-a a porrajamos, azaz a roma holokauszt nemzetközi emléknapja.
Ebbõl az alkalomból a nyírmadai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Romák Nyírmadáért Egyesület részt vett a Nyír-
egyházán tartott megemlékezésen – tudtuk meg Jóni Bertalan
elnöktõl.

Nemzeti ünnepünk

A Mi Kis Falunk Egyesület asszonyai kézzel dagasztották a kenyeret a
régi recept szerint, és a tájház udvarán lévõ kemencében kisütötték. Nagy
sikere volt a Juci mama által dagasztott túrós rétesnek és kakaós kalácsnak,
amit az asszonyok saját költségbõl fedeztek.

llamalapító István kirá-
lyunkra emlékezünk, és az új kenyeret
ünnepeljük augusztus 18-án (szombaton)

Á
délután két órától
a sportpályán. Az
önkormányzat
rendezvényén az
egyházi felekeze-
tek képviselõi meg-
szentelik, a résztvevõ városlakók pedig

megkóstolhatják az idei kenyeret, s sze-
rény kulturális mûsor idézi a jeles napot.

Idén is megrendezik az Alkotmány
Kupa hagyományos labdarúgó tornát,
de lesznek korcsoportok szerint tréfás
sportvetélkedõk (futás, kötélhúzás, medi-
cinlabda dobása és hasonlók).

Városunk elöljárói és a rendezésért fele-
lõs mûvelõdési ház munkatársai szeretet-
tel várják az ünnepségre településünk vala-
mennyi lakóját.

hírek röviden

 Elbírálta a képviselõ-testület a Napsugár
Óvoda vezetõi álláshelyére kiírt pályázatot.
Eszerint Tóthné Szûcs Éva (az intézmény
eddigi vezetõje, egyedüli pályázó) újabb öt
évre (2017. június 30-áig) kapott megbízást.
Ugyanez történt a Patay István Általános Is-
kola esetében is: Kovács Tibor igazgató is
bizalmat kapott a következõ öt évre.

 A szõlõlaposi tó és szabadidõ park te-
rületének hasznosítására pályázatot írt ki az
önkormányzat, s az megjelent a sajtóban, és
városunk honlapján. A megjelölt határidõig
(május 31-éig) pályázat nem érkezett.

 Korábban hírt adtunk arról, hogy a
kis vízmûvek társulási kényszerben vannak.
A tárgyalások nyomán eldõlt, július 14-étõl
a szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmûvek
Zrt. keretében kapjuk a szolgáltatásokat. A
szerzõdés aláírása megtörtént.

(folytatás a 2. oldalon)
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hírek röviden

(folytatás a 2. oldalról)
 Az irányító hatóság javaslata ellenére

az NFÜ elutasította a kerékpárút építését
célzó pályázatunkat. Az önkormányzat felleb-
bezést nyújtott be, s ha ennek nem adnak
helyt, egy másik kiírásra fogunk pályázni,
azaz elképzelésünket nem adjuk fel.

 A tervezett ütemben halad a brikettáló
üzem megvalósításának ügye. Június közepé-
re megtörtént a gépsor beszerzése, s a beüze-
melés folyamatban van. Ha nem jön közbe
semmi, augusztus végén, szeptember elején
kezdõdhet a próbaüzem.

 Önkormányzatunk benyújtotta az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igényét. Nyilatkozott – egyebek
között – arról, hogy a helyi adóból 69 millió
forint bevételt tervez, s hogy az idei költség-
vetési rendelet 155 millió forintos mûködési
hiányt tartalmaz. A pályázat ez utóbbit céloz-
za meg.

 A testület elhatározta, hogy intézmé-
nyeiben és a polgármesteri hivatalban a villa-
mosenergiát napenergiával váltja ki, csök-
kentve ezáltal az energiaköltségeket. A terve-
zett beruházás összköltsége bruttó 190,3 mil-
lió, a saját erõ 28,5 millió forint.

 Mintegy 30 millió forintot nyert ön-
kormányzatunk Digitális kompetencia-fej-

 A Napsugár Óvo-
da bõvítése a társa-
dalmi kohéziót, az

egyenlõ esélyeket, a
korszerû nevelés fel-
tételeinek megterem-

tését szolgálja. A
beruházás 128,7

millió forintos
költségébõl  kevés

híján 6,5 millió
forint a saját erõ.

A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXX.
törvény alkalmazásában súlyos mozgáskorlá-
tozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlá-
tozottak közlekedési  kedvezményeinek
rendszerérõl szóló  jogszabályban meghatáro-
zott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozott-
nak minõsül, és ezt a tényt az ott meghatáro-
zott szakvélemény igazolja.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közle-
kedési kedvezményeirõl szóló 102/2011.
(VI.29.) Kormányrendelet módosult.

Súlyos mozgáskorlátozottság tényének iga-
zolására 2013-tól elfogadható dokumen-
tumok:

– A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (szakértõi szerv) által a közlekedõké-
pesség minõsítésérõl    kiadott szakvélemény
másolata – mely szerint a kérelmezõ köz-
lekedõképességében súlyosan akadályozott,
és ez az állapota várhatóan legalább három
éven keresztül fennáll ;

– A fogyatékos személyek jogairól és esé-

tájékoztató

A súlyos mozgáskorlátozottak
gépjármûadó mentességének változásáról

zõen akik az elõzõekben nevesített okiratok
egyikével sem rendelkeznek, függetlenül attól,
hogy egészségi állapotuk évek, esetleg évtize-
dek óta  véglegesnek tekinthetõ, ahhoz hogy
jövõ évtõl a súlyos mozgáskorlátozottak gép-
jármûadó mentességére jogosultak legyenek,
a szakértõi szervnél 2012. év végéig a közlek-
edõképességük minõsítése céljából vizsgála-
ton kell részt venniük, és annak eredménye-
ként súlyos mozgáskorlátozottságukat
megállapító új igazolással kell rendelkezniük.

Ennek érdekében a lakóhelyük szerinti ok-
mányirodát  – Baktalórántháza – kell felke-
resniük a minõsítést elõsegítõ, rendelkezésre
álló orvosi dokumentációval és egyéb iratok-
kal, és kérelmezhetik a súlyos mozgáskorlá-
tozottság megállapítását. E kérelemmel az
okmányiroda megkeresi a szakértõi szervet
a közlekedõképesség minõsítése érdekében.
Ekkor a szakértõi szerv által kiadott szakvéle-
mény-másolat szolgál alapul a gépjármûadó
alóli mentesség megállapításához.

Ha a régi „7. pontos igazolással” rendel-
kezõ személy felülvizsgálaton csak  2012. de-
cember 31-ét  követõen vesz részt, akkor a
gépjármûadó mentesség értelemszerûen az
új igazolás kiállítását követõ hónap 1. napjá-
tól jár.      dr.  Horváth Andrea jegyzõ

lyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támo-
gatás megállapításáról szóló hatósági határo-
zat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló
szakhatósági állásfoglalás szakvéleményének
másolata, a 23. § (1) bekezdés e) pontja alap-
ján mozgásszervi fogyatékosnak minõsül,
vagy f) pontja alapján halmozottan fogya-
tékosnak minõsül és halmozott fogyatéko-
sságai közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosság;

– A 18. életévét be nem töltött, magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségek-
rõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II.19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletének
L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedõ személy, vagy  P)
pontjában meghatározott többszörös és
összetett betegségben szenved és többszörös
és összetett betegségei közül legalább az egyik
mozgásszervi eredetû fogyatékosság – az
errõl szóló hatályos igazolás másolata.

A kormányrendelet szabályaiból követke-

lesztés Nyírmadán címmel. A projekt lehetõ-
vé teszi eszközök beszerzését, továbbá vala-
mennyi önkormányzati dolgozó elsajátíthatja
a számítógép kezelését, használatát. Az önkor-
mányzat nyitni kíván, felkínálja a lehetõséget
a civileknek, a romáknak, a hátrányos helyze-
tûeknek (az igényeknek megfelelõ szinteken).

 Százmilliós nagyságú beruházás valósul-
hat meg a Szociális Ápolási-Gondozási Köz-
pontban, amennyiben a befogadott pályáza-
tot kedvezõen bírálják el. A tervek között
szerepel az ajtók, ablakok cseréje, a vakolat
felújítása, a belsõ hívórendszer, a vizesblok-
kok átalakítása.

 Kósa Barnabás halála után Kálmán Béla
polgármestert választotta elnökévé a Bereg
Népe Védelmében Polgári Védelmi Alapít-

vány kuratóriuma, amelynek létszáma 8-ról
7-re csökkent.

 Az Allianz Hungária Zrt. sze-
mélyre szabott biztosítási tanácsadást
kínál Nyírmada lakóinak a Polgár-
mesteri Hivatal házasságkötõ termében
az alábbi idõpontokban: augusztus és
szeptember minden csütörtöki napján
13-18  óra között. Egyeztetés és infor-
máció:

Vitkai László hálózati igazgató
06-30/971-6090
Dancs Edit tanácsadó
06-70/9389557
Lukácsné Csizmadia Gabriella
tanácsadó
06-30/708-9165
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  Testületi ülések nyári szünet nélkül
Az élet ismét felülírta a testületi munka
tervét, hiszen az év elején elgondoltak-
hoz képest változtak a napirendre tû-
zött témák. Nyári szünetet sem tartot-
tak a képviselõk, soron kívül tanácskoz-
tak júliusban is.

Gyermekjólét,
gyermekvédelem

Két napirendi pont is foglalkozott a június
testületi ülésen a fenti témákkal. Elõbb dr.
Horváth Andrea jegyzõ értékelte a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását,
majd Haklik Attiláné intézményvezetõ szá-
molt be a Szociális, Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat mûködési feltételeirõl, gaz-
dálkodásáról, továbbá a Búza Andrea vezette
Mocorgó Gyerekház tevékenységérõl.

Az átfogó értékelés a demográfiai folya-
matok elemzése után sorra vette az önkor-
mányzat által nyújtott pénzbeli ellátásokat,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat,
a jegyzõi hatáskörben tett gyámhatósági in-
tézkedéseket, a jövõre vonatkozó javaslato-
kat, célokat és a bûnmegelõzési program
fõbb pontjait.

Nézzük az adatokat.
Tavaly 529 családból 1134 gyermek ré-

szesült rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben, iskoláztatási támogatást 293-an
kaptak 1,8 millió forint értékben; ingyenes
étkeztetésben részesült 222 óvodás és 444
iskolás; a védelembe vett gyerekek száma
tavaly év végén 75 volt; 568-an részesültek
55 munkanapon át nyári szociális étkezte-
tésben; folyamatosan csökken a várandós
anyák száma (2011-ben 85 fõ).

A másik hasonló tárgyú napirendi pont
tárgyalásakor mindkét fiatal szakember szá-
mos dicsérõ, elismerõ véleményt könyvelhe-
tett el (teljes joggal). Az elõterjesztésbõl
kiderült az intézmények létjogosultsága, hi-
szen tavaly 53 családból 77 gyerek részesült
védelembe vétel ideje alatti családgondozás-
ban, az alapellátásos gondozás keretében pe-
dig 81 családból 104 gyerek részesült gondo-
zásban. A szolgáltatást elsõsorban az anyagi,
megélhetési gondokkal küszködõk veszik
igénybe, jóllehet az anyagi segítségnyújtás
lehetõségei igen korlátozottak…

A Mocorgó Gyermekház létrehozására
2008-ban nyújtották be pályázatukat, s 2009.
októberétõl látják el a 0-5 éves korú gyerekek
gondozását, fejlesztését. A családsegítõ szol-
gálat által nyújtott szolgáltatásokat is sokan
veszik igénybe: tavaly az éves forgalom 1072
fõ volt.

Legégetõbb probléma a munkanélküliség,
az alacsony iskolázottság (nem ritkán írástu-
datlanság!) és szociokulturális szint. Elkeserí-
tõ, hogy – miként országosan is – városunk-
ban is egyre többen élnek válságos helyzet-
ben, nehéz szociális körülmények között,
depresszív mentális állapotban, veszélyeztetve
emberi méltóságukban.

A támogató szolgálat a fogyatékossággal
élõk önálló életvitelét elõsegítõ speciális alap-
ellátási forma, s az elmúlt idõszakban ez is

egyértelmûen bizonyította szükségességét
(csak Madán 37 személyt láttak el 2011-ben).

Álljon itt végül egy képviselõi vélemény
a Mocorgó Gyerekház fontos szerepérõl:

„Jó, hogy belevágtunk, mert ezáltal
könnyebbé vált a gyerekek óvodába való
beilleszkedése, szocializációja.”

Szociálpolitika

Július 12-én mintha az egy hónappal ko-
rábbi testületi ülés folytatódott volna, hiszen
több napirendi pont a szociálpolitika kérdé-
seit járta körül.

Az ágazattal összefüggõ feladatokról dr.
Horváth Andrea jegyzõ számolt be. Sajnálat-
tal állapította meg (ismét), hogy „az embe-
rek egyre inkább úgy tekintenek egyes se-
gélyfajtákra, mint õket kötelezõen megilletõ
ellátásra, és csak az önkormányzat kötelessége
és feladata a megélhetés biztosítása.” (Az
indokoltnál kevesebb szó esik az egyének
önmagukért és családjukért viselt felelõs-
ségérõl).

A fõ cél a rászorultak, az idõskorúak, a
munkaképes vagy munkaképtelen személyek
pénzbeli és természetbeni ellátása. (Az érin-
tettek köre sajnos évrõl évre növekszik).

Az elõterjesztés a támogatások különbözõ
formáinak áttekintése után összegzéssel
megállapítja: „Próbálunk törekedni az ember
és társadalmi környezete közötti harmónia
kialakítására és megõrzésére, a feszültségeket
hordozó viszonyok, szociális problémák
megelõzésére, szakszerû kezelésére.”

Miután a beszámolót a képviselõk elfo-
gadták, határozatot hoztak a Szociálpolitikai
Bizottság által átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl.

Juha Bertalanné elnök beszámolójából ki-
derült: tavaly 10 alkalommal üléseztek és 1286
határozat született (ezek többsége, 765 lakás-
fenntartási, 348 átmeneti, 128 beiskolázási
támogatás volt). A polgármester átruházott
hatáskörben 29 temetési segély és 6 közte-
metés ügyében döntött.

Egy újabb,  de még mindig a szociálpoli-
tikához kapcsolódó téma a Szociális Ápolási-
Gondozási Központ 2011. évi mûködésérõl
szóló beszámoló volt. Szûcsné Mátyus Judit
intézményvezetõ alapos elõterjesztésébõl
megismerhettük a házban folyó munkát, az
ott élõk mindennapjait.

Városunkban 755-en 61 év fölöttiek, közü-
lük veszik igénybe a szociális étkeztetést, az
Idõsek Klubja szolgáltatásait, illetve a szakosí-
tott ellátás keretében õk laknak (átlagosan
43-an) az Idõsek Otthonában, ahol étkeznek,
ruhájukat tisztítják, javítják, gondoskodnak
egészségügyi ellátásukról, ahol a dolgozók
igyekeznek enyhíteni az idõs korral együtt
járó elmagányosodást, elszigetelõdést, társa-
dalmi kirekesztõdést.

A július 12-én, majd kereken egy hónappal
késõbb tartott testületi ülésekrõl az alábbiak-
ban olvashatnak összefoglalót.

Beszámolt
az iskola

A június 12-ei ülésen Kovács Tibor  igazga-
tó elõterjesztésében beszámoló hangzott el
a Patay István Általános Iskola mûködési
feltételeirõl, gazdálkodásáról. Az anyag
bevezetõjében leszögezi: „Az iskola tárgyi
feltételei az átlagosnál lényegesen jobbnak
mondhatóak, a személyi feltételei adottak,
mûködése biztosított.”

A helyzetelemzés számba veszi a pszicho-
lógiai, a logopédiai és a gyógypedagógiai
ellátást, az integrációs normatívából megva-
lósult kirándulásokat, a táborokat, rendezvé-
nyeket, továbbképzéseket, szakmai napokat,
eszközbeszerzéseket, valamint az intézmény
mûködését segítõ partneri kapcsolatokat.

Ami a személyi feltételeket illeti: az alapfela-
datok ellátása a szükséges 53 helyett 49 peda-
gógusra hárul. Munkájukat egy szabadidõ-
szervezõ, egy gyermekvédelmi  felelõs, 4 ügy-
viteli dolgozó, 3 karbantartó, 7 hivatalsegéd
és 10 fõzõnõ segíti.

A tanulói létszám a beszámoló idõ-
pontjában 604 volt (55,2 százalékuk roma,
86,5 százalékuk hátrányos helyzetû!). A
legtöbb gondot azok a családok okozzák,
amelyek nem tekintik partnernek az iskolát,
és saját gyerekeikkel sem törõdnek megfele-
lõen. A tanulók létszáma várhatóan lassan
növekszik az elkövetkezõ években.

A nevelõ-oktató munkát nehezíti a családi
felelõsség hiánya, a szülõkkel vívott „szélma-
lomharc”, az igazolatlan hiányzások magas
száma, a mind gyakoribbá váló agresszivitás,
a tulajdon tiszteletének hiánya, érzelmeik el-
titkolása. Mindezek ellenére a gyerekek szá-
mos szép eredményt értek el a megyei és az
országos tanulmányi versenyeken, s felvételi
eredményeik is elismerésre méltóak.

Az intézmény mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv a lehetõ legtakarékosabban
használta fel a kiadási elõirányzatokat. Gerõ
Csaba bizottsági elnök szerint köszönet illeti
az intézményt a fegyelmezett gazdálkodásért,
s Kálmán Béla polgármester is elismerését
fejezte ki az iskola vezetésének, tantestületének
a változó tanulói összetétel és törvényi kör-
nyezet közepette végzett munkájukért.
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Gazdálkodók figyelmébe!A nyárról elsõként a  vakáció, a nyara-
lás, a pihenés jut az emberek eszébe.
A  mezõgazdaságban, ahol ez az év-
szak a fõ munkaszezon, más értelmet
nyer ez a kifejezés:  kapálás,  betaka-
rítás, por, veríték...

Befejezõdött az aratás. A közel 30 ezer hek-
táron termõ kalászos hektáronként 3,4 tonna
hozamot produkált, ami alacsonyabb mint
a 3,72 tonnás országos átlag. A kisebb hoza-
mot azonban a jó minõség ellensúlyozza.
Azért van olyan gazdálkodó is Nyírmadán,
akinek földjén hektáronként 5 tonna búzát
sikerült betakarítania. Természetesen a hoza-
mot befolyásolja a föld minõsége, a szerves-
anyag, a tápanyagpótlás, a növényvédelem,
és nem utolsó sorban az idõjárás is.

Nyírmadai viszonylatban a rozstermés
hektáronként 2,5 – 2,7 tonna, a triticale pe-
dig 0,8-1,0 tonna. A melléktermés, azaz a
szalmahozam nagyon gyenge volt. A tavalyi-
hoz képest egynegyede a betakarított bálák
száma, ami jelentõs tenyésztési, tartási  vagy
gazdasági gondokat fog okozni az állattartók
számára.

Nehéz kenyér
a dohánytermesztés
Mint ahogy megyénkben,  Nyírmadán is

a fõ kereseti forrás az idénymunka a mezõgaz-
daságban. Országos szinten Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében található az ország dohány-
földjeinek 80 százaléka. Mivel a termesztési
technológia zömében kézimunka igényes,
sokan ebbõl az ágazatból élnek. Nem könnyû
kenyér, a munkás keze ragad a dohányzsír-
tól, a por és az izzadság sárrá változik a bõ-
rön. A rovarok (levéltetvek, dohánytripsz)
betelepedve az ültetvényekbe kedvezõ idõ-
járási körülmények között folyamatos kárt
okoznak. A fejlett anyalevelek szívogatásával
és mézharmat termelésével jelentõs minõségi
kárt okoznak. A tetejezés és a kacsmentesítés
a dohánytermesztés technológiai elemei kö-
zül kiemelkedõ jelentõségû. A virágzat és az
oldalhajtások eltávolítása  fontos a dohány-
termesztésben, mivel az eltávolított virágzat
sok tápanyagot felszívna, így lassítva a levél-

ami a mostani „szegény”, vagy
jobban mondva „drága” vi-
lágban létfontosságú .

Nem csak a kerítésen belül,
hanem kívül is lehet szép a vi-
rágoskert

A „Munkahelyteremtés és
innováció – hátrányos hely-
zetûek képzése, foglalkozta-
tása a Baktarótántházi kistér-
ségben” címû programba  be-

képzés folyamatát.
Minderrõl Folytovics Sán-

dorné gazdálkodó asszony be-
szélt, aki szívesen bemutatta a
dohánytábláját.

A tetejezést követi a beta-
karítás. A dohánytörésen dol-
goznak a legtöbben. Egy em-
ber egy családnak a minden-
napi betevõjét keresi meg itt,

Dolgoznak
a növénytermesztõk

kapcsolódott Nyírmada is. Július 25-én in-
dult és augusztus 31-éig tart a program,
amely képzést és munkahelyet nyújt az érin-
tettek számára.

Egy 11 tagú csoport növénytermesztési
technológiát tanult, záróvizsga augusztus 31-
én lesz. Szakmai gyakorlatban is részt vet-
tek a hallgatók, a helyi mezõgazdasági terme-
lõknek köszönhetõen. Jelenleg káposzta, kar-
fiol, paprika, paradicsom termesztést gyako-
rolnak. Ehhez a területet egy önzetlen nyír-
madai lakos szívességbõl ajánlotta fel. A
projekt folytatása a brikettgyártásban való
részvétel lesz.

Agrárkamarai
hirdetmény

Az agrárkamarai regisztráció kötelezõ
minden olyan természetes személy és gaz-
dálkodó szervezet részére, aki a törvényi
meghatározás szerint agrárgazdasági tevé-
kenységet folytat (õstermelõ, gazdálkodó
szervezet, mezõgazdasági vállalkozó).

Az agrárkamarai tagságra kötelezettek
kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, és 5000 forint összegû ka-
marai hozzájárulást fizetni legkésõbb  szep-
tember 30-áig.

A bejelentkezés kizárólag interneten ke-
resztül az Agrárkamara regisztrációs felületén
történhet. Az Agrárkamara Gazdálkodói In-
formációs Szolgálatának a tanácsadói az or-
szág 200 területi irodájában nyújtanak se-

gítséget. Nyírmadán ez a feladat Czirják Er-
zsébetre hárul.

A regisztráció hitelesítéséhez feltétlenül le
kell tölteni és ki kell nyomtatni a visszaigazo-
lást, majd sajátkezû aláírással ellátva postázni
kell egy példányt a rajta megjelölt címre
legkésõbb szeptember 30-áig.

Az 5000 forintot a  Volksbank 14100000-
10790649-02000004-es számú bankszámlára
kell utalni.

A szép és a csúf belterület gazos és parlag-
füves állapotát ellenõrizve júliusban lehetõsé-
gem volt jobban megismerni városunk ut-
cáit, házait, kertjeit és nem utolsó sorban az
itt élõket.

A lakossági nyilvántartásból kiderül, hogy
sok ingatlan egymás után cserél gazdát. Az
elköltözött tulajdonosok (tisztelet a kivétel-
nek) nem gondoskodnak az elhagyott telek-
rõl, ezzel gondot, és bosszúságot okozva a
szomszédoknak. Pár esetben be van a kert
ültetve kultúrnövénnyel, de a sikertelen
gyomirtás miatt a parlagfû elhatalmasodott
a kukorica felett. Sajnálatos módon van olyan
lakos is, aki nem gondozza a kertjét. A kirí-
vóan súlyos helyzetekben eljárást indítunk.
Hogy mondjak jót is, kellemes érzés volt
látni, hogy a lakosság zöme törõdik a kör-
nyezetével és nem várják hetekig, mikor ér
oda a Mada-Komm. dolgozója és házuk elõtt
levágja a füvet, hanem maga gondoskodik a
kaszálásról, és szemét felszedésérõl.

Megragadva az alkalmat szeretnék be-
mutatni egy szép takaros virágoskertet, amit
nemcsak az udvarban, de kívül is rendben

tartanak. Nem személyeske-
dek, de nyilván felismerhetõ,
hogy kinek a háza látható a
képen.

Köszönjük, hogy szemet
gyönyörködtetõ látványt
nyújtanak nekünk a szorgal-
mas kezû lakosok. Ennek az
ellentétjét most nem muta-
tom meg, majd a következõ
számban.

Úgyhogy hajrá a szép Nyír-
madáért!

Fejér Viktória
városi mezõgazdász
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Dance Mix Tánccsapat: a legjobbak között

a családsegítõ
hírei

Az elmúlt fél-
év során szá-
mos sikert ért
el a nyírma-
dai Dance Mix
Tánccsapat.

Számos esemény történt a nyári hónapok-
ban a szolgálat háza táján. Városunk önkor-
mányzata újabb sikeres gyermekétkeztetési
pályázatának köszönhetõen szinte folyama-
tosan megoldott 20 gyermek hétvégi étkez-
tetése a GYEA és a Raiffeisen Bank közös
pályázatának köszönhetõen. A családok kivá-
lasztásában kerekasztal megbeszélés során a
jelzõrendszerünk tagjai mûködtek közre. A
program keretében adható élelmiszerek ki-
osztását – az eltelt évek gyakorlatának megfe-
lelõen – szolgálatunk munkatársai végzik.

A nyáron támogató szolgálatunk fogyaték-
kal élõ fiataljai a Halmozottan Sérült Gyer-
mekeket Nevelõ Szülõk Egyesületének szerve-
zésében sportrendezvényen jeleskedtek a
Sóstói erdõben, ahonnan mindenki  aranyé-
remmel térhetett haza. Gratulálunk minden-
kinek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Tájékoztatjuk meglévõ és leendõ ellátot-
tainkat és családjaikat, hogy megkezdõdött
és jó ütemben halad a szolgálat központi
irodaépületének felújítása és bõvítése, ahol
egy új szolgáltatást, a fogyatékkal élõ szemé-
lyek nappali ellátását valósítjuk meg. A nap-
pali intézmény korszerû, teljesen akadálymen-
tesített, barátságos környezetben kínál tartal-
mas idõtöltést a napközbeni tartózkodás ide-

jére a Baktalórántházai Kistérség területén
lakó fogyatékkal élõk részére. Bõvebb tájé-
koztatás és információ személyesen a szolgálat

irodájában és a 06-45/492-509-es telefonszá-
mon kérhetõ az intézmény vezetõjétõl.

                A szolgálat munkatársai

A fogyatékkal élõ fiatalok  sportversenyérõl  minden madai  résztvevõ
aranyérmet hozott haza

Nappali ellátás fogyatékkal élõknek

A táncosok: Gupcsi Bettina, Szûcs Petra
Sára, Szabó Réka, Kun Eszter, Tóth Ale-
xandra, Sápi Regina, Tóth Viktória, Jónás
Barbara, Szõke Melissza, Szõke Kitti.

Ezúton is köszönik a szurkolók segítségét,
valamint az ESA Farm Kft. és a Fenyves Ét-
terem és Konferencia Központ anyagi támo-
gatását.

nõsítést kapták meg.
Júniusban a 2012 Szabolcs Dance Star ju-

nior kategóriájában védték meg tavalyi 1.
helyüket, a nagyobb junior táncosok pedig
2. és 3. helyezést is szereztek.

A zsûri a legjobb és legeredetibb koreográ-
fia különdíját vezetõjüknek, Sápiné Folyto-
vics Viktóriának ítélte oda.

Májusban az
Országos Világ-
tánc Fesztiválról
a világtánc mix
kategóriában
egy ezüstérmet
és két arany ku-
pát hoztak haza,
s 30 tánciskola
csaknem 300
táncosa között
az 5. legjobb
tánciskola mi-

A kis táncoslányok úgy pózolnak a fényképezõgép len-
cséje elõtt, mint a nagyok
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Június 16-án tartottuk iskolánkban a
ballagást és a tanévzáró ünnepséget.

Nyírmada Legjobb Tanulója címet a neve-
lõtestület javaslata alapján a városi önkor-
mányzat ebben a tanévben Polyák Evelin 8.
a. osztályos tanulónak ítélte oda. Az iskola
jó tanulója címet a 2011/12-es tanévben So-
mogyi Dominika 8. a. osztályos tanuló ér-
demelte ki.

A közösségi munkáért címet Tímári Zsu-
zsa 8. a. osztályos tanuló kapta.

Az alkotói kupát Bíró Gabriella 8. b., az
irodalmi kupát Barkasz Gyula 8. b., a kép-
zõmûvészeti kupát pedig Poór Fanni 8. a.
osztályos tanulónk vehette át.

Az iskola jó sportolója címnek a 8. b-s
Kovács Ádám örülhetett.

Nevelõtestületi dicséretben részesült kö-
zösségi munkájáért, példamutatásáért a 8. a.
osztályból Bodnár Olivér, Doka Dóra,
Leskó Bettina, Nagy László, Tóth Dávid,
Káté Zoltán; a 8. b-bõl Iklódi Gergõ, Szõke
Melissza, Kocsis Dóra, Kertész Dóra, Jóni
Dániel, Stefán Attila, Erdélyi Katalin, Ba-
logh Beáta; a 8. c-sek közül Jónás Ákos, Plesa
Gábor, Kiss Tamás, Tóthfalusi Anett, Földi
Alexandra, Erdélyi Dávid, Zakor Krisztofer.

Kitûnõ tanulmányi eredményéért 6 nyol-
cadikos kapott könyvjutalmat: Leskó Orso-
lya, Poór Fanni, Polyák Evelin, Somogyi
Dominika, Bíró Gabriella, Barkasz Gyula.

A ballagási ünnepségen az iskola 56 ki-
tûnõ tanulója az értékes jutalomkönyv és
oklevél mellett megkapta a városi önkor-
mányzat ajándékát is.

Három munkatársunk búcsúzik nyug-
díjba vonulása miatt az iskolától. Farkas Kál-
mánné  élelmezésvezetõnk 41 évet, Pusztafia

Befejezõdött a
TÁMOP 3.2.11

pályázatunk, melynek
segítségével tanulóink
helytörténeti ismere-

teket szereztek és
felkutatták települé-

sünk természetvédelmi
értékeit, erõsödött kör-

nyezettudatos maga-
tartásuk. A pályázat

projekt bemutató
kiállítással zárult.

iskolai hírek

   Elballagtak a nyolcadikosok

,,Tovább, tovább, tovább...”

Györgyné rajztanárnõ 37 évet és Szöllõsy
Vlászta német tanárnõ 17 évet dolgozott in-
tézményünkben. Köszönjük a településért,
a gyerekekért végzett áldozatos munkájukat
és szép nyugdíjas éveket kívánunk nekik.

A TÁMOP 3.3.7. pályázatnak köszönhetõ-
en ebben a tanévben is 50 gyerek vehetett
részt intenzív nyári nyelvi kurzuson. A
helyszín most is a Mátra volt,  Sástón töltöt-
tünk el egy hetet. A gyerekek anyanyelvi ta-
nárok segítségével gyakorolhatták a német
és az angol nyelvet. Kikapcsolódásként meg-
másztuk a Sástói kilátót, ahonnan szédítõ
kilátás nyílik a Mátrára. Gyalogtúrát tettünk
az erdõn át Mátrafüredre, s nagy sikert ara-
tott az éjszakai csillagvizsgálat.

A TÁMOP 3.3.7. pályázatunk
segítségével Balatonszárszón tá-
borozott 50 tanulónk. A gyere-
kek találkozhattak József Atti-
la és Kisfaludi Sándor emléké-
vel. Nagy élmény volt a kétár-
bócos vitorláson tett hajókirán-
dulás és a strandfoci. A képen:
dzsip-túrán Badacsonyban

        Angol óra a szabadban

          Rendhagyó tábori német óra

Nyelvi táborozás
a Mátrában

             Gyalogtúra Mátrafüredre
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 Napsugaras hírek

a mûvelõdési ház híreibõl

Idén második alkalommal rendeztünk
olyan délelõttöt, melyre meghívtuk a leendõ
ovisokat is, szüleikkel együtt. Célunk az volt,
hogy ismerkedhessenek óvodánkkal.

,,Oviba csalogató”

Vendégeink különbözõ tevékenységekben
vehettek részt: gyöngyökbõl fûzhettek ma-
guknak nyakláncot; gyurmából tavaszi kis-
kertet varázsolhattak a terepasztalra; tornáz-
hattak, versenyezhettek a tornatermünkben;
zászlót, koronát készíthettek maguknak,
testvéreiknek.

Ekkor látogattak el hozzánk a romániai
Nagykároly óvodapedagógusai, akiknek
óvodánk mellett a szülõkkel való kapcsolat-
tartás egyik formáját is bemutathattuk.
Elmondták, hogy sok pozitív élményhez
jutottak, s elismeréssel szóltak az itt tapasztal-
takról.

„Olyan ez az óvoda…

…mint egy mesepalota” – mondja egy szép
búcsúvers. Hát most bizony építkezési
területté vált óvodánk: megkezdõdtek a mun-
kálatok. Egy újabb csoporttal, s tornaterem-
mel bõvül épületünk, saját konyhát is épí-
tenek, s természetesen a hozzá tartozó helyi-
ségeket is ki kell alakítani (elõkészítõk, raktá-

Balogh Roland adott gitáros mûsoros estet május 24-én a mûvelõdési
házban. A klasszikus és modern gitárszólók elnyerték a hallgatóság
tetszését.

Szent Iván éj alkalmából júni-
us 22-én gyújtottuk meg a mág-
lyát. A meleg nyári estén színvo-
nalas és szemet gyönyörködtetõ
látványt nyújtott a miskolci tûz-
zsonglõrök produkciója.

A 83. Ünnepi Könyvhét kere-
tében június 5-én  Kurucz Gyula
Mire vársz? címû könyvét hozta
el az író-ovasó találkozóra.

A kis papírhajókat vízre is
bocsátották a gyerekek

rak stb.). A földszint mosdói, s öltözõi is
megújulnak.

Nyári menetrend

A szülõknek az idén is lehetõségük volt
nyári óvodai ellátást kérni gyermekük szá-
mára, bár az építkezés kissé megnehezíti
munkánkat.

A gyerekek az emeleti csoportokban lettek
elhelyezve, s a tízórai, ebéd, uzsonna kiosz-
tása, s a mosogatás is a tárgyaló szobából ki-
alakított helyiségben történik. Jó idõben az
iskola udvarára tudunk lemenni játszani.

Nyáron sem maradtak a gyerekek  élmé-
nyek nélkül:  rajzoltak, színeztek, gyöngyöt
fûztek. Hajtogattak hajót, amit vízre is
bocsáthattak, s elõkerültek a a pecabotok is,
lehetett versenyezni, ki fog több halat!

Rebák Tiborné óvodapedagógus

Június 5-én hazalátogatott
Szirota Jennifer. Nyírmada ön-
kormányzata és a város lakói
meghatódva és elérzékenyülve
várták, „Szép volt Jenni!” felki-
áltással fogadták a csodálatos
hangú  ifjú hölgyet. Boldogok
vagyunk, hogy közénk tartozik
és õ büszke arra, hogy nyírma-
dai lány.

Közmûvelõdés
a megújult házban

 Tóth Judit, a – hivatalos nevén – Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár Közmûvelõdési Intéz-
mény vezetõje július 12-én adott számot a
képviselõ-testület elõtt az elmúlt évi mûkö-
désrõl, gazdálkodásról.

Az elõterjesztés bemutatja a személyi és
tárgyi feltételeket: a házban két, megfelelõ
képzettségû szakalkalmazott dolgozik, február
elsejétõl az év végéig pedig egy közhasznú
munkás segíti õket heti 30 órában. A tárgyi
feltételeket lényegesen javította a tavaly õsszel
befejezett rekonstrukció, de az is, hogy könyv-
tári eszközbeszerzésen 1,9 millió forintot, a
könyvtári érdekeltségnövelõ pályázaton pedig
technikai eszközökre 1,8 millió forintot nyer-
tek (hat számítógéppel mûködik a teleház,
amely fõleg a fiatalok körében népszerû az
ingyenes internet használattal, továbbá vásá-
roltak fényképezõ gépet és televíziót is).

A könyvtárnak 129 beiratkozott olvasója
van (az idõseknek igény esetén házhoz szál-
lítják a köteteket!), az állomány félmillió fo-
rint értékû könyvvel gyarapodott.

   A felújított épületbe való visszaköltözés
után visszaállt a korábbi rend, a csoportok
létszáma növekedett, a foglalkozások száma
meghaladta a félszázat. Az intézmény az
elmúlt idõszakban is döntõ szerepet vállalt
a városi rendezvények megszervezésében,
hangosításában, ünnepségek rendezésében.

   Mint részben önálló költségvetési szerv,
gazdálkodásuk rendben lévõnek találtatott.
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Labdarúgás: bronz a vége

Lovas József

Kossuth-díjjal kitüntetett édes-
apja áthelyezésekor, 15 évesen
került Nyírmadára, s a kertészeti
technikum elvégzése után a Kos-
suth MgTsz. volt az elsõ munka-
helye. Munkája mellett már ek-
kor tevékeny részese volt a közé-
letnek: ifjúsági és fotóklubot ala-
pított, különbözõ versenyeket,
vetélkedõket szervezett, s ezért
számos elismerésben részesült.

A Nyírmada–Pusztadobos
Nagyközségi Közös Tanács elnö-
ke lett 1980-ban, s ezt a tisztséget
egy évtizeden keresztült töltötte
be, mígnem 1991-ben – több sú-
lyos betegsége miatt – nyugdíj-
ba kényszerült.

Nevéhez fûzõdik többek kö-
zött az új óvoda beindítása, a
tíz tantermes iskola és a torna-
terem építése, a napközi bõví-
tése, a mûvelõdési ház korszerû-
sítése, utak, járdák építése és felú-
jítása, orvosi rendelõk, egészség-
ház, tûzoltószertár létrehozása.
Tanácselnöksége idején épült az
emlékmû, létesült az emlékpark,
számolták fel a cigányputrikat,

     Lovas József

Tisztelt gyászoló család, bú-
csúzó barátok, nyírmadaiak!

„Csak hiányozni fogok, és ez a
hiány lesz az én mindenségem.”
Darvai László szavai fejezik ki azt
az érzést, ami betölti lelkünket,
amióta a hír elért bennünket: Tóth
Andrásné, Raft Lívia, Livike néni
július  20-án elment.

Ki is volt ez az erõs asszony,
aki csupán a létével is összetar-
totta nagy családját, aki hûséges
volt barátaihoz mindhalálig, aki
új közösséget hozott létre 10 éve?

Tóth Andrásné Raft Lívia
1937. szeptember 24-én született
Záhonyban, polgári családban,
öt gyerek közül középsõként.
Szülei fontosnak tartották, hogy
gyermekeik tanult emberek le-
gyenek. Így Livike néni Debre-
cen-Pallagon szerzett technikusi
oklevelet az érettségi mellé, ba-
romfitenyésztõ lett.  Az 1955-ben
végzett 18 éves lányt a Nyírma-
dán akkor induló baromfitelepre
helyezték. Nemsokára boltos lett,
majd 1994-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig a nyírmadai tanács, önkor-

Tóth Andrásné
(1937 – 2012)

mányzat igazgatási elõadójaként
tette a dolgát, mindenki mege-
légedésére.

Livike néni karizmatikus egyé-
niség volt. Tíz éve egyesület létre-
hozására hívta a település asszo-
nyait. A mi kis falunk egyesület
mára 52 tagú városszépítõ, ha-
gyományõrzõ, a fogyatékkal
élõket gondozó, segítõ szervezet-
té nõtte ki magát.

Jókai Mór szavaival köszönöm
meg a család nevében, hogy el-
jöttek elköszönni Tóth András-
né,  Raft Líviától.

„Ami bennem lélek, veletek
megy: ott fog köztetek lenni
mindig...”

Livike néni!
Nyugodj békében!

         Tóth Andrásné

  (1947 – 2012)

oldották meg a zártkörû belvíz-
rendezést.

Keresztény gondolkodású, csa-
ládját szeretõ, mások gondja-baja
iránt fogékony, segítõkész, mun-
káját – amíg egészsége engedte
– lelkiismeretesen végzõ ember
volt, aki kedvelte a mûvészeteket,
a könyveket, minden új iránt ér-
deklõdött. Nyugdíjas éveiben szí-
vesen barkácsolt (fõleg a famun-
kát kedvelte), unokáinak meséket
írt, s amennyire erejébõl tellett,
aktív részese, szervezõje volt
Nyímada életének, eseménye-
inek.

 Július 14-én bekövetkezett ha-
lála mindannyiunk nagy veszte-
sége, munkáját megbecsüljük,
emlékét szeretettel õrizzük.

Estefán László fõhadnagy, a madai
õrs parancsnoka elmondta, hogy az
állomány gyors és szakszerû intézke-
déseinek köszönhetõen az elmúlt idõ-
szakban is sikerült kézre keríteni a
bûnelkövetõket, az eltulajdonított ér-
tékek (vagy azok egy része) visszake-
rült jogos tulajdonosukhoz.

 Március közepén például egy jól fel-
szerelt, 15 ezer forint értékû nõi kerékpárt
kapott vissza a gazdája, miután elcsípték a
tolvajt. Egy hónappal késõbb egy hétvégi
ház kifosztóit sikerült megfogni. Május 14-
én két Ady Endre utcai ház kertjének drót-
kerítését lopták el, a rongálással együtt oko-
zott kár meghaladta az ötvenezer forintot.
A tetteseket ezúttal is felderítették. Alig tíz
nap múlva egy 25 ezer forintos Mountain
Bike kerékpár tûnt el egy ház udvaráról,
de a nyomozás ismét eredményes volt.

Az elõzõ szezon utolsó két fordulójában
összeszedték magukat a fiúk: június 10-én a
Tiszavasvári otthonában gyõztek 3-0-ra, majd
a június 17-ei utolsó fordulóban egy gólzá-

rendõrségi hírek

Születtek:
Stefán Réka, Zsigó Alexandra, Csuka

Lilla, Zámbó Zsolt Roland, Jóni Niko-
lasz Gyula, Jónás Viktória Dorina, Ma-
jor Máté.

Házasságot kötött:
 Cseh Bálint és Biró Zsuzsanna
Elhunytak:
Koncz Rékasi Andrásné, Kiss Mik-

lósné, László Ilona, Szûcs Béla, Rácz Sán-
dorné, Jóni Dezsõné, Herczku József,
Biró Sándor, Lovas József, Kálmán Ist-
vánné, Tóth Andrásné, Gellén Róza, Al-
mási György, Bartha Pálné.

Anyakönyv

poros meccsen a Rakamaz ellen nyert a madai
gárda 8-4-re (!). Ezzel a bronzmedált érõ he-
lyen zártuk a bajnokságot. Ha nem lett volna
a büntetés, ezüstér-mesek lettünk volna…

Július 16-án megkezdõdött a felkészülés
az új szezonra.

Szõke István játékos-edzõ érdeklõdésünkre
elmondta: ketten távoztak (Szûcs Béla Kisvar-

sányba, Sebestyén Gergõ Vásárosnaményba),
s hárman érkeztek (Nagy Miklós, Dávid Ró-
bert és a kapus Kardos Zoltán Ukrajnából,
valamint Hegedûs Levente Apagyról). Hogy
erõsödtünk-e, avagy gyengültünk, kiderül az
augusztus 18-án, Tiszavasváriban kezdõdõ baj-
nokságon. A kitûzött cél: a mezõny elsõ felé-
ben végezni (s ebbe sok minden belefér…).
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