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Városnap: együtt, vidáman

Az Ízek utcájában már kora délelõtt
elkezdõdött a sürgés-forgás, de 10 órától a
mûvelõdési ház emeleti termében is láto-

vette, mi mindennel gyarapodott városunk
az elmúlt egy esztendõben, de szót ejtett a
jövõ terveirõl is.

Ezután elismerések átadása következett. A
Romákért Alapítvány díját Lakatos István,
az Országos Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat alelnöke a roma gyermekekért sokat
fáradozó Kálmánné Balogh Ildikónak adta
át. Elismerést kapott a Rózsaszirom cigány
hagyományõrzõ együttes is megalakulásának
10. évfordulója alkalmából.

tett az idõjárás, félõ volt, hogy a cudar
szél, esõ és hideg tönkreteszi az idei vá-
rosnapot. Szerencsére aztán a felelõ-
sök megemberelték magukat, s a haladó
hagyományoknak megfelelõen kelle-
mes, kora õszi idõ köszöntött ránk.

    Ferenczi István díszpolgár

S gatható volt az idén is gazdag, ízlésesen el-
rendezett termékbemutató, s a kirakodó vá-
sáron is felsorakoztak a különbözõ mes-
terségek (kovács, fafaragó, bõrdíszmûves,
csipkeverõ, mézeskalácsos és társaik) mû-
velõi, sült a lángos és a kolbász, csapolták a
sört, várta a vendégeket az ingyenes egész-
ségügyi szûrés.

A színpadon a kulturális mûsor résztvevõi
követték egymást. Nagy tetszést arattak a
Napsugár Óvoda táncos csöppségei, miként
az iskola néhány évvel idõsebb gyermekei
is. Egészen más korosztályt képviselt a
Nyugdíjas Klub Népdalkórusa, a Mi kis fa-
lunk Egyesület tánca, de a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat bemutatkozása sem
maradt el. Már megszokott magas színvo-
nalú produkciót láthattunk az Igrice Nép-
tánc Együttestõl, sokaknak tetszett a Sza-
bolcs Diáksport Egyesület programja, vala-
mint a szép sikerekkel büszkélkedõ Max
Dance Junior csoportja. Az egyéni szereplõk
között tapsolhattunk a hangszeres zenészek-
nek és énekeseknek is.

Kálmán Béla polgármester a képviselõ-
testület több tagja és a meghívott vendégek
társaságában fél 2-kor köszöntötte az egybe-
gyülteket. Arra kérte õket, álljanak meg ma
egy pillanatra, beszélgessenek, örüljenek egy-
másnak, hiszen a jól végzett munka okot
ad az ünneplésre. Ezt bizonyítandó számba

Kálmán Béla polgármester
mondott ünnepi köszöntõt a jeles
napon

Hatalmas tömeg töltötte meg a belvárost a városnapon: jókedvû
emberek bóklásztak a sátrak között, kóstolták az Ízek utcája
finomságait, s vadásztak vásárfiára

Zenészek járták végig lovas-
kocsin a városnap helyszíneit a
szüreti felvonuláson

(folytatás az 5. oldalon)

zeptember 20-án még ránk ijesz-
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             Az egyenlõbb esélyekért

Hamarosan megnyitja kapuit  Nyírmadán, a Kossuth
u. 49. szám alatt a Fogyatékos Személyek Nappali In-

Intézmény fogyatékkal élõknek

tézménye, ahol a már megszokott szolgál-
tatások – családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás, támogató szol-
gáltatás – mellett a fent emlí-
tett új szolgáltatás is várja ré-
gi és leendõ ügyfeleit.

Az intézmény napi 6 órás
nyitvatartással kínál színes
programokat a szabadidõ
hasznos eltöltésére látás-, hal-
lás-, értelmi-, beszéd-, mozgás-
fogyatékkal élõ, autista és
halmozottan fogyatékos személyek részére,
akik segítséggel képesek önmagukat ellátni.

Várjuk az érdeklõdõket a baktalóránt-
házai kistérség egész területérõl, személyesen

a szolgálat irodájában, telefonon a 06-30/
336-07-86 számon, illetve az alábbi e-mail
címen: nyirmadacssk@citromail.hu .

A szolgálat munkatársai

Miért jó a biofabrikett ?
Azért, mert termé-
szetes, megújuló
anyagokból (fûrész-
por, faapríték, szal-
ma stb.) készül
magasnyomással,
préselve. Környezet-

lék, ezért könnyebb, jobb hatásfokkal ég,
mint a hagyományos tûzifa, amely súlyo-
sabb, ezért drágább is. Fûtõértéke is lénye-
gesen nagyobb, ezért ugyanolyan meleghez
kevesebb kell belõle, mint a fából.

És még valami: nem utolsó sorban mun-
kahelyeket teremtett…

hírek röviden

 A képviselõ-testület egyhangú szava-
zatával a Balogh István  vállalkozó által
képviselt Zeus-Mada Bt.-vel kötött 10 évre
szóló megállapodást az önkormányzat a
szõlõlaposi tó és szabadidõ park hasz-
nosításáról. A bérleti díjat jelképes ösz-
szegben (havi 100 forintban) állapították
meg. A  parkot – a bérlõ által szervezett
rendezvények kivételével – ingyen láto-
gathatják a pihenni vágyók.
 A testület – eleget téve az óvoda

kérésének – engedélyezte, hogy a maximá-
lis csoportlétszámot 20 százalékkal (25-rõl
30-ra) emeljék a nagyarányú túljelentkezés
miatt. Ugyanekkor az iskola 3. évfolyamán
is en-gedélyezték a csoportlétszám hasonló
eme-lését (26-ról 31-re).
 Újabb állomásához érkezett a briket-

táló üzem reményteljes története. Miután
megérkezett a mintegy 50 milliós techno-
lógia, elkezdõdhetett a próbaüzem, s ezzel
27 dolgozó foglalkoztatása valósult meg.
 A belvárost átszelõ, nagy forgalmat

levezetõ Ady Endre utcán a közelmúltban
két helyen is megállni tilos táblát helyeztek
el, segítve ezzel is a közlekedõk biztonsá-
gát. A szabálykövetõ magatartás fontos-
ságára ezúton is felhívjuk a figyelmet.
 A tervezett ütemben, idõarányosan

jól halad a Napsugár Óvoda bõvítése. Az
építkezés a szeptemberi hétvégeken is foly-
tatódott, s a dolgok jelenlegi állása szerint
az év végéig (jóval a határidõn belül) be-
fejezõdhet.
 Városunk Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzata és a Romák Nyírmadáért Egye-
sület a támogatók segítségének köszön-
hetõen 50 ezer forint értékû tanszercso-
magot adott át a szeptemberi iskolakez-
déskor a rászoruló gyerekeknek.

A kisebbségi
roma ifjúság
képzése hát-
rányuk le-
küzdésének
elõsegítésé-
ért  elnevezésû,
augusztus 29-
én zárult pro-
jekt jóvoltából
25,5 millió fo-
rint uniós tá-

barát, hiszen nincs benne ragasztó, vegyi-
vagy szintetikus anyag, a hamumaradéka
magas ásványi anyag tartalma miatt kiskertek
trágyázásához, komposztáláshoz is felhasznál-
ható.

Elõnye, hogy tárolása, mozgatása, felhasz-
nálása egyszerû, nem kell hasogatni, helyta-
karékos, kényelmes és biztonságos, égése
egyenletes, hosszan tartó, szinte tökéletes.
Fûthetõ vele vegyes tüzelésû kazán, cserép-
kályha, kandalló, de kerti bográcsozásra is
alkalmas, mert nem kormoz, nem füstöl.

Nedvességtartalma mindössze 9-10 száza-

A biofabrikett gyártó üzem
standja a városnapon

Jeszenszki József alpolgármester azt emelte
ki, hogy az önkormányzat a jövõben is min-
den lehetõséget meg fog ragadni a hátrányos
helyzet leküzdéséért.

Ugyanekkor ért véget az Esélyegyen-
lõségi integráció megvalósítása a Patay
István Általános Iskolában Nyírmadán
címû, 28,1 millió forintos uniós támoga-
tással megvalósult, két éven át tartó program,
amely a nevelés-oktatás minõségének javí-
tását, a hátrányos helyzetû gyerekek felzár-
kóztatását, kompetenciájuk javítását szol-
gálta, s hozzájárult továbbtanulásuk moti-
válásához.

Jeszenszki József
alpolgármester

mogatással húszan szereztek OKJ-s faipari
gépkezelõ oklevelet (közülük minden má-
sodik már el is helyezkedett), s ugyancsak
húszan alapfokú felzárkóztató képzésben
részesültek.

Utóbbiak közül – amint azt Jóni Berta-
lan, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
elmondta – többen már szakmát tanulnak.

kötelezõ

Alig fél év haladékot kaptak a kutyatulaj-
donosok, hogy négy hónaposnál idõsebb
kedvencükbe chipet  ültessenek, ugyanis
2013. január elsejétõl már bírság jár azért,
ha nem találnak elektromos azonosítót az
állatban.

A cél, hogy a jövõben ne kóboroljanak
azonosítatlan kutyák az utcákon. A rész-
letek iránt érdeklõdhetnek a polgármes-
teri hivatalban, vagy kérdezzék meg vá-
rosunk állatorvosát.

Chip a kutyáknak
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ovisok voltak, iskolások lettek

Jó elõkészítés – gördülékeny testületi munka
Az év elején elfogadott munkatervnek
megfelelõen tartotta meg szeptember
17-én soron következõ ülését városunk
képviselõ-testülete.

Miután a tárgysorozat sem volt hosszú, s
egyik napirendi pont kapcsán sem bontako-
zott ki hosszadalmas vita, viszonylag hamar
végeztek a munkával. Hozzájárult ehhez az
is, hogy a szakbizottságok korábban alaposan
„megrágták” az egyes témákat.

Doktori beszámolók

Az eredeti elképzelésekhez képest késõbb
hallgatja meg a testület dr. Bácsa Gellért Ákos
fogorvost, ám dr. Nyéki Tamás és dr. Szegedi
János háziorvos beszámolója a képviselõk
elé került. A két körzet együttesen (némi
ingadozással) mintegy 4700 nyírmadai lakost
lát el. A betegforgalom évi 12-13 ezres, azaz
a napi átlag mindkét körzetben igen jelentõs.

A gyógyító–megelõzõ tevékenység elem-
zésébõl kiderül, hogy a gazdasági válság to-
vább súlyosbította a családok anyagi helyze-
tét, s ez felerõsítette a táplálkozási és anyag-
csere  betegségek kialakulását (alultápláltság,
vérképzõszervi zavarok, cukorbetegség stb.)
Mind a gyerekek, mind a felnõttek körében
emelkedik az érzékszervi és allergiás betegek
száma.

Kiemelt jelentõséget tulajdonítanak a cu-
korbetegség, a magas vérnyomás korai felis-
merésének (utóbbi betegségben csaknem ez-
ren szenvednek!). Továbbra is fontosnak tart-
ják felhívni a figyelmet a szûrõvizsgálatokon
való rendszeres megjelenés fontosságára.
Városunk járványügyi helyzete jó, rendkívüli
esemény tavaly sem történt.

Az iskola–egészségügyi feladatokat a védõ-
nõi szolgálattal karöltve végzik, a beutalások
oka többnyire mozgásszervi, tartási hibák
és érzékszervi problémák. A védõoltások te-
kintetében elmaradás nem volt.

Az önkormányzattal való kapcsolatot
mindkét háziorvos jónak minõsítette, s ezt
összefoglalójában Kálmán Béla polgármester
is megerõsítette. Hozzátette azt is, hogy a
lakosság körében is elégedettség tapasztalható
a doktorok munkájával kapcsolatban, s ezért
a testület nevében is köszönetét fejezte ki.

Költségvetés félidõben

Törvény írja elõ, hogy az önkormányzat
költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szep-
tember közepéig tájékoztatni kell a képviselõ-
testületet. A terjedelmes elõterjesztésbõl itt
azt emeljük ki, hogy „az új államháztartási
hiány és az új végrehajtási rendelet nagy
bizonytalanságot eredményezett a 2012. évi

költségvetés tervezése során…”, ennek ellené-
re év közben nem történt költségvetési ren-
delet–módosítás.

Mint ismeretes, az önkormányzat és az
önállóan mûködõ intézmények költségvetése
összesen mintegy 1,25 milliárd forint. A mû-
ködési hiány módosított összege 107 millió
forint, s ez, valamint a folyamatosan romló
gazdasági környezet, a magas infláció, az
emelkedõ bérek, a GDP csökkenése rendkí-
vül nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunk
gazdálkodását is. Ezért augusztus 21-ei dá-
tummal városunk pályázatot nyújtott be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetû ön-
kormányzatok támogatására.

Az igényelt összeg 106 millió 998 ezer
forint, amelyet a szállítói tartozások (44,5
millió forint) finanszírozására, valamint a
folyószámla hitelkeret feltöltésére igényel-
tünk. A pályázat elbírálása e sorok írásakor
még folyamatban volt, minisztériumi dön-
tésre várt. Itt jegyezzük meg azt is, hogy a
folyamatban lévõ beruházásokhoz kapcso-
lódó szállítói tartozások összege is megközelí-
ti az 50 millió forintot (ezek a polgármesteri
hivatal építése, a támogató szolgálat felújí-
tása, valamint a napkollektoros rendszer kié-
pítése pályázatokhoz kapcsolódnak).

Az elõterjesztés sorra veszi a folyamatban
lévõ beruházások állását, illetve az elsõ félévi
teljesítéseket. A számokból kiderül az is,
hogy mind a bevételek, mint a kiadások telje-
sítése idõarányos. Ezzel együtt is megálla-
pítható, hogy „önkormányzatunk pénzügyi
helyzete rossz. A pénzügyi nehézségek keze-
lésére minden tõlünk telhetõt elkövettünk,
ennek ellenére szükséges volt a folyószámla
hitelkeretünk részbeni, a munkabér hitelkeret
teljes felhasználása, a szállítói kifizetések rang-
sorolása, a likviditás és a fizetõképesség fo-
lyamatos fenntartása érdekében.  A költ-
ségvetési hiány csökkentése további intéz-
kedések meghozatalát teszi szükségessé,
különben önkormányzatunk finanszírozha-
tatlanná válhat.

Napsugaras óvodánk

Bár az óvoda bõvítése némi felfordulást
okozott az intézményben, ez nem akadá-
lyozta meg azt, hogy a testület beszámolót
hallgasson meg a mûködés feltételeirõl, a gaz-
dálkodásukról.

Tóthné Szûcs Éva elõterjesztése megálla-
pítja, hogy az óvoda tárgyi feltételei az elmúlt
években jelentõsen javultak, folyamatosan bõ-
vültek, az átlagosnál jobbnak mondhatóak.
Szól arról, hogy a bõvítés és felújítás július
elején elkezdõdött, jól halad. Elvégezték a
nyári nagytakarítást, fertõtlenítést is, két hét
kivételével folyamatosan nyitva tartottak.

Ami a személyi feltételeket illeti, 19 óvoda-
pedagógusra lenne szükség, de jelenleg csak
16 óvónõ dolgozik az intézményben (ketten
gyesen vannak, ketten nyugdíjba készülnek,
vagyis ténylegesen csak 14-en kezdték meg a
nevelési évet). A pedagógiai munkát 9 dajka
és egy ügyviteli dolgozó segíti. A mosoga-
tás, tálalás három közcélú foglalkoztatottra
hárul.

Az elmúlt nevelési évben 250 óvodás irat-
kozott be (az év végére a létszám 260-ra emel-
kedett), a most felvett gyerekek száma 252,
de ez is növekedni fog. Ha életbe lép a köte-
lezõ óvodába járás, a létszám 300 körülire
várható.

Ilyen körülmények között a csoportok
átlaglétszáma (29) is igen magas. Beszédes
adat, hogy a cigány gyerekek száma 146, hát-
rányos helyzetû 225, halmozottan hátrányos
helyzetû 160 ovis!

A nevelõmunka fontos része a nyugodt,
barátságos légkör, a szülõkkel való folyamatos
kapcsolattartás, a színvonalas programok, ün-
nepségek. A sikeres pályázatoknak köszön-
hetõen sok gyermek volt kirándulni, vett
részt szüreten, kézmûves foglalkozásokon,
táncházon (a beszámolási idõszakban össze-
sen 5,7 millió forintot nyertek pályázato-
kon).

Az édesanyják és az édesa-
pák a megmondhatói, milyen
nagy várakozással néznek az
iskolás évek elé az óvodából
útra kelõ nagycsoportosok. S
bár izgatottan várják a tanév-
nyitót, mégis elszoruló szívvel
lépik át elõször az iskola ka-
puját. Az óvónõk azonban
nem hagyták magukra ezen
az elsõ, nagy napon a kis elsõ-
söket, akiket átkísértek az
iskolába .
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Gazdálkodók figyelmébe!Lehangoló látványt nyújt a határ. A
csapadékhiány és a már majdnem siva-
taginak mondható magas léghõmér-
séklet kiégette a legelõket, a meg nem
nõtt kukorica elszáradt. Nagy hozam-
kiesésre lehet számítani a mezõgazda-
ságban, aminek komoly gazdasági kö-
vetkezménye lesz.

Itt elsõsorban az állattartókra gondolok.
Õk eddig is a túlélésért küzdöttek, s most
nagy veszélyben vannak.  A takarmány ára
befolyásolja a hús, a tojás, a tejtermékek árait,
amelyek fogyasztását visszavetheti a drágulás.

Segítséget várnak
a gazdák

Azonnali segítséget, a gondok megoldását
várják a gazdák. Elõrehozott kifizetést, a tá-
mogatási összegek megemelését, és forgóesz-
köz hitelek nyújtását  sürgetik a gazdálko-
dók.

Hosszabb távú megoldást az öntözés je-
lenthet, ami komoly beruházással jár. A gaz-
dálkodók nehezményezik, hogy a kárenyhí-
tési rendszer  nem a hozamkiesést, hanem a

 Nagy sikerû termékbemutató a városnapon

hozamértéket veszi alapul, nem számolva a
ráfordítás  (üzemanyag, vetõmag,  vegyszer,
növényvédõszer, mûtrágya) költségeivel.

Kötelezõ
adatszolgáltatások

Hamarosan elérhetõ lesz a 2012. évi Gazdál-
kodási  Napló (web-GN), valamint a nitrát
adatlap elektronikus beküldéséhez szükséges
nyomtatvány és a feltöltõ felület is.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a web-
GN esetében a harmadik gazdálkodási évre
vonatkozóan rendelkezésre álló idõszak 2012.
szeptember 1-jétõl november 30-áig tart.

A nitrát adatszolgáltatást szeptember 1-
jétõl december 31-éig kell teljesítenie minden
nitrátérzékeny  területen gazdálkodónak.

Valamennyi agrár-környezetgazdálkodási
támogatásban résztvevõ termelõ számára
kötelezõ a web-GN elektronikus adatszolgál-
tatási kötelezettség.

Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell
benyújtani.

Az adatszolgáltatási kötelezettségekrõl  a
városi mezõgazdászi irodában kérhetnek
tájékoztatást  az érdeklõdõk.

Regisztráció
– meghosszabbítva

Az õstermelõk számára is kötelezõ agrár-
kamarai regisztráció idõpontját november
30-áig meghosszabbították. Akik nem tettek
eleget ennek a kötelezettségnek kérjük, hogy
tegyék meg. A regisztrációhoz szükséges a
telefonszám, az e-mail cím, a regisztrációs
szám, a 10 jegyû, õstermelõi igazolvány
száma. A gazdasági társaságoknak a cégjegyzék
kivonatot is magukkal kell vinniük.

Akik nem rendelkeznek regisztrációs szám-
mal (MVH),  azoknak a regisztrációs díjat
csekken kell befizetniük, a többieknek pedig
banki átutalással.

                                Fejér Viktória

István, Roskó Mihály, Sápiné Folytovics
Viktória, Sata Miklós, Skara Emil, Szabó
András, Szabó Béláné, Szociális Ápolási-
Gondozási Központ, Szõke József, Szõke
Sándor, Szûcs József, Takács Sándor, Ta-
kácsné Rácz Anikó, Tisza Sándor, Tóth
Lászlóné, Vezse Sándor.

A hagyományokhoz  híven immár ki-
lencedik alkalommal rendeztünk ter-
mékbemutatót a városnap keretében,
melyen a helyi vállalkozók, gazdálko-
dók, õstermelõk, állították ki termékei-
ket. Ez a program nagyban hozzájá-
rult a rendezvény sikeréhez, amit  a
visszajelzések is alátámasztanak.

Köszönet illeti az önzetlen segítõket, akik
tenniakarására a jövõben is számítunk.

 Akik segítettek:
Benkõ Tibor, Bigai Csaba, Biró Dániel,

Biró János, Biró Nikoletta, Családsegítõ
Központ, Csobolya Mihály, Csonka Péter,
Dancsi Sándor, Deák Tibor, Debreceni
Zoltán, Egyetértés Vadásztársaság, Estefán
Lászlóné, EVIKER Kft., Fejér József Dániel,
Félegyházi Imre, Folytovics Sándor, Földi
Miklós, Gerõ Csaba, ifj. Krivács András, Ká-
dár Miklós, Kádárné Kontig Éva, Kere Bt.,
Kézi Magdolna, Kisebbségi Önkormányzat,
Kiss András és Társai, Kiss József, Klaszker
Kft., , Kliebert Gusztáv, Kompanek Sándor,
Kõrösi Jánosné, Lõrincz József, Lukács Ist-
ván, Madakomm Kft., Móré Katalin, Mudri
Barnabás, Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Nagy Miklós, Nagy Sándorné, Napsugár
Óvoda, Nyírkarászi Vadásztár-aság, Oláh
Sándor, Patay István Általános Iskola, Pócs
Gáborné, Poncók Tiborné, Ponczók Teréz,
Poór Miklós,Rauch Hungária Kft., Rebák

A városnapi termékbemutatón
sok, szemet gyönyörködtetõ látni-
való várta a közönséget. Hiszen mi
lehet szebb, csábítóbb mint a mi
földjeinken termett egészséges
zöldségek, gyümölcsök halmai, a mi
környezetünkben élõ alkotók mû-
vei...
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Városnap: együtt, vidáman
(folytatás az 1. oldalról)

Elsõ alkalommal adományozott a város
díszpolgári címeket civil szervezetek javasla-
tára. A rangos kitüntetést elsõként Ferenczi
István kapta meg több évtizedes tanítói, ta-
nári, intézményvezetõi munkájáért, helytör-
téneti kutatásaiért, tanácstagi, illetve önkor-
mányzati képviselõi tevékenységéért. Posz-
tumusz, azaz halála után kapta meg a dísz-
polgári címet dr. Pesti Pálné (Bertuska né-
ni), aki ugyancsak évtizedeken át szolgálta
településünket pedagógusként.

A Mi kis falunk Egyesület idén is hirdetett
fõzõversenyt, amelynek díjait a Fenyves Szál-
loda és Konferencia Központ képviseleté-
ben Krivácsné Méhész Andrea és Varga János
fõszakács adta át. Elsõ lett a 7. a. osztály

unk kedvence és büszkesége, Szirota Jen-
nifer (társaságában volt a másik kedvenc,
Juhász Marci). A mi lányunk alapozta meg
a sztárvendég, a népszerû Hooligans
együttes koncertjét, ami után látványos tûzi-
játék kápráztatta el a közönséget. Végül az
Aida Duo zendített rá, hogy hajnalig tartó
utcabál koronázza meg a napot.

A város kedvence, Szirota Jen-
nifer ezúttal édesapjával, Cikivel
együtt énekelt

A kisgyermekek nagy örömére
befutott a városnapra a Zsuzsi-
vonat is

A Napsugár óvoda csöppségei a napsugár
színeibe öltözve mutatták be táncos pro-
dukciójukat

Nagy sikert arattak ügyes elõadásukkal az
iskola pom-pom lányai

birkapörköltje,
második helyen
végzett a Támo-
gató Szolgálat,
harmadikon az 5.
c. osztály.

A legvirágo-
sabb utca címet
ismét az Arany Já-
nos utca érdemelte
ki, azaz a címet
szimbolizáló kop-
jafa a helyén ma-
radt.

Késõ délutánra
járt már az idõ,
amikor a szüreti
felvonulást köve-
tõen színpadra lé-
pett mindannyi-

Az idén sem maradt el a Nyugdíjas
Klub kórusának elõadása

Színpadon a
Hooligans
együttes

A közönség lel-
kesen csápolt a
színpad elõtt

A tombolasorsolás iz-
galmas pillanatai

A képekért
ezúton is

köszönetet
mondunk

Gyõri
Ferencnek
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hírek röviden

Tanévkezdet
 Akár az elmúlt években, az idén is

továbbképzéssel kezdõdött a tanév a neve-
lõtestület számára. Az alsó és a felsõ tagozatos
pedagógusok két csoportban vettek részt a
projektpedagógiáról szóló felkészítésen.
 Augusztus 28-án a tanév végén elégtelen

osztályzatot szerzett tanulók sikeres javító-
vizsgát tettek.
 Szeptember 3-án tartottuk az ünnepé-

lyes tanévnyitót és az elsõ tanítási napot.
Kovács Tibor  igazgató 25, illetve 30 éves
pedagógusi pályája elismeréseként oklevelet
adott át Simon Istvánné és Papp Zoltánné
tanítónõknek.

Látogatóban iskolánkban a Patay család
Kedves vendégek érkeztek

szeptember 14-én iskolánkba.
Dr. Patay Géza és felesége, va-
lamint fiuk, dr. Patay Gábor
látogattak el az õsük nevét
viselõ intézménybe. Nem ér-
keztek üres kézzel, mert egy
Patay Istvánt ábrázoló nagy-
méretû képet ajándékoztak a
tanintézetnek. A kis ünnepsé-
gen részt vett valamennyi ta-
nulónk, a kollégák és Kálmán
Béla  polgármester is. Bízunk
benne, hogy a kialakuló kap-
csolatnak lesz folytatása.

Osztálytalálkozó 60 év utánRendkívüli osztálytalál-
kozónak adott otthont
a Patay István Általános
Iskola szeptember 8-án.
Az 1952-ben végzett 8.
a. és b. osztályos tanulók
gyûltek össze 60 éves ta-
lálkozóra. Az akkor vég-
zettek közül 17-en  fo-
gadták el a fõszervezõk,
Váradi Sándor  és Sziro-
ta János meghívását.

Volt, aki egyenesen
Kaliforniából érkezett,  jöttek Budapestrõl,
Kazincbarcikáról, Debrecenbõl, Nyíregyhá-
záról és többen helybõl.

Sokan most találkoztak elõször 60 év után.
A hajdani kisdiákok könnyezve  idézték fel
a régi szép idõket, s gyertyát gyújtottak el-
hunyt osztályaik és tanáraik emlékére. Kál-
mán Béla polgármester és Kovács Tibor
iskolaigazgató beszéltek a település és az

iskola látható fejlõdésrõl, aminek mindenki
egyformán örült.

A találkozón résztvettek: Gyetkó Károly,
Molnár Miklós, Frics József, Fekete Sándor,
Szirota János, Romanovics Miklós, Váradi
Sándor, Nagy Ilona, Tótfalusi Erzsébet,
Dancs Mária, Dorka Ilona, Dorka Anna,
Kézi Ilona, Vinárcsik Ilona, Vass Erzsébet,
Almási Mária, Nagy Borbála.

 Szeptember 7-én az IPR pályázaton
belül 90 halmozottan hátrányos gyerekünk
ismerkedett a Zemplén és a Bükk szép
környékével.
 Szeptember 2. hetében volt a hagyo-

mányos tanév eleji szülõi értekezlet. A nagy
iskolai választmány is összeült és számba
vette a tanév teendõit.
 Szeptember 20-án elvégeztük az elsõsök

iskolakészültségi vizsgálatát.
 Szeptember 22-én iskolánk tanulói és

dolgozói is aktívan bekapcsolódtak a
városnapi rendezvényekbe.

Erdei iskola

A tanévnyitó után megkezdõ-
dött a tanítás

Elsõ nap az erdõ élõvi-
lágával és az idõjárás
rejtelmeivel ismerked-
tek meg. Este  bátor-
ságpróbán próbálhat-
ták ki tájékozódó ké-
pességüket, összetartá-
sukat, ügyességüket.

Másnap a rét élõvi-
lágának megismerése
mellett íjászkodhattak,
festhettek, rajzolhattak
és csónakázhattak. A
napot tábortûz és csil-
lagászati megfigyelés

Nem
mindennapi

élményt
jelentett

igazi
nomádok
módjára
jurtában

lakni...

zárta. Az utolsó napon a vízi élõvilág megis-
merése közben a horgászat szépségeibe is be-
tekinthettek.  A vidám percek mellett tesztek-
kel, rejtvényekkel adtak számot tudásukról,
és élményeiket rajzos formában, plakátokon
is megörökítették.

Hûsítõ tábori
programnak
bizonyult a
csónakázás a
tavon

Az IPR pályázat támogatásával 4. és
6. osztályos  tanulóink Erdei Iskolában
vettek részt Petneházán.

A negyedikesek két emlékezetes napot töl-
töttek a petneházi Szigeti-tanyán. Forgószín-
padszerûen csoportmunkában dolgoztak,
minden csoport minden feladatban részt
vett, így ismerkedtek meg a természet
szépségeivel és a természetvédelemmel.
Növényeket vizsgáltak, megfigyelték az idõ-
járást, az erdei séta során állatokat simogat-
tak.

A hatodikosok három napot tölthettek
ugyanitt.  Most is lovaskocsival vitték ki a
gyerekeket, akik az elsõ, bizonytalan percek
után nagy lelkesedéssel foglalták el a jurtákat.
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Pihenni mentek az iskolábólIdestova négy és fél éve annak, hogy
lapunk 2008. évi 3. számában nyug-
díjba vonulásuk alkalmából pálya-
futásuk felidézésével, jövõbeni terve-
ikkel köszöntük meg három nyírmadai
pedagógus településünkért végzett
munkáját.

Ezúttal ugyancsak iskolánkból, ugyancsak
hárman érkeztek életük fontos állomásához,
s kezdik meg jól megérdemelt pihenésüket:
Pusztafia Györgyné  és Szöllõsy Vlászta tanár,
valamint Farkas Kálmánné  élelmezésvezetõ.

az Andrássy Katinka Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben is. Az elkövetkezõ
években – bár óraadóként még dolgozik –
reményei szerint nyugodtabb életet élhet,
„több idõ jut festegetésre, olvasásra, a kert
mûvelésére, kirándulásra, s bízom abban,
hogy egyszer majd unokázhatok is – foglalja
össze a jövõre vonatkozó elképzeléseit.

Pusztafia Györgyné

A pusztadobosi születésû
tanárnõ 1975-ben Nyír-
egyházán szerzett fölrajz-
rajz szakos oklevelet, el-
nyert egy Madára meghir-
detett pályázatot, így lett
az itteni iskola elsõ és
egyetlen munkahelye 37
éven át. Földrajz óráin a gyerekekkel bejárta
a világot és a csillagos égboltot, rajzszakos-
ként pallérozta vizuális kultúrájukat, 32 évig
volt osztályfõnök és a munkaközösség veze-
tõje. Miniszteri dicséretben részesült 1981-
ben, öt évvel késõbb pedig a Magyar Úttörõk
Szövetségének dicsérõ oklevelét vehette át.

A tantestületben  kiváló, befogadó közeget
találtam, fõ feladatomnak pedig azt tekin-
tettem, hogy felfedezzem, kibontakoztassam
a gyerekekben lévõ tehetséget, sajátos önki-
fejezésre, kreativitásra neveljem õket – idézi
fel a munkás éveket. Tanítványai eljutottak
képzõmûvészeti táborokba, országos és me-
gyei díjakat nyertek, nemzetközi pályá-
zatokra kaptak meghívást, lett közülük épí-
tész, szobrász, díszlettervezõ. 11 évig tanított

Szöllõsy Vlászta
Farkas Kálmánné

Madán született, majd
az általános iskola befe-
jezése után Baktalóránt-
házán érettségizett 1970-
ben. Egy évig a tanácsnál
dolgozott, majd élelme-
zésvezetõ lett az isko-

pedig az iskolán kívül másfél évtizeden át az
Idõsek Otthonáról, majd az óvodáról is nekik
kellett gondoskodni, de fõztek falunapokra,
lakodalmakon és más rendezvényeken is.

– Mostmár több idõm lesz a három uno-
kára, a kertre, és hobbimra, a sütésre, fõzésre.
Megveszem az újságokat, és minden receptet
kipróbálok – árulja el, mirõl szólnak majd
nyugdíjas évei.

A három hölgy közül õ
volt az, aki leginkább
ódzkodott a beszélgetés-
tõl, a nyilvánosságtól, pe-
dig az õ pályafutása nem
volt éppen szokványos,
kanyaroktól mentes.

Orosz és német szakos tanárként szülõ-
földjén, a kárpátaljai Técsõ ukrán középis-
kolájában tanított 19 éven át, miközben az
esti tagozaton igazgató is volt. Áttelepülésük
után Nagyvarsányban kapott munkát, ott
három évet töltött el, ezután kerültek Nyír-
madára. „Nagyon szerettem itt lenni, a leg-
teljesebb mértékben be- és elfogadtak mind
a kollégák, mind a gyerekek” – összegzi a
gyorsan elrepült 17 esztendõt.

Õ sem fog teljesen leállni, hiszen óra-
adóként heti 9 órában tanít (beszélgetésünk
után is órára sietett).

„Nagy terveim vannak: többet tudok fog-
lalkozni az unokával, sokat fogunk utazni, s
mivel nagy állatbarát vagyok, az állatmen-
helyen is számíthatnak rám – derül ki sza-
vaiból, hogy ezután sem fog unatkozni.

lában. Ennek idén 41 éve!
A hozzá nem értõ nem is gondolná, mi-

lyen szerteágazó feladatokat látott el: kezdõ-
dött az áru beszerzésével – kisszekérrel hord-
tuk a húst, a zöldséget, tésztát kellett gyúrni,
befõtteket készítettünk –, folytatódott az ét-
lap megtervezésével, a konyhai dolgozók
munkájának irányításával, egészen a nyári
karbantartás levezényléséig. Közben 2005-
ben szakirányú végzettséget is szerzett.

Két (ma már diplomás) gyermekem van,
rajtuk is le tudtam mérni, elégedettek-e az
iskolai koszttal – fogalmazza meg, mi volt
számára a mérce. Azt kissé kudarcnak érzi,
hogy a korszerûbb, egészségesebb, változa-
tosabb ételekre nem tudta rászoktatni a ha-
gyományos konyhához szokott gyerekeket.
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy munka-
társai és a biztos családi háttér nélkül nem
tudta volna végigcsinálni a négy évtizedet,

Napsugaras hírek

Útra kelt a nyár

Bizony, el kell fogadnunk: pillanatok alatt
elszállt a nyári szünet. Június végén abban
reménykedtünk, hogy a 2012-2013-as tanévet
a felújított óvodában kezdhetjük. Ehhez ké-
pest augusztus végén még  a levert csempéjû
mosdók fogadták a földszinti csoportokban
dolgozókat, s szomorúan vettük tudomásul:
szeptember 1-jére nem készülnek el. Így hát
új forgatókönyvet kellett írni: a lenti négy
csoportokból csak azok  a gyerekek járhattak
elsõ héten, akiknek dolgoznak a szülei – õket
is az emeleti csoportok látták vendégül.

Köszönjük a szülõk, nagyszülõk türelmét,
megértését.

 Szeptember 10-étõl használhatóak lettek
ezek a helyiségek, a festésre pedig egy késõbbi
idõpontban kerül sor.

Minden kezdet nehéz

Óvodánkba ebben a tanévben 75 új gyere-
ket várunk. Folyamatosan érkeznek a csalá-
dokból az új ovisok, s bizony nem ritka,
hogy sírás, hisztizés hallatszik ki egy-egy
csoportszobából.

Az óvó nénik, dajka nénik nagy-nagy sze-
retettel fogadják õket, hiszen nagyrészt mi
is szülõk vagyunk, s tudjuk, milyen nagy
dolog ez: az elsõ lépés az édesanyától való
elszakadásban. Azt kérjük a szülõktõl, legye-
nek szintén nagyon türelmesek csemetéikhez.
Beszélgessenek velük, s õk idõvel megértik,
hogy itt jó helyen vannak. Ne hitegessék
õket, hogy mindjárt érted jövök, vagy hogy
délben hazaviszlek! Mert ha megígértünk
valamit, azt meg is kell tartanunk!

Kérünk mindenkit, hogy vegyenek részt

az elsõ szülõi értekezleten. Sok fontos
tudnivalót is ilyenkor ismerhetnek meg:
napirend, hetirend, házirend.

Személyi feltételek

Ettõl a tanévtõl megérdemelt pihenését
kezdi meg két kollégánk: Lovas Józsefné
Marika óvó néni és Vladár Sándorné Jolika
óvó néni. Konczné Liga Edina óvó néni
pedig egy kisfiú boldog anyukája lett ezen
a nyáron, így neki fontosabb tennivalói
akadtak.

Éppen az említettek miatt új óvónõk
felvételére is szükség lesz ebben a tanévben.
Már szeptembertõl munkatársunk lett Kiss
Elekné Zsuzsa óvó néni, aki Kántorjánosiból
jár át óvodánkba dolgozni és a „Naprafor-
gós” gyerekeket fogja nevelgetni.
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Anyakönyv

 Foci: nyögvenyelõs szezonkezdet

Augusztus 18-án délután 5 óra körül történt,
hogy (akkor még) ismeretlen tettesek a
vasúti pályáról elloptak egy úgynevezett
utánhúzó szerkezetet, s ennek következtében
mûködésképtelenné vált az elõjelzõ készülék.
Tettük súlyát nem csupán az jelzi, hogy a
kár elérte a 200 ezer forintot, hanem fõként
az, hogy súlyosan veszélyeztették a vasúti
közlekedés biztonságát. A rendõrõrs mun-
katársai gyorsan és hatékonyan reagáltak,
ha-mar elfogták a bûncselekmény elköve-
tésével gyanúsított két személyt. A szerkezetet
megtalálták náluk, így a kár megtérült.

Kisebb súlyú volt az a lopás, amely szep-
tember 6-án, a késõ esti órákban történt a
Nyírmada külterületén lévõ Törpés gyümöl-
csösben. A telephelyen almatárolóként szol-
gáló melléképület ajtaján lévõ lakatot lefe-
szítették, és az ott talált vashulladékot elvinni
ké-szültek, amikor a rend éber õreivel találták
magukat szembe… A tettenérés nyomán a
10 ezer forint értékû lopás meghiúsult, bár
a rongálással 5 ezer forintnyi kárt okoztak.

Költõi túlzás lenne azt állítani, hogy
focicsapatunk repülõrajtot vett volna
az új bajnoki szezonban. Az augusz-
tus l8-ai nyitányon a Tiszavasvári ott-
honában léptek pályára a mieink, s
Fejes kiállítása miatt az utolsó húsz
percet emberhátrányban játszottuk. A
2-2-es döntetlen jó eredménynek te-
kinthetõ, Szõke István joggal emelte
ki a küzdeni tudást.

A második fordulóban a keményen vé-
dekezõ Szakolyt sikerült hazai pályán 1-0-
ra legyûrni, ám ezután fájó vereségek kö-
vetkeztek. Különösen a szeptember 2-án
Nagykállóban kapott 5-0-s zakó volt méretes,
ami a lélektelen, gyenge játéknak volt „kö-
szönhetõ”. Egy héttel késõbb Gyu-laházán
kaptunk ki 2-1-re, pedig ezúttal a 15. perctõl
mi játszottunk emberelõnyben, igaz,
meglehetõsen im-potens módon. Ezzel négy
forduló után a 11. helyen szerénykedett a
gárda. Az 5. fordulóban (szeptember 16-

án) a Mándok csapatát fogadtuk.
Miközben építgettük támadása-
inkat, a betonvédekezést bemutató,
antifutballt játszó ellenfél talált egy gólt, s
elvitték a három pontot. Több, mint kí-
nos…

A 6. fordulóban a Tiszalök fogadta csapa-
tunkat. A jó iramú, küzdelmes meccsen reá-
lisnak mondható 1-1-es eredmény született,
ám ez is csupán a tabella 14. helyéhez volt
elég. Végre a 7. fordulóban nagy fölényben
játszó, számos helyzetet teremtõ csapatunk
hazai pályán 2-1-re gyõzött a Kótaj ellen.

rendõrségi hírek

Pesti Pálné dr. Stépán Adalberta 1921-
ben született Balkányban. A Debreceni
Egyetem történelem–földrajz szakán
végzett, és szerzett a tanári oklevele mellé
doktorátust.

A Nyíregyházi Tanítóképzõben, majd
Pusztadoboson tanított, 1954-ben érkezett
iskolánkba, ahonnan 1979. november 30-
án ment nyugdíjba, de még 8 tanéven át
nevelte településünk gyermekeit.

Bertuska néni nagy tudással, sokoldalú
mûveltséggel rendelkezett. A rábízott gye-
rekektõl megkövetelte a tudást, a tanulást,
ezért nagy tisztelet övezte a gyerekek, a
szülõk, s a kollégák körében. Nagyon sze-
retett festeni, népmûvészeti mintás tányér-
jai, falitáblái ma is sok család otthonában
megtalálhatók. Sokszínûségét fõzési tudo-
mánya is mutatta. Ha tehette utazott, s
útjairól élménybeszámolókat tartott.

2000-ben õ volt a település zászlajának
zászlóanyja. Élete utolsó éveit a  Gondozási
Központban töltötte. Mindenki szerette,
tisztelte, mert mindenkihez volt egy jó
szava.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megõ-
rizzük!

Élt egy asszony
Nyírmadán…

Személyesen nem ismertem, de csak cso-
dálni tudom. Aki ismeretlenül is képes
volt önzetlen segítséget nyújtani, miköz-
ben tudta, hogy a halálos kór már meg-
számlálta napjait, azt csak tisztelni lehet.
Tisztelni a lelkierejét, segítõkészségét,
céltudatosságát.

Köszönet a nyírmadaiaknak, akik Livike
néni kérésére a virágra szánt összeggel hoz-
zájárultak beteg gyermekem gyógyulásá-
nak költségeihez. Egy már gyógyíthatatlan
daganatos beteg segítsége egy másik, még
gyógyítható lymphomás betegen.

Köszönjük, Livike néni!
Köszönet a családjának, a sok segítõ kéz-

nek, szándéknak.
Köszönjük, hogy pusztadobosiként

Nyírmadán befogadtak minket, és min-
den segítséget megadnak küzdelmünkhöz.

Köszönet mindenkinek!
Csonka Sándor és családja:

Enikõ, Fruzsina, Levente

gyász

Emlékezés
Bertuska nénire
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