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Meghívó
a városnapra

Bár lapzártakor a program nem min-
den pontja volt még végleges, azt le-

hetett tudni, hogy a városnapi kavalkád
szeptember 24-ei koreográfiája hasonló
lesz a korábbi években megszokotthoz.

Tekintettel arra, hogy a felújított mûvelõdé-
si ház átadásának határideje szeptember 1-je, a
terv szerint a helyszín is ugyanaz lesz, mint
máskor (ha valami mégis közbejönne, az ön-
kormányzat a sportpályára várja Nyírmada ap-
raja-nagyját).

Idén elmarad az agrárfórum, s a termékbe-
mutató is mindössze néhány sátorra korlátozó-
dik. Annál is inkább, mivel a tavaszi súlyos
fagykárok miatt nem nagyon van mit bemu-
tatni…

A nap zenés ébresztõvel indul, majd 10 óra-
kor Kálmán Béla polgármester a képviselõ-tes-
tület tagjai és a meghívott politikusok társasá-
gában mond ünnepi megnyitót. Ezután kez-
dõdik a kulturális mûsor, melyben fellép Ba-
logh Norbert (gitár) és Jóni Péter (szinteti-
zátor), láthatjuk az általános iskola és az óvoda
kis táncosait, a környékbeli szereplõket. Délben
jó ebédhez szól a nóta a fõvárosi operettszín-
ház mûvészeivel, Karcagi Péter vezetésével.

A hagyományos szüreti felvonulás fél 2 körül
veszi kezdetét. A menetben ezúttal is lesznek
hintók, fogatok, lovasok, csõszlányok és csõsz-
fiúk kínálják a bort, táncolnak az Igrice és a
Csillogó gyöngyszemek együttes tagjai. Utób-
biakat az esti programban is láthatjuk, miként
bemutatja tudását a közönségnek a Nelson,
Nótár Mary, Szirota Jennifer és a Folytovics
Viktória vezette Mix-dance tánccsoport is.
Bizonyára sokan örülnek majd a népszerû Irigy
Hónaljmirigy négy tagja mûsorának, amit 10
óra tájban a tombola húzása követ. Ezután,
fél 11 körül lesz a tûzijáték, majd indul a haj-
nalig tartó utcabál.

Mindezért 500 forintos belépõt kell kifi-
zetni, és ezúttal is várja a látogatókat a kirako-
dóvásár kézmûves termékekkel, mindenféle
portékával, csecsebecsével. Ha megéheznek,
most is keressék fel az ízek utcáját!

Ezúton is kívánunk magunknak szép,
napsütéses idõt, felhõtlen szórakozást, örömteli
együttlétet.

Félszáz iskolás töltött hat emlékezetes napot július 12-étõl 17-éig
Balatonszárszón  a Hotel Annamariban. Évek óta nem sikerült
balatoni nyaralásra összegyûjteni annyi gyereket, hogy érdemes
legyen elindulni. A TÁMOP támogatásának köszönhetõen az idén
megvalósulhatott a régi álom. Az 50 rászoruló, arra érdemes kisdiák
– a kirándulásokon kívül – ingyenesen kapott szállást és teljes ellátást
a magyar tenger partján. Mivel az idõjárás is kedvezett a vakáció-
záshoz, a résztvevõk minden nap fürödhettek a Balatonban, és ki-
rándulásokon ismerkedtek meg a környék nevezetességeivel. Ellá-
togattak a Latinovits emlékházba, a Postamúzeumba, a keszthelyi
Festetics kastélyba. Mindenki élvezte a balatoni hajókázást, a sirályok
etetését. A kis csoport számtalan élménnyel gazdagodva tért haza.

Hagyomány szerint ballagással búcsúztak az általános iskolától a
végzõs nyolcadikosok. A tanévzáró ünnepségen Kálmán Béla
polgármester köszönti a legjobb tanulókat.
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Esélyteremtés
Önkormányzatunk újabb, a település
népességmegtartó erejét növelõ fejlesz-
tést valósít meg, az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társ-finanszírozásával.

Hírek
röviden
 A 25 millió forint támogatást elnyert ro-

ma ifjúsági program keretében húsz fiatal
részesül faipari elméleti, majd gyakorlati kép-
zésben, ugyanennyien felzárkóztató tanfolya-
mon vesznek részt.

 A képviselõ-testület rendeletet alkotott
a lakosság által fizetendõ szemétszállítási díj-
ról (ez nem tévesztendõ össze a kommunális
adóval!). Eszerint lakóingatlanonként és 120
literes szeméttároló edényenként áfá-val 625
forintot kell fizetni havonta. A rendelet jú-
lius 1-jén lépett hatályba.

 Ugyancsak rendelet szabályozza ezentúl
a közterületek használatát. A cél ezzel is váro-
sunk rendjének erõsítése, az, hogy az utak
mellõl eltûnjenek a kamionok, teherautók,
építési törmelékek. A rendelet – amelynek
részleteit a polgármesteri hivatalban megis-
merhetik – tartalmazza a fizetendõ díjakat
és megsértésének szankcióit is.

 A szociális igazgatásról és a szociális
önkormányzati ellátásokról szóló rendeletet
a központi szabályozás néhány változása
miatt kellett módosítani (elsõsorban a bér-
pótló juttatás megállapításának megállapítá-
sáról, annak feltételeirõl van szó).

 Egy további rendelet a talajterhelési díjjal
függ össze (mint elhangzott, késõbb egy átfogó
környezetvédelmi rendelet születhet). A  mos-
tani döntés azokat érinti, akik a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek
rá (bár az üres telkek, a fürdõszoba hiánya, a
jövedelmi viszonyok miatt mentességet élve-
zõk miatt számuk nem túl nagy).

 A képviselõk felhatalmazták a polgár-
mestert és a jegyzõt, hogy kötvény kibocsátása
tárgyában kérjen kötelezõ érvényû ajánlatot
két pénzintézettõl. A téma az elõkészítést köve-
tõen visszakerül a testület elé.

 A Nyír-Flop Kft. menetrendje szerint
a szelektív hulladékgyûjtés soron következõ
idõpontjai: szeptember 15-e, október 20-a
és november 17-e.

 Csaknem 600 rászoruló gyerek 55 mun-
kanapon át tartó nyári étkeztetésérõl gon-
doskodott az önkormányzat, amely sikeres
pályázata révén 11,8 millió forintot for-
dított erre a célra. A nyári óvodában mint-
egy 80 gyerek elhelyezését oldották meg.

 Az igényelt 150 millió helyett 128 millió
forint támogatást hagytak jóvá az óvoda
pályázatán. Jövõ nyárra elkészülhet az önálló
konyha és a két új csoportszoba.

Módosul a lakásfenntartási támogatás rendszere
Szeptember 1-jétõl módosulnak a lakásfenn-
tartási támogatás elbírálásának feltételei. Bõ-
vül az ellátottak köre, hisz a emelkedik a fel-
sõ jövedelemhatár 71250 forint/fogyasztási
egységre, viszont a támogatás feltétele, hogy
a háztartás egyik tagjának sem lehet vagyona.
További módosítás, hogy a támogatást elsõ-
sorban természetben kell nyújtani, azaz a tá-
mogatás összegét közvetlenül a szolgáltatók-
nak kell kifizetni.

A támogatás elsõsorban azokhoz a rend-
szeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfi-
zetésének elmaradása a legnagyobb mérték-
ben veszélyezteti a kérelmezõ lakhatását. A
támogatás összegének számítási módja, mér-
téke nem változik.  A módosítás csak a szep-
tember 1-je után benyújtott kérelmekre vo-
natkozik, a korábban megállapított támo-
gatási jogosultságok a lejárati határidõig mó-
dosítás nélkül érvényben maradnak.

Népszámlálás: az adatszolgáltatás kötelezõ!
A népszámlálási összeírás ez év október 1-je
és 31-e között, a pótösszeírás  november 1-
je és 8-a között történik. Ezen idõszakban
számlálóbiztosi igazolvánnyal rendelkezõ
számlálóbiztosok keresik meg településünk
lakosságát otthonaikban.

A 2011. évi népszámlálás lesz a 15. a ma-
gyarországi népszámlálások történetében. A
népszámlálási törvény szerint az adatszolgál-
tatás kötelezõ. Az adatszolgáltatók kötelesek
a népszámlálás körébe tartozó adatokat a
valóságnak megfelelõen megadni. A lakosság
az adatszolgáltatási kötelezettségét három
módon teljesítheti:

– interneten, az elektronikus kérdõív ki-
töltésével;

– papír kérdõíven, önálló kitöltéssel;
– interjú keretében, számlálóbiztos segít-

ségével.
A megváltozott körülmények, valamint a

technikai fejlõdés megkívánta, hogy az elõké-
szítést végzõ szakemberek több vonatkozás-
ban is a korábbiaktól eltérõ módszereket al-
kalmazzanak. Az új módszerek érintették a
népszámlálás elõkészítését, az adatfelvétel

végrehajtását, az adatok feldolgozását, és ha-
tással voltak az adatok közlésének, publikálásá-
nak a módjára is.

Miért van szükség népszámlálásra ?
Ez az egyetlen módszer, amellyel pontosan

megismerhetjük Magyarország összes lakosá-
nak életkörülményeit. A pontos adatok isme-
retében megalapozottan lehet a gazdasági,
az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a
kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolí-
tani,  hatékonyabban pályázhatunk az euró-
pai uniós és más nemzetközi támogatásokra.

A magyarországi népszámlálás egy globális
program része, általa adunk pontos képet
magunkról a szomszédainknak, az Európai
Uniónak és az egész világnak.

Válaszával Ön elsõsorban a lakóhelye, a
szûkebb környezete fejlesztését könnyíti meg,
de természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy
a Magyarországról nyert kép minél teljesebb
legyen.

Legfõképpen pedig: a népszámlálás min-
denkit érintõ, országos ügy. Az adatok meg-
bízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles
adatközlést a törvény kötelezõvé teszi.

A Munkahelyteremtés és in-
nováció – hátrányos helyzetû-
ek képzése, foglalkoztatása a
baktalórántházai kistérségben
címmel megvalósuló 24 hóna-
pos projekt keretében 60 hátrá-
nyos helyzetû állástalan bevoná-
sával 50 személy képzése valósul
meg, ezáltal javítva munkaerõ-
piaci esélyeiket, megteremtve egy sikeresebb
élet lehetõségét. Közvetlen célja, hogy a kép-
zések segítségével 25 ember foglalkoztatása
valósuljon meg hosszú távon. A fejlesztés

alapja a kistéségi hulladéklerakók jelentõs ré-
szének megszûnése. Ezáltal nõtt a hulladék
kezelésének gondja és csökkent a foglalkozta-
tottság. A technológiai ismeret rendelkezésre
áll, a fejlesztés az önkormányzat által fenntart-
ható, jelentõs számú munkahelyet teremt.

Július 11-én megtörtént a projektbe be-
vonni kívánt 50 résztvevõ kiválasztása, majd

július 25-én megkezdõdött a képzés (képün-
kön). Ennek keretében hat, az Országos Kép-
zési Jegyzékben (OKJ) szereplõ tanfolyam
és 12 elhelyezkedést segítõ kurzus indul.
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Testületi ülés:

Nullától a százévesig
elismerésüket fejezték ki Haklik Attiláné
intézményvezetõnek.

Szintén nélkülözhetetlennek és dicséretre
méltónak nevezték a Biztos Kezdet program
keretei között mûködõ Mocorgó Gyerekház
munkáját, hiszen egy év alatt 133 kisgyerek
(0-5 éves) járt itt szüleivel legalább egy alka-
lommal. Ezzel a legnagyobb szegénységben
élõ gyerekek is esélyt kaptak képességeik ki-
bontakoztatására, iskolai pályafutásuk mega-
lapozására. Nem kevésbé fontos, hogy szüleik
is segítségben részesültek a gyermeknevelés
és a munkavállalás terén.

Szociális ügyek
Több napirendi pont foglalkozott a soka-

kat érintõ, egyre súlyosabb szociális kérdé-
sekkel. A jegyzõ a szociálpolitikai feladatok
ellátásáról számolt be, s hangsúlyozta: egyre
több család küzd nehéz megélhetési problé-
mákkal, ezért egyre nagyobb nyomás neheze-
dik a polgármesteri hivatalra. A hatályos jog-
szabályok alapján az is felvetõdik, vajon tény-
leg a valóban rászorulók kapják-e minden
esetben a támogatást…?

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mezõgazda-
ságot ért károk miatt kevesebb alkalmi mun-
kára lesz szükség, ezáltal is szûkülnek a megél-

hetés lehetõségei. Jól illusztrálja a helyzetet,
hogy a hivatal ügyiratszáma szociális ügyek-
ben tavaly 6526, idén az év közepéig 2900
volt; hogy május 30-án 537-en részesültek
bérpótló juttatásban.

A polgármester átruházott hatáskörben 44
temetési segélyrõl, 5 köztemetés ügyében és
293 iskoláztatási támogatásról döntött.

A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizott-
ság tavaly tíz alkalommal ülésezett és összesen
1164 határozatot hozott. Átmeneti támoga-
tást 583, ápolási díjat 11, lakásfenntartási tá-
mogatást 524 esetben ítélt meg. A lakáshoz
jutást két kérelem esetén támogatták, az
Arany János Tehetséggondozó Program két,
a Bursa Hungarica Felsõoktatási ösztöndíj
39 pályázata révén segítették a diákokat.

Mint a vitában is elhangzott, az odaítélt
pénzeknek a többszörösét is odaadták volna,
ha lett volna mibõl; üléseiket ezért is jellemez-
ték a parázs viták, a lelkiismeretüket próbára
tevõ döntések.

A fenti témakörbe tartozik még, hogy
Szûcsné Mátyus Judit  beszámolt a testület-
nek a Szociális Ápolási-Gondozási Központ
2010. évi mûködésérõl, benne a szociális
alapszolgáltatásokról, illetve a szakosított
ellátásról.

Az idõsek otthona lakóinak száma 43 (tíz
férfi, 33 nõ), akik étkezésben részesülnek,
mosnak rájuk, orvosi ellátást kapnak, ápolják,
gondozzák õket, foglalkozásokat szerveznek
nekik. Nagy segítséget jelentett, hogy tavaly
az intézményvezetõ hatáskörébe került a
gondozási szükséglet vizsgálata, így a kérel-
mezõk bekerülése sokkal rövidebb idõt vesz
igénybe.

A nyári politikai holtszezon elõtt, az
elsõ félévben utoljára június 23-án ült
össze városunk képviselõ-testülete. Az
alapos, részletes bizottsági vitáknak
köszönhetõen a napirendi pontok –
volt belõle másfél tucatnyi – megtár-
gyalása gyorsan, olajozottan zajlott le.

A témák egy részérõl az alábbiakban, másik
részérõl a témája szerinti megszokott helyen,
harmadrészt pedig a rövid hírekben olvas-
hatnak.

Gyermekeink
szolgálatában

„Egyre nehezebb körülmények között is
színvonalas oktató-nevelõ munkát végeznek,
ezért elismerés illeti az intézményt” – ez volt
az összegzése a Patay István Általános Iskola
mûködési feltételeirõl, gazdálkodásáról szóló
beszámoló vitájának.

A helyzetelemzés szerint a központi épület-
együttes teljes felújításával a tárgyi feltételek
az átlagosnál lényegesen jobbá váltak, s a sze-
mélyi feltételek is adottak.

A tanulók létszáma 601, közülük 333-an
tartoznak a roma kisebbséghez, 507-en hát-
rányos helyzetûek. A 2011/2012-es tanévben
ismét három elsõ osztály indul várhatóan
74 gyermekkel. Az alsó tagozaton folyta-
tódik az iskolaotthonos oktatás, ami azért
is nagyon fontos, mert óriási gondokat
okoz a gyerekek szocializációs hátránya, a
szülõi odafigyelés, nevelés gyakori hiánya,
az igazolatlan hiányzás, a növekvõ agresz-
szivitás.

A fentiekkel is összefügg, hogy kevesebb
tanuló vett részt versenyeken, ám õk szép
eredményeket értek el. Csökkent a tovább-
tanulók aránya is az érettségit adó közép-
fokú intézményekbe (63-ról 46,7 százalékra),
többen mennek viszont szakiskolába. A
gazdag kínálatú mûvészeti képzésben 286
diák vesz részt.

Az intézmény gazdálkodását a szigorú
takarékosság jellemzi, bevételeiket számos
sikeres pályázat révén növelték.

Vita nélkül fogadta el a testület dr. Hor-
váth Andrea jegyzõ értékelését az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak elmúlt évi ellátásáról. Ezután a
Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkája került napi-
rendre. A terjedelmes elõterjesztés részletesen
elemzi e rendkívül fontos intézmény sokrétû,
felelõs tevékenységét, amiért a képviselõk

Némi csúszás várható
ugyan (a csapadékos idõ-
járás sem segített), de várha-
tóan szeptember 15-e - 20-a
körül megtörténik az új vá-
rosháza mûszaki átadása. Ha
minden a tervek szerint ala-
kul, a városnapra az ügyfe-
lek és a dolgozók használatba
vehetik a korszerû polgármes-
teri hivatalt.

Amire lapunk megjelenik,
remélhetõleg birtokba ve-

hetik városunk lakói a kívül-
belül megújult mûvelõdési
házat. Az már a közmûvelõdési
szakembereken és persze Nyír-
mada valamennyi polgárán
múlik, sikerül-e színvonalas,
igényes, közönségvonzó prog-
ramokkal megtölteni.

új városháza, megújult mûvelõdési ház
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Gazdálkodók figyelmébe!
Mire ezek a sorok megjelennek, a ke-
nyér és takarmánygabonák aratása
több, mint  három hete befejezõdött.
A kalászosok terméseredményei köze-
pes szintnek felelnek meg, melynek az
alakulását negatívan befolyásolta a tar-
tós légköri aszály, a május, júniusi csa-
padékmentes napok száma.

A május 7-ei fagy okozta károk után a
kerttulajdonosok a fenntartó növényvédel-
met folyamatosan végzik, annak ellenére is,
hogy településünk külterületén  az almások
80-100 százalékos fagykárt szenvedtek.

Nyári határhelyzet
A dohányültetvények jobban bírják a  me-

leget, mint a hûvös idõjárást, ez meg is lát-
szik a fejlõdésükön.  Július utolsó dekádjában

Kinek ültessünk fát és virágot?
Többen szóvá tették és teszik, hogy az
elültetett fákat, a virágzó virágokat le-
törik, kihúzzák, letépik, eldobják.
Egyetértek minden jószándékú jelzéssel,
felvetéssel.

Úgy gondolom, hogy városunk lakó-
inak nagy többsége szereti és óvja a
szépet, a jót, a virágzó növényeket, a
gyarapodó cserjéket, fákat. Van egy
mondás mely így szól: „Aki fát, virágot

           Derékba tört fiatal hársfa

kártevõk...

ültet az a jövõt tervezi.”
Tisztelt nyírmadaiak!
Ne engedjük, hogy a városunk utcáinak,

sége vagy kevesebb az optimálisnál, vagy a
csapadék hiánya miatt nem vált felvehetõvé
a növény számára. Vannak parcellák, ahol
késve történt a vegyszeres gyomirtás, vagy a
gyomirtó szer kijuttatása nem optimális idõ-
ben, megfelelõ gyom- és kulturnövény fejlett-
ségi állapotban történt.

Támad
a kukoricabogár
Több gazdálkodó jelezte, hogy a kukori-

catáblákon olyan kártevõ bogarakat talál,
melyek eddig
nem voltak jelen
a nyírmadai ha-
tárban. Sajnos
tény, hogy elér-
te megyénket is
az amerikai ku-
koricabogár kár-
tétele.

Az amerikai
kukoricabogár
(képünkön)  kifejlett alakja a kukorica címe-
rét, bibéjét, levelét rágja, a tojásokat a talajba
rakja. A tojásból kikelõ lárvák az áttelelés
után a következõ évi kukorica gyökerén táp-
lálkoznak,  elrágják azokat. A lárvakártétel kö-
vetkeztében a növények gyengébben fejlõd-
nek, késõbb megdõlnek és termésveszteséget
okoznak.

A kukoricabogár ellen a leghatékonyabb
védekezés a vetésváltás. Három évnél tovább
ugyanabba a parcellába ne vessünk kukoricát!
Vessünk kalászost, napraforgót, pillangós nö-
vényt stb. A vetésváltásban tápnövény nélkül
a lárvák elpusztulnak vagy nem fejlõdnek ki.

 Felhívom minden bel- és külterületen
gazdálkodó figyelmét arra, hogy a gyomok
elleni védekezés mindenki számára kötele-
zõ. A mulasztókkal szemben a törvény szi-
gorú szankciót, büntetést fogalmaz meg.
Tegye a dolgát minden földtulajdonos, föld-
használó!

 Az elmúlt 20 évben nagyon lecsökkent
az állatok száma településünkön. A tápanyag
visszapótlásban a szervestrágyára így nem
lehet számítani. A talajnak, a növényeknek
szervesanyag visszapótlásra van szükségük.
Ezért célszerû zöldtrágyázásra alkalmas nö-
vényt vetni. Erre a célra javasolt például a
csillagfürt, olajretek, facélia, fehér mustár stb.

 A vidékfejlesztési miniszter 64/2011.
/VII.11/ VM. rendelete az alábbiakat írja
elõ, módosítva ezzel a gyümölcs és zöldség
ellenõrzésérõl szóló korábbi rendeleteket:

„6 § /1/ A friss zöldség és gyümölcs for-
galomba hozatala során alapanyag-tárolási,
tisztítási, osztályozási, elõkészítési, gyártás-
technológiai, csomagolási, jelölési, tárolási
és szállítási tevékenységet kizárólag regiszt-
rált élelmiszer-vállalkozó végezhet.

/2/ Nem regisztráció köteles a kister-
melõi élelmiszer termelés, elõállítás és érté-
kesítés feltételeirõl szóló 52/2010./IV.30./
FVM. rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer
vállalkozó, ha friss zöldség-gyümölcs
forgalmazása az évi 20 ezer kg-ot nem ha-
ladja meg kivéve, ha nagybani piacon vi-
szontértékesítõnek történõ eladást végez.”

A rendelethez kapcsoló regisztrációs
adatlapot a Szabolcs–Szatmár–Bereg Me-
gyei Kormányhivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatóság címére kell beküldeniük
a kérelmezõknek.

 Felhívom a gazdálkodók figyelmét
az alábbi kötelezettségek teljesítésére:

 – A tápanyaggazdálkodási tervet évente
szeptember 30-áig kell elkészíteni a követ-
kezõ gazdálkodási évre vonatkozóan.

 – A földhasználó által egy gazdálkodási
évre vonatkozóan évente szántóföldi cél-
programnál  földhasználati tervet kell ké-
szíteni.

– Az AKG. célprogramokban résztvevõ
gazdálkodók évente szeptember 1-je és no-
vember 30-a között nyújthatják be elektro-
nikus úton az un. WEB-GN jelentést.

– Minden év végéig a nitrátérzékeny
területen gazdálkodók, az istállótrágyát ki-
juttatók kötelesek a Megyei Kormányhi-
vatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
címére megküldeni a nitrátjelentést.

                Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

tudnivalók

már javában vé-
gezték a törést,
az aljlevelek beta-
karítását a gaz-
dálkodók.

A határt járva
jól látható, hogy
az elvetett kuko-
ricák még bírják
a tartós száraz-
ságot. A július
23-a és 26-a kö-
zött hullott esõ
még kellõ idõ-
ben, megváltás-

Július végén kez-
dõdött a dohány-
törés

ként érkezett a kertészeti és a szántóföldi
kultúrák fejlõdéséhez. Azoknál a kukorica
tábláknál vannak gondokn, melyek késõbb
lettek elvetve, a kijuttatott mûtrágya mennyi-

tereinek szépítését szolgáló fejlesztéseket
egy-két renitens, hõzöngõ városlakó
megaka-dályozza, lerombolja.         M. B.
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Ismerkedés az ovival: a  le-
endõ óvodások együtt gyur-
máznak a szüleikkel

Mocorgós nyár: kirándulástól fiókaröptetésig

Óvodánkban nyáron sem áll meg az élet: az
udvar – a két hét bezárást leszámítva –
ilyenkor is gyermekzsivajtól hangos.

Az óvónõk  változatos tevékenységekkel
igyekeznek tartalmas idõtöltést nyújtani a
gyerekeknek. Hétrõl-hétre más és más téma
köré csoportosítva terveztük meg a foglalko-
zásokat, amiket idõjárástól függõen benn a
csoportszobában, vagy kinn, az udvaron tar-
tunk meg: mesélünk, énekelünk, barkácso-
lunk, vágunk, ragasztunk, hajtogatunk, stb.
Természetesen jut idõ bõven minden nap a
felszabadult játékra is.

Most
búcsúzunk…..
Nem csak a 72 iskolába készülõ nagycso-

portosunk, hanem két kedves munkatársunk
is búcsút intett az óvodának.

lelkiismeretesen végezte munkáját,
szeretettel gondozta, nevelte a hoz-
zá került gyerekeket, s kisugárzásá-
val, vidám természetével jókedvet
varázsolt maga köré.

Ugyancsak búcsút vettünk Tóth
Istvántól, Pista bácsitól,  aki 7 éve
volt óvodánk karbantartója. Dol-
gos keze nyomán kerültek a falakra
a polcok, „javultak meg” a lógó
szekrényajtók, s lett az udvarunk
tiszta és rendezett, stb. A gyerekek

A nyár eseményekkel és érdekes programok-
kal telt a Mocorgó Gyerekházban. Vendé-

günk volt a Kállósemjéni  Törp-
picur Gyerekház – az ismer-
kedés, beszélgetés, egy kis játék
és tízórai után ellátogattunk a
jóléti tóhoz, ahol a gyerekek bir-
tokba vették a játszótéri játé-
kokat. Kirándultunk a sóstói ál-
latparkba, ami mindenki szá-
mára nagy élmény jelentett.
Megemlékeztünk az Anyatejes
Táplálás Világnapjáról. Ebbõl az
alkalomból a védõnõ tartott

Augusztus végén már második alkalommal
tartjuk meg a ,,fiókaröptetést”, amely kere-
tében elköszönünk az óvodába induló gye-
rekektõl. A távozó kicsik búcsúztatása  mellett
mondókázás  és bábelõadás is színesíti majd
az eseményt.

A gyerekház mindenki számára nyitva áll
és várja az érdeklõdõket.

Továbbra is csak buzdítunk mindenkit,
aki még nem járt a Mocorgóban, hogy néz-
zen be hozzánk, és saját maga gyõzõdjön
meg a gyerekek és szülõk számára kínált
lehetõségekrõl.

                                    Buza Andrea

A nyár fontos eseménye volt a találkozó a
Kállósemjéni Törppicur Gyerekház lakóival

elõadást a kismamáknak, anyukáknak. Sza-
badtéri sütéseket és fõzéseket is rendezünk.

Gyetkó Jánosné, Manci néni a 31, óvodá-
ban eltöltött  év után kezdi meg megérdemelt
pihenését. Igazi, „született” dajka néni volt:

Manci néni és Pista bácsi is
elköszönt az óvodától

lõttöt. Minden csoport más-más tevékeny-
séggel várta a csöppségeket és szüleiket: kör-
bejárva óvodánkat sok mindennel megis-
merkedhettek.

Így belülrõl is látták a szépen felszerelt
óvoda épületét, a csoportszobákat, öltözõ-
ket, mosdókat. Megismerhették az udvari
játékokat, csúszdázhattak, homokvárat épí-
tettek, s mindent kipróbálhattak. A csoport-
szobákban betekinthettek az ovisok hétköz-
napjaiba: körjátékot játszhattak, színezhettek,
barkácsolhattak, bábozhattak.  Megismerhet-
ték óvodánk dolgozóit is, s a szülõk játék
közben feltehették a beszoktatással kapcso-
latos kérdéseiket, bizalommal fordulhattak
hozzánk esetleges problémákkal is.

Mielõtt elköszöntünk tõlük, a gyerekek
meglepetés ajándékot kaptak, s reméljük, nem
csak ezért fognak hozzánk szívesen jönni,
hanem mert nagy-nagy szeretettel várjuk õket
szeptembertõl.

kiváncsian kukucskáltak be hozzá, hiszen
tudták, hogy neki mindenkihez van egy
kedves szava. Derûje, segítõkészsége hiányoz-
ni fog. Köszönet nekik a sok fáradozásért, s
kívánunk mindkettõjüknek jó egészséget,
sok-sok örömet a nyugdíjas évekre.

Kirándulás,
továbbképzés
A tanév végén óvodánk dolgozói kirán-

duláson vettek részt. Autóbusszal  utaztunk
Sátoraljaújhelyre, ahol betekintést nyertünk
az ottani óvodai életbe. Délután a sárospa-
taki könyvtár ritkaságait, értékeit tekintettük
meg.

Az óvodapedagógusok egy része június
végén továbbképzésen vett részt, ahol az
óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyí-
tését elõsegítõ játékokat, fejlesztési lehetõsége-
ket ismerhettek meg.

Ovicsalogató
Júniusban – hagyományteremtõ szándék-

kal – elõször szerveztünk az idén óvodánkba
íratott gyerekek számára „ovicsalogató” déle-

A 2011-2012-es tanév szeptember 1-jén,
csütörtökön kezdõdik majd, ekkortól várjuk
óvodánk régi és új gyermekeit.

A kiscsoportosok beszoktatásával, a tanév-
kezdéssel kapcsolatos tudnivalókról az óvó-
nõk szívesen adnak tájékoztatást az érdeklõdõ
szülõknek.
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Dancs Marcell, Kis Titanilla, Kukuts Levent,
Szõnyi Franciska, Sütõ Ákos – Bartháné Ko-
vács Edit felkészítésével; 2. helyezést ért el a
Somogyi Dominika, Kocsis Dóra, Tímári
Zsuzsa, Poór Fanni alkotta csapat, felkészítõ:
Kukuts Csilla; 3. lett a 4. a. osztály csapata –
Benkõ Zsófia, Kovács Bence, Csorba Edit,
Kukuts Csilla, Iklódi Barbara, Pacuk Viktória
– Tóth Zsuzsanna vezetésével.

A Víz világnapja alkalmából rendezett
országos versenyen 3. helyezett lett Somogyi
Dominika – felkészítõje Kukuts Csilla.

Elismerés illeti az iskola Kakóca néptánc-
együttesét,  mert idén már harmadik alka-
lommal nyerték el a Pulyabál megyei nép-
tánc találkozó arany minõsítését. -

Az iskola jó tanulója címet a 2010-11-
es tanévben Balogh Dorina 8. a. osztályos
tanuló érdemelte ki. A közösségi mun-
káért címet Kézi Stella 8. c. osztályos tanuló
kapta. Az alkotói kupát Fodor Georgina
8. a. osztályos, Az irodalmi kupát Csonka
Levente 8. b. osztályos tanuló, A képzõmû-
vészeti kupát pedig Bertók Richárd 8. a.
osztályos tanulónak ítéltük oda.

iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek      iskolai hírek

Az elmúlt tanév
számokban
A 2010-11-es tanévet 601 tanuló fejezte
be, köztük 26 sajátos nevelési igényû
tanuló.  Osztályozó vizsgát 5 magánta-
nuló tett. A Rehabilitációs Bizottság
megfigyelése alatt 11 alsós kisdiák állt.
Betegség miatt, illetve a szülõk kérésére
az alsó tagozatban 3 gyermek ismétel
osztályt. A felsõ tagozatban 9-en tettek
javító vizsgát augusztus 24-én. Kitûnõ
bizonyítványt 63-an kaptak.

       Társalgás csak angolul!

 Nyelvi-, színjátszó-, sporttábor

A 2011-12-es tanév elõkészítését augusztus
elején kezdte meg az igazgatóság. A kollégák
augusztus 15-e és 17-e között szakmai to-
vábbképzésen vettek részt a TÁMOP 3.3.7
pályázatán belül. Téma: konfliktus-kezelés
a közintézményekben. Az alakuló értekez-
letet augusztus 23-án, a javító vizsgát 24-
én tartottuk, a tanévnyitó értekezlet idõ-
pontja augusztus 31-e.

Az elsõ tanítási nap szeptember 1-je lesz.
Ezen a napon reggel 8 órától tartjuk a  tan-
évnyitó ünnepséget, majd megkezdõdnek
a  tanítási órák. Ebben a tanévben is min-
den tanulónk ingyen kapja kézhez a tan-
könyveket. Az önkormányzat jóvoltából
továbbra is ingyenes füzetcsomagot vehet
át minden gyermek.

Kérjük, hogy ne hiányozzanak a gyere-
kek már az elsõ napon, hiszen a sorozatos
igazolatlan mulasztás az elõzõ tanévben 5
családnál járt a nevelési támogatás (családi
pótlék) megvonásával.

Nyáron jelentõs  az iskolát is érintõ sza-
bályok születtek. Ilyen többek között a
gyermekek egészséges étkeztetésérõl szóló
rendelet, vagy hajtetvesség esetén az azon-
nali kezelés végrehajtatósága.

Továbbra is iskolaotthonos oktatás lesz
az alsó tagozaton. A felsõben 2 tanuló szo-
bai csoport fog mûködni, mellette a fel-
sõbb évesek számára szintén tudjuk bizto-
sítani a könyvtárban és az olvasó teremben.

A konyhában és a mellékhelyiségekben
elvégeztük a tisztító festést.

A NYÍRÉP az éves garancia keretén belül
kijavítja az felmerült hibákat.

Pályázatainknak köszönhetõen a vakációs kí-
nálatunk igen gazdag volt.

Július 4-e és 9-e között 50 tanulónk vett
részt Szurdokpüspökiben nyelvi táborban,
ahol  középiskolai német és angol nyelvi ta-
nárok tartották a foglalkozásokat. A cso-
portok napi négy órában tanulták a nyelvet,
majd délutánonként különbözõ szabadidõs
programokban vettek részt. Sportversenyek,
nyelvi vetélkedõk zajlottak, s nem maradtek
el a kirándulások sem. A táborozók  megis-
merkedtek a Mátra nevezetes helyeivel, jártak
Mátrafüreden, Kékestetõn, Hollókõn, Szé-
csényben és Gyöngyösön. A tábor a TÁMOP
3.3.7-es projektjében valósult meg a helyi
nyelvi és zenei közalapítvány támogatásával,
így minden gyerek ingyenesen vehetett részt
a fejlesztõ táborozáson.

Kistérségi szervezésben 10 tanulónk vett
részt színjátszó táborban Petneházán július
25-étõl. Az egy hetes programon budapesti
és nyíregyházi színészek tartottak drámafog-
lalkozásokat a gyerekeknek.

Szintén kistérségi szervezésben 10 nyír-
madai iskolás vett részt sporttáborban Tú-
ristvándiban. A tanulókat tanév végén vá-

logatták ki a kistérség szakemberei. A tábo-
rozás során különbözõ csapatsportokkal
ismerkedtek meg gyerekeink.

Hamarosan
becsengetnek

Kimagasló versenyeredmények
Néhány területen szép tanulmányi
eredményeket értek el tanulóink az
elmúlt tanévben. Az alábbiakban ezek-
bõl nyújtunk át az olvasóknak egy cso-
korra valót

Észforgató megyei matematika ver-
seny: 2. hely Papp Vivien 2. b. felkészítõ
Tatár Ágnes; 4. hely Ponczók Marianna 3.c.
felkészítõ Szabóné Szõke Anikó; 4. hely
Kukuts Levente 1. a. felkészítõ Bartháné
Kovács Edit; 6. hely Ráduly Evelin 2. c.
felkészítõ Lõrincz Valéria.

Szépen, helyesen, magyarul – me-
gyei helyesírási verseny: 2. hely Fodor
Laura 2. a. felkészítõ Bobecis Jánosné; 2.
hely Kósa Eszter 2. c. felkészítõ Szenesné
Magyar Judit; 5. hely Tóth Alexandra 4. b.
felkészítõ Faragó Rita.

Vértesi Géza megyei matematika
verseny; 5. hely Benkõ Zsófia 4. a. felkészítõ
Tóth Zsuzsanna.

A „Rigó énekeljen” Kárpát-medencei
környezetvédelmi csapatverseny: 1. helyen
végzett az 1. a. osztály csapata – Báki Vivien,

tankönyv, füzet  ingyen

  Németóra a nyelvi táborban
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Amnesztia
az olvasóknak

A mûvelõdési ház felújítása miatt termé-
szetesen a könyvtárat is ki kellett költöz-
tetni megszokott helyérõl. Annak érdeké-
ben, hogy a legszükségesebb (pl. kötelezõ
irodalom) és legnépszerûbb (pl. romanti-
kus regények) könyveket ebben az idõszak-
ban is ki tudják kölcsönözni, az iskola
régi napközijének egyik tantermében kiala-
kítottak egy néhány száz kötetbõl álló kol-
lekciót.

A költözködéssel egy idõben hozzálát-
tak az évek óta az olvasóknál lévõ köny-
vek összegyûjtéséhez is, mert sokan „elfe-
lejtkeztek” a kölcsönzési idõ lejártáról. Elõ-
ször is megfogalmaztak egy udvarias fel-
szólító levelet, majd ezeket személyesen vit-
ték el az érintettekhez. Bár a mulasztók
„amnesztiát” kaptak, jó néhányan jelezték,
hogy készek kifizetni az idõközben elkal-
lódott könyv árát. Ennél azonban szeren-
csésebb megoldás, ha magát a kötetet vásá-
rolják meg… Mindenesetre az akció eddig
sikeresnek bizonyult, de jó lenne, ha azok
is rendeznék tartozásukat, akik ezt eddig
nem tették volna meg. Már csak azért is,
hogy mások is hozzájussanak a vágyott
olvasnivalóhoz.

A nyári történésekhez tartozik még,
hogy a kényszerhelyzetben elmaradtak
ugyan a megszokott programok (pl. a kéz-
mûves foglalkozások), ám több alkalommal
szerveztek kerékpáros kirándulásokat. A
túrák a környékbeli településeket érin-
tették, s a résztvevõ általános iskolás
gyerekek száma alkalmanként 6-14 között
volt.

    Óvatosan az alkohollal!
Nem célom senkit megbántani, csupán egy
olyan élvezeti dologról írni, ami évezredek
óta kíséri az embert. Jelen van napjainkban,
sajnos gyermekeink szokásaiban is, és mege-
sik, hogy olykor családok életét teszi tönkre.

Nem árt ha tudjuk, mi is az alkohol, ho-
gyan hat ránk és egészséges-e?

 Az alkoholt egy mikroszkopikus méretû
egysejtû élesztõgomba állítja elõ. Erjedés ha-
tására keletkezik, része mindennapos táplál-
kozásunknak. Megtalálható például az  élesz-
tõs tésztákban, a kefírben, a gyümölcslevek-
ben, a savanyú káposztában, de ezekben a
mennyisége jelentéktelen, egy százaléknál ke-
vesebb.

ció, a folyamatokhoz szükség van bizonyos
enzimekre. A nõk szervezetében kisebb
arányban vannak jelen ezek az enzimek, így
õk kevesebb alkoholt bírnak fogyasztani. A
szervezetünkre nézve a bomlási folyamat
károsabb, mint a kiindulási anyag. Szabad-
gyökök is képzõdnek, melyekrõl tudjuk,
hogy károsítják sejtjeinket. Fél liter sör esetén
egy 60 kg súlyú személy mája körülbelül 3–
3,5 órán keresztül végzi a méregtelenítést. A
túlzott alkoholfogyasztás hatalmas feladatot
ró a májra. Tévhit, hogy az italozás a férfias-
ságot tükrözi, és a fiataloknál növeli a tekin-
télyt a kortársaik elõtt!

Tény, hogy lazít, kissé higítja a vért, kis
mértékben feszültségoldó, jót tesz a kerin-
gésnek és némely esetben baktériumölõ. Ma-
napság divatba jött a vörösbor, amely mér-
sékelt fogyasztása nagymértékben csökkenti
a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát.
Igaz, de még jobb, ha piros szõlõt eszünk,
mert ne felejtsük el, hogy a borban ott az
alkohol! A fehér borról kevesen tudják, hogy
a téli idõszakban, influenza idején vírusölõ,
de azért ne ettõl akarjunk meggyógyulni!

Gyógynövényekbõl gazdag a kínálat, s
külön érdemes odafigyelni a máriatövisre.
Olaj formájában erõsebb a koncentráció,
ajánlott étkezések elõtt egy kis kanállal beven-
ni. A máriatövis az egyik legrégebben ismert
gyógynövény. Hatása: erõsíti a sejtmembrá-
nokat, megelõzi a méreganyagok behatolását
a sejtbe, hatékony antioxidáns. Segíti a fehér-
je szintézist, serkenti a májsejtek termelõdését,
felgyorsítja a károsodott májszövetek regene-
rációját, az elhalt sejtek lecserélését. Alkalmas
növény még az aranyvesszõfû, a csalán, az
orbáncfû, a szagosmüge, a zsurló, az articsó-
ka, a gyermekláncfû, a medvehagyma, a cicka-
fark.

Néha, egy-egy családi, baráti összejövetelen
jó és elfogadható egy kis alkohol, de mindig
tudjuk, hogy hol a határ! Képzeljük el az
élet adta lehetõségeket egy kosárban, amibõl
mindenki azt és annyit vegyen amire szük-
sége van, se többet, se kevesebbet!

Ábelné Tóth Éva természetgyógyász

Nem árt tudni, hogy mennyi
az elég...

 A szeszes italok esetén az alkoholdózis a
mennyiségtõl és az ital százalékban kifejezett
alkohol-koncentrációjától függ. Már a
szájban elkezdõdik a felszívódás, majd foly-
tatódik a gyomorban, de igazából a vékony-
bél  falain keresztül kerül át a vérbe. Innen
a májba jut. Ha egyszerre nagyobb mennyi-
ségû alkohol jut a szervezetbe, a máj nem
képes egyszerre az összest lebontani, ezért
bizonyos százaléka a vérben marad. Ez okoz-
za a részegséget, mert a keringés által eljut a
szervezet minden részébe, így az agyba is.

A bevitt alkohol túlnyomó része eloxidá-
lódik a májban, a maradék pedig kiürül a
szervezetbõl a vizelettel vagy a tüdõn ke-
resztül (ezért érezhetõ az alkohol szag).

 Az alkohol lebontása bonyolult láncreak-

                         Hajókirándulás

nyári emlék a Balatonról

Látogatás a Latinovits Zoltán
emlékmúzeumban Balatonsze-
mesen

könyvtár
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Mérlegen a sportegyesületA június 23-án tartott testületi ülés tá-
jékoztatót hallgatott meg a Nyírmadai
Sportegyesület tevékenységérõl Kálmán
Béla polgármester, illetve Roskó János
ügyvezetõ elnök elõterjesztésében.

A labdarúgó szakosztályról szólva szó esett
arról, hogy a csapat öt év után miért esett ki
az NB III-ból. Az okok között elsõ helyen a
szponzori támogatások folyamatos apadása,
majd elmaradása említhetõ, de szerepe volt az
egyre növekvõ állandó költségeknek, az után-
pótlás csapatok kötelezõ versenyeztetésének is.
Ezzel együtt büszkék lehetünk az elmúlt fél
évtizedre, s a visszatérõ, újrakezdõ és akarattal
bíró helyi fiatalokkal csapatot építve, emelt
fõvel vállaljuk a megyei I. osztályt.

Az  asztalitenisz szakosztály folyamatos és
meghatározó szerepet játszik az NB III-ban.
Most a 3. helyen végeztek, és talán az NB II-
ben kezdenek. Az ifjúságiak is szépen szere-
peltek a megyei, a régiós és a nemzetközi
kupákon.

Az eredménykért elismerés illeti id. és ifj.
Krivács András, Paczuk Péter és Rebák István,

valamint – a focisták esetében – Németh
Attila testnevelõ  tanár munkáját. Fontos elõ-
relépésnek tekinthetõ, hogy a közelmúltban
kívül-belül megújult a sportpálya. A csaknem
30 millió forintos pályázati pénzbõl új te-
niszpálya létesült, megoldódott a mûfüves
pálya bekerítése, világítása, kerítés épült, a
konditerembe pedig 2 millió forintért
sporteszközöket vásároltak.

A labdarúgó csapat házatáján a nyáron
történtekrõl Szõke István játékos-edzõ tájé-
koztatta lapunkat. Július 18-án kezdõdött a
felkészülés. Idõközben felkészülési meccseket
játszottunk Gyulaházával (5-3-ra nyertünk),
Nyírkarásszal (6-4-re kikaptunk), aztán 30-
31-én a baktalórántházi Fenyves Kupán vet-
tünk részt, ahol a Baktalórántházától kap-
tunk ki 3-2-re, így másnap a 3. helyért játszot-
tunk a Nyírbátorral, akiktõl sajnos 4-0-s vere-

séget szenvedtünk. Gyulaházától 7-4-re kap-
tunk ki, majd augusztus 10-én Mándokon,
2-2-es eredményt értünk el. És végül augusz-
tus 13-án játszottunk itthon Baktalórántháza
ellen.

Távozók: Istrate Sebastian (Kótaj), Kirner
János és Moldován Ionut (Románia), Katona
Richárd (Nagyecsed), Kovács Alfonz (Tarpa),
Savrnoh Norbert (Maglód).

Érkezõk: Ponczók Tibor (Fehérgyarmat),
Jónás Attila (Pusztadobos),Tóth Attila (Pát-
roha), Papp Zoltán (Pap), Cseszlai Róbert,
Jóni Attila. Õk mindannyian nyírmadai já-
tékosok, akik visszatértek, és velük együtt már
13 hazai játékos van a keretben. Érkeztek még
ketten: Csernák István (Nyírtelekrõl), és Sebes-
tyén Gergõ (Mándokról).

Augusztus 21-én kezdõdött a 2011/2012-
es bajnokság,  amikor a Balkány otthonában
léptünk pályára.

anyakönyvRemekeltek a Görög Focisuli csapatai
Neves egyesületek utánpótláscsapatait mege-
lõzve nyert arany- és ezüstérmet a nagydobo-
si központú egyesület.

A regionális bajnokságokban remekeltek
a környékbeli tehetségeket foglalkoztató
Nagydobosi Görög Focisuli  U8-as és U9-es
csapatai. A többfordulós viadalokon a sza-
bolcsiak mindkét korosztályban nagynevû
felnõttklubok utánpótlás csapatait utasították
maguk mögé: a nyolcévesek kimagasló telje-
sítménnyel szerezték meg a bajnoki címet,
míg a kilencévesek harmadik helyen zárták
a sorozatot.

Az észak-magyarországi regionális baj-
nokság:

U8: 1. Görög Focisuli 62 pont. A Görög

Focisuli csapatában négy nyírmadai kisfiú
rúgja a bõrt: Benkõ László, Bíró Roland,
Dancs Marcell, Tóth Roland (képünkön).
Edzõ: Görög Csaba.

Születtek:
Aranyos Ibolya Patrícia, Balogh Zsanett,
Bereczki Anna Szófia, Aranyos László,
Bartha Bence, Balogh Dániel, Horváth Im-
re, Székely Viktor, Tári Eszter, Varga Olívia,
Jónás Boglárka, Gebri Bianka, Zámbó
László.

Házasságot kötöttek:
Sugta Anikó és  Molnár Ferenc
Bíró Marianna és Lengyel Róbert

Elhunytak:
Kocsis Béla, Szilágyi György, Márton Ti-
bor, Sata Miklós, Ruszinkó Sándorné,
Zámbó József, Kovács Lászlóné, Jakab Mi-
hály, Gyulai József, Vladár Bertalan, Simon
József, Jenei Balázs, Balogh Béla, Kiss Csa-
báné, Algács István, Nagy Mihályné.

Június végén a Szõlõlapos-tó halállománya
8 mázsa ponttyal növekedett. Az üzemeltetõ,
Folytovics Sándor a halkészlet további folya-
matos bõvítését tervez. A júniusban indult
szezon számos lehetõséget nyújt a horgászni
vágyóknak!

Nemrégiben bravúros fogás született a tó-
nál. Kiss József egy 7,8 kg súlyú halat emelt
horgászbotjával a partra. S bár a horgászati
szabályzatban elõírt  mennyiséget meghaladta
a hal súlya,  az üzemeltetõ jóvoltából hazavi-
hette zsákmányát. Célunk, hogy sporttársa-
ink kellemes környezetben, európai színvo-
nalon kiszolgálva minden alkalommal elége-
detten távozzanak, és rendszeresen visszatér-
jenek. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a ki-

   Nagy zsákmány a Szõlõlaposi tóból

Kiss József és a
nagy zsákmány

fogott halmeny-
nyiség folyama-
tos pótlására.

Horgászjegyek
válthatók egész
napra, 12 órától
félnapra, van
egész és félnapos
gyerekjegyünk is
14 éves korig.
Nyitva: hétfõ-tõl vasárnapig minden nap
reggel 6-tól este 8 óráig.

                           Folytovics Sándor
(A teljes parkot annak bekerítése után és

az elszámolást követõen kapja meg az
üzemeltetõ – a szerk.)
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