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         Választási tudnivalók
A 2014-es év ún. „választási szuperév”
lesz, mivel ebben az évben három vá-
lasztást is tartanak Magyarországon.
Április 6-án, vasárnap az országgyûlési
képviselõkre,  májusban  az európai
parlament tagjaira,  októberben a helyi
önkormányzati képviselõkre adhatjuk
le voksainkat.

Az áprilisi országgyûlési képviselõk válasz-
tása most egy fordulós. A jelölteknek ajánló-
íven kell összegyûjteniük a szükséges számú
ajánlást. (500 db.) Szavazni egy egyéni jelölt-
re és egy szervezetre lehet.

Településünkön négy szavazókör
mûködik, ezek az alábbiak:

!!!!! 1. számú szavazókör (Ady Endre
u. 9. Mûvelõdési Ház) területi beosztása:

Ady Endre u., Bem u., Csokonai u.,
Fényes-tanya, Fülöp-tanya, Gábor Áron u.,
Goldstein-tanya, Hársfa utca, Jókai u., Jó-
zsef Attila u., Kétház-tanya, Szõlõk, Táncsics
u., Újfényes u., Varga-farm.

!!!!! 2. számú szavazókör (Ady Endre
u. 9. Mûvelõdési Ház) területi beosztása:

Árpád u., Dózsa György u., Hunyadi u.,
Kálvin tér, Kisvárdai u., Morvai-tanya,
Petneházi u., Petneházi-tanya, Rákóczi u.,
Szabolcs u., Vásár tér, Zöld-tanya.

!!!!! 3. számú szavazókör (Honvéd u.
36-38. Patay István Általános Iskola) területi
beosztása:

Cserepes u., Gárdonyi Géza u., Kossuth
u., Madách u., Nyírfa u., Petõfi u.,
Sertéshizlalda telep, Toldi u., Vörösmarty
u., Zrínyi u.

4. számú szavazókör (Honvéd u. 36-
38. Patay István Általános Iskola) területi
beosztása:

Ady lakótelep, Arany János u., Honvéd
u., Katona József u., Kölcsey u., Vasvári
Pál u.

A szavazatszámláló bizottságok
tagjai:

""""" 1. számú szavazókör:
Elnök: Koncz Bertalanné ( Kölcsey u. 5.),
Elnökh.: Szûcsné Mátyus Judit (Zrínyi

u. 1.),
Tag: Vadász Józsefné (Katona J. u. 20.),
Póttag: Dávid Nóra (Vörösmarty u. 49.),
Varga Anita (Jókai u. 32.).

""""" 2. számú szavazókör:
Elnök: Kovács Györgyné (Hunyadi u. 9.),
Elnökh.: Skara Emilné  (Vörösmarty u.

56.),
Tag: Székely Aladárné  (Kossuth u. 21.),
Póttag: Varga Katalin (Jókai u. 32.),

Krivács Istvánné  (Ady Endre u. 65.).

""""" 3. Szavazókör
Elnök: Szõke Sándorné (Madách u. 28.),
Elnökh.: Bartháné Bodnár Katalin (Hon-

véd u. 17.),
Tag: Mudri Barnabásné (Honvéd u. 33.),
Póttag: Illés Istvánné  (Ady ltp. 2/B.),
Vezse László Zoltán (Petõfi u. 53.).

""""" 4. Szavazókör
Elnök: Somogyi Józsefné (Vörösmarty u.

35.),
Elnökh.: Tamási Zoltánné (Petneházi u.

3.),
Tag: Éles Róbert (Ady ltp.1/C.),
Póttag: Borbély-Szabóné Illés Zsuzsanna

(Hunyadi út 21.),
Kun Melinda (Bem u. 26.).
A választásokkal kapcsolatban a helyi vá-

lasztási iroda vezetõje és tagjai készséggel
adnak felvilágosítást minden szavazópolgár-
nak a polgármesteri hivatalban.

           Dr. Horváth Andrea jegyzõ,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

hírek röviden

# A Szociális Bizottság átruházott hatás-
körben meghozott döntése alapján 624 csa-
lád kapott egyenként egy köbméternyi (kb.
nyolc mázsa) tûzrevalót a szociális tûzifa
programban. A január 20-án elhangzottak
szerint az idõjárástól függõen azonnal el-
kezdték a kiszállítást.

# A Gyermekétkeztetési Közalapítvány
által kiírt pályázaton önkormányzatunk 60
mázsa tartós élelmiszert nyert. Ezzel mint-
egy ezer rászoruló gyerek kap segítséget.

# Lapunkban többször – legutóbb is –
olvashattak a Szociális városrehabilitáció
Nyírmadán elnevezésû projektrõl. Január
közepén arról értesültünk, hogy a támoga-
tási szerzõdés aláírása megtörtént, s elkezdõ-
dött a közbeszerzési eljárás.

# Ugyancsak nyertes pályázatunknak
köszönhetõen kerül valamennyi önkor-
mányzati épület tetejére a hagyományos

Képünkön: porciózzák a tûzifát

energia egy részét kiváltó, megújuló energiát
szolgáltató napelem. A takarékosságot szol-
gáló megoldás támogatási szerzõdésének elõ-
készítése megtörtént.

# Jelentõs mennyiségû gáz megtakarítását
teszi lehetõvé az is, hogy a polgármesteri
hivatalban, az óvodában, az iskolában és a
Szociális Ápolási-Gondozási Központban
már mûködnek a vegyes tüzelésû kazánok.

# Az önkormányzat a közelmúltban
eladta a polgármesteri hivatal (és nem a
polgármester!) tíz éves, meglehetõsen lehar-
colt Toyota személygépkocsiját, s az autóke-
reskedõnél 1,8 millió forintos árkülön-
bözettel egy újabbra, biztonságosabbra
cserélte.

Dr. Horváth Andrea annak közlésére kérte
a lapunkat, hogy a helyi önkormányzati
képviselõ-testület tagjainak számát a tör-
vényi elõírások értelében 8 fõben állapí-
totta meg.

közérdekû



.2 2014.  MADAI  HÍREK

 Az érintettekkel történt egyeztetés után
november 30-ától április végéig képzésben
vesz részt 129 közmunkás. Január elsejétõl
további 110-en kapcsolódnak be az oktatás-
ba, miközben a Belügyminisztérium javasla-
tokat vár a valós értékeket teremtõ, a telepü-
lés érdekeit szolgáló közmunkára.

hírek röviden

 Január 1-jétõl az önkormányzati segély
fogalma váltotta fel a korábbiakat (pl. átme-
neti, temetkezési segély), ezért ezt át kellett
vezetni a szociális igazgatásról és a szociális
önkormányzati ellátásokról szóló helyi ren-
deleten. Újdonság, hogy a  kérelmekrõl 15
napon belül dönteni kell, így a bizottságnak
még gyakrabban szükséges üléseznie.

Közmunkások az iskolapadban

 Határozatot hozott a képviselõ-testület
az egykori megyei víz- és csatornaszolgáltató
vállalat (a SZAVICSAV) tulajdonjogának ren-
dezése tárgyában. A lényeg: mivel tulajdon-
hányadunk igen csekély, s a jogvita másfél
évtizede tart, tulajdonrészünkrõl az önkor-
mányzat lemondott.

 Határoztak a képviselõk az önkormány-
zatunk és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek
Rt. között létrejött bérletüzemeltetési szerzõ-
dés módosításáról. Ezt a megváltozott jog-
szabályi rendelkezések tették szükségessé, to-
vábbá az, hogy minden önkormányzat vásá-
rolt egy  tízezer forintos törzsrészvényt.

 Pont került az Leader–pályázatokra is.
Ennek részeként nyert a nyírmadai Polgárõr
Egyesület hárommillió forintot térfigyelõ
kamerákra, melyek felszerelése már el is kez-
dõdött.  Az önkormányzat ugyanezen a pá-
lyázaton négymilliót nyert a városnap meg-
rendezésére.

 A vásárosnaményi kirendeltség – tájé-
A gyerekek nagyon élvezték a

budapesti kirándulást

koztató jelleggel – értesíti városunk lakóit,
hogy az idei kéményseprések várható idõ-
pontjai (februárt követõen) a következõk:
május 2-30., augusztus 6-19., és október 22-
28. Bõvebb információt a 45/470-833-as
telefonszámon vagy a www.carbonszaksz.hu
honlapon kaphatnak.

 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
és a Patay István Általános Iskola közös  sze-
revezésében 43 roma diák jutott el a Fõvá-
rosi Nagycirkusz A Fesztivál csillagai elneve-
zésû programjának egyik elõadására – a
gyerekek legnagyobb örömére.

guruló alkalmatosságok

 Munkaterv a testületnek
A sokéves „menetrendnek” megfelelõ-
en az idei elsõ ülésén elfogadták ülés-
tervüket a képviselõk. Azt is régóta
tudjuk, hogy ez csak keret, az élet gya-
korta kikényszeríti a változásokat,
rendkívüli ülések összehívását.

Az elsõ súlyos döntés az idei költségvetés
elfogadása lesz (volt), de februárban a pol-
gármester javaslatára napirendre tûzik a He-
lyi Építésügyi Szabályzatot, valamint a teme-
tõ ügyét is. Márciusban az önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
rendelet megalkotása lesz a fõ „mûsorszám”,
de áttekintik a civil szféra helyzetét is (ez
utóbbit ugyancsak a polgármester kezdemé-
nyezte). Áprilisban – egyebek mellett – az
õrsparancsnok tájékoztatja a képviselõket
településünk közbiztonságáról, s beszámol
tevékenységérõl a Mada-Komm Kft.

Májusban a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátását értékelik, s ekkor
számol be munkájáról a Humán Szolgáltató

    Új orvosunk: dr. Szõllõsi Gábor
A január 20-án tar-
tott testületi ülésen
eldõlt, a jövõben
dr. Szõllõsi Gábor
lesz a II. körzet há-
ziorvosa. A meg-
hirdetett pályázat
iránt többen ér-
deklõdtek, közülük
hárman nyújtották

dr. Szõllõsi
    Gábor

be önéletrajzukat, szakmai elképzeléseiket.
A döntés elõtt egy jelölt visszalépett, így a
képviselõk két jelölt közül választhattak.

Az új doki nyíregyházi (de kész városunk-
ba költözni), diplomáját a szegedi egyete-
men szerezte 2010-ben, mentõtiszt vizsgát
tett, szakorvos-jelölt, központi háziorvosi
ügyeleti tapasztalatokat is szerzett. Angolul
tárgyalóképes, társalgási szinten németül is

elboldogul, de nem idegen tõle az informa-
tika sem. Munkába állásának idõpontja:
április 1-je.

A téma tárgyalásakor ismét elhangzott: mi-
vel az önkormányzat egy rendelõvel rendel-
kezik, a két körzet (az ANTSZ jóváhagyá-
sával) váltásban mûködik. Az önkormányzat
határozott szándéka egy új egészségügyi köz-
pont építése (pályázati pénz segítségével vagy
anélkül)!

A feladat-ellátási szerzõdés szerint az ön-
kormányzat a Kálvin tér 14. szám alatti or-
vosi rendelõt és a hozzá tartozó helyiségeket,
valamint a rendelõben található ingóságokat
ingyenesen adja át használatra a vállalko-
zónak.

 A rendelés ideje a következõ: hétfõn és
szerdán 8-tól 12 óráig, kedden, csütörtökön
és pénteken 12-tõl 16 óráig.

Központ és az óvoda. A nyári szünet elõtt
kerül napirendre a szociális ágazat áttekintése
több szempontból, s ekkor számol be mû-
ködésérõl, gazdálkodásáról a mûvelõdési ház
és könyvtár.

 Szeptemberben a sportegyesület tevékeny-
ségérõl hangzik el tájékoztató, beszámolnak
munkájukról az orvosok, s áttekintik a költ-
ségvetés elsõ félévi teljesítését is.

Október ismét az önkormányzat gazdál-
kodásáról (benne a 2015. évi koncepcióról)
szól majd, de ezt követõen minden az önkor-
mányzati választások eredményétõl, az új
testület döntésétõl függ.

A mûvelõdési házban januárban volt látható
az a vándorkiállítás, amelyet a Közép-nyír-
ségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi
Társulás, a Revita Alpítvány és a Kontaktus
Egyesület közös, Re-Cikli projektje szerve-
zésében tekinthetett meg a közönség Guru-
ló jármû építésre fel! címmel.

 A kiállított munkák újrahasznosított
anyagokból készültek, és valóban tudtak gu-
rulni. A felnõtt és középiskolás kategóriában
a második legtöbb szavazatot a madai

mûvelõdési ház
és könyvtár csa-
pata, a Flakon
Driver kapta.
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   Költségvetés rapid döntéssel

Válasz a Kossuth utca lakóinak

Pén délutánra összehívott testületi
ülés, hiszen a képviselõk alig egy

óra alatt végeztek a meghívóban foglalt
öt napirendi ponttal. Pedig a tárgyso-
rozat négy eleme sokakat érintõ, fajsú-
lyos pénzügyi, gazdálkodási kérdésekkel
foglalkozott, ezekrõl kellett határozatot
hozni, illetve rendeletet alkotni.

A sorban az elsõ az önkormányzat adóssá-
got keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló
határozat volt. Ez egy törvény által elõírt
kötelezettség, lényegében formális feladat.
Nagyjából ugyanez mondható el a tavalyi
költségvetési rendelet módosításáról is, hi-
szen a pénzügyi folyamatok hol egyes tételek
megemelését, hol mások csökkentését teszik
szükségessé.

A harmadik napirendi pont az intézményi
nyersanyag-normákról és a térítési díjakról

szóló rendelet volt. Itt az a legfontosabb tud-
nivaló, hogy a tavalyi számok csak csekély
mértékben módosultak, az érintettek számára
sok újdonságot nem tartalmaznak.

 Annál nagyobb horderejû volt az idei
költségvetésrõl szóló elõterjesztés. A meg-
határozó körülmény az, hogy 2013 óta a
feladatok jelentõs részét az állam közvetlenül
látja el, a területfejlesztés kulcsszereplõi a me-
gyei önkormányzatok lettek, az államigaz-
gatási feladat- és hatáskörök nagyobb része
pedig a járási kormányhivatalokhoz került.
A települési önkormányzatok elsõsorban a
helyi feladatszervezési döntéseket igénylõ
közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság szá-
mára.

 Az idei büdzsé fõ számai: a bevétel 1
milliárd 356 millió 417 ezer, a kiadás 1
milliárd 486 millió 555 ezer, a hiány 130

Idén januárban a Kossuth utca lakói kéréssel
fordultak az önkormányzathoz, melyben az
alábbiakat kérték: az utcán nagy a kamion-
forgalom, ezért a közlekedés lassítására lenne
szükség, bejelentették igényüket járdaépítésre
és felújításra, szemetes kukák kihelyezésére
két ponton, valamint a Kossuth utca és a
Honvéd utca keresztezõdésének szélesítésére.

A kérésekkel kapcsolatban az alábbiakat
tudjuk közölni a lakossággal: a fenti utca
nem önkormányzati tulajdonú út, így a for-
galomkorlátozásban nincs jogkörünk eljárni.
A jelzést továbbítani tudjuk a közút keze-
lõjének.

A kért két darab szemetes kihelyezésének
nincs akadálya, arra februárban sor kerül,
ahogy  az idõjárás engedi.

Járdaépítéseket, felújításokat saját erõbõl
tervezünk a jelzett szakaszon, mert jelenleg
pályázati pénzek erre nem állnak rendelke-
zésre. Az útkeresztezõdés kiszélesítésének le-
hetõségét vizsgáljuk, amint megtörténik az
egyeztetés a vízmûvekkel és a közút kezelõ-
jével, a jelzett rész engedélyeztetése megkez-
dõdik.

Felvetéseiket köszönjük, jobbító szándékú
észrevételeikre a jövõben is számítunk.

            Dr. Horváth Andrea jegyzõ

millió 138 ezer forint. A Pénzügyi Bizottság
elnöke azt hangsúlyozta, hogy keressük a
megtakarítás lehetõségeit. A hiány jelentõsen
csökkenni fog, amikor a társult települések
elfogadják a Humán Szolgáltató Központ, a
családsegítõ és a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás mûködtetésének lakosságarányos
hozzájárulását. Ugyanezért a véglegesítésig
felfüggesztették a kistérségi társulás költség-
vetésének elfogadását is.

 Javíthatja költségvetési pozícióinkat az is,
ha a napelemek segítségével energiát takarí-
tunk meg. Kálmán Béla polgármester össze-
foglalójában kifejtette: költségvetésünk tart-
ható, ha a bennünket közvetlenül nem érintõ
költségek nem változnak, ha folyamatosan
odafigyelünk gazdálkodásunkra.

A képviselõk egyhangúlag elfogadták
városunk idei költségvetését.

Felhívás
Városunk 5. születésnapjára szeretnénk
egy kiállítást rendezni a volt Nyírmadai
Állami Gazdaság életérõl. Tisztelettel
kérjük, hogy akinek tárgyi emléke, érde-
kes története van, és  azt szívesen bemu-
tatná, jelentkezzen a polgármesteri hiva-
talban vagy Nagy Sándornénál (Gárdo-
nyi u. 14.). Segítõ közremûködésüket
elõre is köszönjük.
Nagy Sándorné        Kálmán Béla
szervezõ                 polgármester

éldátlanul rövid volt a február 4-

A Nyírmadai Nyelv- és Zene-

 Alapítványi
tájékoztató

oktatási Közalapítvány képviseletében Rebák
Tiborné kuratóriumi elnök tájékoztatta a
képviselõ-testületet tevékenységükrõl.  Az elõ-
terjesztésbõl kiderült, hogy – bár idén a
nõnapi bál elmaradt, s pályázati lehetõség
híján nyelvi tábort sem rendeztek – a város-
napon immár 4. alkalommal mutatkoztak
be saját standdal, s próbálkoztak támogatás
gyûjtésével (mérsékelt sikerrel…). A nyelvta-
nulás fontosságáról szóló kérdõívüket 29
iskolás töltötte ki.

Az alapítvány anyagilag rendben van,
számlájukon 438.262 forint pihen. Terveik
között szerepel új cd-lejátszók vásárlása, rész-
vétel a Patay-hét rendezvényein (családi nap).
Újdonság még, hogy elköltözés miatt Cson-
káné Doka Lívia személyében új kuratóriu-
mi tagot választottak.

Nem csak brikett…
A napirendi pontok megtárgyalását követõen
Balogh Ferenc tájékoztatta a testületet a
brikett üzem tevékenységérõl. Megtudtuk,
hogy tavaly 4680 egynyári, 4450 kétnyári
virágot és 1525  árvácskát neveltek és ültettek
ki. Ennek értéke a költségek (vetõmag, nö-

 06-70/ 2017597

ményeinket tették gazdagabbá.
Az almafa nyesedék  aprítását
212 hektáron végezték el, a de-

ponált mennyiség mintegy 2500-3000 köb-
méter. Az aprító, szárító, tömörítõ (préselõ)
gépeket a pályázaton nyert pénzbõl vásá-
rolták, s a brikettbõl finanszírozták a fóliák
fûtését is. A munkabéreket a közfoglalkoz-
tatási program fedezi.

vényvédelem) levonása
után is meghaladja a fél-
millió forintot.

Az általános iskola és a
Szociális Ápolási-Gondo-
zási Központ részére össz-
zesen 887 ezer forint érté-
kû  zöldségfélét termeltek
meg és adtak át. A paradi-
csom sûrítménnyel, lecsó-
val, savanyított, illetve
betárolt fejes káposztával
(a Humán Szolgáltató
Központnak adományo-
zott csomagokkal is) intéz- Így készül a savanyított káposzta
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Gazdálkodók figyelmébe!

A növényvédõszer forgalmazása, vásárlása és
felhasználása engedélyköteles, személyhez
kötõdik. A településünkön a képzésen résztve-
võk engedélye (zöld könyve) január 14-én
lejárt.

Az engedély meghosszabbítása céljából
március 3-án délután 1 órától a nyírmadai
Mûvelõdési Ház és Könyvtár emeleti termé-
ben a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Nö-
vényorvosi Kamara szakmérnökeinek közre-
mûködésével ismeret-felújító képzést, oktatás
szervezünk.

A képzés, oktatás és az érvényesített engedé-
lyek kiadásának költsége: 15 ezer forint.

Azon gazdálkodók részére, akik nem ren-
delkeznek 80 órás alapképzettséggel, mód van
egy ilyen oktatás megszervezésére is. Ennek
feltétele legalább 20 jelentkezõ. A képzésen
bárki résztvehet, szívesen látunk a szomszédos
településrõl is jelentkezõket.

Kérjük a tisztelt gazdálkodókat, hogy
február 20-áig részvételi szándékukat a
mezõgazdászi irodában jelezni szíveskedjenek,
személyesen vagy telefonon: a 45/492-166-os
telefonszámon.

A képzés idõpontjára szíveskedjenek ma-
gukkal hozni a korábban kiadott zöld köny-
vet, valamint saját adóazonosító, vagy adó-
számot.

 Fejér Viktória
 városi mezõgazdász

Szinte húsvéti hangulata volt a 2013-
as karácsonynak, a hómentes január
pedig már-már aggodalomra adott
okot, hogy „megette a telet a farkas”.
Aztán a hónap végére leesett a várva
várt hó, amely a hirtelen felmelegedés
és esõ hatására el is olvadt.

Hiányzik a fagypont alatti hõmérséklet,
hiszen tudjuk, a kártevõknek és kórokozók-
nak kedvez a meleg. A vértetvek csak úgy
hemzsegnek a gyümölcsfákon. De ahogyan
már évrõl-évre tapasztaljuk, az idõjárás kiszá-
míthatatlan, és a március is okozhat némi
meglepetést (reméljük, nem kárt).

hûlés nem volt hirtelen, és a hõmérséklet
sem csökkent extrém alacsonyra, mínusz 15-
20 fokra. A mínusz 6-10 fok körüli hõmé-
rséklet nem ártalmas, mínusz 10 fokig nem
károsodnak a gyümölcsösök.

A kertészek idejét az idõjárás osztja be. A
metszés az almásokban már javában zajlik,
van, aki már a lemosó permetezésen is túl
van. Sajnálatos módon a gazdáknak nem
csak a földeken, a mûhelyben van dolguk,
hanem adminisztratív kötelezettségük is
akad, amihez mi segítséget nyújtunk.

Az alábbi, fontos adminisztrációs határi-
dõk, tennivalók várnak a termelõkre:

A kertészeti gépek, technológiai berende-
zések beszerzéséhez a 2013. évben adott
támo-gatás kifizetésének igénylése február
1-je és május 31-e között esedékes.

Az õstermelõi igazolván érvényesítése. Aki
a tételes adózási formát választotta (4 millió)
annak március 21-éig kell igényelni új
betétlapot.

A gázolaj jövedéki adó visszaigénylése az
idén már kizárólag elektronikusan, minden-
kinek a saját ügyfélkapuján keresztül tör-
ténik.

Az AKG támogatási program résztvevõ-
inek, új erdõtelepítõknek, új beruházó, épí-
tõ gazdáknak kötelezõ a monitoring adat-
szolgáltatás!

  Mi lesz az akácosok sorsa?
Rossz híresztelések keringenek arról, hogy
az EU nem támogatná vagy korlátozná az
akácerdõk telepítését, ami a szabolcsi gazdá-
kat igen negatívan érintené. A magyar kor-
mány nem támogat semmilyen olyan új uni-
ós rendelkezést, amely ellehetetlenítené az
akáccal foglalkozó erdõgazdákat és méhé-
szeket.

Az akácos ültetvények felszámolása ha-
zánkban legalább annyira elképzelhetetlen,
mint amennyire például a kukorica termesz-
tésének megszüntetése. Az Európai Bizottság
2013 végén terjesztette elõ új uniós jogsza-
bály megalkotására irányuló javaslatát, az ún.
idegen honos özönfajok (inváziós fajok)
betelepedésének és elterjedésének megelõzése
és féken tartása érdekében, mivel úgy ítélte
meg, hogy a tagállami szintû fellépés nem
elegendõ, egységes uniós megközelítésre van
szükség.

 Magyarország számára kiemelt gazdasági
(erdészeti, faipari és méhészeti) jelentõsége
van az akácos erdõnek. Tárgyalások zajlanak
arról, hogy megkülönböztetett kezelést kap-

jon ez a fajta fa.  Hazánk Európában egyedül-
állóan gazdag a biológiai sokféleség, a turiszti-
kai vonzóerõ és az egészséges élet feltételeinek
és megõrzésének tekintetében. S ennek nem-
csak az „akácos út” (mint a nótában) a része,
hanem az akácos erdõ is.

                                Fejér Viktória
                        városi mezõgazdász

                                                                 Nekünk fontos az akác!

Az ónos esõ csillogó jégburok-
ba öltöztette a természetet.

A gyümölcsösöknek nem ártott a janu-
árban bekövetkezett lehûlés és a február eleji
ónos esõ. A fák mélynyugalmi állapota január
végéig tart, és ezt nem zavarták meg a mele-
gebb periódusok. Szerencse, hogy a lehûlés
nagy átlagban már kényszernyugalmi álla-
potban érte a fákat, amikor még nem indult
meg a nedvkeringésük. Kedvezõ hogy a le-

Tisztelt gazdálkodók,
õstermelõk!
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Fejlesztéspolitika
A tervezés tekintetében a megyék elsõd-

legesen a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Programban (TOP) megvalósuló fej-
lesztésekhez készítenek elõ megyei szintû
gazdaságfejlesztési részprogramokat. Ez az
operatív program felelõs a helyi szintû fej-
lesztési igények támogatásáért, amelyek kie-
gészítik a központi szinten megfogalmazott
fejlesztési célokat és prioritásokat.

A TOP fõ küldetése, hogy kereteket
biztosítson a területileg decentralizált fej-
lesztések tervezéséhez és megvalósításához.

A 2014-2020 közötti források területi
koordinációjának kereteirõl szóló 1115/
2013. (III. 8.) Korm. határozat módosí-
tásáról szóló 1831/2013. (XI. 14.) Korm.
határozat alapján a TOP-ban a decentrali-
zált források tervezése a következõ három
területi szinten valósul meg:

a) megyei szint,
b) megyei jogú városok és térségének

szintje és
c) kisvárosok térségének a szintje.
A Korm. határozat 1. sz. melléklete alap-

ján a megyei önkormányzat tervezési
jogkörében készülõ megyei szintû fejlesztési
programok forrása összesen 45 846,1 M
forint lehet.

Az országhatár mentén fekvõ megyék
ezen kívül részt vesznek a 2014-2020-as idõ-
szakra vonatkozó határon átnyúló európai
területi együttmûködési programok terve-
zési munkacsoportjaiban, amelyek keretén
belül a kormányzati szféra képviselõivel és
a szomszédos országok releváns területi
szintjének szereplõivel egyeztetik a határon
átnyúló fejlesztési elképzeléseiket. A magyar-
román (HU-RO) program elõkészítése 2013
elején megkezdõdött, ezt követõen indult
a magyar-szlovák (HU-SK) program, s év
végére a magyar – szlovák – román – uk-
rán (HUSKROUA) elõkészületei is kör-
vonalazódtak.

A partnerségi
terv a területfej-
lesztési progra-
mok végrehaj-
tása során meg-
határozza az ál-
lampolgárok és a
szakmai közössé-
gek részvételének
szabályait. A
koncepció és a
program társa-
dalmasítása kere-
tében, a partner-

A megyei önkormányzat új helye és szerepe a terület– és vidékfejlesztésben
Területrendezési és területfejlesztési szem-
pontból a Szabolcs–Szatmár–Bereg Me-
gyei Önkormányzat legfontosabb feladata
a megye területfejlesztési koncepciójának,
illetve ezt követõen a megye területfejlesz-
tési programjának elkészítése, amely a 2014-
2020-as költségvetési idõszak Európai Uni-
ós forrásai felhasználásának alapját fogja
képezni.

A koncepció Országgyûlés általi elfoga-
dását követõen dönthet a megyei közgyû-
lés. Az Országgyûlés megerõsíti, hogy az
ország 19 megyei önkormányzata és Bu-
dapest Fõváros Önkormányzata mint
területi önkormányzat a koncepcióban
megfogalmazott célok mint kötelezõ kere-
tek következetes figyelembevétele mellett
jelölték ki a fejlesztési terveikben, program-
jaikban saját céljaikat, illetve határozták
meg prioritásaikat és intézkedéseiket.

A 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források felhasználásának terve-
zésével és intézményrendszerének kialakí-
tásával összefüggõ aktuális feladatokról
szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm.
határozat értelmében a 2014–2020 közötti
európai uniós források felhasználását biz-
tosító operatív programok (OP-k) szerke-
zete az alábbiak szerint alakul:

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
(GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)

 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
 Intelligens Közlekedésfejlesztési OP

(IKOP)
 Környezeti és Energetikai Hatékonysági

OP (KEHOP)
 Emberi Erõforrás Fejlesztési OP

(EFOP)
Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

Kovács Sándor, a
megyei közgyûlés
alelnöke

ségi terv részeként megalakult három part-
nerségi munkacsoport (önkormányzati,
vállalkozói, intézményi és civil) tevékenysé-
gét egészíti ki a megyei közgyûlés 2012.
decemberi ülésén jóváhagyott Elnöki
Konzultációs Testület.

Ahogy azt Kovács Sándor, a megyei
közgyûlés alelnöke elmondta: Az a célunk,
hogy felkészítsük a vállalkozásokat, a megye
gazdasági szervezeteit arra, hogy sikeresen
tudjanak szerepelni a GINOP pályázatain.
De határ menti megyeként kiemelt szere-
pünk és lehetõségünk van a határ menti
együttmûködésben is – ez legalább 10 mil-
liárdos lehetõség – a közös programok
révén.

A 2013. decemberében módosított Tftv.
értelmében a megyei önkormányzat
vidékfejlesztési feladatai között szerepel,
hogy összehangolja a vidékfejlesztési straté-
giákat és akciókat. A megyei önkormányzat
mind szakmailag, mind szervezetileg készül
arra, hogy egy olyan komplex szervezeti
struktúra meghatározó szereplõje legyen,
amely alkalmas az uniós és hazai forrásból
támogatott fejlesztések megvalósítására.

                            Kovács Sándor
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
                     Közgyûlés alelnöke

A február 4-ei testületi ülésen napirend
után Ferenczi István, városunk díszpolgára
kért szót. Elmondta, hogy idén több jeles
évforduló teremt alkalmat arra, hogy tiszte-
legjünk településünk múltja elõtt, lerójuk
tartozásunkat.

Indítványozta, hogy kapjon emléktáblát
a száz éve született Kocsis Ferenc egykori
orvos, az Élet és Tudomány volt fõszer-
kesztõje, László Károly, a szintén száz évvel
ezelõtt született római katolikus lelkész és
I. Patay István, az iskola névadójának édes-
apja, aki 150 évvel ezelõtt hunyt el és az it-
teni régi temetõben nyugszik (kétszer volt

Ferenc, az 1918-ban elesett székely katona
sírjának rendbetételét.

Nagy tartozásunknak nevezte a Nyírma-
dáról elhurcolt több, mint négyszáz zsidó
honfitársunknak emléket állító holokauszt
emlékmûvet, amely a 70 évvel ezelõtti tragé-
diára emlékeztetné az utókort.

A képviselõk támogatták a felvetéseket, azt
ígérték, napirenden tartják, s mihamarabb
meghozzák a szükséges döntéseket.

országgyûlési képviselõ, s mint ilyen, Köl-
csey harcostársa).

 Kezdeményezte továbbá a Patay-család
kriptájának rendbetételét a família anyagi
hozzájárulásával és az egyházzal együttmû-
ködve.

Múlhatatlanul szükségesnek tartja a II.
világháborúban elesett három német és
négy orosz katona sírjának helyreállítását a
régi katolikus temetõben, s ugyanitt Orbán

  Tisztelgés múltunk elõtt
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 December 6-án tartottuk a Mikulás ün-
nepséget. A gyerekek örömmel fogadták az
ajándékokat, köztük a nemzetiségi önkor-
mányzat gyümölcseit. A felsõsök diszkóján
volt tanítványunk, István András zenélt.

iskolai hírek

Elsõ félév - sok az igazolatlan mulasztás
Az I. félévet január 17-én zártuk, majd 27-én
félévi értekezleten értékeltük az elmúlt hóna-
pok munkáját. Néhány adat a 2013/2014-es
tanév I. félévérõl: pedagógus létszámunk 53,
segítõ 3. Tanulói létszámunk 590, ebbõl hal-
mozottan hátrányos helyzetû 370, a nemzeti
kisebbséghez tartozik 360. Egész nap bent
tartózkodik 471 gyerek. Az iskolában 539-en
étkeznek (pazarlóan!).

A tanulmányi átlagok nem módosultak je-
lentõs mértékben tavalyhoz képest. Idén 32
tanuló félévi bizonyítványába került elégtelen
osztályzat, 167-en példás, 82-en rossz magatar-
tást tanúsítottak. Példás szorgalommal tanult
106 gyerek, 119 pedig hanyag módon. A peda-
gógusok 139  családlátogatáson vettek részt.

Az Útravaló Programban 26 tanuló 15
mentorral vesz részt. A mûvészeti iskola óráit

182-en látogatják. Ebben a tanévben 4 nyol-
cadikos tanulónk jelentkezett az Arany János
Tehetséggondozó programba. Mind a neve-
lõtestület, mind az önkormányzat támogatta
pályázatukat, s felvették õket a Nyíregyházi
Zrínyi, illetve a debreceni Tóth Árpád Gim-
náziumba.

Nagy gond, hogy az igazolatlan napok szá-
ma a tavalyi 145-rõl 240-re nõtt. Hiába tesszük
meg a mulasztással járó kötelezettségeinket
(jelzés a Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Járási
Gyámhivatalnak, a Járási Szabálysértési
Hivatalnak), hiába vonják meg sok esetben
az iskoláztatási támogatást, néhány családnál
ez sem tûnik elegendõnek. Tavaly az egész
tanévben 68 tanuló esetében kezdeményez-
tünk intézkedést, most február elején már 66
ez az esetszám.

December 14-én mi rendeztük meg az I. Nyír-
ségi Nihon Tai Jitsu Mikuláskupát. A rendez-
vényen a nyírmadai, nagyecsedi és kisvarsányi
csapatokból 63 gyerek mérte össze technikai
és erõnléti tudását a következõ versenyszá-
mokban: ütésbázis, 1-es kata, kata szinkron,
önvédelem. Iskolánk tanulói nagyon szépen
szerepeltek, a hosszú és fárasztó nap végén a
következõk vehették át érmeiket, amelyeket
szó szerint „kiharcoltak”:

Alsó tagozat:
Csonka Gergõ (1.c.) 1 ezüst, Csonka Mar-

cell (2.b.) 1 bronz, Fejér Boglárka  (2.b.) 1
bronz, Csonka Péter (3.b.) 1 ezüst, 2 bronz,
Hanyu Norbert (3.b. 1 ezüst, Jóni Zsolt  (3.b.)

1 bronz, Nagy Kitti (3.b.) 1 bronz, Szûcs
Dóra (4.b.) 3 arany, Márton Senon  (4.c.) 2
ezüst, 1 bronz.

Felsõ tagozat:
Kovács Domonkos (5.a.) 1 arany, Szabó

Bence (5.a.) 1 arany, 1 ezüst, Jóni Csaba (5.c.)
1 arany, Kovács Gábor  (5.c.) 1 arany, 1 ezüst,
1 bronz, Jónás Barbara  (6.c.) 4 ezüst, Kovács
Bence  (7.a.) 1 arany, 1 bronz, Leskó Lilla
(7.c.)  3 bronz, Farkas Alexandra (8.a.) 2 arany
2 ezüst, Varga Richárd  2 bronz, Sukta
Bernadett 2 bronz, 1 ezüst.

Köszönjük Iván János 2. kyu mester felké-
szítõ munkáját, és minden gyereknek gratulá-
lunk sikeres  teljesítményéhez.

I. Nyírségi Nihon Tai Jitsu Mikuláskupa

  Idõrendben

 A téli szünet után, január 7-én a nevelõ-
testület az SZMK és az önkormányzat jóvol-
tából újévi vacsorán vett részt, ahol vidám
mûsorral köszöntötték az újévet.

 A január az IPR pályázat kulturális prog-
ramjainak a megvalósításával telt. Ennek ke-
retében nálunk járt a Bibuci Gyermekszín-
ház, amelynek mûsorát minden alsós  megte-
kintette. Januárban az egész alsó tagozat
kétszer látogatott el Nyíregyházára a Cine-
ma Citybe. A gyerekek nagy örömmel vet-
ték, hogy 3D-s moziba jutottak el. Megnéz-
tük a Jégvarázs, a Pulykaland, a Khumba és
a Mogyorómeló címû animációs filmeket.

Az 1. és 2. évfolyamosok Debrecenben a
Vojtina Bábszínház mûsorát látták, mely
rendkívüli élményt nyújtott számukra.

 Az éves munkatervünk alapján feb-
ruárban volt a Valentin napi köszöntõ és a
farsang is.

 Karácsonykor Doka István nagyszülõtõl
kaptuk a fenyõfát. A karácsonyi ünnepségen
108 gyerek szép, megható mûsorát láthattuk.
Fellépett az énekkar is. A mûsor készítõi:
Fülöpné Szûcs Anikó, Nagy Istvánné, Sarka
Lászlóné, Tamási Ildikó, Bori Enikõ, Meze-
iné Topolánszky Ágnes, Lipuszné Mucsonyi
Szidónia és Bereczné Herczegh Éva Zsuzsan-
na voltak. A negyedikes gyerekek a városi
fenyõünnepségen is felléptek.

        Nálunk is járt a Mikulás

Jelenet a karácsonyi mûsorból

A diákönkormányzat tagjai Bu-
dapesten meglátogatták a Terror Há-
zát, a Babilon Centerben pedig inter-
aktív foglalkozáson vettek részt.

 Vetélkedõn emlékeztünk meg január 22-
én a Magyar Kultúra Napjáról, a gyõztes a
7. a. osztály csapata lett. A vetélkedõ vezetõje
Gergely-Szabó Anikó volt.
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a mûvelõdési ház és könyvtár hírei

Örömhír, hogy a Biztos Kezdet Gyerekhá-
zat mûködtetõ szolgáltató szervezet pályáza-
tunkat elfogadta, beadványunkat a 2014.
január 1-jétõl 2016. december 31-éig terjedõ
idõszakra nyertesnek nyilvánította.

Folytathatjuk a munkát, s továbbra is
egyaránt kínálunk foglalkozásokat, prog-
ramokat a gyermekek és a szülõk számára,
valamint fórumokat szakemberekkel. A szol-
gáltatásunk egyik legfontosabb célja, hogy
a gyerekek a lehetõ legkorábbi életkorban
megkapják azt a támogatást, ami segíti ké-
pességeik kibontakozását.

Az év kicsit nehezen indult, hiszen az
ünnepek után nehéz volt visszazökkenni a
hétköznapokba. Igyekeztünk a szülõket
motiválni, erõsíteni, hogy újult erõvel
kezdjük az évet. Februárban lettünk négy
évesek. A hónap végén, 25-én farsangi mu-
latságot tartunk, az elõtte való napon far-
sangi fánkot sütünk, a gyerekeket arcfes-
téssel várjuk. Külön díjazzuk a jelmezben
érkezõ szülõket.

                               Buza Andrea
                    a gyerekház vezetõje

nyert a Mocorgó

Zajosan ért véget a 2013-as év, mely a nagy-
sikerû évadzáró Rockzone-bulival feje-
zõdött be.

Az új év elsõ két hónapjában egészség-
megõrzési elõadásokat szerveztünk szûrõ-
vizsgálatokkal egybekötve. Ezeken az elõadá-
sokon a megelõzésre fektetik a hangsúlyt
meghívott elõadóink. Örömmel tapasztal-
juk, hogy egyre többen vesznek részt ezeken
a tájékoztató jellegû elõadásokon.

Az intézmény ezekben a hetekben végzi
a statisztikai zárást és készíti a költségvetést.

Napsugaras hírek
Önvédelem az óvodában

Nagy érdeklõdés közepette indult önvé-
delmi foglalkozás óvodánkban. Mindany-
nyian tudjuk, hogy a kicsik mozgásigénye
igen nagy, ezért is jó, ha sportolnak. Ez kitar-
tásra, fegyelemre, toleranciára is neveli õket.

Munkaközösségek
Óvodánkban két munkaközösség mûködik,
évente új feladatokat, célokat maguk elé tûzve
végzik munkájukat. Az egyik az egészséges
életmód, a testmozgás fontosságát hangsú-
lyozza a „mozgás” foglalkozások megtervezé-
sével, szervezésével.

A másik munkaközösség célja a Szülõk
Klubjának újraindítása. Szeretnénk több
programmal megszólítani az anyukákat,
apukákat, nagyszülõket, hogy minél több
alkalom legyen a kötetlen találkozásokra,
tapasztalatok,  kérdések megbeszélésére.

Közös hittan
és adventi készülõdés

Az ünnepvárás során a szülõk gyermekeikkel
együtt vehettek  részt a hittan foglalkozáso-
kon. Köszönjük Bokros Elekné református
lelkésznek, hogy szavaival hozzásegített
minket ahhoz, hogy ne csak a lakásunk, a
környezetünk, de a lelkünk, a szívünk is ün-
neplõbe öltözhessen. Hagyomány már óvo-
dánkban az adventi készülõdés. Idén egy kis

barkácsolásra invitáltuk a szülõket. Olyan
dolgokat készítettünk,  amiket otthon is
megcsinálhatnak együtt a gyerekeikkel
(kartonból kivágott hópihék, szalvétatartók,
ablakfüzérek).

 Mikulás
Idén többek között „Zsuzsi” látogatott el
hozzánk vidám, zenés mûsorával, s szerzett
szép élményeket óvodásainknak. A gyerekek
ritkán élvezhetik az élõ zene varázsát, s a
gyerekdalok éneklésébe szívesen bekapcso-
lódtak, táncoltak.

December 6-a sok örömet hozott az óvo-
dásoknak: reggel az óvó nénik szép, Mikulás-
váró mesét báboztak el a gyerekeknek. Utána
mindenki a csoportjában kapta meg a cso-
magját.

díszítettek a gyerekek, s csodálattal állták
körbe, énekeltek alatta. Természetesen ajándék
is került alá.

Jó hír a könyvbarátoknak, hogy tavaly
474 darab dokumentummal bõvült könyv-
tárunk. A jövõben is igyekszünk olvasóink
kedvére tenni, beszerezni az érdeklõdési
körüknek megfelelõ köteteket. Itt is sze-
retnénk megköszönni özv. Gajdos János-
nénak és Pásztor Józsefnének a könyvtár
részére felajánlott könyveket.

Folyamatosan készülünk az ez évi prog-
ramok megvalósítására.

A mûvelõdési házban napi három tanfo-
lyamnak adunk helyet az esti és délutáni
klubfoglalkozások mellett.

Most sem jött üres kézzel a
Mikulás

Karácsony
A karácsonyvárás is sok-sok szép élményhez
juttatta a kicsinyeket. Óvodánk Bóbita ma-
zsorett-csoportja idén igazi téli hangulatot
idézõ táncot is tanult, amit nagy öröm-mel
adtak elõ a Szociális Ápolási és Gondozási
Központ nyugdíjasainak, karácsonyi ünnep-
ségükön. Valamennyi csoport vitt díszeket
a mindenki karácsonyfájára, s  egyúttal a
Betlehemet is megcsodálták a kicsik.

Az idõsek otthonának lakói is gondoltak
ránk: rengeteg plüss játékot kaptunk tõlük.

Mind a 10 csoportban szép karácsonyfát

Nagy örömmel helyezték el sa-
ját készítésû díszeiket a mindenki
karácsonyfáján az ovisok

Az idõsek otthonának lakói sok
szép ajándékkal kedveskedtek az
óvodásokak

Óvó néni is jár iskolába?
Óvodapedagógusaink egy pályázatnak
köszönhetõen „számítógépes” tanfolyamra
járnak. Oktatónknak, Kukuts Csillának
köszönhetõen sok hasznos ismerethez
jutunk.

Új óvodapedagógusaink
Szabó Éva Nyírjákóról jár át a Katica cso-
portba. Több éves szakmai gyakorlat van
mögötte, eddig Debrecenben dolgozott.

Matzon-Sipos Angéla Vásárosnaményból
utazik ide naponta, a Süni csoport gyerekei-
hez. Õ a fõiskola elvégzése után Mezõka-
szonyban dolgozott, s most úgy döntött,
megpályázza a meghirdetett állást.

Nagy szeretettel fogadtuk mindkettõjüket,
s kívánunk nekik sok örömet, sikereket.
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Labdarúgás: a tavaszi rajt elõtt

 Még tavaly december 17-én történt, hogy
egy madai lakos a vásárosnaményi járásbí-
róság által hozott távoltartó végzésben fog-
laltakat kétszer is megszegte, ám a kiérkezõ
rendõrök mindkét esetben tetten érték. Sza-
bálysértési õrizetbe vették, lefolytatták a
gyorsított bírósági eljárást, és nagyobb
összegû pénzbírságot szabtak ki rá.

Decemberben és januárban városunk kül-
területén három esetben négy, az  õrs illeté-
kességi területén további négy esetben hét
személlyel szemben kezdeményeztek szabály-
sértési eljárást falopások miatt. Az elkövetõ-
ket pénzbírsággal büntették.

Januárban egy védekezésre képtelen madai
lakost közterületen súlyosan bántalmazott
egy férfi, akit rövid idõn belül elfogtak.

Itt mondjuk el, hogy a madai rendõrõrs
állományába tartozó Jakab Tamás december
1-jétõl körzeti megbízott csoportvezetõi

A Nyírmadai Szabadidõ és Sport Egyesület híreibõl

megbízást kapott. Az idevalósi fiatalem-
bernek a képviselõ-testület jó egészséget, jó
munkát, kitartást kívánt.

Születtek:
Horváth Barbara Vanessza, Iván Lara

Lili, Jakab Hanna, Krivács Áron, Kósa
Dávid, Matolcsi Tamás Zsigmond, Bihari
Réka, Lõrincz Virgínia, Balogh Péter,
Balogh Tifani,  Nagy Petra Ilona, Zámbó
Dávid, Aranyos Valentina Flóra, Horváth
Kitti,  Rózsa Krisztián Patrik, Balogh Kira
Ilona, Pataki Szilvia Szintia, Fojtovics
Kinga, Balogh Edina Gréta, Zsigó János,
Zámbó Andor.

90. születésnapját ünnepelte:
Tejfel Zsigmondné.
Elhunytak:
Takács Istvánné, Dancsi Sándor, Ko-

vács Gyula, Balogh József, Gazdag József,
Nagy Tibor Sándorné, Driszkó Miklós,
Szikszai Imre, Pál Miklós, Lõrincz
Györgyné,  Félegyházi Gáborné.

anyakönyv

Lapunk legutóbbi számában felemás-
nak neveztük focistáink õszi teljesítmé-
nyét, s az sem adott okot túl sok bizako-
dásra, hogy a tavaszról elõrehozott 16.
fordulóban is vereséget szenvedett csa-
patunk.

Az õszre visszatekintve látható, hogy a
hazai meccsekkel nem volt gond, hiszen itt-
hon 21 pontot szereztünk, idegenben vi-
szont harmatosan szerepeltünk, mindössze
6 pontot sikerült begyûjteni. A teljesítmény
hullámzó voltát mutatja, hogy arattunk gyõ-
zelmeket a legjobbak ellen (Baktalórántháza,
Kemecse), s kaptunk váratlan zakókat.

Az okokat vizsgálva megemlíthetõk a sérü-
lések, az eltiltások, de esetenként a fegyelme-
zetlenség, az akarathiány rovására írható a
gyengélkedés. S persze arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy a mezõny igen sûrû, kie-
gyensúlyozott.

A cél továbbra is az 1-5. hely valamelyi-
kének megszerzése, ehhez azonban mind a
védelemben, mind a támadósorban erõsí-
tésre lenne szükség (lapzártakor még senki
nem érkezett, hazament viszont az apagyi
Hegedûs Levente). A téli szünetben rende-
zett felkészülési tornákon mindenesetre jól
szerepelt a gárda, a kérdés persze az, hogy
jelent-e ez valamit a jövõre nézvést…

Búcsú Szabó Bélától
Február 2-án elhunyt
Szabó Béla, aki 1990-
1994-ig önkormány-
zati képviselõként
vállalt részt a település
közéletének a szerve-
zésébõl. Hasznos taná-
csaival a késõbbiek-

  Szabó Béla

ben is segítette a helyi közvélemény formá-
lását. A Mezõgép vállalat, majd az Nyír-Ag-
romasin Kft. ügyvezetõje volt nyugdíjazá-
sáig. Nagyszerû ember az, aki a halálával is
az emberi szeretet erejét képes megõrizni.
Szabó Béla ilyen ember volt.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.

Szeretném hálás köszönetemet nyilvání-
tani minden hûséges barátomnak, akik
eljöttek drága feleségem, Katika néni bú-
csúztatására. Egyúttal azoknak a jólelkû
madai embereknek is, akik szívükben em-
lékét felidézték, amikor a harangok érte
szóltak.

Bárcsak újra erõm lehetne, hogy közte-
tek élhessek és segíthessek betegségeitek or-
voslásában.

Öreg és beteg szívem melegével:
                          Dr. Hajdu János

köszönet

Egyesületünk fõként a hobbi sportot és a
szabadidõ hasznos eltöltését próbálja szer-
vezett keretek között lebonyolítani. Az
egyesület három szakosztállyal alakult: fut-
ball, asztalitenisz és kosárlabda. Hetente
tartanak mérkõzéseket, edzéseket, amelyekhez
bárki csatlakozhat.  Az elmúlt években nyolc
nemzetközi sporttábort szerveztünk, ame-
lyeken közel 300 gyerek vett részt térítésmen-
tesen.

Mindig képviseltetjük magunkat a városi
rendezvényeken, sõt szerveztünk a város egé-
szének sportnapot, ahová más településrõl
is érkeztek csapatok. Rendeztünk emlékku-
pákat és gyûjtést a rászorulók részére. Évente
többször is tartottunk sportmérkõzéseket
fõzéssel, bográcsozással egybekötve. A válsá-
got mi is megéreztük, igen nehéz pénzt talál-
nunk a rendezvényeinkhez. Folyamatosan
pályázunk, és sikerül is kisebb-nagyobb
összegeket elnyerni. A kisebb pályázatokat
sikeresen megvalósítjuk, de a nagyobb léleg-
zetûeket a magasabb önerõ hiányában nem
tudjuk vállalni.

Tavaly alakult a mind népszerûbb önvé-
delmi szakosztályunk. Vezetõje Iván János,
aki levélben számolt be az elmúlt évrõl.

„Két éve alakultunk 6 érdeklõdõvel,  2013-
tól pedig a NYISZASE tagja vagyunk.

Kéthavonta tartunk rendezvényeket, illetve
nagynevû mestereket hívtunk meg, ahol a
Nihon Tai Jitsut tudtuk népszerûsíteni.
Többször járt nálunk a központi egyesület
elnöke is shihan Vikartóczky Gusztáv, aki-
nek köszönjük a segítséget. Sok segítséget
kaptunk a szponzoroktól, az önkormány-
zattól, az egyesülettõl. 2013 decemberében
nagy sikerû háziversenyt rendeztünk.

Köszönjük a támogatásokat, felajánlásokat
és a szülõi munkát, a finom süteményeket.
Külön köszönöm Lovas Zoltán és Bárány
János mesterek segítségét! Remélem, a 2014.
év  sem lesz majd eseményekben szegé-
nyebb. OSU!”Az egyesület nevében én is
megköszönöm támogatóinknak az önzetlen
segítséget

                                Szojma Péter
                         NYISZASE elnöke
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