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hírek röviden

Évek óta hagyomány, hogy a
városi majálison az óvodások

kötik fel a májusfára a színes
szalagokat. Idén a szõlõlaposi tó-
nál ünnepelhettek velünk az
érdeklõdõk. Vidám tavaszi gyer-
mekdalokat énekeltünk, körjá-
tékokat játszottunk. Az ovisok
jutalmul fagyit kaptak.

Majális májusfával

Képünkön: készül a májusfa

 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Non-
profit Zrt. a közelmúltban nyilvánosságra
hozta, hogy az általa felkért szakértõi
bizottság döntött a trafikpályázatokról. A
listából kiderül, hogy Nyírmadán Kiss
Máté Zoltán, Pankotai Péter Gábor és
Tomcsa József nyerte el a koncessziót.

 Amint arról korábban olvashattak
lapunkban, az irányító hatóság részletes
kidolgozásra érdemesnek minõsítette a
lakhatási integrációt modellezõ kísérleti
programot. Az országban tíz, régiónkban
két (köztük a miénk) település önkor-
mányzata láthat hozzá – szakértõ támo-
gatásával – a részletek kimunkálásához.

 A  Patay István Általános Iskola idesto-
va három éve befejezett korszerûsítésének
utólagos ellenõrzése során önkormányza-
tunkat 22 millió forintos büntetéssel súj-
tották. Ezt a városunk vezetése nem ismerte
el, kész arra, hogy érveit bíróságon is elõad-
ja, a felelõsöket megtámadja.

 Sajnálatos módon nem nyert az a pá-
lyázat, amely a Szociális Ápolási-Gondo-
zási Központ külsõ tatarozását, belsõ
festését, berendezések vásárlását tette volna
lehetõvé. A nyeréshez szükséges 60 pont-
hoz egyetlen egy hiányzott…

 Július 31-én lejár a Mûvelõdési Ház
és Könyvtár Közmûvelõdési Intézmény
vezetõjének megbízása, ezért a posztra pá-
lyázatot kell kiírni. A testület meghatározta
a feltételeket, a benyújtandó iratokat, iga-
zolásokat a benyújtás határidejét (2013. jú-
nius 10.). A munkakör augusztus 1-jétõl
tölthetõ be, a megbízás határozott idõre,
öt évre szól.

 Foglalkoztatási fórumot rendezett
május 7-én Leveleken a Közép–Nyírségi
Önkormányzati Többcélú Kistérségi
Társulás a Lehet jobb a gyerekeknek a bak-
talórántházi kistérségben elnevezésû
projektje. A rendezvényen szó esett a mun-
kahelyi esélyegyenlõségrõl, a jogszabályi
változásokról és ismertették az aktuális
pályázati lehetõségeket is. Ugyanezen pro-
jekt részeként május 31-én a szõlõlaposi
tónál 450 gyerek részére rendeztek feszti-
vált ebéddel,  fagyival, ásványvízzel, üdítõ-
vel megvendégelve õket.

                      (folytatás a 2. oldalon)

Május 1-én a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat meghívására szép számmal

látogattak ki érdeklõdõk a szõlõlaposi tó
partjára. A nyáriasan meleg idõben

szervezett egy kisebbfajta megvendégelést az
önkormányzat a kilátogató roma és nem

roma lakosság számára egyaránt.

Körhinta, mûsor, játék a gyermeknapon

A hûvös idõ ellenére is sokan ellátogattak a
mûvelõdési ház gyereknapi rendezvényére.
Ugrálóvár, körhinta, óriáscsúszda várta a
közönséget a sportpályán. A pálya elõtti ut-
cán mentõsök, tûzoltók és a rendõrök tar-
tottak látványos mentési bemutatót. A

könyvtár sátrában (képünkön)
kézmûves foglalkozások kere-
tében a nagyobbak nemezkar-
kötõt, a kisebbek spatulabábokat
és könyvjelzõket készíthettek. A
sátorban bárki beiratkozhatott a
könyvtárba, a könyvtárikvíz
kitöltésével pedig nyeremény-
könyveket sorsoltak ki. Kicsik és
nagyobbak is sorban álltak az
arcfestõ és a csillámtetováló elõtt,
a nagy forgatagban szépen fogy-

tak a lufik, készültek a fotók a meseparaván
elõtt.

A színpadon a Romwalter Duó gyermek-
dalokkal szórakoztatta a nagyérdemût, az
óriás buborék készítése pedig mindenkit
elvarázsolt.
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(folytatás az 1. oldalról)
 Dr. Horváth Andrea jegyzõ kezdemé-

nyezésére a képviselõ-testület úgy döntött,
elvégezteti az utcanevek, házszámok ki-
helyezésének költségszámítását. Mindezt az
teszi szükségessé, hogy a lakossági felszó-
lítások hatástalannak bizonyultak, miköz-
ben a táblák hiánya megnehezíti az eliga-
zodást, gondot okoz a postának, a mentõ-
söknek.

 A Leader program elnöksége legu-
tóbbi ülésén újabb vállalkozásélénkítõ pá-
lyázatok önerejének támogatásáról döntött.
Hat város 5-5 millió forintot fordíthat
településfejlesztésre, térfigyelõ rendszer kié-
pítésére, városnapra, illetve egyéb rendez-
vényekre.

 A Napsugár Óvoda bõvítésének, kor-
szerûsítésének befejezési határidejét az érin-
tett felek közös megegyezéssel május 28-
áig meghosszabbították (némi zavart a régi
és az új tûzvédelmi elõírások közötti ellent-
mondás okozott). Mire lapunk olvasóink
kezébe kerül, a mûszaki átadás megtörté-
nik.

 Május közepén Városaink címmel
színes, 60 oldalas kiadvánnyal jelentkezett
a Kelet-Magyarország. A magazinban
Nyírmadával is találkoznak az olvasók Kál-
mán Béla polgármester gondolatainak kö-
szönhetõen, aki szerint élhetõ, emberlép-
tékû város formálása a cél.

 Hatalmas vihar csapott le május 12-
én, vasárnap délután Nyírmadára és kör-
nyékére. A ritkán látott tornádót – amely
szerencsére nálunk nem okozott nagyobb
károkat – Leskó Péter filmezte le, felvételeit
aztán a hvg.hu segítségével sokan megnéz-
hették a világhálón.

 A fogorvosi rendelés május elsején a
védõnõi szolgálat épületébe költözött.  A
rendelési idõ hétfõn és szerdán 7-tõl 14,
kedden és csütörtökön 12-tõl 18, pénteken
pedig 7-tõl 11 óráig tart.

 A Nyír-Flop Kft. a szelektíven  gyûj-
tött hulladékokat tartalmazó sárga és kék
zsákokat a tervek szerint legközelebb júni-
us 24-én, július 22-én és augusztus 26-án
szállítja el.

hírek röviden

A Közép-Nyírségi Önkor-
mányzati Többcélú Kistér-
ségi Társulás a  ,,Munkaerõ-
piaci reintegrációs szolgálta-
tási rendszer a baktalóránt-
házi kistérségben” címû
program keretében Nyír-
madán 15 napos álláskeresõ
klubot szervezett. Ennek ke-
retében 15-en  sajátíthatták
el az álláskeresés fortélyait.

A foglalkozásokon nagy
hangsúlyt fektettek az önis-
meret és kommunikáció

Álláskeresõk klubja

fejlesztésére különbözõ feladatok segítségével.
A résztvevõk információkhoz jutottak az
álláskeresés módszereirõl, s megtanulták
hogyan kell önéletrajzot írni. A klub végére
minden résztvevõ piacképes önéletrajzot
készített. Az álláskeresõk elsajátították azt is,

hogy az állásinterjúkon hogyan jelenjenek
meg, és miként kommunikáljanak a munkál-
tatókkal. Ezeket az információkat kötetlen
foglalkozásokon szerezték meg. Az álláskere-
sõ klubban a résztvevõknek lehetõségük volt
munkajogi tanácsadásra is.

Csatornadíjtól a locsolási kedvezményig

A nemrég létre-
hozott Magyar
Energetikai és
Közmû-szabá-
lyozási Hivatal
(MEKH) hat-
van településen
utasította lakos-
sági víz- és csa-
tornadíj csök-
kentésre a he-
lyi közmûszol-
gáltatót – adta
hírül az egyik
országos napi-
lap április 18-
án. Az érintett
települések kö-
zött van Nyír-

Vizes ügyek kiderült, hogy a társaság tavaly 5,1 millió
forint mérleg szerinti eredménnyel zárt. Vá-
rosunkban az ivóvízzel ellátott lakások
száma 1533, a szennyvízbekötések száma
1310-rõl 1342-re nõtt.

Az ügyvezetõ felhívta a figyelmet arra,
hogy mindenért – egy igazolásért, az
ideiglenes szüneteltetésért, a visszakötésért
is – fizetni kell.  A locsolási kedvezmény
továbbra is él, de a törvényes határidõig
senki nem adott be kérelmet…

Április 26-án a gergelyiugornyai vízmû-
telepen Czomba Sándor államtitkár jelenlé-
tében helyezték el a Beregi Ivóvíz-minõség-
javító Projekt alapkövét. A program költsé-
ge mintegy 433 millió forint (ebbõl váro-
sunk érintettsége 93 millió), s teljes egészé-
ben az EU finanszírozza.

A történet még 2007-ben  kezdõdött az
elõkészítéssel, a tervezéssel, s most jutottunk
el a konkrét munkához. Nyírmadán felújít-
ják a víztornyot, a szû-
rõket, és új légzárakat
építenek be; megterem-
tik a vízbázis védelmét
és a biztonságos mû-
ködtetés feltételeit.
Mindezek eredménye-
ként az év végétõl az
érintett nyolc település
23 ezer lakosa (köztük
a madaiak) az uniós
elõírásoknak minden
tekintetben megfelelõ,
egészséges ivóvízhez
jut.

mada is.  Az emelt díjból származó többlet-
bevételt és annak kamatát a felhasználók
számára legkésõbb május végéig vissza kellett
téríteni.

A téma szóba került a képviselõ-testület
április 30-ai ülésén is. Mint elhangzott, a
probléma egy joghézagból, illetve a 20-25
filléres kerekítésekbõl fakadt. A visszatérítés
jóváírás formájában történik (Pusztadobossal
együtt alig több, mint félmillió forintról van
szó).

Ugyanezen a testületi ülésen Krivács István
ügyvezetõ igazgató beszámolt a Madavíz Kft.
2012. évi tevékenységérõl. Az elõterjesztésbõl            A megújult Krausz-kertben

          Felújítják
      a víztornyot

        A munkaerõpiacra készülnek



. 32 0 1 3 .  M Á J U S  –  J Ú N I U S

Az államháztartási törvény arra köte-
lezi az önkormányzatokat, hogy az
elõzõ évi gazdálkodásról szóló elõter-
jesztést vitassa meg, s a zárszámadásról
alkosson rendeletet. Enne a kötelezett-
ségnek tett eleget a képviselõ-testület
az április 30-ai ülésen. Az elõterjesz-
tést mind a könyvvizsgáló, mind a
Pénzügyi Bizottság elfogadásra java-
solta.

Az elemzés az eredetileg tervezett elõi-
rányzatokból indul ki, majd sorra veszi a
módosításokat szükségessé tevõ okokat.
Amint azt annak idején lapunk is megírta,
az önkormányzat tervezett költségvetési
hiánya 2012-ben 107 millió 208 ezer forint
volt, s ez rendkívül szigorú, takarékos gaz-
dálkodást követelt meg. Enyhített a hely-
zeten a 34,5 millió forintos vissza nem térí-
tendõ („önhikis”) támogatás. Decemberben
megtörtént az adósságkonszolidáció (likvid
hitel 105,6 millió forint, hosszúlejáratú svájci
frank hitel forintban kifejezve 122,1 millió
forint).

December 31-én a szállítói tartozások
összesen (mûködési és beruházási együtt)
64,5 millió forintra rúgtak, ezzel szemben
– s ezt hozzászólásában Kálmán Béla polgár-
mester is kiemelte – jelenleg 30 napon túli
tartozásunk nincs! A felelõs gazdálkodást
igazolja az is, hogy mind a polgármesteri
hivatal, mind az önállóan mûködõ intézmé-
nyek betartották a rendelkezésükre álló elõ-
irányzatokat, a tervezett keretek között gaz-
dálkodtak. Figyelemre méltó, hogy a nehéz-
ségek közepette is sikerült felújításra 34,6,
intézményi beruházásokra pedig 208,2
millió forintot fordítani.

A módosított pénzmaradvány tavaly 98,7
millió forint lett, ez teljes egészében mûkö-
dési célú, jelentõs része kötelezettségvállalással
terhelt.

A rendelet-tervezetet a testület vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

Tisztelgés rendõreinknek
Nyírmada 2012. évi bûnügyi-közbiz-
tonsági helyzetérõl, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekrõl és az
azzal kapcsolatos feladatokról. Ezzel a
címmel terjesztette a képviselõ-testület elé be-
számolóját Estefán László fõhadnagy, õrs-
parancsnok. A napirendi pont tárgyalásán
ott volt Kapdos Gábor százados, a vásárosna-
ményi kapitányság megbízott vezetõje is.

Az õrs illetékességi területe továbbra is
négy településre terjed ki: Nyírmada, Puszta-
dobos, Ilk és Gemzse. Az összterület csaknem
száz négyzetkilométer, az érintett lakosok
száma 8567, a szolgálatot nyolc egyenruhás
látja el (egy parancsnok, négy körzeti meg-
bízott és három járõr), munkájukat segíti
egy közalkalmazott. Szoros  kapcsolatot tarta-
nak az önkormányzatokkal,  a lakossággal, az
iskolákkal, a közintézményekkel elsõsorban
a bûn- és balesetek megelõzésére, az ellenõrzés-
re, a felvilágosításra törekedve. Ehhez a tech-
nikai ellátottságuk megfelelõnek mondható.

Tavaly városunkban 211 bûncselekmény
történt (az elõzõ évhez képest a növekedés
csaknem 20 százalékos!). A legjelentõsebb a
lopás, ezt követi a betöréses lopás, a garázda-
ság, a súlyos testi sértés. A zaklatás 76,9
százalékkal csökkent, de mivel ezek döntõ
többsége „zárt ajtók mögött” történik, a
lakosság biztonságérzetét alig befolyásolják.
A leggyakoribb bûncselekmények összefüg-
genek a halmozottan hátrányos helyzetûek
magas számával, a munkanélküliséggel.

A rendõri állomány szakmai felkészült-
ségét, jogszabálykövetését is mutatja, hogy a
közigazgatási bírságok száma (133), a hely-
színi bírságok összege és száma (644), a fi-
gyelmeztetések száma (185) egyaránt növe-
kedett az elõzõ évihez képest. A rendõrõrs
területén halálos baleset nem történt.

A továbbiakban a testületi vitából eme-
lünk ki néhány gondolatot: célszerû lenne
megvizsgálni a térfigyelõ rendszer kiépíté-
sének lehetõségét (pályázat?); fokozottabb
figyelmet kell fordítani a 41-es fõútra és a
nyári szünetüket töltõ fiatalokra; a mezõgaz-
dasági gépjármûvek vezetõit elõbb figyel-
meztessék, s csak azután büntessék. Jó tud-
ni, hogy a bûnelkövetõk kiengedése nem a
rendõrség, hanem az ügyészség döntése, fia-
talkorúak esetében pedig nem lehetséges az
õrizetbevétel…

Az összegzésben elhangzott: pozitív folya-
matok indultak el (a számok ezt mutatják),
a rendõri munka emberközelibbé vált, a pol-
gárõrséggel való együttmûködés példás, s vég-
re olyan õrsparancsnokunk van, aki itt él
velünk, közöttünk. A romló közhangulat, a
növekvõ elkeseredettség, agresszivitás köze-
pette is sikerült megõrizni a közrendet, köz-
biztonságot.

Kapdos százados szavai szerint: „Nem
mindig és nem mindenütt kap ennyi dicsé-
retet egy õrs, a madai rendõrök a kapi-
tányság egészén belül kiemelkedõ  színvonalú
munkát végeznek.”

Zárszámadás

   Így szolgáltat a Mada-Komm
Takács Sándor,  a Mada-Komm Kft.
ügyvezetõje az április 30-ai testületi ülé-
sen számolt be a cég elmúlt évi tevé-
kenységérõl, amelyet – a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen – a telepü-
lésüzemeltetési és fenntartási feladatok
határoztak meg.

Másik fõ tevékenységi körük a közfoglal-
koztatás, amely jelentõsen megváltozott. Meg-
szûnt a rövid idõtartamú (4 órás) közfoglal-
koztatás, ami az álláskeresõk 30 napos jogvi-
szonyszerzését próbálta megoldani. Meghagy-
ták a 6 órás közfoglalkoztatást, aminek kere-
tében tavaly 25-en végezték munkájukat (több
ütemben) igazodva az intézmények mûkö-
déséhez. A 2011 õszén indított, majd 2012.
februárjában folytatódó Start-munkaprog-
ram keretében 158-an jutottak munkához az
év végéig. Ez a program teljes egészében tá-
mogatott és magában foglalja a dologi  kia-
dásokat is.

A társaság tavaly is végezte a települési szi-

lárdhulladék gyûjtését és elszállítását, a sze-
méttelep rendezését (közben 2012 novem-
berében  megkezdõdött a szemétlerakó rekul-
tivációja). Ápolták az önkormányzati terüle-
teket, virágágyásokat alakítottak ki, gondoz-
ták a meggyültetvényt (a bevételbõl új eszkö-
zöket vásároltak). Küszködtek az illegális sze-
métlerakók felszámolásával, télen a közutak,
járdák takarításával, síktalanításával. Mûköd-
tették a piacot, a temetõt, segítették intézmé-
nyeink mûködését (pl. az új fogorvosi ren-
delõ kialakítását). A kft. üzemelteti a mû-
velõdési házban a  teleházat (a gépparkot a
ház pályázata révén sikerült lecserélni).

Az önkormányzat pályázatának köszön-
hetõen sikerült beszerezni négy, apríték ége-
tésére alkalmas kazánt (beüzemelésük meg-
történt). Ezáltal intézményeink energia fel-
használása lényegesen  csökkenthetõ.

A beszámoló vitájában elismerõ szavakkal
illették a közmunka terén történt elõrelépést,
s megfogalmazódott az az új igény, hogy
mivel értékteremtõ munkáról van szó, a jö-
võben célszerû lenne ezt pénzben, összeg-
szerûen is kifejezni.A kft. gondozza a közterületeket is
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Gazdálkodók figyelmébe!

A májusi esõ aranyat ér – tartja a mondás –,
de mint tudjuk, a jóból is megárt a sok. A
rengeteg esõ kedvezett a kártevõk, kóroko-
zók, betegségek és nem utolsó sorban a gyom
terjedésének. Ugyanakkor gátolta a permete-
zést a gyümölcsösökben, és hátráltatta a
gyomirtást.

Nagyon megfontoltan, a meteorológiai
elõrejelzést figyelemmel kísérve kellett a gaz-
dáknak elvégezni a gyomirtást, zömmel a
kukorica táblákban, mivel a nyírmadai határ-
ban legtöbben ezt a kultúrát termesztik. Ben-
ne volt a kockázat, hogy a rengeteg víz  miatt
a vegyszeres gyomirtásnál elmarad a várt
eredmény. A kiskertekben is azt tapasztalják,
hogy ha nem aprólékosan szedték ki a gyo-
mot az ágyásból, akkor a kapálás után rögtön
vissza is fogant.

Indul a kertszemle!

Amióta egyre nehezebb a megélhetés, so-
kan igyekeznek egy kis plusz keresethez jutni,
ezért aztán jól jön egy kis háztáji zöldség,
alma, meggy. A bodzavirág gyûjtése is hoz
egy kevés pénzt a konyhára. Sajnos vannak,
akik vandál módon kizsákmányolják a ter-
mészetet, nem gondolva a jövõre. A bodzát
még bimbósan, ággal együtt szedik le, meg-
csonkítva a bokrot. Így nem biztos, hogy
jövõre is bõséggel adja majd a növény a virág-
ernyõket. Az ilyen szemléletet és hozzáállást
meg kéne változtatni! Hogyan engedheti meg
magának egy nagy család a szegénység kü-
szöbén élve, hogy a kertjét megöli a gaz, pe-
dig egy pár kecske, liba felnõne rajta. Egy-
egy ágyás zöldség, néhány szál paradicsom,
paprika palánta, egy sor bab, krumpli, egy
kis odafigyeléssel, jobb hozzáállással megol-
daná az üres fazék gondját.

Kezdõdik a nyári kertszemle!
A kerteket, a ház elejét mindenki tartsa

rendben! Aki nem tudja elvégezni a gyom-
talanítást, jelezze a Mada–Komm Kft-nél. A
pénztári befizetés után a kaszálást elvégzik a
közhasznú dolgozók. Aki a felszólításnak
nem tesz eleget,  büntetésre számíthat, illetve
a rendszeres szociális segélyben részesülõk
esetében az összeg kifizetését felfüggesztik.

Szerencsére sok helyen ápolt, szemet gyö-
nyörködtetõ kerteket, udvarokat lehet látni.
A jó idõ egyik elsõ ajándéka a földieper.

A nyár egyik elsõ ajándéka
a földieper

Bakhátas sorba ültetéssel és fekete fóliával
letakarva néhány évig táplálnak a tövek a
finom gyümölccsel. A fólia védi a növényt
a kiszáradástól (lecsapódik a melegtõl a pára),
az eper nem érintkezik a földdel, így nem
rothad, jelentõsen megrövidíti az érés idejét.
Mivel a szedés után már nem nagyon fog-
lalkozunk a növénnyel, a takaró fólia segít a
gazosodás megállításában is. A szamóca sza-
porítása augusztusban javasolt.

Tûzelhalás

A tûzelhalás kórokozója a  virágzó fajokat
veszélyezteti. A fertõzést a szél, az esõ, a ro-
varok (köztük a méhek is) hordozzák. A szél
vagy jégkár okozta sebzéseken keresztül is
fertõz a veszélyes baktérium, amely nagy kárt
okoz az ültetvényekben. A védekezés ellene
kötelezõ, alapja a megelõzés. Virágzáskor az
Aliette 80 WC-t / 4,0 kg/ha/ használják. A
készítmény maximális hatékonyságát csak 2-
3-szoros kezelés esetén éri el. Virágzás utáni
kezelésekkel a késõbbi hajtás fertõzés megelõ-
zésére is alkalmas.

Alkalmazható még CUPROXAT  FW/350
gramm/l/ tribázikus rézszulfát vagy
KASUMIN készítményt. A fertõzött vagy
fertõzés gyanús részeket a látható tünet alatt
legalább 20-30 cm-es tünetmentes résszel
együtt el kell távolítani és elégetni. Fontos a
metszõeszköz  fertõtlenítése és a sebek lezá-

rása (fagél). Mivel a virágzás idején  csapa-
dékos volt az idõ, az alma botritiszes gyü-
mölcsrohadásától is kell tartani. A betegség
a Jonathan, a Golden Delicius  és Red
Delicius fajtákon a leggyakoribb. Hatásos
szer megakadályozza a csésze körüli részek
beszáradását és berepedezését vagy erõs fer-
tõzés esetén a teljes gyümölcs rothadását. A
metszés során szellõs korona kialakítására kell
törekedni.

A méhész

Májusban zsong a nyírmadai határ a
méhektõl, már ha az idõjárás is engedi. Sok
idegen méhész messzirõl költözik ide 2-3
hétre, hogy méhállománya begyûjtse a világ-
szerte elismert akácmézet. Az úgynevezett
Bázis teleppel szembeni erdõben is tanyát

A fertõzött
részeket
 le kell
vágni és
el kell
égetni

vert egy méhészet az idén. Nagy  kíváncsi-
sággal meglátogattuk a vendéget. Kiderült,
hogy Nyírmadához szoros kapcsolat és sok
szép emlék fûzi.

Kiss Ottó majdnem 30 évig a Nyírmadai
Állami Gazdaság méhészetét vezette, és a
gyümölcsösök méhek általi beporoztatása
volt a feladata. Most saját bio méhészetét
vezeti Vámosatya közelében egy tanyán.  Az
Országos Méhész Egyesület vezetõ tagja, és
a vásárosnaményi egyesület elnöke.

Már 7 éves korában a lelkész nagybátyjával
méhészkedett, a kaptár mellett füstölte a
méheket.

– A méhek az állatvilág legszorgalmasabb
munkásai. Egy kilogramm méz elkészítéséhez
50-60 ezerszer repülnek ki a kaptárjukból,
hogy teliszívják gyomrukat édes virágnek-
tárral. Ezt nem az emberért teszik, hanem
saját, jól szervezett társadalmuk fenntartásá-
ért – mondja a méhészmester. Érdekesség,
hogy az anyaméh 3000 petét képes rakni
naponta. Az utódok 21 nap múlva kerül-
nek ki. Egy családot egy  méhkirálynõ, 60
ezer dolgozó méh (40 napig élnek), ezer here
alkotja.  Utóbbiak feladata kizárólag az anya-
méh megtermékenyítése. A jó nektárlegelõk
felderítése a kutató méhek feladata.

Sajnos országosan csökken a méhállo-
mány. A méhlegelõk megtartása érdekében
határozott döntésekre lenne szükség. A
szélsõséges idõjárás nem kíméli a  méhészete-
ket sem.  A nagy hideg miatt sok  méhcsalád
nem érte el a termelõképes szintet. Az akácvi-
rág kezdemények eltérõ nagyságúak voltak,
majd a nagy hõség következtében hamarabb
idult a hordás, és a virágzás is jóval a szokott
idõ elõtt fejezõdött be. Egyre kevesebb a szar-
vaskerep vagy bíborhere legelõ. Aggasztó a
vegyszerek alkalmazása a mezõgazdaságban,
ami számtalan család pusztulásához vezet.

A megfelelõ szakértelem, és a jóhozzáállás
megjutalmazza a gazdát.  A méhészet nem
csak arról szól, hogy kipergetjük a mézet, a
kis rovarokat ápolni,  gondozni, etetni kell,
s védeni az atka ellen. Egy sikeres méhésze-
tet családi összefogással  lehet fenntartani. A
Kiss családban megvan az utánpótlás a csa-
ládfõ lánya és unokái személyében.

                                Fejér Viktória
  városi mezõgazdász
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A mûvelõdési ház pá-
lyázata jóvoltából hely-
történeti elõadássoro-zat
kezdõdött. Az elsõ elõ-
adást Kálmánné Ba-logh
Ildikó tartotta (felsõ ké-
pünkön) a nyírmadai
hõsökrõl, szabadsághar-
cosokról.

A második elõadáson
Mudri Barnabás  mu-
tatta be a Nyírmadán
mûködõ termelõszö-vet-
kezet és gazdaság életét az
1950-es évektõl a ‘90-es
évekig.

Május 15-én Sohonyai Edit író-
nõ volt a mûvelõdési ház vendé-
ge. Színes, vidám elõadást  tartott
a fiatal kamaszoknak,  akik aktí-
van részt vettek az író-olvasó ta-
lálkozón. Reméljük maradandó
élményben volt részük.

A május 27-én megrendezett könyvtári vetélkedõ nagy sikert aratott
az alsósok és felsõsök között egyaránt. Az elsõ három helyezettet kirán-
dulni vitték a Nyíregyházi Állatparkba és azokat a gyerekeket is, akik
régi  fényképeket hoztak Nyírmadáról. A mûvelõdési ház ezúton is kö-
szöni azokat a könyvadományokat, amelyeket Bartháné Gajdos Mariann
ajándékozott a könyvtárnak.

Egy kis
helytörténet

A Nyírmadai Kertbarát Kör tagjai felkeresték és megnézték Poór
Miklós gyümölcstermesztõ kertész alma ültetvényét. A látogatás
alkalmából felkérésre Fülöp Sándor római katolikus esperes  úr áldást,
jó idõt, bõ termést kért a vetésekre, a gyümölcsösökre és  minden más
terményre Nyírmada határában.

Szebbnél szebb
konyhakertek

A március elején megjelent, egy karcagi
kezdeményezés nyomán született  felhívás-
ra 17 madai család jelentkezett azzal, hogy
megmutassa, az övé a legszebb, legötle-
tesebb konyhakert. Érdekesség, hogy van
közöttük édesanya a kisfiával, édesanya a
kislányával, 81 éves bácsi, azaz a program
átível a különbözõ generációkon.

Mudri Barnabástól azt is megtudtuk,
hogy a csatlakozók nagy örömmel, szak-
szerûen, szeretettel gondozzák kertjüket,
amelyeket a szakemberek  többször meg-
szemlélnek, majd meghatározott szempon-
tok alapján értékelnek, s hirdetik ki a gyõz-
teseket a városnapon.

karcagi kezdeményezésre

A könyvtári programsorozat
részeként tovább folytatódtak
a meseszínházi elõadások, me-
lyeket kézmûves foglalkozá-
sok követtek. A gyerekek az ál-
taluk készített állatokat haza
is vihették.

Közmûvelõdés képekben
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8. A.
osztályfõnök: Berecz László
 Ábel Gábor, Balogh Adrienn, Balogh

Franciska. Balogh Rozália, Csorba Anikó,
Dajka László, Deák Csaba, Horváth Beáta,
Jóni Kevin, Jóni Mózes, Jóni Tímea, Kapin
Anita, Kovács Dóra, Leskó Regina, Lõrincz
Erik Márk, Lõrincz Iván, Lukács Kinga
Dóra, Mátyás Gabriella, Rádi Attila, Samu
Dániel, Sata Zsuzsanna Mónika, Sebõk
Miklós, Szûcs Marcell, Zámbó Csaba,
Zámbó Tamás, Zsigó Ferenc.

8. B.
osztályfõnök: Pacuk Péter
Bacsó Dorina, Balogh Mihály Gergõ,

Borbély Klaudia, Cseszlai Vivien, Csobolya
Gábor, Erdélyi Evelin, István András,
Horváth Henrietta, Jónás Dávid, Jóni Béla,
Kézi Dávid, Kiss György, Kolozsi Boglárka,
Mátyus Norbert, Murzsa Henrik, Nagy
Alex, Nagy Dániel, Pataki Zsolt, Ponczók
György, Rózsa Borbála, Rózsa Karolina,
Rózsa Norbert, Sukta Bernadett, Ujlakán
Gréta, Varga Alexandra, Zámbó István.

8. C.
osztályfõnök:  dr.Nyéky Tamásné

Balogh Bianka, Bertók Gabriella, Boda
Ferenc, Bodnár Barnabás István, Deák
Ádám, Hajdú Alexandra, Hajdú Nikoletta,
Horváth Arnold, Horváth Erik, Horváth
Endre, Jóni Barbara, Jóni Patrik, Katona
Csaba, Kovács Ferenc, Májer Alex, Oláh
Julianna, Pócsi Laura, Rózsa Nikolett,
Selyem Ádám, Tóth Petra, Varga Ádám,
Zámbó Erzsébet, Zsigó Dávid.

Elbúcsúztak iskolájuktól a végzõs nyolcadikosok

Kirándulások
Ebben a tanévben is sikerült a képesség

kibontakoztató pályázat segítségével tanu-
lóinkat eljuttatni az ország különbözõ neve-
zetes helyeire. Az 1-2. évfolyam az Elván-
dorló tanyán, Nyíregyház–Sóstón töltött
egy felejthetetlen napot. A 3. évfolyam Eger
várát és a Marcipán múzeumot kereste fel.
A 4. évfolyam sárospataki vártúrán vett részt,
majd a Református Kollégium iskolatör-
téneti kiállítását nézte meg. Koszorút helyez-
tek el Patay István emléktábláján egykori
iskolájánál.

Az 5-6.évfolyam tanulói a Tisza tó szépsé-
geivel ismerkedtek meg. Poroszlón meg-
nézték az ökocentrumot, majd Tiszafüreden
a tanösvényt járták be és hajókiránduláson
ismerkedtek a tó élõvilágával.

Május 6-a és 10-e között 9. alkalommal ren-
deztük meg a Patay hetet. A hét az ünne-
pélyes megnyitóval, koszorúzással és  tárlat-
nyitással kezdõdött. Kedden és szerdán
rendhagyó történelem órán vettek részt  ta-
nulóink és a pedagógusok.  1848 nyírmadai
hõseirõl Kálmánné Balogh Ildikó tartott
elõadást.

Nem maradt el a Patay vetélkedõ és a Patay
próba sem, amelyet a felsõsök a Szõlõlaposi

Patay hét

Nagy siker volt a Patay próba

 Május 16-án  a leendõ elsõ osztályosok
és óvónõik látogattak el az elsõ osztályosok-
hoz és ismerkedtek az iskolával.

 Május 24-én  az elsõ osztályosaink egy
csoportja  Estefán László õrsparancsnokkal
a budapesti  rendõrnapon  kerékpáros ver-
senyen vett részt.

 Május  25-én a szokott keretek között
ünnepeltük meg a gyermeknapot.

 Május 26-án vasárnap a szõlõlaposi tó-
nál családi kerékpáros nap volt.

 Május 29-én  nálunk is megtörtént a 6.
és 8. évfolyamosok alapkészség mérése.

 Május 31-én a kistérségi nap keretében
a szõlõlaposi tónál vendégeskedett 30 gye-
rekünk. A mi tanulóink adták a kistérség
gyermekeinek a mûsort.

 A pedagógusnapot június 3-án délután
tartottuk meg, ahol az elsõ osztályosok kö-
szöntötték az iskola valamennyi dolgozóját.

 Június 4-én a nemzeti összetartozás
napján  osztálykeretben és iskolai keretben
is ünnepeltünk.

A 7.-8. évfolyam Ópusztaszerre látogatott
el, ahol megcsodálhatták a Feszty Árpád által

  Lovasbemutató Ópusztaszeren

festett magyarok bejövetele körképet. Meg-
tekintették a magyarok múltját bemutató
szobor- és templomparkot, részt vettek a
honfoglalás kori lovasbemutatón.

A tanulók Ipolytarnócon is jártak, ahol
bejárták a tanösvényt és 4 D-s filmen nézték
meg az õspark történetét.

Az iskola a Roma Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzattal
együtt Egerbe vitt el 40 gyereket.

tónál tettek le, a kicsik pedig a játékudvaron.
A hét fénypontja pénteken Nagy Csaba
tárogatómûvész és Kuncz László színmûvész
mûsora volt, akik 1848  verseit, dalait szólal-
tatták meg.

Április 19-én, a Föld napja alkal-
mából  szemétgyûjtésen vett részt 103
iskolás. Képünkön a tanulók egy cso-
portja. A környezettudatos magatar-
tás jegyében  az ovisok is szorgalma-
san szedegették az eldobált hulladé-
kokat.

sorokban



. 72 0 1 3 .  M Á J U S  –  J Ú N I U S

Mocorgó

Felhívás!

édesanyák köszöntése

Anyák napja alkalmából a Mocorgós gye-
rekek saját készítésû ajándékkal köszön-
tötték az édesanyákat és nagymamákat.
Anyák napi versikékkel, meglepetés video-
felvétellel és Balogh Roland helyi fiata-
lember gitármûsorával kedveskedtünk a
résztvevõknek. Ezúton is köszönjük Ro-
landnak a fellépést.

Egy meghitt és szép délelõttöt töltöt-
tünk együtt. Örömkönnyek csillogtak a
szemekben, és ettõl jobb bizonyíték nem
is kell arra, milyen megható ünnepen
vettek részt az édesanyák, nagymamák.

                              Buza Andrea

Idõsek Otthona

Május elsõ vasárnapján ünnepeljük az
anyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.

Az otthon nõi lakóit a Patay István Ál-
talános Iskola alsó tagozatos gyerekei ver-
sekkel, énekekkel és egy szál orgonával kö-
szöntötték a jeles napon.

Napsugaras hírek

Szeretettel várjuk a tisztelt érdeklõdõket,
kérelmezõket az Idõsek Otthonába.
Lehetõség van intézményünk megtekin-
tésére, s szívesen válaszolunk a kérdésekre.

Munkanapokon 7.30-tól 16.00 óráig
állunk minden érdeklõdõ rendelkezésére.

Cím:  Szociális Ápolási – Gondozási
Központ 4564 Nyírmada, Petõfi u. 1.

Tel: 06-45-492-042

Óvodáztatási támogatás
Az elmúlt idõszakra ismét beadták az érintett
szülõk igénylésüket az óvodáztatási támo-
gatásra. Rendszeresen az a gyerek jár óvodá-
ba, akinek hiányzása november 6-a és május
5-e között nem haladta meg a 28 napot. Ezért
fontos, hogy mindig jelezzék a szülõk, hogy
miért maradt otthon a gyerek, s ha beteg, a
hiányzásról kérjenek orvosi igazolást.

Bemutató a tanító néniknek
A Pillangó és a Katica csoport tartott be-

mutató foglalkozást azoknak a pedagógu-
soknak, akik szeptembertõl elsõ osztályban
fognak tanítani. Az óvodában a gyerekek
fõ tevékenysége a játék, nemcsak szabadidõn-
ket, de foglalkozásainkat is erre építjük.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a
nagycsoport végére birtokában legyenek a
gyerekek azoknak az ismereteknek, készségek-
nek, melyek szükségesek a zökkenõmentes
iskolakezdéshez. Ezen a napon a gyerekek
bizonyították, hogy már érettek az iskolára,
s többségük nagyon várja is.

Május elsõ vasárnapja
Az édesanyákat, nagymamákat köszön-

tötték  szép mûsorral, saját készítésû ajándék-
kal a gyerekek. Minden csoport bensõsé-
gesen, jó hangulatban ünnepelt. A mûsor
után – pályázatunknak köszönhetõen – tor-
tával, süteménnyel, ivólével vendégeltük meg
a gyerekeket, szüleikkel együtt.

Lovastanyán jártunk
A Katica csoport leendõ iskolásai és a

Pillangó a Nyíregyházához közeli El-Ván-
dorló lovastanyára látogattak el. Megismer-
kedtek a lótartáshoz szükséges eszközökkel,
megnézték a tanyán élõ állatokat, volt séta-
kocsikázás. Ügyességi- és versenyjátékokat
játszottak (pl. célba dobhattak patkóval),
kipróbálhatták a karikásostort, s persze
mindenki nyeregbe pattanhatott, s lovagol-
hatott (errõl emlékül fényképet is kaptak).

Látogatás az iskolában
Nemcsak a tanító nénik jöttek el hozzánk,

de a leendõ elsõsök is ellátogattak az iskolá-
ba. Bepillanthattak az iskolai életbe, kipró-
bál-hatták, milyen padban ülni, megcsodál-
hat-ták, mennyi mindent tudnak már a mos-
tani elsõsök. Be is kapcsolódhattak az órá-
ba: az ügyesen válaszoló ovisok jutalmat kap-
tak.

Családi hét
A pünkösd utáni hét volt idén is a Csa-

ládi hetünk. A körülmények (az udvar hiá-

nya, a folyamatos építkezési munkálatok) saj-
nos most nem tették lehetõvé, hogy a hagyo-
mányos programokkal készüljünk.

Május 21-én zenés mûsort nézhettek meg
a gyerekek a Mûvelõdési Házban. A mûvé-
szek „Zeneországba” varázsolták az ovisokat,.

A következõ két nap kirándulásokkal telt.
Szerdán az emeleti 5 csoport, csütörtökön
a földszint 4 csoportja látogatott el a Nyír-
egyházi Állatparkba.

A  Margaréta csoport az ál-
latparkban

Salátát kóstolgatnak a Pillan-
gó csoport tagjai

Egészségnap
Május 24-én egészségnapot tartottunk az

óvodában. A leendõ iskolások bábelõadást
nézhettek meg.

Az érdeklõdõ szülõk elvihették gyereküket
a „kreatív” szobába, ahol barkácsolhattak, s
arcfestést kérhettek.  Az óvoda védõnõjével
és a konyhás nénikkel, illetve az óvónénikkel
együttmûködve,  finom saláták, szendvicsek
kerültek az asztalra, amit bárki megkóstol-
hatott, aki részt vett a rendezvényen.

A gyerekeknek változó volt a véleményük:
sokaknak tetszettek az új ízek, s akadtak, akik
idegengedtek tõlük.

Búcsú az ovitól
Közös ünnepségen búcsúztunk el 73 óvo-

dásunktól, akik szeptembertõl iskolások lesz-
nek.

Nyári szünet
Óvodánkban 80 gyerek kért nyárra óvo-

dai ellátást. Július 1-jétõl július 12-ig zárva
tartunk.

Július 15-étõl újra nyitott kapukkal vár-
juk az ovisokat.

A többi gyereknek és szüleiknek kívánunk
kellemes nyári szünetet, jó vakációzást!
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Anyakönyv
Születtek:

Cirják Attila,  Zámbó Krisztofer, Zámbó
Levente Róbert, Zámbó Margit, Cim-
balmos Zsófia, Aranyos Máté Tamás,
Kuczmog Vanda, Zámbó Krisztofer,
Gulyás László Attila, Ponczók Attila,
Ponczók Tifani,  Samu Ferenc.

50 éves házassági évfordulóját
ünnepelte június 1-jén:
Szirota János és Magos Borbála

Elhunytak:
Veres Lászlóné, Simon Istvánné, Kósa
Gábor, Somogyi Sándorné, Simon
Jánosné.

  Asztalitenisz

Labdarúgás: csillogó ezüst!
Legutóbb a Tuzsér elleni gyõzelem-
mel zártuk a focistáink eredmé-
nyeirõl szóló híreinket. Április 24-
én a korábban elhalasztott 20. fordulóban
Mándokon – bár nem érdemeltünk veresé-
get – 2-0-ra kikaptunk. Szõke István néhány
játékos hozzáállásával nem volt elégedett, s le
is csúsztunk a 4. helyre. Április 28-án a Bakány
elleni, idegenbeli fellépés következett 2-1-es
vereséggel, amit a lélektelen, akaratgyenge já-
ték eredményezett.

Május elsején sikerült javítani: közepes ira-
mú és színvonalú mérkõzésen 4-0-ra vertük
a Nagyhalász csapatát. Május 5-én, a 26. for-
dulóban akaratgyenge játékkal 3-1-re veszítet-
tünk Mátészalkán úgy, hogy a szerencse is el-
pártolt csapatunktól.

Ezután viszont egy remek széria követ-
kezett.

Május 10-én (pénteken) a korábban elha-
lasztott 19. fordulót játszották le. Hazai pá-
lyán a Gyulaházával szemben jó iramú

meccsen 2-1-re nyertünk. Ezzel a 3. helyre
léptünk! Rá két (!) napra, a 27. fordulóban
a Nyírkarász volt vendégünk. A kissé fá-
radt csapat a második félidõben feljavult, s
3-0-ra gyõzött. Ugyanekkor a Kemecse nagy-
kállói gyõzelmével már bajnok lett.

Május 18-án a Nyírgyulaj vendégeként ha-
talmas küzdelemben 3-2-re nyertünk, s ezzel
beértük a 2. helyen álló Nagykállót! Ismét
csak két nappal késõbb, a korábban  elha-
lasztott 18. fordulóban a rivális kállóiakat
fogadtuk, s színvonalas meccsen  gyõzelmet
arattunk 5-2 arányban.

Az utolsó elõtti fordulóban a Rakamaz
csapatát 9-1-re kalapáltuk el, mert ,,ma ennyi-
vel jobbak voltunk".

Végül június 2-án Kemecsén, a már kissé
leeresztett bajnok ellen  2-0-ra nyertünk, s
ezzel a második helyet sikerült megszerez-
ni! Ezért jár a kalaplengetés a játékosoknak,
az edzõnek, a támogatóknak, a lelkes szurko-
lóknak.

A sport iránt egyébként elkötelezett
újságíró is beleesett abba a (gyakori)
hibába, hogy nem nagyon látott túl az
amúgy legnépszerûbb sportágon (a
focira gondolok).

Ezen a csorbán igyekeztünk egy kicsit
javítani, amikor Paczuk Péter tanár úrral,
az asztalitenisz csapat egyik oszlopával váltot-
tunk néhány szót.

– A madai ISE a nemzeti bajnokság má-
sodik osztályában, az északkeleti csoportban
szerepel. A csapat legerõsebb, legtapasztal-
tabb játékosa a nyíregyházi Sallai Zoltán, s
rajtam kívül itt üti még a labdát az anarcsi
Szabó Sándor és Paszternák András. Olykor
játékával, de megsokasodott teendõi miatt
mostanában inkább már anyagilag segíti
együttesünket Ifj. Krivács András. Ügyeske-
dik még néhány tehetséges fiatal is, de az
utánpótlás nevelése az utóbbi idõben vissza-
esett.  Jelenleg 10 csapat közül az 5. helyen
állunk nagyjából 50 százalékos mérleggel.

Az igazi kérdés a jövõ, mivel a felszerelés,
az utazás, az étkezés mind-mind pénzbe
kerül, s jelen pillanatban nem tudjuk, a
szponzori és az önkormányzati támogatásra
a jövõben is számíthatunk-e, s ha igen,  mire
lesz elég…

A csapat mindeközben teszi a dolgát,
május 18-án a Gödi SE ellen léptek asztalhoz
és 11:7 arányban gyõztek. Figyelemre méltó,
hogy a teljesítmény listán Sallai 93,05
százalékkal 65 versenyzõ közül a 3. helyet
foglalja el (a legendás világbajnok Klampár
Tibort megelõzve!).

A szõlõlaposi horgászverse-
nyen a gyõztes, Tóth József
már 9 órára kifogta a 4,5 kg-
os halat. A versenyzõk között
voltak pusztadobosi, ilki lako-
sok is.

Május 4-én az amatõr kispá-
lyás labdarúgó tornán 5 csapat
vett részt, körmérkõzések for-
májában. A Nyírmadai Ultras
veretlenül nyerte meg a tornát.

A futóversenyen a sportpá-
lyától a szõlõlaposi tóig a gyõz-
test megilletõ 5 ezer forint ju-
talmat Szabó András nyerte.

rendõrségi hírek

Április 16-án azért állítottak elõ egy férfit
a naményi kapitányságra, mert az utcán
hangoskodott, és a rendõri felszólításra
sem hagyta abba. Az óbégató ember ga-
rázdaság szabálysértést követett el.

A hónap végén a város külterületén
négyezer forint értékû akácfát lopott el
valaki. Miután az intézkedõ rendõrök el-
kapták, a cselekmény elkövetését elismerte,
a fát pedig lefoglalták.

Egy szintén madai illetõségû személyt
azért vettek õrizetbe, mert tetten érték,
amikor megszegte az ideiglenes megelõzõ
távolságtartás szabályait.

A fenti események mindegyikében –
gyorsított bírósági eljárás után – na-
gyobb összegû pénzbírságot szabtak ki.
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