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hírek röviden

 A Nyír-Flop Kft. ezúton tájékoztatja
a lakosságot, hogy a lomtalanítás július 8-
án (pénteken) lesz. Mindenkitõl azt kérik,
hogy az elszállítandó hulladékot úgy
helyezzék el a közterületen, hogy a
forgalmat ne akadályozza, továbbá hogy
veszélyes hulladékot ne rakjanak a lomok
közé.

 A városunkban lévõ 616 közvilágítási
lámpatest energia megtakarítására irányuló
korszerûsítésére kapott ajánlatot
önkormányzatunk. A teljes LED-lámpás
csere 65 millió forintba kerülne, ennek fele
pályázható, fele önerõ. Az ajánlattevõ kész
a karbantartási költségek csökkentésére is,
ezért az a döntés született, hogy a
lehetõséget alaposan körbejárjuk. Ugyancsak
megtakarítást jelenthetne a két konyhát
melegvízzel ellátó napelemes beruházás,
amelynek pályázati támogatottsága 85
százalékos.

 A képviselõ-testület határozatot
hozott arról, hogy az esedékes tisztújítás
helyett megszünteti a Nyírmada Sportja
Támogatásáért Közalapítványt.

 Némethné dr. Horváth Andrea jegyzõ
tájékoztatta a testületi tagokat az
önkormányzat hatályban lévõ rendeleteirõl.
Kiderült, hogy az év végéig szinte
valamennyi rendelet felülvizsgálatra szorul,
ezért lépésrõl lépésre áttekintik és az élethez
igazítják azokat.

 Az érvényben lévõ Településrendezési
tervvel kapcsolatban felmerült néhány
probléma, ezért a képviselõk úgy döntöttek,
erre a témára szánnak egy testületi ülést, hogy
az év végéig kiszûrjék a tervben lévõ
rendezetlen elemeket, anomáliákat.

 Mint tapasztalhatták, a mûvelõdési ház
átépítése miatt a bankjegyautomatát le kellett
szerelni. Az OTP kész lett volna felállítani
egy konténer automatát, ezért viszont 3
millió forintot kért… Az önkormányzat ezt
nem vállalhatta.

 Sikeresnek bizonyult a fogyatékkal élõk
ellátását célzó pályázatunk. Az év vége elõtt
teljesen megújul a támogató szolgálat épülete,
új épületet emelnek és játszóudvart is
kialakítanak.

 Az M3-as autópálya Nyíregyháza és a
49. számú fõút közötti 33,8 kilométeres
szakaszán a régészeti leletmentés befejezõdött.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
viszont eredménytelen lett, ezért májusban
új tendert írtak ki.

 Legutóbbi számunkban hírt adtunk
arról, hogy dr. Bácsa Gellért Ákos lett váro-
sunk új fogorvosa. A képviselõ-testület a
doktor úr kérésére úgy döntött, hogy az át-
költözés idejéig havi 50 ezer forinttal támo-
gatja, hogy új, korszerû eszközöket vásárol-
hasson.

 A szõlõlaposi tó bérleti szerzõdése lejárt,
s a horgászegyesület nem óhajtja meghosszab-
bítani (ráadásul csaknem félmilliós tarto-
zásuk is van). Az önkormányzat a vállalkozói
hasznosításra hirdetményt tesz közzé, de
elõnyt élveznek a helybeli jelentkezõk.

 A konyhai dolgozók étkeztetése
ügyében a testület úgy határozott, hogy az
érintettek nem fizetnek, de nem is étkeznek
munkahelyükön. Ezzel mind a dolgozók,
mind az önkormányzat jobban jár.

ájus 2-án osztálykeretben ünnepelték az iskol alsós
tanulói  az édesanyákat. Szép versekkel, dalokkal,M

tánccal köszöntötték életük legfontosabb szereplõjét.

Édesanyák köszöntése
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Barkaszi Árpád szeszfõzdéje

Bombahír
Május 19-én sódert szállítottak a piaci épít-
kezéshez, s amikor leborították, elõbuk-
kant egy csõszerû vasdarab, amelyrõl
utóbb kiderült, egy második világhábo-
rús bomba. Némethné dr. Horváth And-
rea, városunk jegyzõje arról tájékoztatta
lapunkat, hogy nyomban értesítették a
rendõrséget, gondoskodtak a bomba õr-
zésérõl. A kiérkezõ tûzszerészek másnap
megállapították, hogy nincs benne gyúj-
tószerkezet, majd az ijedelmet keltõ tár-
gyat elszállították.

Lomtalanítás
A Nyír-Flop Kft. felhívja a lakosság figyel-
mét arra, hogy július 8-án (pénteken) lom-
talanítás lesz városunkban. Arra kérnek
mindenkit, hogy tönkrement, megunt, di-
vatjamúlt útban lévõ, selejtezésre érett hol-
mijukat helyezzék ki a házuk elé, hogy a
cég munkatársai elszállíthassák azokat.

Itt mondjuk el azt is, hogy a szelektív
hulladékgyûjtés idõpontjai a közeljövõben
az alábbiak lesznek: június 16-a, július 21-
e és augusztus 18-a.

Felhívás
A Mi kis falunk egyesület szívügy-
ének tekinti városunk szebbé téte-
lét. Ennek jegyében vetélkedõt hir-
det Tiszta, virágos utca címmel, s
felhívja a lakosságot, portájuk elõtt
ültessenek fákat, virágokat, bokro-
kat; fogjanak össze, hogy meg-
nyerjék az utcák közötti versenyt.
Az eredményt a nyár végi Város-
napon hirdetik ki, s a szervezõk
bíznak abban, hogy az akcióban,
annak látható jeleiben sokak lelik
örömüket.

Rongálás – szégyelljék magukat!

Feles vegyes, a torok kéményseprõje –  tart-
ja a (kissé idétlen) mondás, és kétségtelen,
nagyot szippantva a városszéli pálinkafõzde
levegõjébõl, e gyengébb idegzetûek hamar
krákoghatnak…

A ma már nyugdíjas Barkaszi Árpád 21
éve települt át családjával Kárpátaljáról, hogy
bántatlanul vállalhassák magyarságukat, hasz-
nálhassák anyanyelvüket, s hogy tanulhassa-
nak tehetséges gyermekeik, az iker fiú és lány.
A mérnök végzettségû férfi  - miként „oda-
át” – a takarmánykeverõben dolgozott (pe-
dagógus felesége az iskolában tanított), míg-
nem 1995-ben vállalkozásba kezdett. Az Atak-
Mada Kft. faipari tevékenységbe kezdett,
fûrészárut hozott be, dolgozott fel, napi
kapcsolatba kerülve a beregi falvakban élõk-
kel. Késõbb pulykatartással, majd gabona
intervenciós tárolásával is foglalkozott.

A kft-t aztán eladta, a gyerekek kirepül-
tek, s izgõ-mozgó hõsünk 2009 tavaszán
hozzálátott újabb ötlete megvalósításához:
egy magánszemélytõl megvásárolta az egy-
kori téesz-tulajdont, elkezdte megépíteni a
szeszfõzdét. December közepére kezében volt
minden engedély (köztük a legfontosabb, a
vámhatósági), helyére került a 156 (!) plom-
ba, s miután elvégezte a kötelezõ tanfolya-
mot, teljesítette a szigorú vizsgát, indulha-
tott az üzem.

 Lakossági igényeket elégítek ki, amikor
bérfõzést végzek – mondja -, s hozzáteszi: a
behozott, átvett cefrébõl gondos munkával
készül az ötven fokos, fõként alma- és ve-
gyes gyümölcs pálinka. Tavaly 7-8 ezer, idén
eddig mintegy 4 ezer liter került ki a mes-
ter keze alól. Megjegyzi, édesapja elismert

sorokban

Május elsõ napjára virradva megdöbbentõ
látvány fogadta a járókelõket: a városháza
elõtt valakik brutális módon, baltával
nekiesve kivágták a szépen terebélyesedõ
nyírfát. Néhány nappal késõbb megismét-
lõdött a szomorú eset, ezúttal a Hunyadi
utcán törtek ketté egy szép kis kõrisfát (ké-
pünkön).

A barbár, vandál cselekedetek minõsítésé-
re nehéz szavakat találni. Miközben a város
vezetõi, jó érzésû lakói minden tõlük telhetõt
megtesznek annak érdekében, hogy kisvá-
rosunk élhetõbb, otthonosabb, vonzóbb
legyen, valakik – sajnos, nem elõször – el-
pusztítják, tönkreteszik közös értékeinket.

          Aranyos, ezüstös lányok

borász volt, azaz nem idegen számára ez a
szakma sem.

Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy nem
politizál, a madai emberekkel viszont szívé-
lyes, jó kapcsolatokat alakított ki. Számára -
a családján kívül – az jelenti az örömöt, ha
másokon tud segíteni, most a gyümölcs aro-
máját felszínre hozó, jó minõségû italt ered-
ményezõ munkával. Nem elhanyagolható
szempont, hogy ezt a szabályok betartása
fölött õrködõ fináncok is elismerik...

A legkevesebb, amit mondhatunk, szégyell-
jék magukat ostoba, gyáva tettükért!

Nyíregyházán elsõ alkalommal rendezték
meg a Szabolcs Dance 2011 tehetségkutató
táncversenyt. A nyírmadai Mix Dance tánc-
csoport a május 28-ai döntõben csoportban
elsõ, a junior duo kategóriában második
helyezést ért el. Az arany kupát nyert csapat
tagjai: Gupcsi Bettina, Szûcs Petra Sára,

Szabó Réka, Jónás Barbara, Kun Eszter, Sápi
Regina, Nagy Zsuzsa és Nagy Viktória. Az
ezüst-érmesek: Szõke Kitti és Szõke Melissza.
Koreográfus: Folytovics Viktória.

A siker értékét növeli, hogy csaknem 70
tánccsoport mintegy 300 táncosa mutatta
be tudását.

Az arany kupával kitüntetett
táncosok

Õk nyertékaz ezüst érmet
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Tartalmas testületi tanácskozás
Kereken egy tucatnyi napirendi pont

megvitatása várt a képviselõ-testület tagjaira
az április 27-ére (kivételesen az óvodába)
összehívott ülésen. A témák között szerepel-
tek pénzügyi-gazdasági tartalmúak, gazdasá-
gi társaságok beszámolói, valamint a rend-
õrség tájékoztatója településünk közbizton-
sági helyzetérõl (ez utóbbiról a 8. oldalon
olvashatnak összefoglalót).

Költségvetési ügyek

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta
el a testület az önkormányzat 2010. évi gaz-
dálkodásáról, azaz a zárszámadásról szóló
rendeletet. Az elõterjesztés számba vette a
gazdálkodás alapelveit, törvényi hátterét, az
elõirányzat-módosítások szükségességét, a
bevételek és a kiadások szerkezetét, a hazai,
illetve az uniós forrásokból megvalósult
beruházásokat.

A beszámoló szerint összességében el-
mondható, hogy tavaly az elõzõ évektõl is
kedvezõtlenebb pénzügyi helyzetet figyelem-
be véve kellett (illetve lehetett) gondoskod-
ni az önkormányzat kötelezõ feladatainak
ellátásáról, az intézményhálózat folyamatos
mûködésérõl. A Pénzügyi Bizottság és Kál-
mán Béla polgármester egyaránt kiemelte, hogy
a tervezett kereteken belül tudtunk maradni,
s emögött óriási munka van, amiért köszö-
net illet mindenkit. Hozzátették: az idei esz-
tendõ még nehezebbnek ígérkezik…

Ezt követõen a testület módosította a
2011. évi költségvetésrõl szóló rendeletet,
mert néhány elõirányzat megemelése vált
szükségessé.

Határozat született arról is, hogy benyújt-
juk az önhibájukon kívül hátrányos hely-

zetben lévõ önkormányzatok 2011. évi tá-
mogatására vonatkozó igényünket. Mint
elhangzott, nem ismeretesek az elbírálás
módszerei, félõ, hogy a felelõsen gazdálko-
dó önkormányzatokat sújtják…

Gazdasági program

Törvény írja elõ, hogy a ciklus idõtar-
tamára meg kell alkotni a célokat, feladato-
kat tartalmazó Gazdasági Programot. Mint
a levezetõ leszögezi, a dokumentum nem ta-
karékossági terv, hanem a város
feladatcentrikus mûködtetésének és fejlesz-
tésének stratégiai terve,. Program, melynek
célja, hogy Nyírmada fejlõdésének üteme
fenntartható, életének komfortja javítható
legyen. Kiemeli, hogy a városszerkezet ala-
kításában a fenntartható
fejlõdés és a népességmeg-
tartó képesség szempont-
jai minden más megfon-
tolást megelõznek. A Gaz-
dasági Program elsõdle-
gesnek tekinti a kötelezõ
önkormányzati feladatok
teljesítését, a jogkövetõ
magatartást, ezért elsõbb-
séget biztosít a törvény
által elõírt kötelezettségek
teljesítését szolgáló prog-
ramoknak.

A terjedelmes anyag
bemutatja a városunkat
(történelmét, építészeti,
kulturális emlékeit), az
elmúlt 15 évben végbe-
ment változásokat, elem-
zi településünk közigaz-

gatási, infrastrukturális, demográfiai, gazda-
sági, szociológiai jellemzõit, adópolitikai
céljait, a lakosság iskolázottságát és a prog-
ram megvalósításának feltételeit.

Mint a vitában elhangzott, meghatározó,
hogy nálunk az aktív korúak mindössze egy-
negyede legálisan foglalkoztatott, háromne-
gyede munkanélküli vagy a fekete (szürke)
gazdaságban dolgozik…

Cégügyeink

Takács Sándor ügyvezetõ elõterjesztésében
megtárgyalta a testület a Mada-Komm Kft.
mûködésérõl, a közfoglalkoztatás  helyzeté-
rõl szóló beszámolót. A társaság tevékenysé-
gét tavaly is a település-üzemeltetési és fenn-
tartási feladatok határozták meg, de rájuk

hárul a Teleház személyi és technikai feltét-
eleinek megteremtése, a városi rendezvények
segítése és a piac, a temetõ üzemeltetése is.

A közcélú foglalkoztatás terén a motivá-
ció hiánya és a rendszer rendkívül bürok-
ratikus volta okozza a legtöbb gondot, s
továbbra is sürgõsen megoldandó feladat a
telephely kialakítása.

A Madavíz Kft. elmúlt évi tevékenységé-
rõl Krivács István ügyvezetõ számolt be. A
vitában elhangzott, hogy a szolgáltatott ivó-
víz minõsége jó (csaknem 40 közkút is mû-
ködik), viszont továbbra is gondot okoz,
hogy Nyírmadán 252 (Pusztadoboson 96)
háztartás nem kötött rá a szennyvízrendszerre
anyagi vagy más okból… A cég kintlévõsége
Madán 6,4, Pusztadoboson 1,3 millió fo-
rint.

A testület elfogadta a vízdíj emelésére tett
javaslatokat. Eszerint május elsejétõl az ivó-
vízért áfával 183, a szennyvízért 181 forin-
tot kell fizetni köbméterenként. Az emelés
mértéke megegyezik az inflációval.

A Mada–Komm Kft. idén is gondoskodik a
közterületek szépítésérõl

            A szõlõlaposi tónál elkészült a ,,színkör" és a díszburkolat is
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Gazdálkodók figyelmébe!
Nagyon sokan nem gondoltuk, hogy
megismétlõdik a 2007. évi április 23-
ai és május 1-jei tavaszi fagy. Sajnos
mégis megtörtént. A május 6-át követõ
hétvégén szomorúan járták a kertjei-
ket a gyümölcstermelõk .

Fagykár
Reménykedtek abban, hogy füstöléssel, a

vizes permetezéssel megelõzhetik, mérsékel-
hetik a kései tavaszi fagy  okozta károkat.
Sajnos a –3, –6 Celsius fok-os lehûléssel az
éjszakai fagy megsemmisítette a külterületen
termelt almának, meggynek , diónak 90-100
százalékát. Az esetleg még fán maradt termés
kezdeménybõl  mi maradhat meg a fagy, a
megfázás után szerintem senki nem tudja
megmondani. Egy kicsit szerencsésebb hely-
zetben vannak azok a termelõk akiknek a
belterületen , házikertekben – kisebb lehû-
lés miatt – almájuk, meggyük van és szá-
molhatnak valamennyi termésre.

Ebbõl az almakezdemény-
bõl már nem lesz érett gyü-
mölcs

Szép termés lehetett volna a
bogyós gyümölcsösökben, ha
nem szól közbe a fagy

A fagy következményeit sokan többféle-
képpen értékelik. Egy tény, az almaterme-
lõknek minimális , vagy nem lesz árbevétel-
ük. Az okszerû növényvédelmi védekezése-
ket el kell végezni, ennek elmaradás tönkre
teheti az egész ültetvényt, sõt kihat a 2012.
évi termelésre is. A felmerült költségeket
sokan nem tudják finanszírozni, vagy a még

minimális tartalékaikhoz kell nyúlniuk.
Abban reménykednek a termelõk, hogy a
fagy okozta kiesést az Agrárkárenyhítési
Alapból részben kompenzálják azoknak, akik
beléptek a kárenyhítési alapba és megfizetik
a kárenyhítési hozzájárulást. A fagy okozta
kár eseménynek egyéb következménye is van.
Az elmúlt évek õszi munkáiban , a betakarí-
tásban 2-3 hónapon  keresztül több száz
idénymunkás tudott dolgozni, 400-500 csa-
lád biztos megélhetéséhez járultak hozzá a
termelõk , akik az elvégzett napi munka után
kifizették a bért. Sajnos ez most elmarad,
nem lesz.

Támogatások
feltételekkel
Szeretném felhívni minden gazdálkodó

figyelmét a 29/2011. /IV.22./ VM. rendelet-
re, mely az egységes területalapú támogatá-
sok és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendõ „ Helyes Mezõgaz-
dasági és Környezeti Állapot” fenntartásá-
hoz szükséges feltételrendszert módosítja. A
rendeletmódosítás lényege, hogy leírja a
vetésváltás szabályait és az ugyanazon terü-
leten egymást követõ években egy-egy nö-
vénybõl , kultúrából hány évig lehet ter-
melni, vetni.

Kukoricamoly
A kukoricáját több gazdálkodó 2011. év

elsõ hónapjaiban tudta betakarítani. A be-
takarítás után visszamaradó kukorica szárat
minden évben májusig meg kell semmisíte-
ni.

Ennek az okát mindenki ismeri. A kuko-
ricamoly kifejlett hernyó alakjában telel át a
szártõ belsejében. Május hónapban bebábo-
zódik és június elejétõl rajzik.  A petéket
levelekre helyezi el, egyesével lehetõleg a szár

A kukoricamoly veszélyes
kártevõa

közelében. A kikelõ hernyók rövid ideig a
levélbõl táplálkoznak, majd behatolnak a
szárba. Ott lefelé haladnak õszre a legalsó 1.-
2. szártagig jutnak. Egy viharos erejû szél az
átrágott szártagú kukorica szárakat hamar
megdönti ,elfekteti.

Nemzeti
Vidékstratégia
Szíves figyelmébe ajánlom a gazdálkodók-

nak, a vidéken élõknek a 10 évre szóló Nem-
zeti Vidékstratégia elképzeléseit, melynek
részleteit olvashatjuk a különbözõ napi, heti
újságokban,  hallhatjuk a rádión keresztül,
láthatjuk a televízió különbözõ csatornáin
az errõl szóló hosszú távra szóló program
ismertetõket.

Bízom benne, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium az elképzelések döntõ több-
ségét az elkövetkezendõ 10 élvben megtudja
valósítani, mivel nagy szükség van rá, meg-
érdemelnék a vidéken, a falun élõk a jobbat
,a szebbet , a biztonságosabb , a kiszámítha-
tóbb életet.

A célok közül szeretnék kiemelni egy né-
hány stratégiai elemet: a vidéki munkahe-
lyek megõrzése és gyarapítása, a vidéki né-
pesség megtartása. A jelenlegi foglalkoztatá-
si létszám bõvítése. Az agrár – és élelmiszer-
gazdaság életképességének növelése, piaci
helyzetének javítása, az ívóvíz bázisának vé-
delme, a vízkészletek és talajok , továbbá a
természetes élõvilág és a tájak megõrzése. A
vidéki életminõség javítása, a vidéki gazda-
ság több lábra állítása.

Változó
rendelet
Folyamatban van a meghatározott

össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló 13/
2010. /X. 5./  NFM rendelet. módosítása
,amelynek kezdeményezõje a Magyar Agrár-
kamara volt. A jogszabály végleges szövegé-
nek megjelenéséig az NFM elrendelte az út-
vonal engedélyezési eljárások határozatlan
idõre történõ felfüggesztését. A fentiek is
megkövetelik, a közúti közlekedés szabálya-
inak maradéktalan betartását és a túlméretes
jármûvek fokozott óvatossággal történõ
közlekedését.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász
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A tavasz beköszönte óvodai életünket
is még színesebbé tette: egymást érték
a változatos programok.

A csoportok év közben a nekik megfelelõ
idõpontban tartottak nyílt napot, melyre szí-
vesen várták az érdeklõdõ szülõket. Remél-
jük, mindenki jól érezte magát ezeken a na-
pokon. Számunkra is fontosak ezek az alkal-
mak, hiszen azt szeretnénk, ha a szülõk tisztá-
ban lennének azzal, hogyan telnek napjaink.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden
olyan önzetlen segítséget, amit a kedves szü-
lõktõl kap óvodánk, legyen az anyagi, vagy
akár más jellegû.  A  Napocska csoport szo-
bája Bartha Tiborék segítségével galériával
bõvült. Ugyancsak neki köszönhetik a ma-
jálison körjátékokban résztvevõ ovisok,
hogy ingyen szórakozhattak az ugráló vár-
ban. És köszönet azoknak is, akik kirándu-
lásainkra elkísérték a gyerekük csoportját,
hiszen tudjuk, hogy 20-25 gyerekkel útnak
indulni nem kis felelõsség.

Szülõk klubja
Nevelõtestületünk fontosnak tartja a szü-

lõkkel, családokkal való kapcsolattartást, hi-
szen a gyermekek nevelése annál eredménye-
sebb, minél jobb az együttmûködés a fel-
nõttek között.

Húsvét elõtt ünnepi készülõdésre invitál-
tuk az anyukákat, apukákat, nagyszülõket.
Akik ott voltak, elmondhatják, hogy egy jó
hangulatú, vidám délutánon vettek részt.
Készítettünk függõ ablakdíszeket, asztali dísz-
ként szolgáló kosárkát (bele nyuszis tojás-
tartót, kiscsibét), s nem utolsó sorban ki-
fújt tojást festhettek szebbnél szebb motí-
vumokkal. Ez a néhány óra nem csak arra
volt jó, hogy  kikapcsolódjunk, ötleteket
adjunk egymásnak a húsvéti készülõdéshez,
hanem arra is, hogy a szülõk megtapasztal-
ják és átérezzék: bizony a gyerekeknek is
komoly munkát jelenthet a formák körbe-
vágása, felragasztása, a festés, s minden más
kézügyességet igénylõ tevékenység.

Itt voltak a tanító nénik
Húsvét után a negyedikes pedagógusok

meglátogatták a Tulipán és a Micimackó cso-
portot, hogy megnézzék egy foglalkozásu-
kat, s ismerkedjenek a leendõ elsõsökkel. A
gyerekek bemutatkoztak, s óvónénijük
(Kovácsné Vezse Viktória és Kõrizsné Uno-
ka Éva) irányításával komplex foglalkozáson
mutatták meg, milyen ismereteik vannak,
számoltak, s persze közben sok verset, mon-
dókát mondtak.

Majális
A hagyományokhoz híven a város majá-

A gyerekek Anyák Napja
alkalmából ajándékkal
köszöntötték az édesany-
jukat. A Gyerekház dol-
gozói Anyák napi mû-
sorral kedveskedtek az
anyukáknak.

Rész vettünk az óvoda
családi hetén, ahol a ki-
csik és szülõk is nagyon
jól érezték magukat. Vé-
dõnõnkkel közösen szer-
veztünk egy délelõttöt,
ami a 0-3 éves gyerekek
helyes táplálásáról szólt. A
rendezvényt egy ételkós-
tolóval zártuk, ahol fino-
mabbnál  finomabb éte-
leket kóstolhattak meg a
résztvevõk.

A tavalyi évhez hasonlóan júniusban is-
mét kirándulást szervezünk.

Délelõttönként továbbra is várjuk a 0- 5
éves gyerekeket nevelõ családokat. Kérjük a

kedves szülõket, éljenek a Gyerekház kínálta
lehetõségekkel, nézzenek be nyugodtan hoz-
zánk, hogy betekinthessenek a Mocorgó
Gyerekház mindennapjaiba.           B. A.

Hogyan tápláljuk a gyerekeket három éves koru-
kig? Erre a kérdésre kaptak választ a védõnõtõl  az
érdeklõdõ anyukák

A Mocorgó nyáron is várja az érdeklõdõket

A nagycsoportosok megmutatták
az elsõs tanító néniknek, hogy mi
mindent tanultak az oviban

lisán óvodásaink kö-
tözték fel a szalagokat
a májusfára, s a mûsor
is az õ körjátékaikkal,
tavaszi dalcsokrukkal
kezdõdött.

Anyák napja
Néhány csoport

anyák napi ünnepséget
tartott, szerezve ezzel
nagy-nagy örömet a
szülõknek, nagyszülõk-
nek.  Szükség van az
ilyen ünnepekre, a gye-
rekek érzelmi fejlõdésében is nagy szerepük
van, s nem utolsó sorban a családok össze-
tartozását, a szeretetet hangsúlyozzák.

Családi hét
Május 9-13-ig a családi hetünk program-

jaira vártuk az érdeklõdõket.
Hétfõn megnyitóval vette kezdetét prog-

ramsorozatunk: a közönség láthatta a
„táncoslábú szupernagyik” meglepetéstáncát,
a „Rózsaszirom” együttes mûsorát, a „Mi
kis falunk” egyesület tagjainak gyerekdalok-
ból összeállított mûsorát. Ezután az óvónõk
„Nyírmadai lakodalmast” adtak elõ: volt ott
minden, ami ilyenkor szokás: lánykérés, es-
ketés, menyasszonytánc, s közben persze
népdalok, népi rigmusok, csúfolódók.

A kedd és a szerda a kirándulás napja

volt: kellemes idõben látogattunk el a Nyír-
egyházi Állatparkba. A szép környezet, az
érdekes látnivalók, a közösen szerzett élmény
sok pozitív töltést ad a gyerekeknek.

Csütörtökön a színpad a bohócoké és a
gyerek „Ki mit tud?” résztvevõié volt.

Ezzel párhuzamosan zajlott a mesemon-
dó verseny, melynek megrendezését régóta
terveztük, s most sikerült is megvalósítani.
Tizenhét bátor óvodásun vállalkozott arra,
hogy egymás, a szülõk, az óvó nénik és a
tanító nénik elõtt elõadják a választott me-
sét, s elgondolhatja mindenki: ez nem kis
dolog!

Mindenkit ajándékkal jutalmaztunk. Kö-
szönjük a szülõk segítségét, s reméljük, e
programmal hozzájárultunk ahhoz, hogy
minél több gyerek megszeresse a mesét, a
könyveket, s majdan az olvasást, az irodal-

mat.
Ez a dé

mód jegy
saláták, e
sára (kös
Ildikó se
dig külö
talmakat 
horgászá
gó készít

Pénte
lõ-szépül
hattak, ah
szótér ját
sétáltak.

A Mar
Rózsa Ern
és köszön
hozzájár
lásához.

Remél
közöttün

Május 

Az isk
meglátog
próbálha
kolapadb
milyen s
nak tanu

Év vég
Szinte 

évet, s la
keznek.

Június
9.00-12.0
az újonn
és szüleik
hessenek 
gozókkal

Ezúton
ves Szülõ
lius 4-tõl

Július 
az óvodá
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Hetedik alkalommal rendeztük meg május
9-e és 13-a között a Patay – hetet. A névadó
hét középpontjában idén a huszárság állt.
Ezért május 9-én vendégünk volt  a Polgári
Lovas Hagyományõrzõ Egyesület Polgár
városából. Linzenbold Tamás vezetésével a
lovasok bemutatták a huszárok jellegzetes
viseletét, fegyverzetét. Minden gyerekünk
megcsodálhatta a felszerszámozott lovakat,
a lovasbemutatót. Az óvodások is részesei
lehettek az eseménynek. Ezen a napon fo-
gadtuk a taktabáji vendégeket, akik megko-
szorúzták  Patay István szobrát.

    Patay-hét az iskolában

iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek

A Költészet Napja
Április 11-én megemlékeztünk a Költészet

Napjáról. Egy képzeletbeli vonatra szálltak
fel  gyerekek és pedagógusok, így idézve meg
József Attila szellemét. A jól sikerült prog-
ram szervezõje Katona Ferencné volt.

Bábszínház, színház
A Kiskondás címû bábelõadást nézték meg

április 13-án az iskola tornatermében az 1.
és 2. évfolyamos tanulók. A pályázatból fi-
nanszírozott elõadáson mind a 160 tanuló
ingyenesen vett részt.

Ugyanez a pályázat tette lehe-
tõvé szintén az 1. és 2. osztályo-
sok számára a Róka Rudi ka-
landjai címû meseszínházi elõ-
adás megtekintését.

A Föld Napja
Április harmadik hetében vásárral egybe-

kötött ásványkiállítás volt az iskolában,  20-
án pedig megemlékeztünk a Föld Napjáról.
Ezen az eseményen különösen a szelektív
hulladékgyûjtésre hívtuk fel a gyerekek fi-
gyelmét. A tanulók rendet tettek a tanter-
mekben és az udvarokon.

Beíratás
Szintén áprilisban íratták be a leendõ elsõ

osztályosokat az iskolába. Néhány szülõ ki-
vételével mindenki idõben teljesítette szü-
lõi kötelességét.

Május elsõ hetében  indultak a tanév végi
mérések a következõ területeken. Alsó ta-
gozat:  olvasás, helyesírás, matematika, a 2.
és 4. évfolyamon. Felsõ tagozat: 6. évfo-
lyamon magyar, matematika alapkészség;
7. évfolyamon természettudományos mé-
rés, 8. évfolyam kimeneti mérés és vizsga,
magyar nyelv és irodalom, matematika, in-
formatika, idegen nyelv.

Május 3-án elindult a „Szülõk iskolája”

Koncert

Május 1-jén a sportpályán
színvonalas koncertet adott Esz-
ményi Viktória és Heilig Gábor,
a népszerû mûvészházaspár

Koszorúzás a névadó mell-
szobránál

Szerdán a felsõ tagozatosok hat csapata
mérte össze tudását Patayról és a szabadság-
harcról.

Csütörtökön a teljes alsó tagozat Patay
próbát tett a sportpályán bizonyítva, hogy
méltó utódja a névadónak. Ugyanekkor a
12 felsõs osztály 120 tanulója Szõlõlaposon
tett tanúbizonyságot tudásáról, ügyességé-
rõl. A próbatévõk jutalma a  technikai esz-
közök mellett  a szülõi munkaközösség által
felajánlott fagyi volt.

Pénteken a diákönkormányzat vezetõi (50-
en) zempléni körúton vettek részt. Felkeres-
ték Taktabájt, Szerencset, Telkibányát, és Sá-

Nagy sikert arattak a polgári
huszárok

rospatakon megkoszorúzták Patay István
emléktábláját. A háromszáz alsós gyermek pe-
dig az Igrice Néptáncegyüttes segítségével
megismerkedett a verbunk fogalmával, meg-
tanulták az alapvetõ lépéseket és a fiúk ré-
szesei lehettek egy játékos verbuválásnak. A
program közös tánccal ért véget.

A Patay – hét zárásán, május 17-én dr.
Bene János, a megyei múzeumigazgató tar-
tott érdekes  képekkel, adatokkal gazdagon
illusztrált elõadást  az 1848-as huszárokról,
a huszárcsapatok felépítésérõl, névadójáról.

Ismeretekben és élményekben gazdag
programsorozatot zártunk. A hét szervezõ-
je a magyar munkaközösség volt.

     Verbunkost járt az Igrice

program. Ennek elsõ foglalkozásán az ér-
deklõdõ szülõk megismerkedhettek az Ok-
tatási törvény szülõi jogokról és kötelessé-
gekrõl  szóló részeivel, valamint az iskola
alapdokumentumaival.

Május 4-én a leendõ elsõ osztályos tanító
nénik látogattak el az óvodába és nézték
meg foglalkozás közben a következõ tanév
elsõ osztályosait.

felmérés, szülõk iskolája, látogatás
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Kirándulások
Az IPR keretében  iskolánk  valamennyi

tanulója  évfolyamkiránduláson vett részt.
A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
számára ingyenesen látogattak el az alábbi
helyekre. Az 1. és a 2. évfolyam a Horto-
bágyra kirándult, a 3.-4. osztályosok úti célja
az Egri vár volt és Eger nevezetességeinek a
megismerése.

ra mûködõ fényorgonában. A 7-8. osztályo-
sok a visegrádi várat és Panoptikumot néz-
ték meg, valamint az esztergomi Bazilikával
ismerkedtek. Örömmel és büszkeséggel tölt
el bennünket, hogy szinte minden tanulót
sikerült eljuttatni az ország egy-egy neveze-
tes pontjára.

Május 26-án a kisebbségi önkormányzat
szervezésében 50 roma tanuló vesz részt ju-
talom kiránduláson Budapesten.

Ovisok az iskolában
Május 19-én a leendõ elsõ osztályosok és

az óvó nénik látogattak el iskolánkba és is-
merkedtek az elsõ osztályosok munkájával.

Május 25-én kerül sor iskolánkban 4. 6.
és 8. évfolyamosok alapkészség fejlõdésének
mérésére magyarból és matematikából.

Szakmai rendezvények
Pályázat keretében tartott szakmai elõadást

pedagógusainknak május 26-án dr. Gavallér
Andrea pszichológus az óvoda és iskola
közötti átmenet gondjairól. Petneházán a
kompetencia alapú oktatás fontosságáról
szervezünk szakmai napokat szintén pályá-
zati segítséggel.

Gyermeknap
Május 28-án a városi önkormányzat, a mû-
velõdési ház, az óvoda és az iskola egész napos
programmal várta gyermeknapi rendezvé-
nyén a település apraját nagyját. Volt vidám-
park ingyenesen, délben fellépett a Rom-
walter duó, a Kacifánt együttes és Szirota
Dzsenifer.

8. A     Osztályfõnök:
Gebriné Jánvári Rita

Algács László, Balogh Dalma, Balogh
Dávid, Balogh Dorina, Balogh Ilona, Ba-
logh Krisztián, Bertók Richárd, Erdei
Krisztina, Farkas Roland Alex, Fodor
Georgina, Fodor Martin, Horváth Beat-
rix, Káté Katalin, Káté Zita, Leskó Tibor,
Liszák Ádám István, Lõrincz Bettina,
Márton Nikolett, Oláh Róbert, Papp
Károly, Szûcs Petra, Tóth Gréta.

8. B.   Osztályfõnök:
Kovácsné Szesztai Anikó

Csonka Levente, Deák Gabriella, Fodor
Péter, Horváth József, Iklódi Hajnalka,
Jóni Mátyás, Kiss Attila József, Kiss Gréta,
Koleszár Dominik, Kozma Viktória, Mé-
száros Attila István, Murzsa Noémi, Nagy
Bence, Pócsi Adrienn, Ponczók László
Gábor, Rózsa Erzsébet, Samu Alexandra,
Samu Lívia, Selyem Albert, Tóth Domi-
nika.

8. C.   Osztályfõnök:
Szegedi László

Balogh Gyöngyi Beatrix, Balogh Má-
ria, Bertók Richárd, Dancsi József, Dajka
Erzsébet, Erdei Vivien, Jászter Mihály,
Kézi Stella, Kohonóczki Zsolt, Lõrincz
József, Nagy Szilvia, Ponczók Diána, Ró-
zsa István, Rózsa Richárd, Samu Anna,
Selyem Erzsébet, Szirota Evelin, Szõke
Kitti, Tóth Csaba, Ujlakán István.

ballagó nyolcadikosok

Egy jóléti betegség: a köszvényMostanában az emberekkel beszélget-
ve sokszor szóba került a köszvény
problémája.

 A betegség lényege, hogy húgysav szapo-
rodik fel a szervezetben ami az ízületekben
tûhegyes kristályok formájában lerakódik,
gyakran rohamokban jelentkezõ, nagy fáj-
dalommal járó gyulladást okozva. A láb és
kéz ujjai a legérintettebbek. Ugyanakkor fel-
halmozódhat a vesékben is, vesekõ formájá-
ban. A húgysav a nukleinsavakat felépítõ pu-
rin vegyületek egyik lebontási terméke. A
vesékben kiválasztódik és a vizelettel kiürül,
illetve izzadsággal és a bélrendszeren át tá-
vozik testünkbõl.

 A magas húgysavszint oka, hogy a nor-
málisnál több képzõdik belõle a szervezet-
ben,  illetve nem megfelelõ mennyiségben
távozik a vizelettel. Kialakulhat vészes vér-
szegénység, magas fehérje tartalmú diéta,
cukorbetegség, alkohol és magas húgysav-
tartalmú ételek fogyasztása esetén, továbbá
kemoterápia, sugárterápia mellékhatásaként
vagy többféle gyógyszer fogyasztása követ-
keztében.

Azért hívják jóléti betegségnek, mert nagy

nem lehet túlságosan szigorú, nem járhat
éhezéssel, mert az is a húgysavszint emelke-
déshez, a köszvényes roham kialakulásához
vezet. Csak úgy, mint a másik véglet, a bõ-
séges étkezés!

 Mit tegyen a beteg? A legfontosabb, hogy
igyon naponta bõven folyadékot, lehetõleg
vízet, fõleg nyáron két–három liternyi
mennyiséget. Folyadékra nagy szükség van
a vesék öblítése miatt. Enni is lehet, csak
mérsékelten a húsokkal, az alkoholos italok
közül pedig válasszák a sört és a bort, az
megengedett köszvényes betegségben. Csi-
pegethetnek hozzá diót, pisztáciát, vagy man-
dulát.

 A gyógynövények közül javaslatom a
zsurlófüvet, az aranyvesszõt, a csalánt és a
nyírfát teaként.

 Kívánom, hogy legyen szép nyaruk, óv-
ják egészségüket, figyeljék testük jelzéseit,
mert az egészség nem csak nekünk, hanem
szeretteink számára fontos!

Ábelné Tóth Éva természetgyógyász

százalékban a táplálkozás okozza, legfõképp
a hús fogyasztása.

Elõidézhetik a vörös húsok, a kolbászfé-
lék, a szárnyasok bõre, sertés bõrös szalon-
nája, a kakaópor, így a csokoládé is, élesztõ,
libahús, csirkemell, tengeri halak és az alko-
hol. Nem javasolt a sertés, marha, borjú,
kacsa, nyúl, õz, virsli, a szalámik, valamint a
szárazbab és -borsó, a mák, a napraforgó
mag, a mogyoró, a mazsola fogyasztása.

 Sokan nem örülnek e listát látva, hiszen a
felsorolt ételek a magyar konyha kedvencei.
Aki ezzel a betegséggel él, bizonyosan tudja,
mennyire  fontos mit eszik, és mennyit!

 Számos kutatás eredménye szerint sajnos
összefüggés mutatható ki a magas húgysav-
szint és a szív-érrendszeri megbetegedések,
valamint a magas vérzsírszint között. A kösz-
vényes betegeknél gyakrabban fordul elõ ér-
elmeszesedés, magas vérnyomás, szívinfark-
tus, koronária betegség, és háromnegyed
részük elhízott.

 A köszvényes betegnek a fogyókúrája

         Gárdonyi Géza sírjánál

Lenn a délibábos Hortobá-
gyon...

Az 5-6. évfolyam az Aggteleki Cseppkõ-
barlanggal ismerkedett és gyönyörködött a
hangversenyteremben a Bánk Bán hangjai-



.8 2 0 1 1 .   M Á J U S  –  J Ú N I U S

Rendõrség: mérlegen a valóság
Beszámoló Nyírmada város 2010. évi
bûnügyi-közbiztonsági helyzetérõl, a
közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekrõl és az azzal kapcsolatos felada-
tokról – ezzel a szép, hosszú címmel
készített elõterjesztést Koncz László
alezredes, a Vásárosnaményi Rendõr-
kapitányság osztályvezetõ-helyettese a
képviselõ-testület április 27-ei ülésére.

Elöljáróban a városi lét és a bûnözés össze-
függéseit vizsgálta. Megállapította hogy a
városok a bûnözés melegágyai, mert az em-
beri kapcsolatok személytelenebbek, felszí-
nesebbek, az egyenlõtlenségek szembetûnõb-
bek, a társadalmi kontroll foka alacsonyabb.

A bevezetõ szerint a tavalyi év szakmailag
változatos, kihívásokkal tarkított volt. Az
õrsön hét egyenruhás teljesít szolgálatot
(plusz egy közalkalmazott), így az õrs illeté-

kességi területén 1250 lakosra jut egy rend-
õr. A hivatásosok közül 3 körzeti megbí-
zott, 4 járõr szolgálatot lát el.

Munkájuk kiemelkedõ része a megelõzõ
tevékenység, ami osztályfõnöki órák tartá-
sában, az iskola és a közintézmények foko-
zott ellenõrzésében nyilvánul meg. Szüksé-
gesnek látszik, hogy a jövõben a szülõknek
is tartsanak elõadásokat. A lakossággal való
kapcsolat jónak mondható, még akkor is,
ha egyesek személyes tapasztalatai ennek el-
lentmondanak. Ugyancsak kiegyensúlyozott
az együttmûködés a települési önkormány-
zatokkal. A szolgálat tervezetét, szervezését
segíti az összehangolt munka a polgárõrök-
kel, a településõrökkel, a halõrökkel, az er-
dészekkel, a vadásztársaságok megbízottjával.

Az anyagi, technikai ellátottság terén to-
vábbra is gondot okoz a rádióforgalmazás,
a telefonos kapcsolattartás, az informatikai
eszközök viszont megfelelnek az igényeknek.

A bûnügyi tevékenység mutatója, hogy
tavaly Madán 152 bûncselekmény történt.
Jellemzõek: a lopás, a garázdaság, a testi sér-
tés (utóbbi kettõ nyilvánvalóan összefügg
az alkoholizálással). A helyszíni bírságok
összege csökkent, átlaga 4443 forint volt.
Jelentõsen növekedett a szabálysértési felje-
lentések száma (270), további 202-en meg-
úszták figyelmeztetéssel. Ezek jellemzõi a

 Labdarúgás: kapaszkodunk erõsen…

s egyetlen halálos baleset sem történt. Az
okok között elsõ helyen a gyorshajtás áll, de
gyakori a figyelmetlenség, az elõzés
szabályainak megsértése és az ittasság. Látszik,
hogy a közlekedés biztonságának javítása
nem csupán rendõri feladat.

A jövõ feladatai között elsõ helyen áll a
rendõri jelenlét fokozása (bár ennek lehetõ-
ségei korlátozottak) a DADA-program foly-
tatása az iskolában, jelzõrendszer az idõs,
egyedülálló emberek védelmében, a megelõ-
zõ tevékenység erõsítése.

A testületi vitában hangsúlyt kapott, hogy
igen pozitív elmozdulás történt a polgárõr-
séggel való együttmûködés terén (ezt az egye-
sületi elnök is megerõsítette). Elhangzott, hogy
a decemberben történt gyilkosság ügyében a
megye nyomoz, a minõsítés még kérdéses, de
az elkövetõ meglesz.

Szóba került még a pályakezdõ rendõrök
beilleszkedése, a térfigyelõ kamerák elhelyezé-
sének lehetõsége, a bûncselekmények szerke-
zetének változása, a körforgalom kiépítésének
szükségessége a 41-es fõúton, a nyomozás utáni
szakasz kritikája, a motorok hétvégi „ban-
dázása”, a kerülõ beállításának ügye.

Végül a testület megköszönte a rendõrök
munkáját és a beszámolót egyhangú szava-
zással elfogadták.

Hullámvasúton érezhették magukat az
elmúlt hetekben focistáink és a szur-
kolók, hiszen remek gyõzelmek és le-
hangoló vereségek követték egymást a
kiesés elõli menekülés közben.

Április 10-én még egy elhibázott 11-es is
belefért, hogy 3-0-s vereséggel küldjük haza a
Balkányt. Rá egy hétre viszont mi kaptunk
egy 4-0-s zakót Tiszakanyáron egy alacsony
színvonalú meccsen. Húsvétkor a Tiszalök
vendégeként 0-2-rõl fordítottunk és nyertünk
3-2-re, tehát jogos volt a kalapok lengetése.

A 24. fordulóban 3-3-as döntetlent értünk

el a bajnoki címre törõ Cigánd otthonában!
Iskolánk tanára, Németh Attila kettõt vá-

gott, s még a gyõzelem sem volt elérhetet-
len, hiszen lõttünk kapufát, kihagytunk hely-
zeteket.

Május 8-án ismét megtorpant csapatunk:
a Létavértestõl itthon kaptunk ki 3-0-ra. Ha
a száz százalékos helyzeteket is kihagyjuk,
meg is érdemeljük… A következõ héten az
ÚSE Nagykálló pályáján lelkes védekezéssel,
fegyelmezett játékkal 1-1-et értünk el, viszont
ezután megint itthon következett egy 2-0-s
vereség a Baktalórántházától. És megint a
helyzetek…
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