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Alakuló ülést tartott az új képviselõ-testület
Tíz nappal a választás után, október 22-én
megtartotta alakuló ülését a (részben új) kép-
viselõ-testület. A megjelenteket – köztük az
intézmények vezetõit – Kálmán Béla, vá-
rosunk immár negyedik ciklusát kezdõ pol-
gármestere köszöntötte, majd Tóth László,
a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoz-
tatta az egybe gyûlteket a választás eredmé-
nyérõl. Nyírmada elsõ embere azt hangsú-
lyozta, hogy a 60,5 százalékos részvétel –
amely jóval az országos átlag fölött van –
növeli a megválasztottak legitimitását és fele-
lõsségét.

Ezután a polgármester és az önkormány-
zati képviselõk eskütétele következett. Mudri
Barnabás korelnök – úgy is mint a hatodik
ciklusát kezdõ képviselõ – megköszönte a
választópolgárok bizalmát, s jó munkát kí-
vánt a tisztségviselõknek, a testület tagjainak.

Harmadik napirendi pontként a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat jórészt techni-
kai jellegû módosítása következett. Mivel
az oktatás és nevelés a változások ellenére
továbbra is az önkormányzat alapfeladatai
közé tartozik, bennmaradt az új SZMSZ-

ben is. Név szerint belekerültek a most meg-
választott képviselõk, továbbá a megválto-
zott elnevezésû bizottságok és azok tagjai, s
tartalmazza a dokumentum a testületi mun-
ka „játékszabályait” is.

A következõ feladat az alpolgármester
megválasztása volt (erre a polgármester tehet
javaslatot). Kálmán Béla az elmúlt három
ciklus munkája alapján ismét Jeszenszki
Józsefet nevezte meg mondván, hogy tisz-
tessége, becsületessége alkalmassá teszi erre
a tisztségre. Tiszteletdíját bruttó havi 100
ezer forintban állapították meg (mivel ez a
törvényben rögzített 157 ezer forintos alsó
határtól is elmarad, az érintett a 100 ezer
fölötti részrõl írásban lemond, így javadal-
mazása ugyanannyi lesz, mint eddig volt).

Egyhangúlag elfogadta a testület a bizott-
ságok megalakításáról és összetételérõl szóló
elõterjesztést, majd mindannyian letették az
esküt.

Ügyrendi Bizottság: elnök: Krivács Csaba.
Tagok: Mudri Barnabás, Kovács István.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

elnök: Gerõ Csaba, tagok: Mudri Barnabás,

Kovács István, Szûcs József, Ferenczi István.
Ifjúsági, Mûvelõdési és Sport Bizottság:

elnök: Szabóné Jakab Anikó, tagok: Csernáti
Sándorné, Juha Bertalanné, Balogh György,
Dorka Gábor.

Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság:
elnök: Juha Bertalanné, tagok: Csernáti
Sándorné, Szabóné Jakab Anikó, Sólyom
Balázsné, Samu Károly.

A polgármester javadalmazását új törvény
szabályozza, ezért fizetése a korábbinál ala-
csonyabb, 448 ezer 700 forint lett. Ehhez
jön még a régebbi 30 százalék helyett 15
százalék költségtérítés, azaz 67 ezer 300 fo-
rint.

Új arcok a képviselõ-testületben
Kovács István

Nyírmadán
s z ü l e t e t t
1957-ben, s
az általános
iskola elvég-
zése után
Budapesten,
az erõsára-

Szabóné
Jakab Anikó

Vásárosnaményban született
1973. december 12-én, de ettõl
eltekintve minden Nyírmadához
köti. Az itteni általános iskola
elvégzése után Mátészalkán, az
Esze Tamás Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola diákja
lett, itt kapott érettségi bizonyít-
ványt. Ezután Nyíregyházán, az
Egészségügyi Fõiskolát végezte el
védõnõi szakon. A diploma
megszerzését követõen, 1995-

1997 között
Vásárosna-
m é n y b a n
kezdett el
dolgozni he-
lyettesítõ vé-
dõnõként,
de egy üres
állásra meg-

mú szakközépiskolában tanult.
Innen a Kandó Kálmán Villa-
mosipari Mûszaki Fõiskola erõ-
sáramú karára ment, ahol okle-
veles villamos üzemmérnökként
végzett.

A fõiskola után 1979-tõl kez-
dett dolgozni itthon, az állami
gazdaságban. A következõ évben
18 hónapos tartalékos tiszti
képzésen teljesítette a sorkatonai
szolgálatot, és hadnagyként sze-
relt le. Közben elvégzett egy ener-
getikusi tanfolyamot.

1983-ban megnõsült, két fiuk
született, akik már felnõttek,
dolgoznak 1993-ban feleségével
megalakították a Mada-mix Bt-t,
amely kezdetben az állami gazda-
ság vízmûvét üzemeltette, majd
1997 augusztusában az Ady End-
re út 34. szám alatti családi házuk

Kovács István

földszintjén megnyitották Sze-
rencse Játékbolt néven mûködõ
lottózójukat. Az üzletben újságot,
telefon és EON feltöltõ kártyá-
kat, papír- és írószereket, játéko-
kat is lehet vásárolni. Rengeteg
emberrel találkozunk itt, s meg-
beszéljük velük a város lakóinak
minden gondját, baját. A legtöb-
ben úgy ismernek, hogy a „lot-
tós” – teszi hozzá.

A közéleti szerepvállalásával
kapcsolatos kérdésünkre elmond-
ta, hogy a rendszerváltás elõtt –
mint oly sokan mások – részt
vett az ifjúsági mozgalomban,
több éven át volt az MHSZ helyi
titkára, tagja az akkori pártnak.
Négy évvel ezelõtt már elindult
a választáson, de akkor a 11. he-
lyen zárt, nem került be a testü-
letbe. Most az ismerõsök, a ma-
dai emberek unszolására próbál-
kozott a mandátum megszerzé-
sével, s ezúttal sikerült.

Tudom, hogy mindennél fon-
tosabb a munkahelyteremtés, de
ezt mi alig tudjuk befolyásolni,
ezért én inkább az emberek min-
dennapi gondjainak megoldásá-
ban szeretnék segíteni, azért dol-
gozom, hogy városunk fejlõdjön.

Szabóné
Jakab Anikó

hirdetett pályázatot elnyerve ha-
zajött. Amikor Juha Bertalanné
(aki immár képviselõtársa) nyug-
díjba vonult, õ lépett a helyére,
s lett városunk vezetõ védõnõje.
Idõközben idén a megyeszékhe-
lyen az oktató védõnõi végzett-

séget is megszerezte. Házasság-
kötésének éve 1999, s egymás után
megszülettek a fiúk, akik ma 13,5,
8,5 és 3,5 évesek. Itt építkeztünk,
itt akarunk maradni – avat be a
család terveibe.

A közösség érdekében végzett
munka az õ esetében sem most
kezdõdik. Négy éven át voltam
az önkormányzat Egészségügyi és
Szociális Bizottságának külsõ
tagja, négy évig a Vöröskereszt
járási vezetõségének tagja, egy éve
pedig az általános iskola Szülõi
Munkaközösségének elnökévé
választottak.

   Ami a testületi munkát illeti,
elsõsorban a szakmai tapasztala-
taira támaszkodik, hiszen az
egészségügyi és szociális ellátás
érintettjei közül sokakat ismer
személyesen is. (A kampányban
nekem szórólapom se volt –
jegyzi meg). Fontosnak tartja,
hogy a fiatalok közül minél töb-
ben tanuljanak tovább, de aztán
jöjjenek haza, tudásukat váro-
sunkban kamatoztassák. Ezáltal
lesz Nyímada olyan település,
amely nem öregszik, hanem fia-
talodik. Másik nagy célja, hogy
a ciklusban épüljön meg az egész-
ségügyi centrum. Tudom, hogy
a képviselõség nagy felelõsséggel
jár, hiszen emberek sorsáról dön-
tünk – mondja búcsúzóul.

Az új képviselõ-testület
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Napirenden
a doktorok

Igazán fontos, városunk összes lakóját
érintõ elõterjesztés mindössze egy került
a képviselõk asztalára a december 2-
án tartott testületi ülésen. Ez pedig a
háziorvosi és a fogorvosi ellátás mûkö-
désérõl szóló beszámoló volt.

Az 1. számú háziorvosi körzetrõl dr.
Nyéki Tamás, a 2.-ról dr. Szõllõsi Gábor, a
fogorvosi szolgálatról dr. Bácsa Gellért Ákos
készített írásos összefoglalót.

A témát megvitató szakbizottságok, dr.
Pataki Piroska járási fõorvos és Kálmán Béla
polgármester egybehangzóan állapította
meg, hogy orvosaink mindegyike magas
színvonalú ellátást nyújt, s ezért köszönet
illeti õket.

Ismételten elhangzott, hogy önkormány-
zatunk egészségügyi központ megépítését
tervezi pályázati segítséggel. Megvalósulásáig
is – december közepétõl – megoldja a 2.
számú körzet elhelyezését egy új telephelyen
(az iskola épületében, ahol a szükséges áta-
lakítás minimális). Ezzel megszûnik az ed-
digi állapot, hogy a két háziorvosi rendelés
egy rendelõben történik.

„Befogadó település” Nyírmada
A sérültséggel élõ embereket hozza kö-
zelebb az épekhez a Revita Alapítvány
„Befogadó település” (NEA-KK-14-
SZ-0965) címet viselõ programja.

Baktalórántháza, Apagy és Rohod után
október 6-án Nyírmada volt a programso-
rozat negyedik állomása. A Patay István

Ügyeskedés bekötött szemmel

A gyerekeknek újdonságot je-
lentett a háromkerekû tan-

dem-kerékpár

Általános Iskolában megvalósult rendez-
vényen az érdeklõdõknek lehetõségük volt
élményalapú, gyakorlatias programokon
kipróbálni milyenek a látás-, mozgás-, hallás-
és beszédsérült emberek mindennapjai.

A ,,Befogadó település” programsorozat
nyírmadai állomásán e mellett egy értelmi
fogyatékosokról szóló filmet nézhettek és
kétféle totót tölthettek ki a diákok. A ren-
dezvényen a kerekesszékeket, az akadálypá-
lyát és a háromkerekû tandem-kerékpárt a
nyíregyházi Guruló Mûhely biztosította.

Nemzeti

Október 22-én délután az esõ miatt a mû-
velõdési ház emeleti nagytermében tar-
totta meg az 1956-os forradalom és sza-
badságharcra emlékezõ ünnepségét váro-
sunk önkormányzata.

Az egybegyûlteket Kálmán Béla pol-
gármester köszöntötte, s rövid beszé-
dében párhuzamot vont 1848/49 ese-
ményeivel, s szólt az ifjúság szerepérõl,
az összefogás szükségességérõl és a sajtó
felelõsségérõl.

Ezt követõen általános iskolánk szín-
játszó köre és énekkara adta elõ színvo-
nalas mûsorát (képünkön), majd az
intézmények, civil szervezetek elhelyezték
koszorúikat a Kálvin téri kopjafánál.

ünnepünk

sztráda a kertek alatt

A sztráda a tervek szerint az évtized végére
eléri az ukrán határt.

Városunk vezetése, lakossága abban bízik,
hogy az autópálya közelsége hozzájárul a
befektetõi hajlandóság növekedéséhez,
javítja a foglalkoztatást, közelebb kerülünk
a fõvároshoz, Nyugat-Magyarországhoz,
Európához.

Október 10-én átadták az M3-as autópálya
11,9 kilométeres, a 49-es úttól (Õr község
határától) Papos, Pusztadobos és Nyírpa-
rasznya érintésével Vásárosnaményig érõ
új szakaszát. A 2x2 sávos út építése 350
napot vett igénybe, 15 milliárd forintos
költségének 85 százaléka uniós támogatás
volt.

 A szociális város rehabilitáció legfrissebb
állomásaként újabb felújított utak és a ját-
szóterek mûszaki átadása történt meg. El-
kezdõdött a régi görög katolikus iskola re-
konstrukciója is.

 Öt önkormányzat úgy döntött, hogy
kilép a Szociális Támogató, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulásból (14 tele-
pülés maradt), ezért módosítani kellett a
társulási megállapodást.

 Elfogadta a képviselõ-testület a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapodást, amelynek
tartalma lényegében megegyezik az elõzõvel.

 Indokoltnak tartja önkormányzatunk
a mezõõri szolgálat felállítását, ezért az a
döntés született, hogy egyelõre egy fõvel
(teljes felszereléssel) induljon el, s munkáját
három nem hivatásos kisegítõ támogassa.
Az õ kiválasztásuk késõbb történik meg.

 Elfogadták a képviselõk a polgármesteri
hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
valamint a jövõ évre vonatkozó belsõ ellen-
õrzési tervét.

 A képviselõk alkalmasnak tartják a fela-
datra, ezért támogatták Tóth Tibor rendõr
hadnagy, megbízott õrsparancsnok január
1-jétõl történõ kinevezését.

hírek röviden
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Gazdálkodók figyelmébe

   Továbbra is vásárolható káposzta (50 ft/kg) és sárgarépa (80 ft/kg)

Hosszúra sikeredett az idei õsz. Alacsony ár
mellett nagy kukorica és almatermést ta-
karítottak be a gazdák. Igaz, a kukorica zöme
még „lábán” van, de ez köszönhetõ a csapa-
déknak, vagy csak várják a gazdák, hogy
emelkedjen a felvásárlási ár, ami most jócskán
3000 forint alatt van. De arra is kell számí-
taniuk, hogy felmerülhet a vadkár veszélye.

Káposzta…

„Káposzta, káposzta, téli nyári káposzta...”
– szól a közismert dal népünk legelterjed-
tebb, nem igényes, fagytûrõ és nem utolsó
sorban legolcsóbb zöldségérõl. A káposzta
Kisázsiából származik. Az a tény, hogy rend-
kívül egészséges és kitûnõ vitaminforrás, már
az ókor óta tudott. Termesztésével már
körülbelül 4000 éve foglalkoznak. Segíti a
szervezet méregtelenítését, vastartalma javítja
a vérképzést, magas a jód tartalma. A savanyú
káposzta értékes C-vitamin forrás és a
daganatok kockázatát is csökkentheti. Már
10 kg nyers káposztából – ami kb. 600 forint
– lehet készíteni házilag egy vödörnyi sa-
vanyú káposztát, ami influenza esetén az
egész családnak segít, megelõzi a megfázást,
ráadásul és finom is.

A közfoglalkoztatás programban résztvevõ
növénytermesztési csoportunk idén szép
káposztatermést takarított be. A tavalyi ta-
pasztalatszerzés idén meghozta az eredmé-
nyét. A termés egy részét a konyhák dol-
gozták fel, másik részét értékesítettük, illetve
tároltuk.

Gazdálkodás
a nitrátérzékeny
terülteken

A nitrátérzékeny területeken való gazdál-
kodás egyetlen célja a versenyképes, gazda-
ságos mezõgazdasági tevékenység, ami kör-
nyezetünk tisztaságát és védelmét garantálja.
El kell elosztani azt a tévhitet, hogy a mezõ-
gazdaság tönkretette a termõföldeket! A nit-
rátérzékeny területeken 170 kg-ig nitrogén
hatóanyag kijuttatható egy hektárra, ami 5
mázsa 34-es N mûtrágyával számolva jelen-
tõsen növeli a termesztett kultúra elõállítási
költségét. Azzal is számolni kell, ha a nitrogén
felvétele optimális csapadékmennyiséggel
párosul, ami idén jócskán adott volt (lásd a
példát: jó év, jó termés, alacsony, ami azt
mutatja, nem stabil a piaci árszabályozás).

Mint minden évben, idén is kötelezõ a
nitrát érzékeny területeken gazdálkodóknak
a trágya kijuttatásról való jelentés a NÉBIH
felé. Ami változott: a jelentést már nem pos-

tai úton, hanem kizárólag elektronikusan
lehet ügyfélkapun keresztül elküldeni az el-
lenõrzõ szervhez. Ha a gazdálkodó nem ren-
delkezik ügyfélkapuval, jelentését az enyémen
adom fel.

Mindenkit kérek, hogy a rugalmas ügyin-
tézés érdekében legyenek szívesek felhozni a
tavalyi jelentés másolatát, a területalapú tá-
mogatási kérelmet és a terület helyrajzi szá-
mát. Összegezve: tavalyi nitrát jelentés, támo-
gatási kérelem, adóazonosító, adószám, re-
gisztrációs szám, helyrajzi szám szükséges,
mert ezek hiányában nem lehet kitölteni a
nyomtatványt.

A jelentés beküldési határideje: december
31-e, de az ünnepekre való tekintettel kérem,
hogy még december 23-a elõtt tegyenek ele-
get a felhívásnak.

Az õstermelõi igazolvány
cseréje

Felhívom a figyelmét azoknak az õster-
melõknek, akik 2009. január 1-jét követõen
váltották ki az õstermelõ igazolványt (zöld
színû) és azt 2013-ban vagy 2014-ben nem
cserélték le az újra (a barnára), december
31-éig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását.

A kamarai tagoknak a csere ingyenes. A
cserére azért kerül sor, mert a törvény szerint
a régi igazolványok december 31-éig érvé-
nyesek, azaz jövõ év január 1-jétõl már nem
használhatók.

Fontos, hogy az igazolvány kiváltása még
január 1-je elõtt megtörténjék, hogy az õster-
melõi tevékenység jogszerû folytatása ne
sérüljön.

Ezúton is köszönöm mindenkinek a közös
munkát, segítséget, magam és kolléganõm
nevében is áldott karácsonyt és boldog,
egészségben és sikerekben gazdag újévet kí-
vánunk!

                       Fejér Viktória
mezõgazdász

sorokban

Ajánlatkérés
A képviselõ-testület egy korábbi ülésén
elhangzott már, hogy az önkormányzat nö-
vénytermesztési, kertészeti programjához
szívesen bérelne (esetleg vásárolna) megmû-
veletlen kerteket, szántókat, gyümölcsö-
söket. Azóta voltak már érdeklõdõk, s az
önkormányzat továbbra is várja az aján-
latokat.

Kóborlók akciók
Parlagfû mentesítés és parkosítási akció Nyír-
madán címmel újabb sikeres projektet va-
lósított meg a Kóborlók Állatvédelmi Egye-
sület. Elõbb a parlagfûvel szennyezett, elga-
zosodott területeket tisztították meg, majd
árvácskával beültetett fa virágládákat és sze-
métgyûjtõket helyeztek ki a közterületekre.
Mindez csaknem 3 millió forintból, a szo-
ciális városrehabilitáció keretében elkülö-
nített alap felhasználásával valósult meg.
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 Múltidézõ emléktáblák

 Október 2-án a Népmese Napja alkal-
mából az általános iskola több alsó tagozatos
osztálya látogatott el a könyvtárba, ahol
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Tisztelgés múltunk elõtt címmel idei
elsõ számunkban adtunk hírt arról,
hogy a képviselõ-testület február 4-én
tartott ülésén Ferenczi István, iskolánk
nyugalmazott igazgatója, városunk
díszpolgára emléktáblák állítását
indítványozta.

el. Születésének
100., halálának
25. évfordulójá-
ra emlékeztünk
a római katoli-
kus parókia falá-
ra helyezett em-
léktáblával.

1937-ben szen-A kezdeményezést tett követte, s szep-
tember 30-án a Mi kis falunk Egyesület jó-
voltából felavatták a Kocsis Ferenc emlékét
megörökítõ emléktáblát. Városunk orvos
végzettségû szülötte volt lapszerkesztõ, majd
a közegészségügy szervezésében vett részt.
A tudományos ismeretterjesztés jeles képvi-
selõjének kiemelkedõ tevékenységét példa-
ként állította az utódok elé Kálmán Béla
polgármester.

Emléktáblát kapott I. Patay István, isko-
lánk névadójának édesapja is, aki ország-
gyûlési képviselõként, Szabolcs megyei
alispánként szolgálta hazánkat.

A harmadik tábla Nyírmada egykori ró-
mai katolikus lelkészének, a száz évvel eze-
lõtt született László Károly emléke elõtt tisz-
teleg.

László Károly esperes, tiszteletbeli ka-
nonok 1914-ben született és 1989-ben hunyt

Társulathoz ke-
rült, és haláláig
az Élet- és Tudo-
mány címû tu-
dományos isme-
retterjesztõ lap
szerkesztõje volt.
Mûvei: Csodá-
latos élõvilág; Az
élet és halál;  Az

a közmûvelõdés híreibõl

Az õszi szünetben
több klubfoglalkozás
várta a gyerekeket a
mûvelõdési házban.
Az õszi erdõben
különbözõ terméseket
gyûjtöttek, majd
ezekbõl – különbözõ
technikákkal – ki-ki
megvalósíthatta
ötleteit.

Benedek Elek által gyûjtött meséket hallgat-
tak meg, majd kreatív foglalkozáson elkészí-
tették a mesehõsöket. A kész „mûveket” a
gyerekek hazavihették.

 November 8-án bolhapiacot rendeztek
a mûvelõdési ház aulájában, ahol megunt,
kinõtt ruhák, mindenféle csecsebecsék cse-
réltek gazdát.

 December 9-e és 12-e között az intéz-
mény elõtti szûrõbuszban tüdõszûrésre vár-
ták városunk lakóit.

 Az év végi ünnepek jegyében december
14-én rendezik meg a fogyatékkal élõk
immár hagyományos karácsonyi összejöve-
telét, köszöntését.

 Idõsek Világnapja

Minden társadalmat az minõsít, hogy
miként bánik öregjeivel – tartja a mondás.
Október 1-jén – követve a hagyományokat
– önkormányzatunk megemlékezett az
Idõsek Napjáról. A megjelenteket Kálmán
Béla, városunk polgármestere köszöntötte,
majd a Napsugár Óvoda mazsorett és
néptánc csoportjának mûsora következett.
Nagy sikert aratott Mariska és Juliska vidám
jelenete és az ajándék tortaszelet is. A
rendezvényt a Romwalter Duo zenés mûsora
és az érintettek vidám tánca zárta.

Az óvoda kis mazsorettjei is
felléptek az idõseket köszöntõ
mûsorban

Mesehõsöket alkottak a gyerekek

László Károly
emléktáblája

telték pappá, a II. világháború idején 1949-
ig hadifogoly volt a Szovjetunióban.

1961-tõl 1989-ig, haláláig lelkiismeretesen
szolgálta Nyírmadát. Gondozta az emberek
lelkét, példát mutatott a polgári érték-rend-
bõl, a hagyományõrzésbõl. Tanította a gye-
rekeket idegen nyelvre, bélyeggyûjtõkört
szervezett. Mindenkinek mindig elõre kö-
szönt. Emléke ma is él a település lakóinak
szívében, hisz sírján mindig van friss virág.

Dr. Kocsis Ferenc 1914-ben született
Nyírmadán. Orvosi tanulmányait Prágában
és Debrecenben végezte. Munkaszolgálatos
volt a II. világháború idején, majd itthon
gyógyított.

Részt vett a közegészségügy országos meg-
szervezésében, majd a Természettudományi

Dr. Kocsis Fe-
renc emlékére

élet útja a Földön. Munkásságával megterem-
tette a tudományos ismeretterjesztés alapjait,
sok fiatalt indított el a kutatás útján. Tudását
a közjó hasznára fordította – hirdetve: a
tudás hatalom.

I. Patay Ist-
ván Szabolcs me-
gyei alispán, or-
szággyûlési kö-
vet, Kölcsey Fe-
renc társa a re-
formkori or-
szággyûlésen.
Madai földesúr,

aki támogatta a szorgalmas, rászoruló isko-
lásokat.

Presbiterként részt vett a református gyü-
lekezet életében, irányította a templom újjá-
építésének munkálatait.

I. Patay István
tiszteletére



.6 2014.  MADAI  HÍREK

iskolai hírek         iskolai hírek      iskolai hírek     iskolai hírek      iskolai hírek

Õszi évszak túra

Halloween
Már régen terveztünk egy Halloween-partyt
az iskolánkban, most végre sikerült.  Kizá-
rólag ijesztõ jelmezben lehetett megjelenni,
s nagy örömünkre rengeteg ötlettel talál-
koztunk. Mindenki vagy hozott magával
édességet vagy egy feladatot kellett teljesítenie
(csokit vagy csínyt?). A nyolcadikos lányok
egy sajátos „zombi tánccal” készültek, amihez
mindenki csatlakozott. A szülõk a naphoz
illõ süteményeket sütöttek ajándékba.

                    a Diákönkormányzat

Emlékezés ’56-ra
Az októberi forradalomról az alsósok is
megemlékeztek. A 3.b. osztály „Mit látott a
falevél” címû mûsorával idézte fel az 1956-
os eseményeket. Kovácsné Kertész Csilla és
Szabóné Szõke Anikó tanító nénik segítsé-
gével idézték fel a békés õszi napokat, majd
a forradalom eseményeit.

Mese, mese, mátka…
November 10-én tartották az alsósok mese-
mondó versenyét. Papp Zoltánné munkakö-
zösség vezetõ köszöntötte a résztvevõket,
majd 32 kisdiák mondott mesét társainak.
A gyerekek nagy örömére a rendezvényre
ellátogattak az óvó nénik is. A helyezettek:

1.évfolyam: I. Tóth Gábor 1.B,  2. Csesz-

Zöld-hét, október 6-10. (felsõ tagozat)
Immár 4. alkalommal szervezte a
matematika munkaközösség a Zöld-hét
rendezvényeit a felsõ tagozat tanulói-
nak. Ebben az évben az egészséges
életmód lehetõségeit mutattuk be az
interaktív programok segítségével.

Az Egészségnapon az ötödikesek élet-
koruknak megfelelõ egészségügyi tanácsokat
kaptak a védõnõktõl, a hatodikosok kozme-
tikai segítséget kaptak a serdülõkori bõrápo-
láshoz, s megismerkedtek a gyógynövények
felhasználási lehetõségeivel. A hetedikeseket
a kondicionáló torna rejtelmeibe vezették
be, a nyolcadikosok pedig a rendõröktõl
kaptak útravalót. A hét programjait saláta-
bár, futóverseny, aerobik óra színesítette.

Zöld-hét (alsó tagozat)
Az alsósok részt vettek zumba és aerobik
órán, s megismerkedtek a tûzoltók munká-
jával is. A gyerekek nagy örömére autójukat
nemcsak kívülrõl nézhették meg, hanem
bele is ülhettek. Védõnõi elõadást hallgattak
az egészséges életmóddal, egészséges táplálko-
zással, tisztálkodással kapcsolatban.

Digitális anyag segítségével ismerkedtek
a gyógynövényekkel, majd néhányat meg-

vizsgálhattak s utána gyógyteát kóstoltak. A
hetet zöldség-gyümölcs kiállítás zárta, melyre
nagyon sok termést hoztak a gyerekek. Ezu-
tán vetélkedõt tartottunk a témával kapcso-
latban.

Minden gyerek oklevelet, az osztályok em-
léklapot kaptak. A három legügyesebb csapa-
tot ajándékokkal jutalmaztuk.

                           Tóth Zsuzsanna

A TÁMOP 3.1.4./B Partnerség és hálóza-
tosodás moduljának „Az iskola közös
ügyünk” címû pályázatán a nyertes ese-
mények közé bekerült a Patay István Álta-
lános Iskola 3. B. osztályának õszi évszak
túrája is. Az esemény megvalósítását a
következõ elõkészítõ tevékenységek elõzték
meg:

l Környezetismeret óra keretében beszél-
getés az egészséges életmódról, vitaminok
fontosságáról a gyermekek szervezetének
egészséges fejlõdésében. A természetes vita-
minok fellelhetõsége gyümölcsökben, zöld-
ségekben. A tanulók megismerhették a ter-
mészetes vitaminok lehetséges forrásait egy
interaktív tananyag segítségével.

l Látogatás egy családi gyümölcsöskertbe
lovas kocsival. A gyerekek kötetlen beszél-
getés a helyi õstermelõkkel, szülõkkel, így
jobban megismerhették az almatermesztés
lépéseit és a szüret folyamatát. Be is kapcso-
lódhattak az alma szüretelésébe. (Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a Csobolya
családnak a szívélyes fogadtatásért!)

l Mindezek után meghallgathatták Nyír-
mada város mezõgazdászának elõadását a he-
lyi gyümölcs- és zöldségtermesztés lehetõ-
ségeirõl. Megtudhatták, hogy milyen és hány
fajta gyümölcs termesztése jellemzõ Nyírma-
dára.  Milyen pályázati lehetõségek vannak
a helyi õstermelõk számára, s hogy miért is
érdemes mezõgazdasággal foglalkozni itt
helyben.

lai Nóra 1.B, 3. Ponczók Bianka 1.B.; 2.
év- folyam: I. Szabó Gábor 2.C és Balogh
Klaudia 2.B,  2.helyezett: Kovács László 2.C.;
3. évfolyam: I. Czifra Tamara 3.C, 2. Fejér
Boglár-ka 3.B, 3. Fodor Ákos Csaba 3.B.;
4. évfolyam: I. Kun Fanni 4.B, 2. Deák
Alexandra 4.A, 3. Somogyi Bence 4.C és
Szojma Nikoletta 4. A.

Téma-hét
November 17-21. között rendeztük meg a
hagyományos Téma-hetet. Elkészültek a
gyerekek illusztrációi a roma versekhez,
mesékhez, mondákhoz, s ezekbõl kiállítás
nyílt. Tanulóink romákról szóló filmeket
néztek meg: a kicsik mesékkel, a nagyobbak
komolyabb, szociográfiai típusú történetek-
kel ismerkedtek meg.

Újdonság volt az ismert, híres cigány
emberek életével való ismerkedés, amit az
osztályok kiselõadás formájában mutattak
be. Zenészeket, festõket, költõket, együt-
teseket állítottak példaként tanulóinknak.

A kulturális bemutatón 230 gyerek tárta
elénk tudását, tehetségét a versmondás, a
színjátszás az ének és a tánc területén. Egy-
egy délután kézmûves foglalkozások is vol-
tak. Befejezésül gyerekeink elsétáltak a
holokauszt emléktáblához és emlékkõhöz,
hogy tisztelegjenek a madai áldozatok elõtt.

A program legfontosabb eseménye az
üzemlátogatás  volt a Rauch-Hungária Kft.
telephelyére. Üzem bejárása, a munkafolya-
matok megtekintése: a beszállítás, elõkészítés,
feldolgozás, csomagolás, továbbszállítás me-
netének megismerése. A gyerekek a túra
végén megkóstolhatták a vitamindús, natúr
gyümölcslét. A nap végén fáradtan, de ren-
geteg élménnyel gazdagodva, vidáman bú-
csúztak el egymástól a következõ gondo-
lattal:

„Napi egy alma az orvost távol tartja!”
Halász Mária, Kovácsné Kertész

Csilla, Szabóné Szõke Anikó tanító
nénik

Üzemlátogatáson a Rauch-
Hungária Kft. telephelyén

      Sikert aratott a salátabár

Fontosnak tartjuk még, hogy gyermekeink
megismerjék, elfogadják, átérezzék, segítsék a
sérült, csökkent képességû emberek életét. Ezt
segítette a bemutatott gyógyászati segédeszkö-
zök használatának megismerése, a szituációs
játékok, és a drogprevenciós elõdás.

                        Kresznószki Mária
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          Napsugaras hírek
„Nem csak a húszéveseké
a világ”

Ezzel a mottóval, s új mûsorukkal köszön-
tötték néptáncosaink és mazsorettjeink
városunk idõseit. A Nyírmadai Nyelv- és
Zeneoktatási Közalapítvány sikeresen pá-
lyázott, s ennek köszönhetõen új fellépõ ru-
hákban táncolhattak a Mûvelõdési Házban,
valamint az Ápolási–Gondozási  Központ-
ban.

Sószoba

Tájház, töknap,
Márton nap

Gyerekházunk a 0-5 éves korú gyereke-
ket fogadja hétköznaponként délelõtt.
Miután több gyerek óvodás lett, jelenleg
a gyerekek többsége a 0-2 éves korosz-
tályból kerül ki. Közösségi rendezvénye-
ink nagyon sikeresek és népszerûek.

ez történt a Mocorgóban

Sószobában játszanak a gyere-
kek

A ma embere, köztük a gyerekek is, szám-
talan egészségkárosító tényezõnek van kitéve.
Közérzetünk nagymértékben függ a beléleg-
zett levegõ minõségétõl, ezért óvodánkban
nemrég só szobát alakítottunk ki. Ez egy
speciális terem, ahol a gyerekek játszva gyó-
gyulhatnak, erõsíthetik immunrendszerüket.
A szoba sókristállyal van feltöltve, és szennye-
zõdésektõl mentes, természetes környezetet
imitáló, tiszta klímáját a sókristály párája biz-
tosítja, amit a gyerekek észrevétlenül lélegez-
nek be. Mindez kiválóan alkalmas az egész-
ségmegõrzésre és gyógyulásra, megelõzhetõk
vagy gyógyíthatóak a légúti megbetegedések.

Közlekedési park,
madáretetõ

Ugyancsak sikeres pályázatunk eredménye-
ként a Polgárõr Egyesület segítségével az
udvarunkon közlekedési parkot hoztunk
létre, ahol a gyerekek biciklivel, rollerrel
közlekedhetnek, miközben a közlekedési
táblákkal is ismerkedhetnek.

A Kertbarátok Egyesülete szép madárete-
tõket, faodúkat hozott óvodánk udvarára.
A gyerekek érdeklõdve nézegetik, s gondos-
kodnak arról, hogy a kis madarak ne éhez-
zenek a nagy hidegben.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy
gondoltak óvodánkra.

Advent
Hagyomány már óvodánkban, hogy a szü-
lõkkel közösen készülõdünk a téli ünnepekre,
különösen a karácsonyra. Idén sem volt ez
másképp: a szülõket, nagyszülõket barkácso-
lásra hívtuk meg adventi hetünk keretében.
Volt bábelõadás, vendégség a Mocorgóban,
koszorút, asztali díszeket, kopogtatót készí-
tettünk, miközben kellemes zene szólt.

Idén is felkínáltuk azt a lehetõséget a szü-
lõknek, hogy gyermekeikkel közösen részt
vehettek a hittan foglalkozáson, ki-ki vallása
szerint.

Az adventi héten egy kis barká-
csolásra invitálták a szülõket

Ellátogattunk a tájházba, s bár az ottani
látnivalók inkább a szülõk számára érdeke-
sek, a gyerekek is jól érezték magukat. A
felnõttek megismerkedhettek a helytörté-
neti gyûjtemény darabjaival, melyekrõl a
Mi Kis Falunk Egyesület tagja, Hódi And-
rásné Gyöngyike néni mesélt.

Töknapot tartottunk tökmagoknak a
gyerekekkel és a szülõkkel közösen. A
programban szerepelt töksütés, tökfaragás,
hûtõmágnes készítés, a szülõket játékos
vetélkedõvel vártuk. Végül díjaztuk azo-
kat, akik sárga, narancssárga vagy zöld pó-
lóban érkeztek a rendezvényre. A gyere-
kekrõl tökjelmezes fotót készítettünk, amit
ajándékba kaptak. Ezúton köszönjük Kézi
Lászlónak a sütõtököket, Pócs Gáborné
Julika néninek pedig a dekorációhoz való
hatalmas tököt és sütni való finomságot.

Márton napján felelevenítettük Szent
Márton legendáját. A szülõk a gyerekeknek
libás fejdíszt és dekorációt készítettek.
Énekeltünk libás dalokat, mondókákat,
majd Márton napi vetélkedõt tartottunk
a felnõtteknek. Végül mindenki jóízûen
falatozta a libazsíros és libamájas kenyeret.
Díjaztuk azokat, akik fehér pólóban ér-
keztek hozzánk.

                              Buza Andrea

        Látogatóban a tájházban

Márton napi mulatság

A Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ
fogyatékkal élõ fiataljai önvédelmi oktatás-
ban részesültek. Az oktatást a Veterán Harc-
mûvészeti Klub oktatói tartották. A fog-
lalkozást a fiatalok izgatottan, kíváncsian vár-

ták. Az ellátottak megismerkedtek a külön-
bözõ önvédelmi fogásokkal, technikákkal,
amelyek számukra azért is hasznosak, mert
fokozottabban ki vannak téve az idegen tá-
madások veszélyeinek – adták hírül a köz-
pont munkatársai.

Halloween party
Október 30-án rendeztük meg a Nyírmadai
Humán Szolgáltató Központban az ellátottak
számára a Halloween party. A nap tökfara-
gással kezdõdött, ezt vetélkedõk, foglalko-
zások követték.

A fiatalok nagyon jól érezték magukat,
sokat mulattak, jóízûen fogyasztották el a
retro szendvicseket és a sült tököket.
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Asztalitenisz:

  Labdarúgás: nagy õszi menetelés

Verõlegények
Az elõzõ számunkban olvashattak ar-
ról, hogy a Nyírmadai ISE pingpongo-
zói az NB III. Alföld csoportjában ütik
a labdát. Azóta kiderült, nem csupán a
labdát, hanem az ellenfeleket is rendre
elkalapálják.

A 4. fordulóban (október 19-én a Fehér-
gyarmati Városi SE ellen álltak asztalhoz, és
kiütéses, 16-2 arányú gyõzelmet arattak (ide-
genben!). A végeredmény nem mutatja,
hogy sok volt a szoros meccs, meg kellett
izzadni a sikerért. Az 5. fordulóban a TEVA
Debrecen SE II. csapatát fogadtuk, s a vég-
eredmény ismét 16-2 volt a javunkra.

November 9-én volt a következõ, 6. for-
duló, amikor a mieink a Mezõtúri AFC II.
ellen mérkõztek meg. Ezen a meccsen 15-3-
ra nyertünk. Egy héttel késõbb a DABE II.
ellen Debrecenben ütötték a labdát játéko-
saink. Ekkor is gyõztek, ezúttal 12-6-ra.

A 8. fordulóban, november 23-án a
Hajdúszoboszlói AK vendége volt csapa-
tunk. A siker most sem volt kétséges, aránya
most 13-5 lett.

 A 9. fordulóban nagy csatában a Karcag
csapatát gyûrtük le 10-8-ra.

Legutóbb arról esett szó kö-
zöttünk, hogy focistáink a
jó szezonkezdet után kisebb
gödörbe kerültek. Aztán

úgy összekapták magukat, hogy tíz fordulón
át nem találtak legyõzõre!

Október 4-én, a 8. fordulóban a Balkány
együttesét fogadtuk. Ezúttal csapatként, egy-
másért is küzdve hajtottak játékosaink, a ven-
dégeknek szemernyi esélyük sem volt. A vége:
4-0. Rá egy hétre Tiszakanyáron nyertünk
3-2-re. A meccset gólokkal kellett volna hoz-
ni, de a második félidõ melegre sikerült. A
lényeg az újabb három pont, ami ekkor a
7. helyre volt elég. (Az éllovas Tuzsér három
pontra volt tõlünk, s ez is mutatja a mezõny
kiegyensúlyozottságát).

A 10. fordulóban a Nyírgyulajt fogadtuk,
s megérdemelt, 3-2 arányú hazai gyõzele
született. Szõke mester szerint 2-0 után azt

hittük, megvan a meccs, de a vendégek ki-
egyenlítettek, s végül a hajrában sikerült ki-
csikarni a gyõzelmet. Ezzel felléptünk a do-
bogó harmadik fokára, egy pontra a vezetõ
Kemecsétõl! Egy héttel késõbb a jó kont-
ráknak köszönhetõen Tiszavasváriból hoz-
tuk el a három pontot 1-0-s gyõzelmünkkel.

November 1-jén, a 12. fordulóban a mö-
göttünk tanyázó Mándok csapatát fogadtuk.
Küzdelmes mérkõzésen 2-0-ra nyertünk, s
mivel a Kemecse ikszelt az Ibránnyal, nevetõ
harmadikként a tabella élére ugrottunk.

 A következõ körben fiaink Fehérgyar-
matra látogattak, s a Szatmár Unió FC-vel
mérték össze erejüket. A szakvezetõ szerint
idei leggyengébb játékunkkal ugyan, de sike-
rült 3-2-re nyerni.

A 14. kanyarban az Ibrány elleni rangadó
várt a gárdára, amely jobban akart, jobban
összpontosított, s az ellenfél edzõje szerint
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nyerni szeretnének

is megérdemelten nyert 1-0-ra. Ezzel immár
két pontos elõnnyel álltunk a tabella élén!

Az õszi utolsó, 15. fordulóban aztán meg-
szakadt a tíz fordulón át tartó veretlenség:
miután az elsõ félidõt elszórakoztuk, a
szomszéd Baktalórántháza 2-1-gyel küldte
haza csapatunkat. Ekkor a táblázat így festett.
1. Tuzsér 33 pont, 2. Nyírmada 32 pont.

Jó nézni…!
A tavaszról elõrehozott (16.) fordulóban

Dombrádon küzdelmes meccsen 3-2-re
gyõztünk, s ezzel megõriztük pozíciónkat
a bajnoki táblázaton.

A biciklid
többet érdemel
A fenti mottó jegyében hirdetett akciót
november 17-e és december 5-e között a
Re-Cikli Mûhely azzal a céllal, hogy a
kistérség általános iskolásai gyûjtsék össze
környezetükbõl a feleslegessé vált, már
nem használt kerékpárokat (egészben vagy
darabokban).

A madai gyerekek december 3-án
délelõtt abban a reményben hordták össze
a már csak helyet, port fogó bringákat,
hogy elnyerik a legjobb osztálynak járó
jutalmat, azaz egy tavaszi kerékpártúrát.

Szöveg nélkül...
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