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Amikor majd
Amikor majd a fát dí-
szítjük, álljunk meg
egy pillanatra, s gon-
doljunk azokra pár
másodperc erejéig,

rossz álmába korgó hassal, ûzötten, fázva
beleájul. Arra, amikor még neki sem a
lépcsõházi rejtekhelyen teltek ezen esték,
éjszakák, amikor volt, aki õt szerette, s
volt, akit szerethetett. Ám az emlék oly
távoli, hogy a szeretethez arcokat már
nem sikerül hozzárendelnie – csak valami
régi emlék íze fojtogatja a torkát,  valami,
ami egykor megvolt, de az õ számára
hosszú, hosszú évekkel ezelõtt mindö-
rökre, visszavonhatatlanul elveszett.

S gondoljunk azokra – miközen a csa-
ládunkon leplezetlen büszkeséggel végig-
nézünk –, akik benn vannak bár egy la-
kásban, de nincs kin végignézniük. Akik
a kongó falakon futtathatják legfeljebb a
tekintetet, meg a fenyõágon, amit délután
pár szaloncukorral, egy-két kopott gömb-
bel a rend kedvéért kedvetlenül feldíszí-
tenek. Szólnának és örülnének, de nincs
kihez, s nincs minek: jégbe dermedt, né-
ma csöndben, tengermély magányban tel-
nek az ünnepek. Elhagyták õket a férjeik,
feleségeik,  rájuk se néznek a távolba sza-
kadt gyerekek.  Meghalt mindenkijük.
Gyújtanak egy gyertyát,hogy az emléküket
felidézzék,  majd elõvesznek egy fénykép-
albumot. Nézik az arcokat, amíg látják,
de aztán a szemükbe könny szökik; bekap-
csolják inkább a televíziót, hogy meg-
törjék a kriptamély csöndet, ami õket a
legszebb ünnepen körülveszi. Arra gon-
dolnak, talán kellene valami finomat fõz-
niük, van is a hûtõben hozzávaló, de azu-
tán legyintenek: minek. Megkennek in-
kább egy szelet kenyeret, epedve várván,
hogy az ünnepeknek mielõbb vége le-

gyen, s ne fájjon ennyire, ami most alig
elviselhetõ.

Legyenek velünk pár perc erejéig min-
den szenvedõk: a földjükrõl elûzött mene-
kültek,  táborok lakói, konténerekben
rejtõzködõk, zöldhatáron imbolygó éjsza-
kai árnyak, kórházban fekvõ nagybetegek,
csendesen haldoklók. És legyenek velünk
a halottaink.  A szüleink, akik már sok
karácsony óta nincsenek velünk.  Jusson
eszünkbe, hogy mindent nekik köszön-
hetünk: hogy érdemben soha nem si-
került egy morzsányit sem viszonoznunk
abból, amit annak érdekében adtak, hogy
mi most így itt legyünk. Milyen lehet az
õ karácsonyuk. Ha van túlvilág, akkor
persze fényes, boldogan nyugtázzák, hogy
rendben vagyunk. Ha meg nincs..., abba,
a földmélyi állapotba, az ünnepi alka-
lomra való tekintettel most inkább mégse
gondoljunk bele.

És ha mindezt – futólag bár – számba
vettük, végigfuttattuk az agyon, becsül-
jük meg, amink csak van: mindazt, ami
nekünk megadatott. Orüljünk, hogy
élünk, ne méricskéljünk: értékeljük teljes
szívbõl az adott helyzetet. Bármíly nehéz,
legalább most, karácsonykor ne legyünk
elégedetlenek. Kapaszkodjunk tíz köröm-
mel mindazokba, akik sorsunk, életünk
megbízható tartóoszlopai, energiafor-
rásai. Halmozzunk fel annyi szeretetet az
ünnepek alatt, hogy érzéseink majd akkor
is kitartsanak, amikor a hétköznapok
vigasztalan mocsarában minden olyan
szürke, nehéz, reménytelen. Boldog kará-
csonyt mindenkinek!

                        Keresztury Tibor
(Megjelent a szerzõ ,,Vaddisznók

rokona” címû kötetében.)

akik most nem díszítenek. Amikor majd
gyertyát gyújtunk, s meghatottan nézzük,
ahogyan a fényük gyermekeink réveteg sze-
mében felragyog, gondojunk azokra akik-
nek nincs módjában, hogy gyertyát gyújt-
sanak. Amikor majd a kacsát, pulykát, halat
ízlelgetjük, majd felvágjuk a bejglit, jussa-
nak eszünkbe egy pillanatra, akik nem tehe-
tik ugyanezt. Amikor az ajándékot bonto-
gatjuk, merengjünk el mindazokon, akik
nem kapnak most semmit, meg amúgy
sincsen semmijük. Milyen lehet az õ kará-
csonyuk.

Milyen lehet annak, akinek az ünnep
semminemû változást, rendkívüli ese-
ményt nem jelent, lévén aznap is ponto-
san ugyanaz a vágyainak netovábbja, mint
minden más téli napon: hogy ne fagyjon
meg az éjszaka, sikerüljön egy viszonylag
meleg menedéket, búvóhelyet találnia.
Miközben mi a leküldött sok jó falattól a
fotelben majdnem szétdurranunk, õ az
utcán rója a köröket, s egy darab megvál-
tó száraz kenyér, penészes kiflivég remé-
nyében emelgeti a kukafedelet.  Felkutat
egy biztonságos lépcsõházat, legfelsõ eme-
leti lépcsõfordulót, s kartonból készített
kõkemény vackára heveredik. S mert napi
bolyongása során a függönyökön  átsejlõ
fenyõfák megannyi sziluettje eszébe jut-
tatta, hogy karácsony van, régi, tán sosem
volt ünnepekre gondol, mielõtt zaklatott,

Az ünnep jegyében mikulási ablakdísz készült a
Mocorgóban

Mindenki
Karácsonya
Önkormányzatunk december 21-én a hagyományoknak
megfelelõen megrendezi  a Mindenki Karácsonyát az alsó
tagozatos kisdiákok mûsorával.Az ünnepségre szeretettel
várjuk városunk minden lakóját, akiknek ezúton
kívánunk áldott, békés karácsonyt és boldog, sikeres új
esztendõt.
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 Október 9-én rendkívüli testületi ülés
tárgyalta meg a megyei kormányhivatal a
járások kialakításával kapcsolatos megálla-
podás tervezetét. Az átadás érint ingósá-
gokat (számítógép, nyomtató, asztal, szék
stb.) és a járási hivatalba kerülõ személye-
ket (foglalkoztatottakat). Utóbbiak Bacsó-
né Bodnár Melinda és Czifráné Mátyus
Ilona (feladataik zömét a hivatal vette át).
Dr. Szegedi János háziorvos váratlan

és sajnálatos halála miatt meg kellett oldani
a lakosság folyamatos egészségügyi ellátását.
A praxisjog tulajdonosa a Szegedi és Társa
Bt., amely foglalkoztatja a kisvárdai illetõ-
ségû dr. Pavlovics Miklóst. Az önkormány-
zat vele kötött megállapodást a december
1-jétõl március 31-éig terjedõ idõszakra.
 Módosította a képviselõ-testület a

szociális igazgatásról és a szociális önkor-
mányzati ellátásokról szóló, februárban el-
fogadott rendeletét. A változtatás a Szociá-
lis, Ápolási- Gondozási Központ konyhai
szolgáltatásainak rendjét szabályozza. Az át-
meneti segélyekrõl szóló szakasz is módo-
sult: a tûzifa helyett ezentúl a szilárd tüzelõ
kifejezés szerepel, így a biofabrikett fogal-
mára is kiterjed.
Dr. Tarcsa Csaba megyei rendõrfõka-

pitány kérésére önkormányzatunk érin-

hírek röviden

tettsége miatt állást foglalt a vásárosnaményi
rendõrkapitányság vezetõjének kinevezése
ügyében, s támogatta Kapdos Gábor száza-
dos megbízását. Ugyanekkor megszavazott
a testület egy 60 ezer forintos egyszeri támo-
gatást a madai rendõrõrsnek, amelyet gépko-
csi javíttatására fordítanak.
 Plusz támogatást kért önkormányza-

tunktól a Baktalórántházán mûködõ orvosi
ügyelet vezetõje arra való hivatkozással, hogy
az elmúlt hetekben jelentõsen megnöveke-
dett az ellátandó betegek száma. A testület
novemberre és decemberre havi 40 ezer fo-
rintot szavazott meg.
 Képviselõi kezdeményezés nyomán ön-

kormányzatunk levélben keresi meg a Nyír-
Flop Kft-t kifogásaival. Arra kérünk választ,
hogy egyes utcákból miért nem viszik el a
meghatározott idõpontra kihelyezett szelek-
tív hulladékot.
 Elfogadta a képviselõ-testület a Hu-

mán Szolgáltató Központ (korábbi nevén
Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat) alapító okiratát, Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát, szakmai
programját, valamint házirendjét. Erre azért
volt szükség, mert az intézmény által
nyújtott szolgáltatás kibõvült a fogyatékos
személyek nappali ellátásával, illetve a jö-

võben új (rövidebb, megjegyezhetõbb) né-
ven mûködnek.
 Kérdés és vita nélkül hagyta jóvá a

közgyûlés a Nyírmadai Nyelv- és Zeneokta-
tási Közalapítvány mûködésérõl szóló beszá-
molót. Rebák Tiborné, a kuratórium elnöke
elõterjesztésében áttekintette az elmúlt évi
munkát (nõnapi bál, városnap, a Zene Világ-
napja, nyelvi tábor) és gazdálkodásukat. Ter-
veik között szerepel, hogy a zeneoktatásra
fektessenek hangsúlyt, tegyék lehetõvé újabb
hangszerek tanulását.
 Bizottsági hatáskörben születtek meg

a döntések a Bursa Hungarica Ösztöndíj,
illetve a hátrányos helyzetû tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel tárgyában. Az elõbbire 17 gyerek
adta be pályázatát, de mivel közülük négyen
hamarosan végeznek, 13-an kapnak a felállí-
tott rangsor szerinti támogatást. Utóbbi ese-
tében az iskola nevelõtestülete öt diák prog-
ramban való részvételét támogatja, s ezt fo-
gadta el a bizottság.
 A  Roma Nemzetiségi Önkormányzat

az idén sem feledkezett meg a gyerekekrõl,
ezer iskolást és óvodást  ajándékozott meg
gyümölccsel és édességgel a Mikulás alkalmá-
ból. A fogyatékkal  élõ gyerekek teljes ellátás-
ban részesültek.

Pályázati hírek
és a Patay István Általános Iskolában (meleg-
víz elõállításával takarékoskodnak az energi-
ával).

– Megkezdõdött a termelés a fabrikettáló
üzemben, a befejezéséhez közeledõ projekt
a képzést és a foglalkoztatás bõvítését szol-
gálta.

– Folyamatban van az óvoda bõvítése,
felújítása, amelynek során két új cso-
portszoba, önálló konyha épül, áthelyezik
a tornaszobát, parkolóhelyeket alakítanak
ki.

– Nyert (32,5 millió forintot) a helyi
szükségletekre alapuló könyvtári szolgálta-
tások fejlesztése Nyírmadán címû pályázat.

– Nyert (30 millió forintot) az Össze-
hangolt intézményi infrastruktúra fejlesztése
az élethosszig tartó tanulás jegyében címû
pályázatunk.

– Nyert (összesen 132,3 millió forintot)
a Hátrányos helyzetû csoportokat támogató
tevékenységek megvalósítása a baktalóránt-
házi kistérségben címû, több településsel
közös pályázatunk.

Mint ezek a tények is mutatják, városunk-
ban nem állt meg a fejlõdés, és a folyamat
folytatódik jövõre is.

Szojma Péter településfejlesztési me-
nedzser jóvoltából az alábbiakban ad-
juk közre összesített listánkat az idei
pályázatokról.

– Befejezõdött a Szociális, Támogató, Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (új ne-
vén Humán Szolgáltató Központ) épüle-
tének felújítása, akadálymentesítése.

– Befejezõdött az Esélyegyenlõségi integ-
ráció megvalósítása a Patay István Általános
Iskolában címû projekt, amely elsõsorban
a hátrányos helyzetû gyerekek felzárkóztatá-
sát szolgálja.

– Befejezõdött (két és fél év után) a Mo-
corgó Gyermekház projekt, de állami
normatívával tovább mûködik, és segíti a
kisgyerekeket és szüleiket a jövõben is.

– Befejezõdött a Települési összefogás a
tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységek
támogatására elnevezésû projekt.

– Befejezõdött A kistérségi roma ifjúság
képzése, hátrányuk leküzdésének elõsegíté-
séért címû projekt (errõl képekben is beszá-
moltunk korábban).

– Megvalósult a napenergia hasznosítása
a Szociális Ápolási-Gondozási Központban

A jövõ
tüzelõje

A brikettáló üzemben (a Nyírfa utca 4. szám
alatt, a volt nikecell telephelyén) már kapha-
tó a magas fûtõértékû fabrikett kilónként 50
forintért (egy 30 kilós zsákkal 1500 forint).

Míg a hagyományos tûzifa nedvességtar-
talma 30-54 százalék, a fabriketté mindössze
9-11 százalék (azaz tömör, száraz fát vásáro-
lunk, amelynek fûtõértéke duplája a hagyo-
mányos tûzifáénak). Használatakor arra kell
ügyelni, hogy eleinte nagyobb szellõzést kap-
jon, késõbb viszont – miután lángra kapott
– minél tovább meg kell tartani izzó állapo-
tát, mert így tudja a legtöbb hõt leadni.

                           Készül a brikett
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  Fogas kérdéseket tárgyalt a testület
Hosszú, részletekbe menõ, olykor heves
vitákkal zajló bizottsági viták után
csaknem egy tucatnyi napirendi pont
került a képviselõk elé november 28-án.

A közmeghallgatással egybekötött testületi
ülésen több fogas kérdést kellett megvitatni.

Fogaink állapota

Mindjárt az elején volt egy ilyen (a szó
szoros értelmében), hiszen a szeptember 17-
ei testületi ülésen elmaradt dr. Bácsa Gellért
Ákos fogorvos beszámolója elmúlt évi mun-
kájáról, ezt pótolta most. Körzete az átlagos-
nál jóval nagyobbnak számít, Pusztadobossal
együtt 6476 pácienst kell ellátnia heti 30 órás
rendelési idejében. Tavaly összesen 2829-en
jelentek meg rendelõjében, s a várakozási idõ
lecsökkentése érdekében megteremtették az
elõjegyzés lehetõségét. Fontosnak tartja a
megelõzést, ezért folyamatos a lakossági szû-
rõvizsgálat és a fogászati terápia.

A gyermekfogászat 750 kislányt, kisfiút
érint, ám – és ez nagyon nagy baj – csak tö-
redékük (10-20) megy vissza magától (ez per-
sze nem csak nálunk van így). Jellemzõ, hogy
csak akkor fordulnak a fogorvoshoz, ha már
baj van (ez a felnõttekre is igaz). A fõ gond
az, hogy az embereknek nincs pénze a fogak
ápolására, pótlására, ráadásul nem viszik
magukkal a TAJ-kártyájukat, „elfelejtik”
megköszönni az ellátást… Mindezeken sokat
segíthetne a hozzáállás megváltoztatása, a
nevelés.

Elhangzott még, hogy januárban új helyre
(a Kálvin téri épületbe) költözik a rendelõ,
ahol korszerû gépek, eszközök, bútorok vár-
ják a betegeket.

Fogunkhoz verjük
a garast

Együtt tárgyalta meg a testület az önkor-
mányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámolót, valamint a 2013. évi költ-
ségvetési koncepciót.

Az elõbbi számaiból kiderül, hogy mind
a bevételi, mind a kiadási oldalon majd
minden tekintetben idõarányos volt a tel-
jesítés. Ez nem változtat azon a tényen, hogy
az idei költségvetés mûködési hiányának
módosított összege meghaladta a 107 millió
forintot, önkormányzatunk gazdálkodása
rendkívül nehéz helyzetbe került. Az
„önhikire” kétszer is benyújtott pályázatunk
továbbra is minisztériumi döntésre vár,
illetve elbírálását az önkormányzatok várha-
tó konszolidálása miatt felfüggesztették.
Beszédes, hogy a szállítói tartozások összege
54 millió forintra rúg.

Ami a költségvetési koncepciót illeti, a
Kovács Zoltán, pénzügyi csoportvezetõ
jegyezte elõterjesztés mindjárt az elején le-
szögezi, hogy az „egy rendkívül bizonytalan
nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és
jogi környezetben” fogalmazható meg.
,,Bizonytalansági tényezõként kell számol-
nunk a jogi szabályozási környezet változásai-
val, a stagnáló gazdasági fejlõdés miatt a helyi
adók várható nagyságrendjével, valamint az
állami támogatások jelentõsen átalakuló
rendszerével. (…) A fokozódó állami szerep-
vállalás a közszférában átalakítja mûködésünk
szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a
formálódó feladat-finanszírozási rendszer
pedig hosszabb távon is behatárolja az
önkormányzat mozgásterét.”

Tervezés fogcsikorgatva

Lássunk most néhány meghatározó körül-
ményt! Az alapfokú oktatás, valamint a
területi közigazgatási feladatok állami fenn-
tartásba vonása következtében jelentõsen
csökken az önkormányzat által ellátandó fela-
datok köre. (Megjegyezzük: Nyírmada eseté-
ben kötelezõ az iskola fenntartása, de a szak-
mai feladatokat, a munkáltatói jogköröket,
„államosították”. A vásárosnaményi tankerü-
leti igazgató Szegediné Tisza Judit lett).

Az is eldõlt, hogy nincs lehetõség nagy
értékû vagyontárgyak értékesítésére, s nem
kerülhet sor további önkormányzati bérlaká-
sok eladására sem. A jövõben nem, vagy csak
nagyon kis mértékben lesz mód rendkívüli

állami támogatások igénybevételére. A sta-
bilitási törvény elõírásai alapján hitelfelvétel
nem tervezhetõ, 2013-tól likvidhitel sem áll
rendelkezésre.

Szociális területen célzottan kell felhasz-
nálni a rendelkezésre álló forrásokat, alkal-
mazkodni kell a változásokhoz, át kell gon-
dolni az elmúlt években elhatározott helyi
támogatási formákat, s új alapelvek mentén
célszerû kialakítani a civil szféra, a sport és
kulturális egyesületek, alapítványok támoga-
tását. Továbbra is cél a pályázati lehetõségek
maximális kihasználása, ám csak a száz szá-
zalékhoz közelítõ konstrukciók vehetõk fi-
gyelembe az önerõ saját forrásból való finan-
szírozása miatt.

A fentiek alapján fogalmazta meg Kálmán
Béla polgármester, hogy konkrét számok
ismerete nélkül roppant nehéz valóságos el-
képzeléseket az asztalra tenni, miközben az
látszik, hogy a feladatfinanszírozás irányába
mozdulnak, s az is, hogy a bevételi oldal csök-
kenni fog.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kilá-
tásba helyezett banki konszolidáció csu-pán
a banki hiteleket rendezi (esetünkben ez évi
10 milliós, kigazdálkodható adósság-
szolgálatot jelent), s nem vonatkozik a szállí-
tói tartozásokra.

Végül a Pénzügyi Bizottság javaslatára az
a döntés született, hogy készüljön egy pesszi-
mista (azaz csak a kötelezõ feladatok ellátását
vállaló) és egy optimista költségvetési ter-
vezet. Ezt a képviselõk egyhangú igennel
megszavazták.

közmunkások közremûködésével

Vízelvezetés
Február óta tart az a munka, amely
a városunk belterületén lévõ bel-

Minderrõl Takács Sándor ügyvezetõ tájé-
koztatta lapunkat, s hozzátette: jövõ márci-
ustól folytatják a munkát.

vízelvezetõ csatornák módsze-
res, alapos felújítását célozza.

A Start mintaprogram keretében
megkaptuk az anyagokat, eszközöket,
a Mada-Komm Kft. irányításával pe-
dig 58 közmunkást foglalkoztatnak.
Õk gyártották a mintegy 22 ezer gyep-
rácsos mederlapot, a négyezer zárt me-
derlapot és különbözõ térkõelemeket.
Nekik köszönhetõ, hogy rendbe tet-
ték az árkokat az Ady, a Honvéd, a
Kölcsey, a Kossuth és részben a Petõfi
utcában, s késõbb  a külterületen található
bel- és csapadékvíz elvezetõket is kitisz-
títják, iszaptalanítják.
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Gazdálkodók figyelmébe!Év vége táján zárszámadást készítünk
az elmúlt évrõl. Minden megtesz a gaz-
da a hatékonyság érdekében, de azzal
is kell számolni, hogy a természet
gyakran beleszól a számításba. A fagy,
a jég, nyáron az aszály próbára tesz
mindenkit. A terméskiesés nem csak a
gazdát sújtja, hanem rosszul érinti az
idénymunkából élõket is.

Az áprilisi fagy olyan vegetációs állapot-
ban érte a rügyet, hogy átlagban majdnem
rekordtermést tudnak magukénak a gyü-
mölcstermelõk. Aki elõrelátó és megvan az
anyagi háttere, már most gondoskodik a
vetõmag és a kemikália beszerzésérõl.


November 30-ával lezárult az új agrárka-

marai regisztráció. Nyírmadán közel 350
õstermelõ regisztrált. Az õstermelõi tevé-
kenységet folytatóknak továbbra is kötelezõ
az agrárkamarai tagság. Ez azt jelenti, hogy
jövõre nem értékesíthet, ha nem tesz eleget
a kötelezettségnek, ugyanis továbbra is lehet
regisztráltatni.



A földtulajdonosoknak, földhasználóknak
oda kell figyelniük arra, hogy a haszonbérleti
szerzõdésben megfogalmazott feltételeket és
határidõt tartsák be, és az illetékes földhi-
vatalhoz jelentsék be a földhasználatot és a
változásokat.


Megszokott, hogy pár éve a jövedéki adó

visszaigényléshez a termelõk a TAKARNET
rendszerben falugazdászi hálózaton keresztül
díjmentesen kapták meg a földhasználati
lapot. Elõreláthatólag ezt a lehetõséget már
nem lehet igénybe venni. A gazda a saját
költségén váltja ki a földhivataltól a földhasz-
nálati lapot. Az esetleges változásról külön
értesítem a termelõket.

Gázolaj vásárláskor legyenek szívesen pon-
tosan megadni az adatokat, mert egy elírás
érvényteleníti a számlát.

A nitrát adatszolgáltatást december 31-éig
kell teljesíteni. Lehetõleg senki se hagyja az
év utolsó napjaira.

Szeptember elején, határszemle során láttam
a pusztadobosi határban a Szenthegyen a
Pócs család tulajdonában lévõ dohánytáblát.
Szemet gyönyörködtetõ látványt nyújtott.
A dohánytermesztés szakembere (motorja)
Pócs Gáborné Julika tõsgyökeres nyírmadai
lakos, akit az olvasók zöme ismer. Sok éves
tapasztalata alapján minden titkát ismeri a
dohánytermesztésnek, és szívesen megosztja
a tudását másokkal is.

A gazdálkodást a családjával önállóan 1994-
ben kezdte, elõtte a nyírmadai tsz-ben dolgo-
zott. Kezdetben 3 hektáron gazdálkodtak,
mára a terület tízszeresére nõtt. Az elsõ gaz-
dasági év után a Dohány Terméktanácstól

A nitrát érzékeny területen továbbra
is be kell tartani az alábbiakat:
 Szerves trágyával kijuttatható nitrogén

hektáronként nem lehet több 170 kg/év dó-
zisnál.
 December 1. és február 15. között tilos

trágyát kijuttatni.
 Betakarítás után könnyen oldódó nit-

rogént tartalmazó trágya, ammónium és nit-
rát tartalmú mûtrágya csak akkor juttatható
ki szántóterületre, ha abban az évben újabb
kultúra kerül ugyanoda.
 Tilos a trágyázás vízzel telített, fagyott,

hótakaróval borított területeken.
 A kiszórt istállótrágyát azonnal ( de

max. 14 nap alatt) be kell dolgozni a talajba.
 Hígtrágya termõföldön történõ elhe-

lyezése talajtani szakvéleményre alapozottan
csak a talajvédelmi hatóság engedélyével le-
hetséges.

Ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas me-
zõgazdasági tábla szélén elszivárgás elleni vé-
delem nélkül legfeljebb 2 hónap idõtartamra
alakítható ki, ott, ahol a talajvíz legmagasabb
szintje 1,5 m alatt van és nincs 100 m–en
belül felszíni víz. Vízjárta területen, alag-
csövezett tábla szélén ideiglenes trágyakazal
nem létesíthetõ.

Mûtrágyát talajvizsgálatokra alapozott
számítások alapján lehet felhasználni. A talaj
tápanyagvizsgálatát 5 (gyep területen 10)
évente kell elvégeztetni.

Az állattartó telepeket szigetelt, a trágya-
kijuttatási tilalmi idõket figyelembe vevõ
nagyságú trágyatárolóval kell megépíteni.
Nitrát érzékeny területen minden mezõgaz-
dasági tevékenységet folytatónak az adat-
szolgáltatást megalapozó folyamatos nyilván-
tartás kell vezetniük. Környezetvédelmi
hatósági szankció 50 ezertõl  500 ezer forint
közötti összeg, a talajvédelmi hatósági szank-
ció pedig 10 ezertõl 100 ezer forintig terjedõ
bírság lehet.

Szeptemberi emlék:

     A szenthegyi dohánytábla
elismerõ oklevelet vehettek át az elért kima-
gasló teljesítményért.

– Az idei nagy aszály ellenére a kötelezett
11,5 q/ha szárazdohány hozamot jóval
meghaladta a többlet termés, annak ellenére,
hogy egyszer megkísérelték, és egyszer el is
loptak jelentõs mennyiségû száraz, elsõ
osztályú dohányt a raktárból, ezzel nagy kárt
okozva. Hatalmas erõfeszítés, munka és fárad-
ság van benne – mondta az elkeseredett
Pócsné Julika.

Nem kis feladat embereket foglalkoztatni.
Dohánytöréskor közel 30 idénymunkás
dolgozik itt.

– Következetesnek, szigorúnak, ugyanak-
kor megértõnek kell lenni az
emberekkel. Hiába vannak
sokan munka nélkül,  meg-
bízható, és nem utolsó sor-
ban hozzáértõ embert válo-
gatva lehet csak  találni. Áté-
lem velük a bánatukat, örö-
müket, úgy érzem jó kis kö-
zösség vagyunk” – mondta
lelkesedéssel  Julika.

A sors kegyetlenül bánt
vele és a családjával, de nem
lehet megállni. A család, az
unokák és nem utolsó sor-
ban a munka szeretete moti-
válja arra, hogy ezt a szezont
kipihenve készüljön a követ-
kezõ gazdálkodási évre.

Fejér Viktória
városi mezõgazdász

Köszönöm a
gazdák, kis-

Minden kedves
gazdálkodónak,

õstermelõnek és a város
valamennyi lakójának

békés boldog
karácsonyt,

és egészségben,
eredményekben gazdag

boldog új évet
kívánok!

termelõk irántam tanu-
sított bizalmát!
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A véradás napja alkalmából de-
cember 3-án a Magyar Vöröskereszt
megvendégelte, megjutalmazta a
város jubiláló véradóit

A Hóember Tóni címû színdarabot mutatták be az
óvodásoknak december 4-én és 5-én a mûvelõdési
házban

a közmûvelõdés híreibõl

Önzetlen segítõk ünnepe
A Magyar Vörös-
kereszt jóvoltá-
ból 1988 óta ün-
nepeljük hazánk-
ban a Véradók
Napját. Decem-
ber 3-án az is-
kolában Szarkáné
Kövi Márta, a vö-
röskereszt megyei
igazgatója, Je-
szenszki József al-
polgármester és a

példát mutatnak segítségnyújtás-
ból, s tették, teszik azt, amit
szívük, lelkiismeretük diktál: 14-
en tízszer, 13-an húszszor, 6-an
huszonötször, 4-en harminc-
szor, 7-en negyvenszer nyújtot-
ták a karjukat. Ötvenszeres vér-
adó Gyetkó András, hatvanszo-
ros Kovács Péter és Mudri Bar-
nabás, s hetvenszeres Bobecis
János. Mindnyájukat megilleti a
hála és a köszönet.

A Mix Dance Tánccsoport
Sápiné Folytovics Viktória
vezetésével november 25-én
a Magyar Látványtánc
Sportszövetség által Buda-
pesten rendezett Õszi Kupa
Országos Bajnokságon 2. és
3. helyezést ért el.

Táncosaink: Szûcs Petra Sára,
Gupcsi Bettina,Tóth Alexandra,
Szabó Réka, Kun Eszter, Sápi
Regina, Jónás Barbara és Tóth
Viktória. Kategóriájukban Szõ-
ke Melissza és Szõke Kitti dupla
aranyérmet szerzett.

Lányaink büszkén tekinthet-
nek vissza az egész évre, hiszen
számos versenyen végeztek do-

bogós helyen. Idén kapták meg
szponzori segítséggel azt a kis-
buszt, amellyel bejárták az orszá-
got, hogy fellépjenek, versenye-
ken vegyenek részt, s bizonyí-
tották tudásukat, fegyelmezettsé-
güket.

A jövõ év nagy megmérette-

véradók köszöntése

házigazdák képviseletében
Kálmánné Balogh Ildikó isko-
laigazgató-helyettes köszöntötte
a sokszoros véradókat, a mozga-
lom támogatóit.

A több, mint félszáz meghí-
vott közül elismerést vehettek át
a jubilálók (közülük többen az
elõzõ héten, a megyeházán tar-
tott ünnepségen megkapták
megérdemelt kitüntetésüket).

S most lássuk, kik azok, akik

A városnap óta eltelt idõszak is
mozgalmas volt a mûvelõdési
ház életében. Október 11-én a
zenebohóc vidám mûsora ör-

Zenebohóc adott mû-
sort az ovisoknak októ-
ber elején

tése lesz az Olaszország-
ban vagy fõváro-sunkban
megren-dezendõ Európa
Baj-nokság, amelyre már-
is megkezdõdött a fel-
készülés. A táncosok
büszkék arra, hogy veze-
tõjük tagja lett a Magyar
Látványtánc Sportszö-
vetségnek.

Ezúton is köszönik a
nagylelkû támogatást a
Fenyves Szálloda és
Konferencia Központ-
nak, a G–Ker Kft-nek
(Gerõ Csabának és
Gerõné Jakab Gabriel-
lának),  az önkormány-
zatnak, az ÉSA-Farm
Kft-nek, s Nyírmada
lakóinak a lelkes szur-
kolásért, biztatásért.
Ígérik, jövõre is sok szép
eredményt érnek el.

vendeztette meg az
óvodásokat. Október 17-
én a Madagaszkár 3. címû
animációs filmet vetí-
tették le a gyerekeknek,
akik a hónap utolsó
napján a közeli erdõben
gyûjtött alapanyagok-ból
õszi dekorációkat
készítettek.


November 20-án a

Nyugdíjas Klubban közö-
sen megünnepelték az
esedékes névnapokat, 24-

én pedig Beszterecen népdal-
versenyen vettek részt, s szereztek
bronz minõsítést. A hónap ese-
ménye volt még a házban meg-
tartott tüdõszûrés.


December elsõ napjaiban a

Mocorgó Gyermekház, az óvo-
da és a mûvelõdési ház dolgozói
színdarabbal kedveskedtek a
kicsiknek.

December 10-én kezdõdött az
alsó tagozatosok karácsonyi
hete, 14-én pedig a Mi kis fa-
lunk Egyesülettel közösen kará-
csonyi ünnepséget rendeznek a
fogyatékkal élõknek.

Bronz minõsítéssel tértek haza
a  besztereci népdalversenyrõl a
Nyugdíjas Klub dalosai
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iskolai hírek

Október 5-én 18 tanu-
lónk Kukuts Csilla tanár-
nõvel és Lõrinczné Balogh
Ágota szabadidõ szervezõ-
vel ellátogattak a Tisza-tó
partján fekvõ Poroszlóra. A
gyerekek a Tisza-tavi öko-
centrumban akváriumok
segítségével ismerkedhettek
meg a Tisza élõvilágával.
Végigjárták a tanösvényt,
csónakáztak, sétahajóztak s
nagy örömmel próbálták
ki a vízi játszóteret. Érdekes élményt jelentett a vízi játszótér

A Zöld-hét október 8-a és 12-e között zaj-
lott iskolánkban. Programjait az alsós és fel-
sõs matematika munkaközösség szervezte.
A hét rendezvényei közül kiemelkedett a
szõlõlaposi túra a tanösvényen. A hét ren-
dezvényeit támogatta a Szatmárkert-Hodász
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet. A
túrázó tanulók 100 százalékos alma ivólével
csillapíthatták szomjukat.

Az alsó és felsõ tagozatosok is vetélkedõn
vettek részt, amely témája a környezetvé-
delem és környezettudatos életmód. Ezzel a

Zöld hét az iskolában
témával az aulában lévõ kiállításon
is találkozhattak a gyerekek. Három
napon keresztül ásványkiállításon és
bemutatón ismerkedhettek meg
tanulóink az ásványok sokszínû-
ségével. A felsõ tagozaton jól sike-
rült a salátabár, amit a Szülõi Mun-
kaközösség segítségével valósítot-
tunk meg ebben az évben is. Jó
hangulatú volt az évfolyamonkénti
program, aminek során a város

Mindenkinek tetszett a salátabár

védõnõi, Szûcsné Szijjártó Tímea koz-
metikus, Király Tünde gyógymasszõr és
Juha Bertalanné látta el az egészséges élet-
módra vonatkozó tanácsokkal a tanulókat.
Thai jicu önvédelmi bemutatón is részt vet-
tek növendékeink, aminek folytatásaként
Iván János nagyecsedi oktató 32 iskolással
foglalkozik hetente.

Az alsósok gyümölcsökbõl készítettek
mutatós tálakat. Kézmûves foglalkozásokon
vettek részt, agyagoztak és vetélkedõn mérték
össze tudásukat.

Október 19-én az alsó és felsõ tago-
zat külön ünnepelte a nemzeti ünne-
pet. Az alsósok mûsorát Fojtovicsné
Gyetkó Anett állította össze, a felsõ-
sökét (képünkön) Lipuszné Mucsonyi
Szidónia és Bereczné Herczeg Zsuzsa.
Csoportjaink felléptek a városi ünnep-
ségen is.

Október 25-én mesemondó versenyt ren-
dezett az alsó tagozat a könyvtárban, ame-
lyen 30 gyerek vett részt. Évfolyamonként
a következõ tanulók nyertek:  Fejér Boglárka
(1. o.),  Kun Fanni (2. o.), Kiss Titanilla (3.
o.) és Garay Richárd (4. o).

Az idõsek világnapja alkalmából Tóthné
Csonka Anikó tanárnõ a karitatív kistanács
tagjaival ellátogatott az idõsek otthonába
és kedves mûsorral lepték meg az ott lakókat.

Idõsek köszöntése

Kis mesemondók

Megkezdõdött a 8.-osok pályaválasztásával
kapcsolatos munka. A megye középiskolái
közül többek közt  a Szent Imre-,  a Korányi
Gimnázium, a Kandó Kálmán Középiskola
képviselõi személyesen jöttek el és szólí-
tották meg a végzõsöket. A pályaválasztási
szülõi értekezleten a Lónyay Menyhért Szak-
középiskola, a Vay Ádám Gimnázium és
Szakiskola és a Baross László Szakközépiskola
mutatkozott be. Nagy segítséget nyújtanak
a pályaválasztásban a kistérségi pályaorien-
tációs programok egyéni és osztálykeretben.
A nyolcadikosok közül 25-en Baktalóránt-
házára látogattak el, 17-en pedig üzemláto-
gatáson vett részt az Eviker Kft-nél és a
Carmo Suzukinál Nyíregyházán.

Pályaválasztás

November 19-e és 23-a között tartottuk
a Téma-hetet, az év során ez már a 3. projek-
tünk megvalósítása volt. Az idegen nyelvi
és az alsós magyar munkaközösség szervezé-
sében a gyerekek roma mesékkel, versekkel,
hiedelmekkel, mondákkal ismerkedtek meg,
majd készítettek az olvasottakhoz illusztrá-
ciókat. Ebbõl épületenként kiállítás  nyílt.

A hét során minden évfolyamunk érdekes
filmeken keresztül ismerkedett a kisebbség
életével, múltjával. A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat tagjai iskolánk alsós tanulóit
régi mesterségek fogásaiba vezették be. Így
a vesszõfonás, vályogvetés munkálatait
láthatták és saját maguk is kipróbálhatták.

A kulturális bemutatón 206 gyerek lépett
fel és adott színvonalas produkciót. A Nem-
zetiségi Önkormányzat ajándékaként Miku-
lást kapott és vendéglátásban részesült min-
den fellépõ.

Ismerkedés a roma
élettel, kultúrával
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Óvodánk évrõl évre pályázik arra a prog-
ramra, mely a halmozottan hátrányos helyze-
tû családok gyerekeinek felzárkóztatását
szolgálja. E pályázat – melyre óvodánk
ezidáig mindig sikeresen jelentkezett –
sokféle lehetõséget adott a támogatásra.

Az õsz beköszöntével minden halmoz-
ottan hátrányos helyzetû  gyerek kapott
benti és kinti cipõt, szabadidõruhát. A cso-

portok óvónõi felpróbálták a ruhadarabokat
a gyerekekre, s azokat méret szerint rendeltük
meg. Jó szándékkal, jó szívvel adtuk, remél-
jük, ugyanilyen jó érzésekkel fogadta min-
denki.

Ugyancsak e pályázatnak köszönhetõen
számos kulturális mûsort tudtunk  megnéz-
ni. Idén is így volt ez október 11-én, mikor
a Mûvelõdési Házban  egy nagyon élvezetes,
zenés, bohócos mûsort nézhettek meg a gye-
rekek. Azon túl, hogy „közönség” voltunk,
táncolni, énekelni is kellett a mûvészekkel
együtt, úgyhogy nagyon pozitív élmény
volt mindannyiunk számára.

November 22-én összevont szülõi értekez-
letre hívtuk a szülõket, nagyszülõket.
Cseszlainé Szabó Katalin, óvodánk védõnõje
az aktuális problémákról – a hepatitisz „A”
elleni védõoltásról, a fejtetvességrõl – tartott
tájékoztatást.

Óvodánk pszichológusa, dr. Gavallér
Andrea az óvoda–iskola átmenet zökke-
nõirõl szólt a megjelentekhez. Gyakorlati
tanácsokat, példákat adott a mindennapi
életre, a gyerekek nevelésére vonatkozóan.
A hallottak alapján mindenki elgondolkod-
hatott azon, hogy az iskolára való felkészítés
csakis az óvoda és a család együttmûködése
révén valósulhat meg. A szülõnek kötelessége
a gyerek családban való helyzetét stabillá

tenni, minden tõle telhetõt megtenni a
gyermek egészséges fejlõdéséért.

Ennek része, hogy testileg gondozza,
tisztán, ápoltan járatja óvodába, vigyáz egész-
ségére. Legalább  ennyire fontos foglalkozni,
játszani, törõdni, beszélgetni vele.

Az iskolába kerülés mérföldkõ egy gyerek
életében, ezért fontos, hogy a szülõk is te-
gyenek meg mindent annak érdekében, hogy
az átmenet zökkenõmentes legyen. Kö-
szönjük a részvételt, s reméljük, hasznos
tudnivalókat ismertek meg.

Már hagyomány óvodánkban, hogy
adventi készülõdésre hívjuk a szülõket. Idén
sem volt ez másként. Három délutánon ké-
szíthettek óvónõi segítséggel asztali díszeket,
kopogtatókat. A felhasznált eszközök (szal-
makoszorúk, szalagok, díszek, gyertyák stb.)
megvásárlására szintén pályázati pénzbõl volt
lehetõségünk.

Kívánjuk, hogy szerezzenek örömet az
otthonuk „ünnephez öltöztetésekor” az
elkészített karácsonyi díszek.

,,Száguldva vágtat, rohan az idõ,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elõzõ,
Az idõnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

Már hagyomány, hogy minden évben
egyszer összegyûlünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, megbecsülésünket és szeretetünket
azon idõs lakóink iránt, akik a hosszú, dol-
gos éveket követõen az idõsek otthonában
töltik idõs napjaikat.

Ezen a napon az otthon társalgójában
összegyûlt lakóinkat nagyon szép mûsor
várta, mely könnyeket csalt a fiatalok szemébe
is. Gondozottaink nagy szeretettel gondol-
nak ma is a Patay István általános iskola ta-
nulóira, a Napsugár óvoda mazsorett– és
néptánc csoportjára. Felemelõ volt a „Mi
kis falunk” tánca, a nyugdíjas énekkar
elõadása, Szölõssy Tibi bácsi gondolatai,
Molnár Józsefné szavallata.

A lakóink, Berecz Ferencné, Kovács Ár-
pádné, Papp Sándorné, Pataki Sándorné
szavalatokkal, Baksa Sándor bácsi szájhar-
monikával emelték a rendezvény színvonalát.
Az ünnepség után a klubtagokkal közösen
az otthon ebédlõjében egy kis uzsonna várta
a résztvevõket, akik vidám beszélgetés közben
fogyasztották el a finom falatokat.

Idõsek köszöntése

November nagyon mozgalmasan és ese-
ménydúsan telt a Mocorgó Gyerekházban,
Márton napot és Töknapot is rendeztük a
kicsiknek és szüleiknek.

Márton napon felelevenítettük Szent
Márton legendáját. A szülõk a gyerekekkel
libamotívumos ablakdíszeket készítettek,
libás mondókákat tanultak. Nem maradha-

Mocorgó: Márton naptól Mikulásig
vagy zöld pólóban érkeztek a ren-dezvényre.
A december már az ünnepi készülõdés
jegyében zajlik. Mikulás és karácsonyi
díszeket készítünk, mézeskalácsot sütünk,
bábelõ-adással kedveskedünk a gyerekeknek.
Közös karácsonyi ünnepségünket december
18-án tartjuk, ahová várunk minden
érdeklõdõt.

                                Buza Andreatott el a libazsíros és
libamájas kenyér sem.

Töknapot is tartot-
tunk tökmagoknak a
Mocorgóban a gyere-
kekkel és a szülõkkel kö-
zösen. A délelõtt nagyon
jó hangulatban telt. A
nap programjai között
szerepelt  töksütés, tök-
faragás, a szülõket játé-
kos vetélkedõvel vártuk
– töksúlyemelésben és
tökmagpöckölésben mé-
rethették meg magukat.
Végül pedig díjaztuk,
akik sárga, narancssárga Márton napon a Mocorgó Gyerekházban

Napsugaras hírek

    Pályázat, ünnepség, advent

Kedvelt téli csemege a sült tök, amit
szívesen fogyasztottak a gyerekek
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Anyakönyv
Születtek:

Balogh István, Horváth Zsolt, Nagy An-
gelika Eszter, Horváth Patrik, Lõrincz János,
Kiss Márk Levente, Jónás Kevin Edvárd,
Aranyos Gina Gyöngyi, Doka Gábor Zoltán,
Mátyus Ádám Csaba.

Házasságot kötöttek:
Krivács Tamás és Dobos Katalin

50 éves házassági évfordulóját
ünnepelte:

Október 27-én
Bíró Miklós és Orosz Etelka

november 23-án
Dorka Sándor és Hódi Mária

november 24-én
Kovács József és Nagy Ilona.

Elhunytak:
Murzsa Árpád, dr. Szegedi János Pé-
ter, Pásztor Imréné, Kondor Miklós,
Kézi Józsefné, Biró József, Kun Mik-
lósné, Illés Ferencné, Roskó Jánosné,
Szalontai Rozália Zsuzsanna, Vajas
József, Bodnár Jánosné, Murgulyné
Molnár Julianna.

 Így már más!
„Nyögvenyelõs szezonkezdet” – fo-
galmazhattunk október elején az elsõ
hét forduló eredményei láttán, hiszen
focistáink az õszi szezon elsõ felében
enyhén szólva nem nyújtottak meg-
gyõzõ, a korábbi években megszokott
teljesítményt. Ehhez képest az elmúlt
két hónapban kedvezõ fordulat követ-
kezett.

A 8. fordulóban egy küzdelmes meccsen
sikerült 1-0-ra gyõzni a Tuzsér otthonában,
s úgy tûnt, megkezdõdik a kapaszkodás (9.
hely). Október 14-én azonban itthon kapott
ki csapatunk a Balkánytól 3-2-re, sajnos a
sok kihagyott helyzet megbosszulta magát
(10. hely).

Egy héttel késõbb, a 10. fordulóban csapa-
tunk Nagyhalászba látogatott. Bár a hazaiak
szerezték meg a vezetést, a mieink néggyel
válaszoltak. A 4-1-es gyõzelem a mutatott
játék alapján megérdemelt volt, a tabellán
ismét a 9. helyre léptünk elõre.

Október utolsó hetének végén a Mátészal-
kát fogadtuk, s a mély talajú pályán lejátszott
küzdelmes meccsen a sok helyzetbõl egyet

Az elmúlt két hónapban sem történt
komolyabb bûncselekmény városunkban,a
kisebb-nagyobb lopások elkövetõit pedig
szinte minden esetben elcsípték rendõre-
ink, s az eltulajdonított értékeket is vissza-
kapták jogos tulajdonosaik.

Szeptember 12-én egy Ady Endre utcai
lakásba tört be ismeretlen tettes, és telefont
meg egy tábla szalonnát vitt magával. Októ-
ber 7-én este a Kossuth és a Katona József
utca keresztezõdése elõtt lévõ közlekedési
jelzõtáblát lopta el valaki, veszélyeztetve ezál-
tal a közlekedés biztonságát.

Novemberben több alkalommal történt
falopás. Az elkövetõket többször is tetten-
érték és megbirságolták, illetve gyorsított
eljárással bíróság elé állították.

Labdarúgás:

sikerült berúgni, így 1-0-ra nyerni. A
gyõzelem immár a 7. helyet jelentette.

Úgy látszik, végre egyenesbe került a
gárda, hiszen a következõ fordulóban
idegenben, a Nyírkarász otthonában sike-
rült nyerniük 4-1-re. A dicséretes hozzáállás
eredményeként már az 5. helyen virított a
csapat.

A 13. fordulóban folytatódott a jó soro-
zat, a vendég Nyírgyulajt 2-0-lal küldtük ha-
za. A parázs hangulatú meccsen a mieink
megérdemelten nyertek, s ezzel ismét léptek
egyet elõre a bajnok táblázaton.

Ekkor nyilatkozta a megyei napilapnak
Szõke István játékos-edzõ, hogy a szezon
derekára érett meg a felismerés: ennél sokkal
több kell, s az elbeszélgetés nyomán jobb
lett a játékosok hozzáállása. Bizonyítja ezt
az is, hogy november 18-án Rakamazon
(gyengécske játékkal ugyan) sikerült 1-0-ra
nyerni, begyûjtve ezzel újabb három pon-
tot. A bajnoki táblán immár a 3. helyet
foglaltuk el.

Minden sorozat véget ér egyszer – mondja
a jól fejlett közhely. Ez bizonyosodott be
az õszi utolsó fordulóban, amikor a Keme-
cse látogatott Nyírmadára. A vendégek si-
mán nyertek 3-0-ra, mert rutinosan kihasz-
nálták védelmük megingásait. Csapatunk így
is bronzérmes pozícióban zárta a szezont.

A tavaszi jó szereplésben bízva kívánunk
megérdemelt téli pihenõt.

Dr. Szegedi János

Október 4-én
érkezett a meg-
döbbentõ, le-
sújtó hír: várat-
lanul elhunyt dr.
Szegedi János ,
városunk köz-
tiszteletben álló
háziorvosa.

Hajdú-Bihar-
ból megyébõl
még kisgyermek-

Dr. Szegedi
János

1950 - 2012

ként került Nyíregyházára, s az általános
és középiskola elvégzése után Leningrád-
ban (ma Szentpétervár) szerzett orvosi
diplomát. Katonaorvosként kezdett prak-
tizálni, majd – háziorvosi szakképesítést
szerezve – másfél évtizeden át Máriapó-
cson gyógyított.

1996-ban került Nyírmadára, miután
épp itt, felesége és annak családja falujában
hirdettek orvosi álláshelyet. Több mint
tizenöt éven át végzett munkáját nagy meg-
becsülés, tisztelet övezte. Szeptember 17-
én még õ is beszámolt a képviselõ-testület
ülésén, s õ is megkapta tõlük a lakosság
elégedettségét tükrözõ, elismerõ szavakat,
köszönetet.

Szegedi doktor halála mindannyiunk
vesztesége. Gyászolják õt felesége, fogor-
vos, illetve külkereskedõ lányai, unokája,
akit már nem láthatott. Gyászolják õt
közelebbi és távolabbi rokonai, barátai,
kollégái, egykori betegei, Nyírmada lakói,
városunk önkormányzati képviselõ-
testülete.

                       Nyugodjék békében!
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