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Tisztelt Ebtulajdonosok!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § – 42/C.
paragrafusa és a kedvtelésbõl tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/
2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. parag-
rafus (10) bekezdése alapján 2013. január
1-jétõl a 4 hónaposnál idõsebb ebek
csak transzponderrel (bõr alá ültetett
mikrochip) megjelölve tarthatóak.

Az eb tulajdonosának a mikrochipek bõr
alá történõ beültetését  dr.Kozák Gyula
állatorvosnál kell kezdeményeznie a
Nyírmada, Ady Endre út 7. szám alatti
címen (tel.: 06/30/968-6833) .

Brikett üzem Nyírmadán
– uniós segítséggel
Nyírmada város önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával új munkahelyek létrehozását valósította meg.

A munkahelyteremtés és innováció – hátrányos helyzetûek képzése, foglalkoztatása
a baktalórántházi kistérségben címmel megalósult 24 hónapos projekt zárórendezvény-
nyel egybekötött sajtótájékoztatóját február 27-én tartotta meg az önkormányzat. A
projekt keretei között kiválasztott 50, hátrányos helyzetû munkanélküli képzéseken
vett részt, ezáltal javítva munkerõapiaci esélyeit, megteremtve egy pozitívabb élet
lehetõségét. A képzések között hat, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ
tanfolyam, és 12 elhelyezkedést segítõ kurzus szerepelt.

A projekt közvetlen célja az volt, hogy a képzésekkel 27 ember foglalkoztatása való-
suljon meg, s a fejlesztések eredményeként fenntarthatóvá is váljon.

A fejlesztés kiindulása a kistérségi hulladéklerakók jelentõs részének megszûnése,
mellyel nõtt a hulladék kezelésének problémája és csökkent a foglalkoztatottság. A tü-
zelésre alkalmas brikett gyártásának technológiai ismerete rendelkezésre állt, a gépek
beszerzésével a gyártás 2012. szeptemberében sikeresen elindult. A fejlesztés az önkor-
mányzat által fenntartható, így jelentõs számú munkahelyet teremtett a térségben.

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Közremûködõ szervezet: ESZA Nonprofit Kft.
Pályázat kódja: TÁMOP 1.4.3-08/1-2F-2010-0004
Projekt címe: Munkahelyteremtés és innováció – hátrányos helyzetûek képzése,

foglalkoztatása a baktalórántházi kistérségben.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A járási hivatalok  létrejöttével hatás-
köri változás történt a lakosságot
érintõ szociális feladatok terén.

A változás miatt az alábbi ügyek járási
hatáskörbe kerültek:

– Ápolási díj
– Közgyógyellátás
– Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

iránti kérelmek.

Az ügyeiket intézõket ez annyiban érinti,
hogy kérelmüket a járási hivatalhoz kell
benyújtani. Mint köztudott, Nyírmada a
vásárosnaményi járáshoz tartozik.

A lakosság érdekében, ügyeik könnyebb,
rövidebb idõ alatt történõ  elintézésének
elõsegítésére hetente egyszer járási települési
ügygondnok tart fogadóórát városunk-
ban.

Minden pénteken reggel fél 8-tól délután
1 óráig a Nyírmadai Polgármesteri Hivatal
16. számú szobájában várja az érdeklõdõket
a Vásárosnaményi Járási Hivatal kijelölt
ügyintézõje. Az ügyfélfogadás alatt az  kész-
séggel áll a lakosság rendelkezésére.

A helyben történõ ügyintézéssel idõt,
és utazást takaríthatunk meg.

Dr. Horváth Andrea
jegyzõ

felálltak a járási hivatalok

Változások
a közigazgatásban

Kötelezõ beültetni a chipet a kutyáknak!
Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát

forgalmazásnak nem minõsülõ más módon
átruházni kizárólag az állat elektronikus
transponderrel történõ megjelölése után
lehet.

A transzponderrel történõ megjelölés
összege maximum 3500 forint, mely
tartalmazza a transzponder árát, a beültetés
díját és az adatbázisba történõ regisztráció
költségét.

A jogszabályban elõírtak betartását a jegy-
zõ és a járási állategészségügyi hivatal
ellenõrzi. A négy hónaposnál idõsebb,
transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ
és a magán–állatorvos köteles jelentést tenni

a járási állategészségügyi hivatalnál, amely
az eb tulajdonosát – jogszabályban elõírt
kötelezettségének elmulasztása miatt – bír-
sággal sújthatja.

Dr.Horváth Andrea
jegyzõ
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Úgy gondoljuk, nem árt újból és újból
elismételni, mik a szelektív hulladék-
gyûjtés betartandó szabályai, ezért a
nyomatékosítás szándékával közreadj-
uk azokat.

Lássuk elõször a sárga zsákokat! Ezekbe
kerülhetnek a PET palackok, a háztartásban
elõforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok),
a különféle flakonok. A világért se tegyenek
ezekbe a zsákokba tejes, joghurtos, marga-
rinos poharakat, dobozokat, zsíros, olajos,
szennyezett flakonokat, hungarocellt, eldob-
ható mûanyag evõeszközöket, poharakat,
tányérokat.

És most következzenek a kék zsákok!
Ezekbe kell tenni az újságpapírt, a karton-
dobozokat (összehajtva), a tiszta csomagoló-
papírokat, szórólapokat és reklámkiadvá-
nyokat, papír tojástartókat. Tilos viszont a
kék zsákokba rakni élelmiszertõl vagy mástól
szennyezett papírokat, használt papír zseb-
kendõket, szalvétákat, pelenkákat, kisebb
papírdarabkákat.

Fontos szabály továbbá, hogy egyik zsák-

Válogatott szemetünk

A település közintézményeire napelemes
rendszer kialakítását tervezi a „Helyi hõ-,
és villamosenergia igény kielégítése megúju-
ló energiaforrásokkal” címû pályázati
konstrukció keretében. Amennyiben sikeres
lesz, kiválthatjuk a közintézmények  épüle-
teiben felhasznált villamos energiát megúju-
ló energiával, amellyel természetesen nagy-
mértékben lehet csökkenteni a kiadásokat.

További pályázati lehetõség, hogy a
közterületen lévõ jelenlegi világítótesteket
LED alapúra szeretnénk cserélni, amellyel
további kiadásokat tudna az önkormányzat
megtakarítani. További fejlesztési cél, hogy
egy, az önkormányzat tulajdonában lévõ te-
rületre egy „Solar parkot” szeretnénk léte-
síteni amellyel ki lehet váltani a település
közvilágításának teljes költségét, továbbá az
összes közintézmény villamos energia szük-
ségletét.

Február 15-én benyújtottuk a „Szociális
Célú Városrehabilitáció Nyírmadán” címû
pályázatot.

A fejlesztési projekt tartalma:
  Közösségi funkciót erõsítõ

tevékenységek:
– Közösségi Nonprofit Szolgáltató Ház

kialakítása az Ady Endre út 110. sz. alatti,
önkormányzat által megvásárolandó lakó-
épületben (védõnõi szolgáltatás, jogi és
pénzügyi tanácsadás, családsegítés, tanfo-
lyamok, szemináriumok tartása, képzések).

– Rehabilitációs Segítõ Ház építése a
Madách I. u. 5/a. szám alatti önkormányzati
ingatlan bontásával és új épület építésével
(rehabilitációs foglalkozások, szenvedélybe-
tegek, hátrányos helyzetû csoportok felzár-
kózását segítõ szolgáltatások, mentálhigiénés
foglalkozások).
 Lakó funkciót erõsítõ tevékeny-

ségek:
– A Közösségi Nonprofit Szolgáltató há-

zon belül szociális blokk kialakítása három
helyiségben.
 Városi funkciót erõsítõ tevékeny-

ségek:
– Közösségi parkok kialakítása és játszó-

helyek létesítése.
 Az Ady lakótelep mellett több korcso-

portos játszó- és sportlétesítményeket tar-
talmazó park kialakítása, a terület parkosí-
tása.
 A Táncsics utca (2-es számú nyírmadai

szegregátum területén) park és játszótér kia-
lakítása, a terület parkosítása.
 Parkosítás az Ady Endre utca 88-171.

szám elõtt az út mindkét oldalán.
– Szelektív hulladéksziget kialakítása

(Arany János, Ady Endre utca).
– Az új közösségi fejlesztések helyszínét,

valamint a városközpont elérhetõségét elõse-

ba sem kerülhet textília, és szerves konyhai
hulladék.

Ha mindezekre odafigyelünk, környeze-
tünk megóvásán kívül megkönnyítjük a
Nyír-Flop Kft. dolgát, s õk a hónap utolsó
vagy azt megelõzõ hétfõjén (legközelebb
március 25-én)  elviszik zsákjainkat.

    Új pályázataink
gítõ, kapcsolódó tevékenységek:
 Utak felújítása, építése: Arany János,

Dózsa György, Gárdonyi, Petõfi, Sugár
(jelenleg földút), Táncsics utca.
 Energiatakarékos közvilágítás kialakí-

tása a Puskin utcában.
 Az infrastrukturális, beruházási

jellegû fejlesztéseket kiegészítõ „soft”
elemek:

– Tematikus programok a Nonprofit
Szolgáltató Házban.

– Közösségépítõ, közösségfejlesztõ prog-
ramsorozat.

– „Egy Élet” – egészségfejlesztõ, életveze-
tési és prevenciós programsorozat  és feszti-
vál (utcai helyszínek, az akcióterületen
belül).

– „Nyírmada biztonságáért” – bûn- és
balesetmegelõzési program.

Benyújtottuk a „Lakhatási integrációt
modellezõ kísérleti program Nyírmadán”
címû regisztrációs pályázatot is. Célja, hogy
a település szegregátumaiban lévõ lakhatásra
alkalmatlan épületeket lebontva, helyettük
új épületeket vásárolva, felújítva szociális
bérlakásokat alakítsunk ki. Azon érintett
családokat, amelyek bekapcsolódnak a pro-
jektbe, át szeretnénk költöztetni ezen ingat-
lanokba. Továbbá tervezzük a célcsoport szá-
mára különbözõ képzések szervezését,
amelyeken belül OKJ-s szakmai képzést és
munkára való felkészítõ tréningeket tartunk
majd a program keretein belül.

A képviselõ-testület
munkaterve

A februári ülést követõen – melyrõl
lapunk jelen számában olvashatnak –
legközelebb márciusban ül össze a tes-
tület, hogy rendeletet alkosson az ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról.

Áprilisban kerül napirendre a zárszá-
madás, azaz rendeletet alkotnak a tavalyi
költségvetés beszámolójának elfogadásáról.
A rendõrõrs parancsnoka településünk köz-
biztonsági helyzetérõl tájékoztatja a képvi-
selõket, majd a Mada-Komm Kft., valamint
a Madavíz Kft. számol be mûködésérõl.

Májusban határozat születik a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
dr. Horváth Andrea jegyzõ elõterjesztésében.
Ugyanekkor számol be Haklik Attiláné in-
tézményvezetõ a Nyírmadai Humán Szol-
gáltató Központ mûködési feltételeirõl, gaz-
dálkodásáró. Roskó János elnök a Nyírma-
dai Sportegyesület tevékenységérõl tájékoz-
tatja a testület tagjait.

Júniusban folytatódik a beszámolók sora.
A szociálpolitikai feladatokról a jegyzõ, a
Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatás-
körben hozott döntéseirõl Juha Bertalanné,
a testület elnöke, a Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Közmûvelõdési Intézmény
mûködési feltételeirõl és gazdálkodásáról
Tóth Judit intézményvezetõ, a Szociális
Ápolási-gondozási Központ mûködésérõl
pedig Szûcsné Mátyus Judit ad számot.
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Költségvetés: nehéz szülés volt
November vége, azaz a költségvetési
koncepció elfogadása óta az idei büd-
zsé „összerakása” határozta meg a
képviselõ-testület munkáját. Két és fél
hónapon át egymást követték a tárgya-
lások, a bizottsági ülések, s kötetlen be-
szélgetések. Abban teljes volt az egyet-
értés, hogy a városunk mûködõképes-
ségét garantáló, a lakossági terheket
igazságosan elosztó pénzügyi terv ki-
dolgozására van szükség. A képviselõ-
testület végül február 14-ei ülésén egy
tartózkodással igent mondott az elõ-
terjesztésre.

A bevezetõ rögzíti a jogszabályi hátteret,
majd számba veszi az új kihívásokat, az áta-
lakuló intézményrendszert, a fõbb változá-
sokat (az adósság konszolidálását, a szállítói

tartozások részbeni kiegyenlítését az „önhi-
ki” révén, iskolánk átadását stb.). Meghatáro-
zó döntés, hogy január 1-jétõl az önkor-
mányzat költségvetési hiányát nem lehet hi-
tellel fedezni; szigorodtak az önkormány-
zatok hitelfelvételének feltételei,  bevezették
a feladatfinanszírozást.

Bevételek
A bevételek sorában az elsõ elemet a köz-

hatalmi bevételek jelentik. Ide tartozik a ma-
gánszemélyek kommunális adója (10,2 millió
forint), az iparûzési adó (59,8 millió), plusz
a pótlékok és  a talajterhelési díj. A következõ
blokkot jelentik az intézményi mûködési be-
vételek (a tervezett összeg 58,3 millió forint),
benne az intézményi ellátási díjak, nyújtott
szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletérté-

kesítés stb. Az átengedett központi adók (9,1
millió forint) a beszedett gépjármûadó 40
százalékát jelenti.

A bevételek döntõ hányadát a támogatá-
sok, kiegészítések jelentik. Ide tartoznak a
normatív hozzájárulások (450 millió), a fel-
használási kötöttséggel járó normatív támo-
gatások (150 millió). Ez utóbbi kapcsán je-
gyezzük meg, hogy a szociális ellátásra ka-
pott összeget mintegy 40 millióval kell kiegé-
szítenie az önkormányzatnak…

A következõ nagy tétel a mûködési tá-
mogatás (385 millió) a felhalmozási támo-
gatás (170 millió), s néhány kisebb összegû
(pl. felhalmozási célú) bevétel. A költségvetési
bevételek összesen mintegy 1,3 milliárd fo-
rintra rúgnak.

Kiadások
A kiadások tervezésekor is figyelembe vet-

ték a szakmai törvényeket, a helyi döntéseket,
a kötelezõ és önként vállalt feladatok pénz-
szükségletét. Az elõirányzatok tartalmazzák
a már elnyert pályázatok megvalósításához
szükséges pénzügyi fedezetet, továbbá a köte-
lezettségvállalással terhelt feladatok elõzõ évi
maradványait is.

A kiadási jogcímek legnagyobbika (1,2 mil-
liárd forint) a mûködési (személyi juttatások
és munkaadói járulékok, a dologi kiadások,
az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb mû-
ködési célú kiadások). A támogatások közül
kiemeljük, hogy a Mada-Komm Kft-nek 21
millió jut feladatai ellátására, de jut kisebb-
nagyobb (a tavalyival megegyezõ) összeg a
sportegyesületnek, az egyházaknak, az
egyesületeknek, rendõröknek, tûzoltóknak is.

A beruházás, felhalmozás tekintetében
kiemelkedõ az óvoda felújítása, az intézményi
infrastruktúra fejlesztése, a könyvtári eszköz-
fejlesztés, a brikett üzem kiadása (összesen
157 millió forint), illetve az idei Start minta-
projekt dologi kiadása (csaknem 11 millió).

Az elõre nem  ismert események ellenté-
telezésére a költségvetés 2 millió forint álta-
lános tartalékot irányoz elõ. A céltartalékok
között szerepel többek között a városnap
megrendezése, a közfoglalkoztatási pályázatok
saját ereje.

„Összességében elmondható – fogalmaz
az elõterjesztés –, hogy az új feladatfinan-
szírozás eddig nem ismert problémákat
hozhat az önkormányzat gazdálkodásában.”
Ezért a fizetõképesség fenntartása érdekében
az a javaslat született, hogy a hiány csök-
kentésére vegyék igénybe a pénzmaradványt,
oldják fel a felhalmozási céltartalékot,
gondolják át az önként vállalt feladatokat.

 A december végi harmadik fordulóban
34,5 millió forintot kapott „önhikis” pályá-
zatára a madai önkormányzat. Az 1,5 milliár-
dos költségvetéshez és a csaknem kétszeres
igényhez képest ez csekély összeg, de azért
jól jött a gondok némi enyhítéséhez. A lejárt
szállítói tartozások egy részét így sikerült
kiegyenlíteni.
 Két alkalommal – december közepén

és január elején – is rendkívüli ülést tartott
városunk képviselõ-testülete. Mindkétszer az
iskola zökkenõmentes átadás-átvételi rendjé-
nek megállapodás-tervezetét vitatták meg, il-
letve hagyták jóvá.
 Január 9-én a határidõ miatt a házior-

vosi és a fogorvosi  feladatellátási szerzõdé-
seket is felülvizgálták a testület rendkívüli
ülésén.
 Március elsõ napján lép életbe az a feb-

ruár 14-én a képviselõ-testület által elfogadott
rendelet, amely meghatározza az intézményi
nyersanyagnormákat és a térítési díjakat. Az
emelés szükségességét senki sem vitatta, így
a nettó élelmezési norma a napközi–óvoda
esetében 300, az idõsek otthonában 480 fo-
rint. Az önkormányzat és intézményei alkal-
mazásában álló dolgozóknak az ebédért 600
forintot kell fizetniük. Az idõsek klubjában
minimálisan fizetendõ napi 20 forint térítési
díjat az önkormányzat az idén is átvállalja,
az idõsek otthonának intézményi térítési
díja 70 ezer forint havonta (naponta 2333
forint). A szociális étkeztetés díja 600 forint.
 Augusztusban adtunk hírt arról, hogy

a törvényi rendelkezésekbõl fakadóan a Szol-
noki Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
keretében kapjuk a szolgáltatásokat. A közel-
múltban lezajlott egyeztetés azt célozta, hogy

hírek röviden

érvényt szerezzünk a korábban megkötött
megállapodásnak.
 Balogh Ferenc üzemvezetõ a brikettáló

mûködésérõl számolt be a képviselõ-testület
ülésén. Mint elhangzott, eddig összesen 42
ezer 300 kilogrammot gyártottak, 13 ezer
110 kg-ot értékesítettek. Az elõállítás ára bér-
költség nélkül 24,5 forint, az eddigi bevétel
655 ezer forint. Napirenden van a fóliaház
építése is, a fûtés brikettel és faaprítékkal
történik, hogy a konyhának zöldségeket, a
városnak dísznövényeket termeljenek. A
program a szakképzettséget szerzettek köz-
hasznú foglalkoztatását teszi lehetõvé.
 Az immár Nyírmadai Humán Szolgál-

tató Központ névre hallgató intézmény ala-
pító okiratát és a társulási megállapodást is
módosítani kellett.
 Jó hír az általános iskolás gyerekeknek,

hogy az eddig kialakult rendnek megfelelõen
a jövõben is hozzájutnak az iskolatejhez. Az
errõl szóló megállapodást január 3-án írta
alá Kálmán Béla polgármester a beszállítóval.
 Elfogadták a képviselõk az önkormány-
zat közép- és hosszú távú vagyongaz-dál-
kodási tervét a 2013-2016 közötti évekre
vonatkozóan. A téma napirendre tûzését a
megváltozott jogi szabályozás (elsõsorban az
új Alaptörvény) és a társadalmi–gazdasági
környezet módosulása indokolta. A törvé-
nyi változások átvezetése tette szükségessé a
közbeszerzési szabályzat elfogadását is.
 Határozatot hozott a testület az önkor-

mányzat saját bevételeinek, valamint adós-
ságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról. A doku-
mentum bemutatja a költségvetési évet köve-
tõ három évre várható összegeket.
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         Gazdálkodók figyelmébe!

Idén január 1-jével változtak a föld-
használati nyilvántartásra vonatkozó
szabályok.

A földhasználók azonosító adatainak köte-
lezõ bejelentése:

A Tft. 2013. február 1-jével kötelezõ adat-
szolgáltatást ír elõ a földhasználati nyilván-
tartásba már bejegyzett földhasználók szá-
mára. A Tft. új 25/G § /1/ kezdése értelmé-
ben a földhasználati nyilvántartásba bejegy-
zett magánszemély földhasználónak a szemé-
lyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolatát,
a fölfhasználó gazdálkodó szervezeteknek
pedig a statisztikai azonosítót tartalmazó
okirat másolatát kell csatolni a nyomtatvány-
hoz. Ez a rendelkezés azokra vonatkozik,
akiket 2012. december 31-éig földhasználati
nyilvántartásba kerültek. A bejelentési köte-
lezettség kibõvül azzal, hogy területi mérték-
tõl függetlenül minden termõföld  használa-
tát (ide értendõ a zártkert is) be kell jelenteni
a földhivatalnál.  A földhasználók adatszolgál-
tatási kötelezettségüknek április 30-áig tehet-
nek eleget a földhasználati azonosító adat-
közlési  adatlap benyújtásával.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás
díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt vál-

tozásról nem történik bejelentés. A saját
tulajdonú zártkertek földhasználat bejelentése
díjmentes.

Az adatközlési adatlapot a használt  föld-
terület fekvése szerint illetékes járási földhi-
vatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó
több járási földhivatal illetékességi területé-
hez tartozó termõföldet használ, úgy a beje-
len-tését egy földhivatalhoz kell megtennie.

Az ingatlanügyi hatóság földhasználati
bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót,
aki adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti határidõn belül.

A jogszabályi változások új formanyomtat-
ványok kötelezõ használatát is elõírják. Eze-
ket a nyomtatványokat a földhivatalnál, vagy
a mezõgazdászi irodában  lehet beszerezni.

Felhívom a földhasználók figyelmét, hogy
a tulajdoni lap nem azonos a földhasználati
lappal.  Függetlenül attól, hogy a mûvelt te-
rület saját tulajdon, a földhasználatot be kell
jelenteni az illetékes földhivatalnál. E
bejelentés mulasztása kölcsönös megfeleltetés
ellenõrzésnél bírságolható. Megelõzve az
eseményeket minden gazdálkodót, aki
területalapú támogatást igényel kérem,
március végére rendelkezzen aktuális
földhasználati lappal.

Területalapú támogatás

Hosszúra sikeredett az idei tél, amely
nem szûkölködött csapadékban.  Volt
itt minden (esõ, zápor, hóvihar), de
vajon mennyire telítõdött vízzel a „sza-
bolcsi homok”? A hóesések egy kicsit
visszafogták  az almáskertekben a met-
szõket, a levágott gally még zömében
ott van a fák alatt. A tavaszi munkákra
készülnek a gazdák.

így azt nem kell csatolni a kérelemhez.
Ugyanez vonatkozik a gázolaj számlákra is.

Módosult
a nitrát rendelet

A rendelet január 11-étõl hozott változást
az állattenyésztésben. Eszerint a mélyalmos
tartás valamint az extenzív legeltetéses állattar-
tás ideiglenes szálláshelyein képzõdött trágya
illetve a karámföld ha a rendeletben megha-
tározott szabályok szerint közvetlenül a ter-
mõföldre kerül, akkor trágyatároló építése
nem szükséges. Feltéve, hogy a trágya felhal-
mozódása az istállóban, vagy az ideiglenes
szálláshelyen legalább 6 hónapig megoldott.
Fontos elõírás, hogy ne jusson ki trágya a
rendelet elõírásai szerint tiltott vagy trágyá-
zásra nem alkalmas idõszakban.

November 15-e helyett október 31-ére
módosultak az alábbi idõpontok:

Tilos kijuttatni trágyát október 31-étõl
február 15-éig, kivéve az õszi kalászosok fej-
trágyázását, ami február 1-jétõl  megengedett,
ha fagymentes a talaj és nem borítja  hóta-
karó.

Fejér Viktória
városi mezõgazdász

követõen, tehát az ez év január 1-je után
kiadott új igazolványok 3 évig lesznek
forgalomban.  Az õstermelõknek lehetõségük
van egy, kettõ vagy három évre kiváltani a
betétlapot. Ez egy évre 2 ezer, három évre
4 ezer forint kiadást jelent.

Felhívom a figyelmet, hogy gazdálkodók-
nak G002-es adatlapon kell bejelentiük az
õstermelõi igazolvány számának változását,
vagy egyéb változásokat. A területalapú tá-
mogatást igénylõknek lehetõségük van e
bejelentést megtenni a támogatás igénylé-
sekor.

A tételes adózású õstermelõknek március
20-áig kell érvényesíttetni az õstermelõi
igazolványt, az átalányadózású õstermelõk
az elsõ értékesítésig érvényesíthetik.


A gázolaj utáni jövedéki adó vissza-

térítés változásai:
Január 15-étõl egy kérelemben érvénye-

síthetõk a mezõgazdaságban felhasznált gáz-
olaj utáni jövedéki adó visszatérítése,  illetve
a szõlõ és gyümölcsös mûveléséhez nyújtott
csekély összegû  (deminimis) támogatásra vo-
natkozó eljárások.

Megszûnt a falugazdászok által végzett iga-
zolás kiadása. A földhasználatot a Vámha-
tóság ellenõrzi a TAKARNET rendszerbõl,

A fenntartható gazdálkodás egyik legfon-
tosabb célja a talajtermékenység megõrzése,
ami minden gazdálkodó érdeke. A talaj
megújítható természeti erõforrás, tápanyag
szolgáltató képessége elsõsorban szerves és
mûtrágyák alkalmazásával tartható fenn. A
trágyák szakszerû felhasználása ökonómiai
és ökológiai szempontból egyaránt fontos.
A agrárkörnyezet–gazdálkodási támogatások
feltételeinek és kötelezettségeinek változása
kedvez a környezetünk megóvásának. Fontos
követelmény, hogy a trágyázás gazdaságos
és környezetkímélõ legyen. A talaj tápelem
tartalma évrõl évre csökken. A kálium növeli
a növények ellenálló képességét a stressz-
hatásokkal szemben, javítja a növények
fagytûrõ képességét, mivel nagyobb kon-
centrációja a sejtnedvben csökkenti a fa-
gyáspontot. A szakszerû tápanyag-utánpótlás
meghozza a várt eredményeket.

Aktualitások

Õstermelõi igazolványokkal kapcsolatos
változások: a 2009. január 1-je elõtt kiállított
igazolványok 2012. december 31-éig voltak
hatályosak. A 2009. január 1-je után kiadott
igazolványok 2014. december 31-éig érvé-
nyesek. A módosító rendelet hatályba lépését

Tél végén, koratavasszal  jön
el a gyümölcsfák metszésének
ideje
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 A közmûvelõdés hírei

Befejezõdött a „Raiffeisen Min-
denki Ebédel 2012 – Nyár” ét-
keztetési program, melynek kö-
szönhetõen tavaly július 25-étõl
december 31-éig 20 gyermek ju-
tott megfelelõ élelemhez hétvégé-
ken és az iskolai szünetek idején.

A program új pályázatára is
benyújtottuk igényünket. En-
nek keretében 30 gyermek része-
sülhet 6 hónapon keresztül az
ellátásban szintén hétvégéken és
az iskolai szünetekben.

Az élelmiszerek kiosztásában
továbbra is az intézményünk
mûködik közre.

Ez évtõl Nyírmadai Humán
Szolgáltató Központ  néven mû-
ködik szolgálatunk. Új szolgálta-
tásunk a fogyatékkal élõk nappali
intézménye, ahová szeretettel
várjuk ügyfeleinket.

Tavasszal a Mocorgó Gyerek-
házzal közösen ruhagyûjtést
szervezünk, s  elsõsorban gyer-
mekruhákat várunk az adomá-
nyozóktól. Aki támogatni sze-
retné a kezdeményezést, keresse
a szolgálatunkat. Számítunk a
lakosság segítõkész közremûkö-
désére!
    A szolgálat munkatársai

 Humán Szolgáltató Központ

A mindenki
 karácso-

nyát közösen
ünnepeltük a
város lakóival
december 21-
én. Az iskolá-
sok színvona-
las karácsonyi mûsorát követõen pogácsával, meleg teával
és forralt borral láttuk vendégül a résztvevõket.


Már negyedik éve zártuk együtt az évet a rockzene szerelmeseivel
december 22-én. Fellépett a Rockzone és vendég zenekarai. Reméljük,
hogy az idén is tombolhatnak a fiatalok egy ilyen kemény estén.

Az  Együtt
Egymásért
Összefogás a
Romákért Egyesület
jótékonysági bált
szervezett február
9-én a beteg
gyermekek
megsegítésére

A Mi Kis Falunk Egyesülettel közösen farsangi asszony-
bált szerveztünk,
melynek igazán
nagy sikere volt. A
népi hagyomá-
nyokhoz ragasz-
kodva egy falusi
esküvõ jelenetét
játszották el a ta-
gok, jókat nevetve,
táncolva az esten.

Ellátogatott hozzánk január 21-
én az Amazonas Cirkusz.


Szintén január 21-én emlékez-
tünk a Kultúra Napjára a Mi
Kis Falunk Egyesület és a Nyug-
díjas klub tagjaival.

Filmvetítésen vettek
részt a gyerekek. Az
öt legenda címû me-
sefilmet nézték meg,
mely nagyszerû él-
ményt nyújtott a
résztvevõ alsósok-
nak.

A legszebb konyhakertek

Az egészséges élet-
módról és a min-
ket érõ idegrend-
szeri mechaniz-
musokról szer-
veztünk elõadást
február 28-án,
melynek kereté-
ben neuropathia
szûrést is végez-
tek a meghívott
szakemberek. Az elõadásnak a nagy érdeklõdésre való
tekintettel a jövõben folytatása lesz.

Nõnap
A Városi Nõnapi ünnepsé-
günket március 8-án, tartottuk
meg a mûvelõdési házban. Min-
den kedves nõt, asszonyt, lányt,
hölgyet tisztelettel vártunk a ren-
dezvényünkre!

Az ezzel a címmel meghir-
detett programban való
részvételre hívja Nyírmada
lakóit a Nyírmadai Gazdál-
kodók, Kertbarátok Köz-
hasznú Egyesülete.

A program célja: ösztönözni a
lakosokat, hogy udvarukon,
kertjükben termeljék meg maguk
és családjuk számára a konyha-
kerti zöldségeket, fejlesztve ezzel
az öngondoskodást, önellátást. A
programban vegyen részt gyer-
mek, szülõ, nagyszülõ és egymás-
nak adják át a tapasztalataikat,
tudásukat.

A részvétel feltételei:  a csatla-
kozás önkéntes; rendelkezzenek
balkonnal, kerttel, udvarral, telek-
kel, földterülettel.

Pályázati kategóriák:
balkon: erkélyen, teraszon

kialakított
– mini: 50 m2-ig
– normál: 50 m2 felett
– zártkert: zöldséges.
Jelentkezési határidõ: 2013.

április 10-e.
Jelentkezés: a mezõgazdászi iro-

dában és a kertbarátkör tagjainál
(Tisza Sándor, Kiss András, Foj-
tovics Sándorné).

Elvárások, a bírálat szempont-
jai: a kertben minimum öt kony-
hakerti növény termesztése tör-
ténjen; a növényeket mindenki
igényeinek megfelelõen választ-
hatja ki; a terület legyen szép, ötle-
tesen kialakított; megfelelõen gon-
dozott és egyben hasznos; rende-
zett környezetben helyezkedjen
el;  a zöldségek minõsége megfele-
lõ legyen.

Díjazás: kategóriánként az elsõ
három helyezés és indokolt eset-
ben különdíjak. A kertek megte-
kintése május  1-jén és augusztus
31-én) történik elõzetes idõpont
egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: a város-
napi ünnepségén. Kellõ létszámú
jelentkezés esetén csatlakozunk „A
legszebb konyhakertek Magyar-
ország” országos programjához.

Kérjük az érdeklõdõket, hogy
minél elõbb jelezzék csatlakozási
szándékukat.

Mudri Barnabás
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iskolai hírek

Vetélkedõvel emlékeztünk meg
február 22-én A Magyar Kul-
túra Napjáról.  A 7-8. évfolya-
mos osztályok csapatai mérték
össze tudásukat a reformkor
nagyjainak tetteirõl. Elõzetes
feladatként megyénk kulturális
értékeibõl készítettek igényes,
gazdag tablókat, melyek bizo-
nyították, hogy büszkék lehe-
tünk szûkebb pátriánkra. A
program hozzájárult ahhoz,
hogy a tanulók jobban megis-
merjék és megbecsüljék szûkebb

      Vetélkedõ a Magyar Kultúra Napján

 Január 3-án a tantestület a Szülõi
Munkaközösséggel együtt vacsorával
köszöntötte az új évet. A fiatal peda-
gógusok dallal, verssel kívántak jó
egészséget, boldogságot.

Újévi vacsora

Hol vannak a szülõk..?
Lelkük mélyén még a legnagyobb
csínytevõk sem büszkék nem éppen di-
cséretes tetteikre. Így aztán nincs semmi
meglepõ abban, hogy sok gyerek közel
sem arról tájékoztatja szüleit, mint ami
a valóságban történik.

A félévi értekezleten az osztályfõnökök
és a szaktanárok úgy döntöttek, hogy a
magatartásproblémákkal küzdõ tanulók-
kal szüleik jelenlétében beszélgetnek el.
A személyes találkozás persze a jó magavi-
seletû, szép eredményekkel tanuló gyer-
mekek esetében is szükséges.

Pontosabban szükséges lenne, mivel
a szülõk többsége nem érdeklõdik sze-
mélyesen csemetéje tanulmányi munká-
járól, teljesítményérõl. Ez különösen
nagy gond azok esetében, akik kevésbé
jól teljesítenek a tanulásban, vagy éppen
a viselkedésükkel van baj.  Így a gondok
megoldása a pedagógusra marad, pedig
ebben szerepet kell vállalniuk az
apukáknak és az anyukáknak is.

Már nem elõször fogalmazta meg a
nevelõtestület, hogy kérik a  szülõket,
tartsanak szorosabb személyes kapcso-
latot az intézménnyel. Ne csak akkor ke-
ressék fel az osztályfõnököket, osztály-
tanítókat, ha vélt sérelmeik vannak. Lá-
togassanak el az intézménybe a nyílt
napokon, jöjjenek el a fogadóórákra és
a szülõi értekezletekre, hogy a pedagó-
gusokkal együtt keressenek megoldást a
felmerülõ gondokra – a saját gyermekeik
érdekében.

Január végén, február elején minden
osztály szülõi értekezleten beszélte meg az
osztály féléves tanulmányi eredményét, a
problémákat, megoldásra váró feladatokat.

Az Apáczai helyesírási versenyen 6. helyezést
ért el Ráduly Evelin 4. C. osztályos tanuló,
felkészítõje Szenesné Magyar Judit.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium levelezõs anyanyelvi versenyén
1. helyezést ért el Kósa Eszter, 4. lett Csonka
Gréta, 6. pedig Ráduly Evelin  (képünkön).
Valamennyien 4. C. osztályos tanulók.
Felkészítõjük: Szenesné Magyar Judit.

   Versenygyõztesek

Január 10-én volt iskolánkban a TÁMOP
pályázatának ellenõrzése.

Január 11-én tartottuk a félévi osztályo-
zó értekezletet.

Január 16-án tetteka osztályozó vizsgát
magántanulók.

Január 18-án kiosztottuk a félévi bizo-
nyítványokat, megtörtént a tanulók és
osztályok értékelése.

Január 19-én az érettségit adó iskolába
jelentkezõ 45 tanulónk központi írásbeli
felvételi vizsgán vett részt.

Január 28-án félévi értekezleten érté-
keltük az l. félév pedagógiai munkáját.

Február elején indult a felsõ tagozatban
a 3 fordulós helyesírási verseny.

A Zrínyi Ilona matematika versenyt
február 15-én tartották  Vásárosnaményban.

Február 23-án rendeztük meg az alsó
tagozatos gyerekek farsangi jelmezverse-
nyét, amelyen a tanulók háromnegyede
öltött jelmezt és készült valamilyen jelenetet
bemutatni. Az SZMK az idén is
süteményárusítást szervezett, amelybõl
jutalmazta a fellépõ gyerekeket.

Az iskola a félévi statisztika tükrében:
Januári tanulólétszám: 597 fõ,  közülük

408 a halmozottan hátrányos helyzetû
HHH-s, a kisebbségi oktatásban résztvevõk
száma: 358 (a tanulók 60 százaléka).

539 fõ tanuló étkezik az intézményben.
A tanári álláshelyek száma 51.
Az elsõ félév tanulmányi követelményeit

nem teljesítették 18-an. Magántanuló 5,
osztályozatlan 1.

Az igazolt mulasztási napok száma 1900,
az igazolatlanoké 214 (a tavalyi duplája)

Családlátogatás 209 alkalommal volt.
A magatartása 72 gyereknek rossz, 180-

nak példás. A szorgalom példás 112 tanulóé,
hanyag 113 fõ (minden ötödik gyerek).

idõrendben

hazájukat. Valamennyi résztvevõ könyv- és tárgyjutalomban részesült.

Február 15-e volt a középiskolai jelent-
kezési lapok elküldésének határideje. 26
iskolába küldtük el a 75 tanuló felvételi
kérelmét.

Továbbtanulás

Február 14-én a
7. évfolyam és a
d i á k ö n k o r -
mányzat szer-
vezésében Va-
lentin napot
tartottunk az is-
kolában. A gye-
rekek versekkel,
jelenetekkel be-
széltek iskola-
társaiknak a sze-

Valentin nap

retet fontosságáról. Elõzetesen szépség-
királylány és királyfi választást hirdetett a
diákönkormányzat, a nyertesek Fodor Eve-
lin és Zámbó Tamás.
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A múlt év utolsó hónapja  mozgalmasan telt
a Mocorgóban. December elején a gyerekek
legnagyobb örömére megérkezett a Mikulás,
puttonyában sok – sok finomsággal. Ezúton
is köszönjük az adományozóknak, köztük a

Tündérmezõ
arcai

A Napsugár Óvodában a megszokott
rendben folyik az élet, miközben meg-
tapasztalhatjuk az építkezés, a felújítás
néhány mozzanatát is.

Javában zajlik annak eldöntése, kik men-
jenek iskolába. Az ide vonatkozó törvény
kimondja: akik 2013. augusztus 31-éig betöl-
tik a 6. életévüket, iskolába mehetnek, ha
elég érettek. Természetesen minden gyerek
más és más, fejlettségükben eltérnek egymás-
tól, s az iskolába indulás a szülõ és az óvoda-
pedagógus közös döntése kell, hogy legyen.
A csoportokban megtartott szülõi értekezle-
teken – többek között – ez is napirendre
került.

Dr. Gavallér Andrea, óvodánk pszicho-
lógusa az õsszel már tartott a szülõk részére
tájékoztatót e témában. Februárban az óvo-
dapedagógusok számára nyújtott segítséget:
hogyan tudjuk megkönnyíteni a gyerekek
iskolába lépését. Több praktikus, a gyakorlat-
ban használható ötletet is kaptunk Tõle.
Köszönjük!

Zenés mûsor

A jelmezbálra készülõdve „elõfarsangi
bulin” vehettek részt óvodásaink. Február
18-án „Orsi” érkezett el hozzánk, s  fülbe-
mászó zenével, kedves, vidám mûsorral szer-
zett a gyerekeknek boldog perceket. Jó han-
gulatban sok pozitív élményhez juthatott
kicsi és nagy egyaránt, hiszen vonatoztunk,

      December a Mocorgóban
Roma Kisebbségi Önkormányzatnak a fi-
nomságokat. Bábelõadás is várta a gyerekeket
Télapó címmel.

Az adventi hét keretében szebbnél szebb
ünnepi dekorációk készültek, amelyeket a

szülõk haza is vihettek, hogy
otthonukat szebbé tegyék.
Mézeskalácsot is sütöttünk a
szülõk és gyerekek segítségével.

Karácsonyi ünnepségünk
nagyon jó hangulatban telt, az
általános iskola 4. osztályos
tanulói karácsonyi mûsorral
kedveskedtek gyerekházunk-
nak. Tízóraira finom beiglit,
kakaót és teát fogyasztottunk.
A gyerekeket plüss játékokkal
leptük meg, a szülõket pedig
meghívtuk egy játékos
karácsonyi totóra.

Képünkön: karácsony a
Mocorgóban

                 Buza Andrea

pályázat

Móricz Zsigmondtól való idézet ihlette
annak a fotópályázatnak a címét, amelyet
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Terület-
fejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügy-
nökség Nonprofit Kft., a Kassai Kultu-
rális Centrum és a Legend Fotó egy Ma-
gyarország–Szlovákia határon átnyúló
együttmûködés részeként hirdetett meg.

A Tündérmezõ arcai fotópályázat célja,
hogy elérje az amatõr és hivatásos fotográ-
fusokat és a fényképezésre nyitott gyereke-
ket. A verseny további küldetése megyénk
kulturális és turisztikai arculatának for-
málása, a térség népszerûsítése és megis-
mertetése. Beküldési határidõ: április 15.

Korhatárok: I. kategória 8-15; II. kate-
gória 16-25 évesek; III. kategória 25 év fe-
lettiek. A legjobb pályamûveket értékes
díjakkal jutalmazzák (összesen 450 ezer
forint értékben), és kiállítják a nyíregyházi
Korzó Bevásárlóközpontban. A részletes
pályázati kiírás elérhetõ a

www.szszbmfu.hu/fotoverseny
weboldalon.

csárdásoztunk, csibe-táncot jártunk, lehet-
tünk cowboyok, tengerészek, tündérek, stb.
A gyerekek – és persze a felnõttek is –
nagyon élvezték ezt a délelõttöt.

Mese, mese, mátka…

Ebben a tanévben is szeretnénk mesemon-
dó versenyt rendezni, fõleg nagycsoportos
gyerekeknek. Aki érez magában elég bá-
torságot, és persze a szülei vállalják, hogy
segítenek otthon megtanulni a kiválasztott
mesét, az érdeklõdhet  az óvónéniknél, akik
segítenek a mesék kiválasztásában. A hús-
vétvárás jegyében idén „nyuszis” mesével, ill.
verses mesével lehet jelentkezni. A célunk:
megszerettetni a gyerekekkel a meséket, köze-
lebb hozni õket a könyvekhez, az olvasáshoz.

     Élet a Napsugárban

A Kistérségi Roma Társulás és a Nyírma-
dai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közö-
sen vett részt a Parlamentbe megszervezett
látogatáson (képünkön).

A gyermekekkel természetjáráson vettünk
részt a Nyírmadai jólétitónál.

Beiratkozás

Óvodánkban az új gyerekek beíratására
2013/14-es nevelési évre 2013. április 8-tól,
április 19-ig kerül sor. Kérjük a szülõket,
hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcím kártyáját, és a gyermek TAJ számát.

Felhívjuk a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy
akinek a gyermeke az évben betölti az ötödik
életévét, köteles beíratni az óvodába, hogy
szeptembertõl megkezdhesse tankötelezettség
teljesítését.

Nagy sikert aratott a zenés far-
sangi mûsor az oviban
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Anyakönyv
Születtek:

Lukács Levente, Petõ Kincsõ, Tóthfalusi
Hanna, Nagy Viktória, Balogh Áron, Dancsi
Sándor Róbert.

Házasságot kötöttek:
Jóni Bertalan és Samu Zsófia
Lakatos József és Kozma Viktória.

60 éves házassági évfordulóját
ünnepelte:

Január 17-én:

       Tamás Anna és  Bíró János

Elhunytak:
Ponczók Károly, Nagyhaju Sándor, Jóni
Jánosné, Horváth József, Kiss Béla, Jakab
Gusztávné, Aranyos Ferencné, Minya
László, Deák Pál, Harcsa János.

rendõrségi  hírek

Még december elején az egyik nyírmadai
ház udvaráról traktorhoz való tarto-
zékokat loptak el (akkor még) ismeretlen
tettesek mintegy kétszázezer forint érték-
ben. A nyomozás eredményesnek bizo-
nyult. A tolvajokat elfogták, akik tettüket
beismerték, és a lopott holmi is elõkerült.

December és február közepe között a
madai rendõrõrs illetékességi területén négy
esetben öten követtek el szabálysértést,  fát
loptak. Tettenérésüket követõen gyorsí-
tott eljárással bíróság elé állították õket.

Januárban egy olyan személyt fogtak el
rendõreink, aki összesen négy családi
házba ment vagy tört be, és lopott el
elsõsorban élelmiszert és tûzifát. Az
elkövetõ a tettét elismerte, de zsákmánya
már nem került elõ.

Egy százalék
A személyi jövedelemadó egy százaléka az
alább következõ nyírmadai szervezetek
támogatására ajánlható fel:

A Mi kis falunk Egyesület – adószáma:
18814059-1-15
Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok

Közhasznú Egyesület – adószáma:
18812899-1-15
Nyírmadai  Nyelv- és Zeneoktatási

Közalapítvány – adószáma:
18794803-1-15
Nyírmadai Szabadidõ és Sport Egyesület

– adószáma.
18818565-1-15
 Kérjük városunk tisztelt adófizetõ pol-

gárait, lehetõség szerint a helyi egyesületek,
alapítványok munkáját segítsék!

Sportolni jó!
Lapunk júniusi számában adtunk hírt arról,
hogy önkormányzatunk a sportot, az egész-
séges életmódot népszerûsítõ programokra
37 millió forintot nyert száz százalékos tá-
mogatottságú pályázatán.

A megvalósítás részeként januárban az asz-
talitenisz számára igyekeztek híveket tobo-
rozni. A több, mint félszáz érdeklõdõt von-
zó rendezvény vendége volt a legendás ping-
pong világbajnok Klampár Tibor, aki nem-
csak a négy korosztály 1-3 helyezettjének járó
díjakat adta át, hanem a gyerekek nagy-nagy
örömére ütõt is vett a kezébe.

Meglepõen sok kisdiák jelent meg a küz-
dõsportok nagyszabású bemutatóján, ahol
a gyermek szakosztály megalapításának szán-
déka is megfogalmazódott. A tervek szerint
a folytatásban a lovassport következik.

Mire lapunknak ezt a számát olvasó-
ink kézhez veszik, már túl is vagyunk
a bajnokság elsõ tavaszi fordulóján,
amikor (március 3-án) a Tiszavasvári
csapatát fogadtuk.

A téli szünetet az elõkelõ harmadik helyen
töltõ csapat a rövid pihenést követõen janu-
ár 10-én megkezdte a felkészülést. A keret
annyiban változott, hogy Tóth Attila Ro-
hodra, Csernák István pedig Nyírtelekre
igazolt. Érkezett viszont két középpályás
(mindketten Nagyecsedrõl): az ukrán állam-
polgárságú Barta Ferenc, illetve a Vásárosna-
ményban lakó Bancsi Gábor.

Csapatunk benevezett a nyírbátori I.
Arany Fácán mûfüves tornára. A kéttucatnyi
csapatot felvonultató mezõny küzdelmei
csaknem a teljes felkészülési idõszakot felö-
lelték. A mieink csoportjukban a 3. helyen
végeztek, a helyosztón a 9-10. helyért a Nagy-
kállóval játszottak, de 2-0 arányban alul
maradtak.

A góllövõ listán jól szerepeltek fiaink, hi-
szen David Róbert 11 találattal az elsõ lett,
de Barta Ferenc és Németh Attila is 5-5 gólt
szerzett.

A tavaszi szezonban az elsõdleges
cél az elsõ nyolc között végezni, mert
az átszervezés miatt csak ebben az
esetben maradhatunk ebben az osztályban.
Természetesen nem mindegy, hogy az 1-8.
hely melyikét érjük el…

Sztráda
a kertek alatt

M3-as autópálya

Január l6-án megnyílt a forgalom számára
az M3-as autópálya újabb megyei szakasza
Nyíregyháza és Õr között. A 49-es számú
fõúthoz csatlakozva gyorsabban érhetõ el
immár a csengersimai magyar–román
határátkelõ, de ugyenez mondható el a
beregsurányi magyar–ukrán határállo-
másról is. Nem utolsó sorban városunk is
közelebb került az ország más vidékei-hez
és Európához is.

A csaknem 34 kilométer hosszú, kétszer
két sávos (plusz leállósáv) szakasz 31,9 mil-
liárd forintba került, ebbõl az EU-s tá-
mogatás aránya 85 százalék. A sztráda
használatáért természetesen fizetni kell.

Tudatjuk mindazokkal, akik egykor
tanítványai voltak, hogy 2013. január-
jában, életének 79. évében elhunyt
Somlyódi János  magyar-történelem sza-
kos tanár, újságíró, aki a nyírmadai
iskolában 1964 és 1973 között tanította
a versek szeretetére, a szép magyar beszédre
a nyírmadai gyerekeket.

Emlékét tisztelettel megõrizzük.

gyászhír
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