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November végén írta alá a „Szoci-
ális városrehabilitáció Nyírmadán”
címû  nyertes pályázatunk támoga-
tási szerzõdését az önkormányzat.

A projekt keretében számos nagyon várt
fejlesztés megvalósítását tervezzük:

– közösségi park és játszótér kiépítése
a Táncsics utcában és az Ady lakótelep
mellett;

– szelektív hulladéksziget kialakítása a
településen;

– parkosítás az Ady Endre út két olda-
lán a római katolikus templomtól Ilk irá-
nyába;

– közvilágítás kialakítása a Puskin
utcában;

– nonprofit szolgáltató ház építése az
Ady Endre utcai volt régi iskola épületé-
nek felújításával;

– Rehabilitációs Segítõ Ház építése a
Madách utcában.

Útfejlesztéseink:
– Sugár út. építése a Vasvári P. és a

Kölcsey utak között, a további fejlesztés-
hez keressük a lehetõségeket;

– Petõfi S. u., Gárdonyi G. u., Arany

Tények feketén, fehéren J. u., Táncsics M. u. és a Dózsa Gy. utca
burkolatfelújítását és egyes szakaszok széle-
sítését tervezzük;

– ,,Egy élet” egészségfejlesztõ, preven-
ciós és életvezetési programsorozat meg-
valósítása;

– Tematikus közösségfejlesztõ és helyi
identitást erõsítõ programok megvaló-
sítása

– Nyírmada Biztonságáért bûn-és
balesetmegelõzési program megvalósítása.

A fenti feladatokhoz 100 százalékos ál-
lami és európai uniós támogatást kap-
tunk kaptunk csaknem 397 millió forint
értékben. A megvalósítás jövõre, de legké-
sõbb 2015. június 30-áig megtörténik.

A fentieken túl a Nemzeti Környezet-
védelmi és Energia Központhoz benyúj-
tott napenergia hasznosítási pályázataink
is nyertek összesen közel 200 millió forint
vissza nem téritendõ állami és európai
uniós támogatást. Ebbõl  közintézménye-
inken, azaz hat épületen létesül napelemes
rendszer, amely a napi felhasznált elektro-
mos áramot termeli meg az intézmények
számára. Ezek a beruházások jelentõs
megtakarításhoz segítik majd a várost.

                             Szojma Péter
      településfejlesztési menedzser

Fejlesztési híreinkbõl
hírek röviden

Fõhajtás a kopjafánál nemzeti ünnepünkön

Mindenki karácsonya

Ezúton kívánunk kedves mind-

Kedves
nyírmadaiak!
Önkormányzatunk decem-

ber 20-án délután fél 4-re szere-
tettel meghívja városunk vala-

mennyi lakóját a feldíszített fe-
nyõfához, ahol az általános iskolás

gyerekek és a Nyugdíjasklub asszo-
nyai adnak karácsonyi mûsort.

             Kálmán Béla
              polgármester

nyájuknak áldott karácsonyt és
boldog, békés új esztendõt.
A képviselõ-testület
nevében:

! Eddig öt orvos érdeklõdött a 2. számú
háziorvosi körzet iránt, közülük néggyel
tárgyalt az önkormányzat. A cél az, hogy
a leendõ doktor költözzön ide, éljen kö-
zöttünk. Ugyancsak vizsgálják a képvi-
selõk a végleges megoldáshoz szükséges,
szóba jöhetõ ingatlanokat. A távlati cél
egy új egészségügyi központ kialakítása.

! November 12-éig lehetett benyújtani
a pályázatokat a Humán Szolgáltató Köz-
pont intézményvezetõi munkakörére. Az
elbírálás határideje december 12-e, az állás
az új év elsõ napjától tölthetõ be.

! Iskolánk igazgatója az oktatási törvény-
re hivatkozva levelet írt a testületnek,
kérve, hogy delegáljon egy személyt az
Intézményi Tanácsba. A képviselõk úgy
döntöttek, mandátuma lejártáig Jeszensz-
ki József alpolgármester képviseli az ön-
kormányzatot a tanácsban.

! A csaknem négyszáz millió forintos
városrehabilitációs pályázat támogatási
szerzõdésének aláírása november elsõ  he-
tében megtörtént. Ezzel egy újabb lépést
tett önkormányzatunk a projekt megva-
lósulása érdekében.
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Takarékon a takarékszövetkezet
félfogadáshoz, nyitva tartás-
hoz alkalmazkodni, ami sokak
esetében idõ- és pénzigényes,
hiszen (ha van munkahelyük)
délelõtt dolgoznak.

A fentiek kapcsán levélben
megkerestük Smajda János
elnök-ügyvezetõt, s arra kér-
tük, válaszoljon kérdéseinkre.
Az alábbiakban közreadjuk,
mire (nem) jutottunk…

Tisztelt Elnök Úr !
Dr. Fekete Antal újságíró

vagyok, a Madai Hírek, a nyír-
madai önkormányzat lapja
felelõs szerkesztõje. A napok-
ban tudtam meg Kálmán Béla
polgármester úrtól, hogy a
közelmúltban az a döntés szü-
letett, amely szerint a madai
fiók két alkalmazottjának
munkaidejét felére csökken-
tették, az ügyfélfogadást pedig
alig több mint három órá-
nyira korlátozták. Ez roppant
nehéz helyzetbe hozta a  ma-
dai és a környékbeli vállal-
kozókat, civilszervezeteket,
magánszemélyeket, akik itt
nyitottak számlát. Korábban
elégedettek voltak az önök

által nyújtott szolgáltatások
színvonalával, most viszont
kénytelenek a megváltozott,
beszûkült ügyfélfogadáshoz,
nyitva tartáshoz alkalmazkod-
ni, ami sokak esetében idõ-
és pénzigényes, hiszen (ha van
munkahelyük) délelõtt dol-
goznak. Kérdéseim: mi indo-
kolta ezt a (az ügyfelekre nézve
hátrányos) döntést? Össze-
függ-e mindez a takarékszö-
vetkezetek  ,,államosításával”?
Lehetséges-e valamilyen meg-
oldás ?

Kérem, mihamarabb vála-
szoljon, hogy a lap hasábjain
keresztül tájékoztatni tudjuk
a madai embereket. Segítségét
elõre is megköszönöm.

Tisztelettel: dr. Fekete Antal

Tisztelt Elnök Úr!
Bizonyára bokros teendõi

akadályozták meg eleddig ab-
ban, hogy egy héttel ezelõtt
elküldött levelemre – kéré-
semnek megfelelõen – vála-
szoljon. Telefonos megkeresé-
semre kolléganõje megígérte,
emlékezteti Önt tennivalójára.
Miután közeledik a lapzárta

Nemrég azonban a kisvár-
dai székhelyû Rétköz Takarék-
szövetkezet vezetése úgy dön-
tött, a nyírmadai fiók két al-
kalmazottjának munkaidejét a
felére (négy órára) csökkenti,
ugyanazt a munkát így felényi
idõ alatt, felényi fizetésért kell
elvégezniük. Az ügyfélfogadás
ideje is lecsökkent, reggel �
8-tól 11-ig tartanak nyitva.

Mindez roppant nehéz hely-
zetbe hozta a madai és a kör-
nyékbeli vállalkozókat, civil
szervezeteket, magánszemélye-
ket, akik itt nyitottak számlát.
Korábban kényelmesen elér-
hették a pénzintézet kínálta
szolgáltatásokat, annak szín-
vonalával elégedettek voltak.
Most viszont kénytelenek a
megváltozott, beszûkült ügy-

Az idõsebb évjáratú olvasók
még emlékeznek a régi rek-
lámra: „Útba esik jövet, me-
net a takarékszövetkezet”.
Ez városunkban is így volt a
legutóbbi idõkig. idõpontja, ismételten kérem,

reagáljon kérdéseimre, ame-
lyeket voltaképpen a nyírma-
dai polgárok tettek fel. Bízom
abban, hogy ezúttal nem kell
egy hetet várnom...

Tisztelettel: dr. Fekete Antal

Mérsékelten tisztelt Smajda
János Úr!

Ismét eltelt egy hét úgy,
hogy Ön nem méltatott vá-
laszra a nyírmadai fiókkal kap-
csolatos kérdéseimre. Emlékez-
tetem arra, hogy eljárása nem
egyeztethetõ össze sem a hatá-
lyos jogszabályokkal, sem az
elvárható udvariassággal.
Egyoldalúvá vált ,,levelezésün-
ket” természetesen közreadom
a Madai Hírek következõ szá-
mában, az olvasók pedig majd
eldöntik, mit gondoljanak
magatartásáról és az Ön által
vezetett szervezetrõl. 

             Dr. Fekete Antal

          A projekt neve: Re-Cikli
November 12-én Sol-
tész Miklós szociális
és családügyi állam-

titkár jelenlétében adták át Bakta-
lórántházán a felújított Kistérségi
Irodát és Re-Cikli Mûhelyt.

A Re-Cikli egy olyan európai uniós pro-
jekt, amely a hátrányos helyzetû emberek

munkaerõpiaci esélyeinek javítását célozza.
A projekt gazdája a Közép-Nyírségi Önkor-
mányzati Többcélú Kistérségi Társulás, a
megvalósításban közremûködõként vesz
részt a Revita Alapítvány és a Kontaktus
Egyesület. A várhatóan 2014 januárjában
megnyíló szervizmûhely hiánypótló lakos-
sági szolgáltatásokat fog nyújtani (pl. kerék-
pármûszerész), s a projekt révén felkészített,

kiképzett megváltozott
munkaképességû embereket
foglalkoztat majd.

A Re-Cikli az újrahasz-
nosítás jegyében Guruló
jármû építésre fel! címmel
modellpályázatot hirdetett,
s a versenyre 16 guruló alkal-
matosság érkezett. Ezeket
egy vándorkiállításon ha-
marosan Nyírmadán is
bemutatják a közönségnek.

Az államtitkár méltatja a
programot

Az október 15-én tartott rendkívüli
testületi ülés határozata értelmében
szociális tûzifa vásárlására adott be
pályázatot önkormányzatunk. Azóta
megszületett a döntés, amely szerint
megyénk 177 pályázó települése közül a
499 millió forintos összegbõl városunk
nyerte a második legnagyobb összeget,
10,3 millió forintot. Az önkormányzati
önerõt, 1,5–1,8 millió forintot a költ-
ségvetés állja, s mindezek eredményeként
az 1500 nyírmadai családból 8-900 jut
összesen mintegy 600 köbméternyi tü-
zelõhöz.

Kálmán Béla polgármester szerint az
ilyen, valódi segítséget jelentõ célra
szívesen áldoz az önkormányzat, amely
szükség esetén a fa felhasogatását és be-
hordását is megoldja.  Az elosztás a szo-
ciális rendeletben megfogalmazottak sze-
rint, bizottsági hatáskörben történik.

Szociális tûzifa

segítség rászorulóknak
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Pénzügyi helyzet, tervek és kilátások
Bár két különálló napirendi pont volt
a jövõ évi költségvetés elõzetes számítá-
si anyaga, illetve az idei I-III. negyedé-
ves gazdálkodásának vizsgálata, a tes-
tület az október utolsó napján tartott
ülésen együtt tárgyalta a két elõter-
jesztést. Délelõtt a Pénzügyi Bizottság
is napirendjére vette a két témát, és
azokat elfogadásra javasolta.

Kálmán Béla polgármester elöljáróban el-
mondta: eddig november végéig kellett meg-
tárgyalni a koncepciót, most azonban a ha-
táridõt egy hónappal elõbbre hozták. Ebbõl
az következik, hogy most még több a bizony-
talanság… Fontosnak tartotta azt is kiemelni,
hogy önkormányzatunknak nincsenek kifize-
tetlen számlái.

A képviselõk kérdések, vita nélkül igennel
szavaztak mindkét elõterjesztésre, de olva-
sóink tájékoztatása érdekében kiemelünk ezek
közül néhány általunk fontosnak tartott gon-
dolatot, adatot.

Kilenc hónap

Önkormányzatunk gazdálkodása a III.
negyedévben is kiegyensúlyozott volt, a kö-
telezõ és önként vállalt feladatoknak mara-

déktalanul eleget tettünk. A helyi önkor-
mányzatok mûködõképessége megõrzését
szolgáló kiegészítõ támogatásra 58 millió 95
ezer forint értékben pályázatot nyújtottunk
be.

A költségvetési bevételek a módosított
elõirányzathoz képest 75,9 százalékban
teljesültek (a helyi adók esetében ez a szám
90,1 százalék!). A kiadások terén szintén ked-
vezõek a számok, hiszen teljesülés 71,4 száza-
lékos. Összességében elmondható tehát, hogy
a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a jó adatok
megfelelõ alapokat jelenthetnek a jövõ évi
koncepció elkészítéséhez.

Jövõre

A koncepció két fõ célra épül: gondolkod-
ni kell az önkormányzat és intézményei
mûködõképességérõl, továbbá  folytatni kell
a megkezdett fejlesztéseket, figyelni kell az
új pályázati lehetõségekre.

Figyelembe kellett venni az alábbi tényeket:
– a közoktatásban 2014-ben illetményalap

növelés lesz;
– a várható gazdasági növekedés 2 százalék;
– az éves infláció mértéke 2,8 százalékra

várható;
– folytatódik a közfoglalkoztatás terén a

start-munkaprogram;
– egyelõre bizonytalan a jövõ évi mini-

málbér és garantált bérminimum mértéke;
– a köztisztviselõi illetményalap 2008 óta

változatlan mértéke (38.650 forint) elõre
láthatólag így marad.

A tervezet adóemeléssel nem számol, s a
magánszemélyek kommunális adója is válto-
zatlan összegû (10,2 millió) marad. Az iparû-
zési adó várható elõirányzata megközelíti a
61 millió forintot.

A kiadások közül figyelemre méltó, hogy
a várható bérkiadás megközelíti a 380 millió
forintot, a munkaadói járulék összege 83
millió forint körül alakul. A dologi kiadások
mértéke 391 millió lesz.  A 2014. évi várható
költségvetési egyenleg az idei 96 millió fo-
rinttal szemben 79 milliós hiánnyal számol.
Ezt elsõsorban a kiadások csökkentésével
(például az energiaköltségek mérséklésével)
lehet finanszírozni…

Fejlesztések,
beruházások

Elsõként említendõ  a szociális célú város-
rehabilitáció, amelynek részleteit  itt nem
soroljuk fel, csupán azt emeljük ki, hogy a
várható összköltség 396 millió forint, a tá-
mogatási intenzitás 100 százalékos.

A lakhatási integrációt modellezõ kísérleti
program (melynek célja a szegregátumokban
lévõ, lakhatásra alkalmatlan épületek felszá-
molása mellett képzések, tréningek szervezése)
összege 140 millió forint, támogatottsága 100
százalék.

A közigazgatási és a civil szektor partner-
ségének erõsítését szolgálja az a projekt, amely
csaknem 19 millió forintos és teljes támo-
gatottságú.

A Mada-Komm Kft. pályázik a Tranzit-
foglalkoztatás az építõiparban elnevezésû
programra, amely a hátrányos helyzetû embe-
rek toborzását, képzését, foglalkoztatását való-
sítja meg. A várható összköltség 90 millió
forint, ez is 100 százalékban támogatott.

A tervek között szerepel még napelemek
felszerelése az önkormányzat intézményeire,
valamint egy egészségközpont kialakítása, a
2. számú háziorvosi szolgálat ügyének mie-
lõbbi rendezése.

November 1-jén 138 fõ bevonásával elkez-
dõdött a téli, átmeneti közfoglalkoztatás (áp-
rilis 30-áig tart), amelyben a résztvevõk napi
8 órás képzésben részesülnek a közfoglalkoz-
tatott munkabérnek megfelelõ összegért.

Lapzártakor érkezett a hír, miszerint a
mûködõképesség megõrzése érdekében
megyénk 206 települése összesen 3,1 milliárd
forintot kapott. Városunknak ebbõl
mindössze 9,5 millió forint jutott.

  Nyírmada lendületben
Ízlésesen felépített és gondozott házak,
gazdag gyümölcsösök jelzik, hogy
Nyírmada élhetõ kisváros. Az elkerült
nyírmadaiak vendégségbe visszajövet
nem ritka, hogy kérdezõsködve jutnak
csak el a kitûzött helyre, annyira meg-
szépült és megváltozott városunk arcu-
lata.

Az elmúlt tíz évben Nyírmada infrastruk-
túrája gyökeresen és látványosan megvál-
tozott. A szép és minden eszközzel gazdagon
felszerelt iskolánknak és óvodánknak örven-
deznek a gyerekeink. Gondosan kialakított
és az utóbbi években kibõvített idõsek háza
sok nyírmadai idõskorúnak az otthona.

Megszépült a sportpálya, új funkciókkal
bõvült, van mûfüves pályánk és fitness ter-
münk is. Az új piac gazdagítja Nyírmadát,
a környezõ települések többségén még kije-
lölt hellyel sem találkozunk. Mindenki örö-
mére felújításra került a Mûvelõdési Ház és
megépült az új városháza, az utóbbiban
kulturált környezetben intézhetjük el ügyes-
bajos dolgainkat, a dolgozók készségesen
állnak az emberekhez.  Kialakításra került a
sétáló utca és a fõtér, ami szintén a nyírma-

daiaké lett. Folyamatosan bõvülnek a par-
kolási lehetõségeink, korszerûbbé tették a
csapadékelvezetõ csatornáinkat is. A közte-
metõ környéke is praktikusabbá lett. Csak
az irigy ember nem látja a fejlõdést! A nyír-
madaiak már több mint tíz éve ünneplik a
szüreti napot, 2009-tõl a városavatás évétõl
pedig már városnapot ünnepelhetünk.

Továbbra is kívánom, hogy Nyírmada
fejlõdjön!

Kellemes meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok minden nyírma-
dai lakosnak.

                           Mucsicska László
nyírmadai lakos

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
a Romák Nyírmadáért  civil szervezet
Mikulás csomaggal, üdítõvel, sütemény-
nyel ajándékozott meg 70 sérült gyer-
meket. Az iskola 600 tanulója és 250
óvodás is  kapott ajándékot: gyümölcsöt
és csokoládét.

Itt járt a Mikulás
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Gazdálkodók figyelmébe!
    Agrárfórum  Nyírmadán

Október 4-én Nyírmadán Agrárfórum
keretében megrendezett szakmai esten
vettek részt a helyi és a környékbeli gaz-
dák, vállalkozók.

A meghívott vendégeink között foglalt
helyet Jakab István, a Magyar Gazdakörök
Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke,
az Országgyûlés alelnöke, Rácz Imre, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke,
valamint Szénégetõ László, a Megyei MVH
vezetõje. A vendégeket Kálmán Béla polgár-
mester köszöntötte.

Az ágazat számos újdonságáról kaptak
tájékoztatást a jelenlévõk. Jakab István kiemel-
te az idén megalkotott földforgalmi törvényt.
Ezzel a kétharmados törvénnyel a birtokpo-
litikát, a birtokméretet, a földtulajdon-szerzést
és a földhasználatot  illetõen hosszú távra stabil
és mindenki számára egyértelmû jogszabály
alkottak. Jakab István kitért arra, hogy a 2014-

2020-as közös uniós agrár-
politikánál Magyarország
határozottan kivívja a
legjelentõsebb támogatást
a magyar gazdák érdeké-
ben. A hazai és uniós ag-
rártámogatások összege
hazánkban jövõre emel-
kedik, és kétharmada a
termelést, a feldolgozást
segíti majd.

Szénégetõ László a helyi

Kötelezõ

Az új évben véget ér az AKG ciklus, amely-
nek az elején és most a végén mind az ültet-
vényeken, mind az integrált szántóföldi nö-
vénytermesztési programban bõvített ta-
lajvizsgálatot kell készíttetni. Az utolsó évi
talajmintát 2014. augusztus 31-éig kell a talaj-
vizsgálati laboratóriumba leadni, amirõl át-
vételi igazolást adnak. Ezt fontos megerõzni,
mert ennek ellenébe ismerik el ellenõrzéskor
az MVH-nál a kötelezettség teljesítését.

Egyszerûsített területalapú támogatások
igénybevételénél a gazdaság teljes területén
szûkített talajvizsgálatot kell végezni 5 évente.
Az AKG-ban résztvevõknek a bõvített in-
tegrált szántóföldi célprogramnál teljeskörû
talajvizsgálat szükséges táblánként, vagy ha
5 ha-nál nagyobb a területet, akkor 5 ha-os
mintavételi egységekre kell azt bontani. Min-
tavételi helyek száma egységenként  legalább
20, és összekeverve 1-1 kg tömegû átlagmintát
kell készíteni. Ezeket zacskóban adhatjuk le,
melyeken azonosító jegyet helyezzünk el a
tábla és a gazdálkodó adatait feltüntetve. Elõ-
írás, hogy a mintavétel szántóföldön 0-30
cm, alma és csonthéjas ültetvényeknél 0-30
és 30-60 cm  mélységbõl történhet.

A mintavétel idõpontját a kultúra hatá-
rozza meg. Ez lehet a termés betakarítás után,
trágyázás elõtt õsszel alaptrágyázott területrõl
a trágyázástól számított 100 nap, szerves trá-
gyázott területrõl 6 hónap elteltével, a tavaszi
trágyázás után 100 nap, vagy betakarítás után.

Az alaptörvényben meghatározottak szerint
a közrend és a közbiztonság fenntartásának
kizárólagos jogosultja és kötelezettje a kor-
mány irányítása alatt álló rendõrség,
amelynek feladata a bûncselekmények mega-
kadályozása, felderítése, a közbiztonság és
közrend védelme és fenntartása.

A kormány által irányított rendõrség fela-
datainak eredményes végrehajtásában mû-
ködnek közre a rendészeti feladatok ellátó
személyek.

Nyírmada és a környezõ falvak határában
a képen látható Tamási Ernõ és Szöllõsi
Zoltán hivatásos vadászok jogában áll az
általuk észlelt bûncselekmény, szabálysértés,
közigazgatási bírsággal szankcionálandó jog-
ellenes cselekmény (termény-, falopás stb.)
esetén a helyszínen intézkedésre. Ha szükséges
kényszerítõ eszköz alkalmazására jogosultak.

Rendészeti feladatokat ellátó
hivatásos vadászok

Tamási
Ernõ

Szöllõsi
Zoltán

A feltételes forgalmú növényvédõszer
felhasználásra vonatkozó zöld könyv
vizsgája sok gazdának januárban lejár.
Ennek felfrissítése céljából a február 10–
15-e közötti héten továbbképzést szerve-
zünk Nyírmadán, ahova minden engedély-
lyel rendelkezõt várunk. A részletekrõl
érdeklõdjenek a mezõgazdászi irodában.

továbbképzés

lehetõségekrõl tájékoztatta a gazdálkodó
társakat:

–Tudjuk azt, hogy nem 30 aranykoronás
földeken gazdálkodunk, de meg kell találni
azt a megoldást, amire a termõtalajunk adott-
sága megfelelõ. A pályázati lehetõségek ki-
használása azóta Nyírmadán is érzékelhetõ. A
kertészeti géptámogatásból vásárolt  új, csillogó
gépeket már a város utcáin járatják be az a
termelõk.

A Megyei NAK elnöke, Rácz Imre a kama-
ra munkájáról, eredményeirõl, a helyi bi-
zottságok megalakulásáról beszélt. Nyírmadán
a helyi kamarai tagok  11 tagú  csapat megala-
kítását szavazták meg november 19-én.

Az estét állófogadás zárta, ahol a résztve-
võk kötetlen formában tehették fel kérdése-
iket a vendégeknek. ,,Fontos, hogy a gazdák
éljenek a lehetõségekkel, a dískurzust folytat-
ni kell!” – mondta zárószóként Jakab István
elnök.

a mintavétel

Kérem a Tisztelt gazdálkodókat, ne feledkez-
zenek meg a nitrát jelentés beküldésérõl.
Legyenek szívesek mielõbb megkeresni a
mezõgazdászi irodánkat, ahol segítünk a
nyomtatvány kitöltésében.

Köszönöm a gazdáknak az egész évi együtt-
mûködést. Áldott karácsonyi ünnepeket,
eredményekben, egészségben és boldogság-
ban  gazdag új esztendõt kívánok.

   Fejér Viktória városi mezõgazdász

emlékeztetõ



. 52013 .  NOVEMBER – DECEMBER

konyhakertek

A népmese napja alkalmából Kóka Rozália
Magyar Örökség-díjas elõadómûvész, a nép-
mese mestere, a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia tagja volt a vendégünk.

A közelmúltban vonult nyugdíjba Albi
Istvánné Marika, akit jószerivel minden
városlakó ismer, hiszen 34 évet húzott le a
polgármesteri hivatalban (tanácsházán,
községházán – mikor hogy hívták…). Ki-
szolgált öt tanácselnököt, illetve polgár-
mestert, három jegyzõt (tanácstitkárt), de
mindenek elõtt szolgálta településünk
lakosságát.

Az általános iskola elvégzése után Bakta-
lórántházán érettségizett, majd elsõ munka-
helyére, a „hízlaldába” került pénztárosnak
(közben Nyíregyházán  képesített könyvelõ
végzettséget szerzett).

„Alig 18 évesen nagyon sok pénzzel bán-
tam” – idézi fel azokat az idõket. Ugyanek-
kor, 1973-ban férjhez ment, „igazi diákszere-
lem volt a miénk”. Férje felvásárló, kereskedõ
volt, ma már õ is nyugdíjas. Két év múlva
született meg nagyobbik lányuk, ezután

1978-tól pedig az általános iskola gondnok-
ságán dolgozott. A nagy változás 1980 feb-
ruár 1-jén köszöntött be, ekkor került a hi-
vatalba. Rá két évre született második lányuk
(ma már mindketten családosak, pedagógu-
sok, s egy-egy fiút nevelnek).

Marika mondhatni mindenese volt az ap-
parátusnak, hiszen foglalkozott pénz- és
adóügyekkel, költségvetéssel, gyámüggyel, de
legfõbbképpen, leghosszabb ideig a szociál-
politikával. Ez utóbbi „nem volt népszerû,
hálás feladat, mert a munkanélküliséggel nõtt
a szegénység, a keserûség, olykor az indulat,
de ezeket a helyzeteket türelemmel, ember-
séggel kezelni lehetett – jellemzi ezeket az
éveket.

Kiinduló pontja az volt, hogy az ügyfele-
ket úgy kell fogadni, mintha mi állnánk a
másik oldalon, beleélve magunkat az õ
helyzetükbe. „Az emberi sorsok megviseltek,

„Örülök, hogy szolgálhattam a madaiakat”
miközben ke-
zemet megkö-
tötték a tör-
vények.”

A visszavo-
nulást jó száj-
ízzel éli meg,
úgy véli, kiér-
demelte fõ-
nökei, kollé-
gái, ügyfelei
megbecsülését. Albi Istvánné

Ami a jövõt illeti, most el kell viselnie az
édesanyja elvesztése miatti fájdalmát, hogy
aztán teljes odaadással süssön, fõzzön, ker-
tészkedjen, unokázzon, utazzon, kirándul-
jon – azaz tevékeny évek várnak rá.

Mint mondja, erõt ad mindehhez az az
örömteli érzés, hogy szolgálhatta a madai
embereket.

a közmûvelõdés hírei

Mesék gyermekeknek és felnõtteknek

Az idõsek napja alkalmából október 1-
jén felnõtteknek tartott elõadást Kóka Rozá-
lia. A közönség megismerkedhetett a szerel-
mes székely népmesékkel és bepillantást nyer-
hettek a székelyek emberek hit- és hiedelem-
világába. A mulatságos és huncut népmesék
mosolyra és nevetésre bírták a hallgatóságot.
Az esti órákban zenés mûsort adott a Rom-
walter Duó, akinek kedve volt, táncra per-
dült. Az idõseket Kálmán Béla polgármester
köszöntötte, majd pogácsával, meleg teával
kínáltuk meg a vendégeket.

A gyerekek egy aktív délután részesei
lehettek, hiszen a helyesen megválaszolt
találós kérdésekre Kóka Rozália dedikált
mesekönyvét vihették haza. Az elõadáson
Mátyás király történetek és Benedek Elek
mesék hangzottak el.

Kókai Rozália klasszikus
meséket hozott a gyerekeknek

 Nyírmada mezõgazdaságának termés-
szerkezete címmel  Mudri Barnabás helytör-
téneti elõadását hallgathatták meg az
érdeklõdõk október 14-én.

 Ferenczi István a városunkhoz kötõdõ
Rákóczi hagyományokról, mondákról tar-
tott helytörténeti elõadást október 17-én.

Az idõsek napján táncos
program is várta a vendégeket

Már hagyomány az Erzsébet–Katalin jótékonysági
est megrendezése, amit november 23-án tartott a
Mi Kis falunk Egyesület. Fellépett Varga Zsolt,
volt svédasztalos vacsora, táncverseny és megválasz-
tották a bál szépét is Szõke Kitti személyében
(képünkön).  A bevételt a fogyatékos gyermekek
kirándulására fordítják. Köszönet mindazoknak,
akik jelenlétükkel vagy más módon támogatták a
program megrendezését.

Ami a múlt hónapban a városnapi
köszönetbõl kimaradt: Csonka András és
Sebõk Gyula neve.

Elnézést kérünk a hibáért.

 Kálmánné Balogh Ildikó Nyírmada tör-
ténetérõl beszélt az érdeklõdõknek  novem-
ber 4-én.

 „Roc&Roll est – A Made in Hungária
címû musical alapján” Ezzel a címmel
láthatott zenés elõadást a közönség
november 30-án Varga Zsolt szervezésében.

 December 2-5-ig tartjuk a „Mikulás
hetet”, délelõtt az óvodások, délután az alsó
tagozatos gyerekek látogatnak el hozzánk.
Találkozhatnak a mikulással, foglalkozáson
vesznek részt, énekelnek.

 December 28-án (szombaton) este 8
órától évzáró koncertet ad a Rockzone a
mûvelõdési ház aulájában.

Jótékonysági est

Teltház elõtt beszélt Ferenczi István
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  Szeptember közepén elvé-
geztük az iskolakészültségi mé-
rést. A leggyengébbekkel októ-
ber óta fejlesztõ és felzárkóztató
foglalkozásokon dolgoznak a ta-
nító nénik.

 Megkezdõdtek a 7-8.-osok
pályaválasztási felkészítõi. Volt
két üzemlátogatás, továbbá egyé-
ni tanácsadás, évfolyam elõadás,
44 tanulónk pedig részt vett no-
vember 22-én a megyei pályavá-
lasztási  rendezvényen.

 Október 17-én iskolánk is
csatlakozott a Gárdonyi Géza
születésének  150. évfordulóját
ünneplõkhöz, mind a 24 osztá-
lyunkban egy-egy Gárdonyi mû-
vet olvastak fel a pedagógusok.

Zöld hét kicsiknek és nagyoknak

A környezetvédelem és a he-
lyes energiafelhasználás je-
gyében rendeztük meg októ-
berben a hagyományos Zöld
hetet.

Az alsó tagozaton a takarékos-
ság volt a téma. Játékos formában
ismerkedtek meg a a gyerekek a
környezetükben lévõ anyagok
gazdaságos felhasználásával. Szó
esett vízgazdálkodásról, takaré-
kosságról, áramról, pénzrõl.

Az 1-2. évfolyam pénzérmék
másolatát készítették el papírra,
a 3-4. évfolyamosok újrahaszno-
sított anyagokból perselyt fa-
ragtak. Minden évfolyamon ké-
szültek plakátok is a témával kap-
csolatban. Másnap sportvetél-
kedõn vettek részt a gyerek.
Szerdán filmrészleteket, meséket
néztek. (Takarka és Pazarka ka-
landjai; Ez kész pénz!) Csütörtök
délelõtt volt az elméleti vetélke-
dõ, délután karate bemutatót lát-
tunk a tornateremben.

Pénteken kiállítás nyílt a kéz-
mûves foglakozáson készült tár-
gyakból, plakátokból és kihir-
dettük a vetélkedõ eredményeit.
Ezt követõen a Mandala Dal-
színház elõadásában láthattuk a
Ludas Matyi címû elõadást.

A felsõs tanulók zöld heti
programjában a környezetvéde-
lem fontosságáról hangzott el
elõadás. Minden osztály végig-
járta a Szõlõlaposi-tó partján a
tanösvényt,  ahol megismerked-
hettek a környék élõvilágával.
Rendhagyó órákon hallhattak a
higiéniáról, a drogok veszélye-
irõl, az egészséges életmódról.

A salátabárban egészséges éte-
leket készítettek, a vetélkedõn
pedig környezetvédelmi ismere-
teikrõl adhattak számot. A meg-
újuló energiaforrásokról készí-
tett kiállítás díszítette ezen héten
az iskolánk auláját.

Alsósok sportvetélkedõje a zöld héten

kis mesemondók

Az 1. és 2. osztály
gyõztesei

A 3. és 4. osztály leg-
jobbjai

Mesemondó versenyt  rendez-
tünk november 11-én. Vendégül
hívtuk az óvónõket is, akik
minden évben megtisztelnek je-
lenlétükkel minket. Jutalom-
könyvet kaptak:

1. évf.: 1. Balogh Klaudia (1.
B.), 2. Kovács László (1. C.), 3.
Dorka Martin (1. C.); 2. évf.: 1.
Fodor Ákos (2. B.), 2. Czifra
Tamara (2. C.), 3. Fejér Boglárka
(2. B.);  3. évf.: 1. Csonka Enikõ
(3. B.), 2. Kun Fanni (3. B.), 3.
Kozma Nikoletta (3. C.), 4. évf.:
1. Szücs Petra Sára (4. C.), 2.
Kiss Titanilla (4. A.), 3. Gupcsi
Bettina (4. C.).

 Tanulóink egy-egy csoportja
már a tanév elején ellátogatott a
Mocorgó Gyermekházba, illetve
az idõsek világnapja alkalmából
az Idõsek Otthonába.

 Az Aradi vértanukról ebben
az évben is osztálykeretben emlé-
keztünk meg a kulturális kista-
nács segítségével.

 Október 4-én az 5. és 8. osz-
tályosok átvették a Nemzeti hit-
vallás és az Alaptörvény egy-egy
példányát.

mozgalmas õsz

Az IPR pályázatnak köszön-
hetõen kulturális rendezvé-
nyeken és kirándulásokon vet-
tek részt tanulóink. Debrecen-
ben a Bors néni címû elõadást
nézte meg 50 alsós,  100 negye-
dikes a nyíregyházi Plazában
mozizott. Minden alsósunk
részt vett a Mandala Dalszín-
ház Ludas Matyi címû elõa-
dásán. Felsõseink közösen
ünnepelték október 23-át a
Mandala Dalszínház Magyar
hit, magyar szabadság címû
mûsorának megtekintésével.
Minden évfolyamunk õszi
tanulmányi kiránduláson vett
részt. Az elsõsök Sóstón, a má-
sodikosok a Hortobágyon, a
harmadikosok Egerben, a 4.-
esek  Hollókõn jártak. A teljes
felsõ tagozat Sátoraljaújhely,
Sárospatak és Széphalom neve-
zetességeivel ismerkedett meg.

Soproni kiránduláson
vettek részt szeptember
20-21-én a diákönkor-
mányzat tagjai. A cso-
port a város és a környék
számos nevezetességével
ismerkedett meg.

 Õsztõl egész napos az okta-
tás, így reggel 8-tól délután ne-
gyed 5-ig minden alsós és 181
felsõs az iskolában van.

Roma témahét – közelebb egymáshoz

Iskolánkban több éves hagyo-
mánya van a Roma Témahétnek,
melynek a szervezõi a felsõ tago-
zatban az Idegennyelvi Munka-
közösség tagjai.

Már elõzõ héten egy-egy me-
sét, a romák történelmének le-
gendáit olvasták fel az osztályok-
nak az osztályfõnökök. A gye-
rekek illusztrációkat készítettek
a megismert mûvek alapján.
Ezekbõl kiállítást rendeztek, ami
egész héten díszítette az iskola
auláját. Osztályfõnöki és népis-
meret órákon a cigányság életé-
rõl szóló filmeket néztek a diá-
kok. Minden osztály kapott egy-
egy tesztet, mellyel lemérhették,
mennyit sikerült megismerni a
roma nép szokásaiból, hagyomá-
nyaiból.

Mindenki várta a roma gá-
lát, amikor alsós és felsõs gye-
rekek töltötték meg a szín-
padot, ahol énekkel, tánccal,
színdarabokkal mutatták be

ügyességüket.
Csütörtök délután kézmûves

foglalkozáson az üvegfestés for-
télyaiba nyertek bepillantást az
érdeklõdõk.

Az alsó tagozatosok mese-
mondó versenyen vettek részt a
téma hét elsõ napján, a többiek
mese- és versillusztrációkat készí-
tettek. Másnap az õszi természet
kincseinek felhasználásával tar-
tottak kézmûves foglalkozást  az
osztályok. A hét kiemelkedõ ese-
ménye a szerdai kulturális gála
volt, ahol a felsõsökkel együtt
léptek színpadra a kicsik.

A következõ napon „Tisztaság
fél egészség” címmel  iskolánk
védõnõje tartott elõadást.

Az elkészült munkákból kiállí-
tást is rendeztünk.

Színes mûsorral készül-
tek a gálára a gyerekek
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„Olyan ez az óvoda,
mint egy mesepalota”

Szeptemberben új fejezet kezdõdött a
Napsugár Óvoda életében.

 Befejezõdtek a felújítási, bõvítési munká-
latok – amit a nagy gyereklétszám indokolt
–,  így a tanév elején egy megszépült óvodát
vehettek birtokukba a gyerekek. Az építkezés
során óvodánk gazdagodott két új csoport-
szobával,  jól felszerelt tornateremmel, a moz-
gáskorlátozottak segítését szolgáló lifttel,
öltözõkkel, mosdókkal, szertárral, ezen kívül
a földszint mosdói, s a folyosók is megújul-

2013. október 18-án volt a Humán Szolgál-
tató Központ intézményátadó ünnepsége,
ahol megjelent a helyi és a környezõ telepü-
lési önkormányzatok képviselõin kívül Ko-
vács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, Kiss Kálmán projekt
menedzser, dr. Deák Ferenc a Járási Kor-
mányhivatal vezetõje, és Cseley József, a Ti-
pographic Kft. képviselõje. Az avató ün-
nepségre a fogyatékkal élõ fiatalok ötletes,
zenés-táncos mûsorral, valamint szavalattal
készültek.

   Libanap és töknap a Mocorgóban

Mozgalmasan telnek a napok a Mocor-
gó Gyerekházban. A megszokott napi
foglakozások és a szakemberek által
tartott fórumok mellett minden hónap-
ban van egy közösségi rendezvény.

Ilyen volt az egészség-, a Márton és a tök-
nap. Az egészségnapon a vérnyomás-, a vércu-
korszint- és a testsúly mérés mellett egészséges
ételeket készítettünk és egy egészség totót is
kitölthettek a szülõk.  Mindebben a Humán
Szolgáltató Központ dolgozói voltak a
segítségünkre. A védõnõ ,,Legfõbb  kincsünk
az egészségünk” címmel tartott elõadást.

Márton napján felelevenítettük Szent
Márton legendáját. A szülõk a gyerekekkel
libamotívumos fejdíszt, lámpást  készítettek,
libás mondókákat tanultak. Az asztalra liba-
zsíros és libamájas kenyér került.

Töknapot is tartottunk tökmagoknak,
amikor tököt sütöttünk és faragtunk, a
szülõket játékos vetélkedõvel vártuk.

                                Buza Andrea

      Márton nap a gyermekházban

Humán Szolgáltató Központ

Intézményavató

                    A szalagátvágásOviavató a kicsik mûsorával

tak. Intézményünknek saját konyhája lett.
Az átadó ünnepség október 18-án volt.

Gyerekek, szülõk, városunk apraja-nagyja
velünk együtt ünnepelt ezen a szép napon.

Az egészségházban
jártunk

Folyamatosan látogatnak el a csoportok
az egészségházba, ahol a védõnõk ideális
körülmények között tudják megvizsgálni a
gyerekek látását, hallását. Néhány gyereknek
szüksége van szakorvosi vizsgálatra, ezt a
szülõk felé jelezzük, s lehetõség szerint
óvodánk megszervezi, hogy egyszerre
eljussanak a szakrendelõbe.

Nemzeti ünnep

Október 23-ról óvodánkban is megemlé-
kezünk: az óvodás gyerekeknek is érezniük
kell, hogy nagy és fontos dolgok történtek
’56-ban. Meghallgattuk a Himnuszt és a
Szózatot, korabeli fényképeket, könyveket
nézegetve beszéltünk azokról az emberekrõl,
akik bátrak voltak.

Az elõzõ nap festett zász-lót minden
csoport kivitte a megemlékezés helyszínére.
A nagycsoportosokkal a városi ünnepségre
is el szoktunk menni. Idén a Margaréta
csoport vett részt a megemlékezé-sen:
ünneplõ ruhában, zászlóval a kézben, a
kopjafa körül verselve, énekelve megérezték
az ünnep hangulatát, figyelemmel nézték-
hallgatták az iskolások szép mûsorát, s velük
énekelték: „Ha én rózsa volnék…”

A máriapócsi bazilikát
szeptember 26-án keresték fel az
otthon lakói. Az elmélyült
imádkozás  és  éneklés után kegy-
tárgyakat vásároltak.

    Ünnepélyes lufieregetés...

Õszi pillanatok
Mozgalmasan telt az õsz az idõsek otthoná-
ban. Szeptember 17-én a Szilva fürdõbe
látogatott egy csoport, ahol a gyógyító ter-
málvíz hatására csökkentek ízületi fájdalmaik.

Október 1-jén megünnepelték az Idõsek
világnapját. A jeles alkalmon mûsorral lepték
meg a bennlakókat az óvodások és az
iskolások.

Az év egyik emlékezetes eseményét október
22-én a vajai kastély meglátogatása jelentette.
Szabó Károly bácsi a látnivalókról összeál-
lítást készített, amely az intézmény falát dí-
sziti.
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Születtek:

Rózsa Regina Anett, Nagy Milán,  Ró-
zsa Péter, Sápi Eliot, Vám Norbert, Ká-
té Bence, Maticsák Levente, Balogh
Krisztofer, Lõrincz Tamara Fanni.

Házasságot kötöttek:
Takács Bettina Anikó
             és Németh Róbert
Siska Tünde és Lencsés Zsolt
Lõrincz József és Selyem Irma
Lakatos Etelka
             és Balogh Endre Richárd
Balogh Katalin és Bertók Csaba.

50 éves házassági évfordulóját
ünnepelte:

Papp Sándor és Gyetkó Etelka
Balogh János és Rutkovszki Erzsébet
Herczku György és Juhász Julianna.

60 éves házassági évfordulóját
tartotta:

rendõrségi  hírek

 Balázs László és Doka Róza

Elhunytak:
Pancsira Lászlóné, Rutkovszki Jánosné,
Bakos Andrásné, Samu Éva, Horváth
Ad-rienn, Tóth Miklós,  Sápi Miklósné,
Balogh Béla, Katona András Tibor,
Varga János, Buza Miklósné, Bíró
Pálné.A hidegre fordult idõ és az egyre der-

mesztõbb szegénység lehet a magya-
rázata annak, hogy az elmúlt hetekben
mind gyakoribbá váltak a falopások.

Október 10-én Mada és Ilk között két fér-
fit értek tetten, amint kerékpárjukon lopott
fát toltak, majd 29-én ugyancsak ketten buk-
tak le, amikor másoktól elvett fát cipeltek a
vállukon. November 5-én városunk külterü-
letén a változatosság kedvéért kézikocsival
próbált két férfi elvinni némi tûzrevalót,
de õk is lebuktak. Néhány nappal késõbb
egy közeli erdõbõl már ötvenezer forint
értékû fát vágott ki és vitt az udvarába egy
személy, de ott a rendõrök megtalálták és
lefoglalták a zsákmányt. Ezekben az esetek-
ben az elkövetõket szabálysértési õrizetbe
vették, ellenük gyorsított bírósági eljárást

folytattak le, s nagyobb összegû pénzbírsá-
got szabtak ki.

A közelmúlt krónikájához tartozik még,
hogy november közepén az éjszakai órákban
egy Petõfi utcai ház udvarán álló autóba
bebújt egy madai illetõségû személy, akit a
helyszínre érkezõ járõrök nyakon csíptek.
Amikor a gyanúsítottat elszámoltatták, más,
korábban elkövetett bûncselekményekbõl
származó holmik is elõkerültek.

 Felemás õsz, tél az ötödiken
Legutóbb azzal búcsúztunk el olvasó-
inktól, hogy focistáink az õszi szezon
felénél 5-3-ra álltak (mármint a
gyõzelmeket és a vereségeket tekintve).

Azóta október 13-án a Volán Sényõ ottho-
nában úgy nyertünk 4-0-ra, hogy hetven
percen át emberhátrányban játszottunk. A
következõ, a 10. fordulóban a Tiszalök volt
csapatunk vendége, õket 7-1-es veréssel küld-
tük haza (a gyõzelem akár „holland méretû”
is lehetett volna…). Érdekesség, hogy vala-
mennyi gólt más szerezte. A két gyõzelem a
2. helyre röpítette a gárdát.

Ekkor azonban beleszaladtunk egy nagy-
kállói pofonba: a 4-1-es vereség azt mutatja,
hogy ezen a napon a házigazdák vitathatat-
lanul jobbak voltak. A 12. fordulóban az
volt a kérdés, a Dombrád ellen itthon sike-
rül-e kiköszörülni a csorbát. Bár az elsõ féli-

dõt átaludták a legények, a szünet után össze-
kapták magukat, és a vége 3-0 lett ide. Ezzel
a tabella 5. helyén tanyáztunk.

November 10-én Tuzséron lépett pályára
csapatunk. A vendéglátók a második félidõ-
ben felülkerekedtek, s megérdemelten nyer-
tek 2-0-ra. A következõ héten a táblázat élén
álló Kemecse jött Nyírmadára. Hatalmas küz-
delem alakult ki a felek között, mígnem Bancsi
bombagóljával sikerült kicsikarni a hazai
gyõzelmet. Szõke István játékos-edzõ ezúttal
jelest adott a fiúknak küzdeni tudásból.

Az utolsó õszi fordulóban Ibrányba láto-
gatott csapatunk. Egy fegyelmezetlenség
okozta a vesztünket, 2-1-re kikaptunk. Rosz-
szul kezdõdött a ,,tavasz”, hiszen az elõre-
hozott 16. fordulóban (november 30-án)
3-2-re kikaptunk Nyírgyulajban. Mentsé-
günk, hogy alig volt meg a csapat, s a játék-
vezetõ is kárunkra tévedett.

Estefán László fõhadnagy,
õrsparancsnok valamennyi munkatársa
nevében kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kíván Nyírmada
lakóinak.

   Ünnepi misék, istentiszteletek
Görög katolikus egyház
December 20-a és 21-e: 17 órától

gyóntatás, liturgia;
23-a: betegek látogatása;
24-e: este fél 7-tõl gyermekek mûsora,

kántáló liturgia;
25-e, 25-e, 26-a és 29-e: fél 11-tõl liturgia;
31-e: 18 órától hálaadás;
Január 1-je: fél 11-tõl liturgia.

Református egyház
December 24-én 17 órától: szentesti

ünnepi istentisztelet gyerekek mûsorával.

25-én délelõtt 10 órától: ünnepi istentisz-
telet úrvacsorával, délután fél 4-tõl ünnepi
istentisztelet.

26-án fél 11-tõl és fél 4-tõl: ünnepi isten-
tisztelet.

31-én 17 órától: óévi istentisztelet.
Január 1-jén fél 11-tõl és fél 4-tõl újévi

istentisztelet.

Római katolikus egyház
December 24-én este fél 10-tõl: szentesti

szentmise.
25-én, 26-án és január 1-jén délelõtt fél

11-tõl: ünnepi szentmise.
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