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Fényes lap lesz Nyírmada majdan megíran-
dó krónikájában 2012. május 26-a. Ezen a
napon ünnepélyes külsõségek közepette be-
fejezõdött városunk történetének egyik legna-
gyobb, legátfogóbb beruházása, a – hiva-
talos nevén – integrált településfejlesztés II.
üteme (az elsõ 2010 elején fejezõdött be,
ekkor történt meg a Kálvin tér és környéke
rekonstrukciója, benne a II. világháborús
emlékmû rendbetétele, valamint a Tájház kia-
lakítása). A fejlesztés eredményeként a város-
lakók birtokba vehették az új polgármesteri
hivatalt, a megújult mûvelõdési házat, a ki-
bõvített és korszerûsített városi piacot, az
új járdákat, díszburkolatot, sétányokat, utcai
bútorokat, fákat, bokrokat, virágokat.

A munka csaknem egy évig tartott: elsõ-
ként (tavaly nyáron) a közösségi térként is
funkcionáló, 130 négyzetméterrel bõvült pi-
ac készült el, tavaly novemberre a mûvelõ-
dési ház és könyvtár átépítése, modernizálása
fejezõdött be, az év elejére pedig az új város-
háza épült fel. Ehhez kapcsolódott a lakosság
közremûködésével elvégzett parkosítás, a vá-
rosközpont csinosítása, s mindezek nyomán
alakult ki egy európai színvonalú, otthonos,
takaros belváros, amelynek féltõ megóvása
immár valamennyi nyírmadai lakos közös
feladata és érdeke.

Ami a költségeket illeti: a projekt össz-
költsége 194,6 millió forint, ebbõl 179,6
millió a vissza nem térítendõ uniós támogatás
a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását
segítõ pályázati konstrukció keretében.

Az ünnepségen megjelent Kovács Sándor,
a megyei közgyûlés alelnöke, Nagy Lajos,
Baktalórántháza polgármestere mint a kis-
térségi társulás elnöke, több környékbeli
kollégája, városunk vezetõi és képviselõ-tes-
tülete, az intézmények, az egyházi felekezetek
vezetõi, az érdeklõdõ polgárok. A Himnusz
és a 8. osztályos Barkasz Gyula szavalata után
Kovács Sándor beszélt arról, hogy a most
elkészült beruházásokkal a helyi társadalom
kapott új impulzusokat, s gratulált minden
érintettnek. Utána Kálmán Béla polgármes-
ter lépett a mikrofonhoz. Elmondta: a mai
napon újabb mérföldkõhöz érkezett váro-
sunk, innen, egy magasabb szintrõl indulhat
egy újabb ciklus. Emlékeztetett az óvoda
kilenc évvel ezelõtti felújítására, bõvítésére,
a napközi konyhájának, a fûtésnek és a vilá-
gításnak a korszerûsítésére, a Szociális Ápo-

lási-Gondozási Központ bõvítésére, az isko-
la rekonstrukciójára, a Tájház, a piac kialakí-
tására, az orvosi rendelõ, az egészségház
rendbetételére. Hangsúlyozta, hogy nem le-
het megállni, a folytatásban ismét napirendre
kerül az óvoda bõvítése, korszerûsíteni kell
a gyermekorvosi szolgálatot, az intézmé-
nyekben hasznosítani fogják a napenergiát,
s átépítik a rendõrség épületét is. Az egybe-
gyülteknek azt kívánta, legyen még sok ilyen
ünnepünk; megköszönte a tervezõk, a pá-
lyázatírók, a közbeszerzõk, a kivitelezõk, a
mûszaki ellenõrök, a parkosítók, az irányító
hatóság munkáját, s szép gyermeknapot
kívánt.

A Napsugár Óvoda Bóbita mazsorett cso-
portjának tánca után következett a nemze-
tiszínû szalag ünnepélyes átvágása, áldást
mondtak az egyházak lelkészei (Bokros
Elekné, Fülöp Sándor és Lipusz Géza),
Zilahi Csaba elénekelte a város dalát, majd
a Szózat hangjaival ért véget az ünnepség.

Takaros belváros

 A szalagátvágás ünnepélyes
pillanata



hírek röviden

Krivács András: „Hírét viszem Madának”

 Korábban megírtuk már, hogy a család-
segítõ átalakítását, bõvítését nehezíti, hogy
az épület a vártnál rosszabb állapotban van.
A többletköltségek 7 millió forintra rúgnak,
a befejezés határideje módosult, de a cél to-
vábbra is az, hogy a fõépület mihamarabb
elkészüljön.

 Az elmúlt év végi törvénymódosítás mi-
att a kis vízmûvek társulási kényszerben van-
nak. Önkormányzatunk eddig a szolnoki és
a nyíregyházi szolgáltatóval tárgyalt, és kért
javaslatokat. Az alapvetõ cél a városunkban
élõk zavartalan, színvonalas kiszolgálása. A
döntést az év közepéig meg kell hozni.

 Az óvodai beruházás (amely 150 mil-
lióról 128 millióra változott) mûszaki tartal-
mának tisztázása után lezajlott a közbeszerzési
pályázat. A kivitelezést a Nyír-Flop Kft. nyerte
el, a befejezés határideje 2013. április 30-a.

 A járások kialakításával kapcsolatos kéré-
sünkre (miszerint ne Vásárosnaményhoz, ha-
nem Baktalórántházához tartozzon városunk)
eleddig nem érkezett hivatalos válasz… Sajnos
valószínûsíthetõ, hogy kérésünk nem teljesül,
hiszen április 15-e óta a szabálysértések (pl.
az iskolai hiányzások ellenõrzése, szankcio-
nálása is…) Naményba kerültek.

 A képviselõ-testület – elfogadva a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatát – úgy döntött,
ötvenezer forinttal járul hozzá a Roma Nemze-

Két, a sporttal és az egészséges életmóddal
összefüggõ sikeres pályázatról kaptunk hírt
Kálmán Béla polgármester jóvoltából.
Egy 37 millió forintos (száz százalékos tá-
mogatottságú) program arról szól, hogy a
sportegyesület 20 olyan rendezvény szer-
vezésére kap lehetõséget, amely a labdajáté-
koktól a tájfutásig népszerûsíti a legkülön-
bözõbb sportágakat, neves sportolók meg-
hívásával, elõadásokkal szolgálja a mozgás-

Két apropója is volt annak, hogy rövid
beszélgetésre üljünk le Krivács Andrással:
a közelmúltban õt választották meg a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség elnökének, s a napokban ünnepelte
50. születésnapját az általa igazgatott
Fenyves Szálloda és Konferencia Köz-
pont.

Elöljáróban arról beszélt, hogy – bár nem
itt született – egész eddigi 34 éve Nyírma-
dához köti, itt él kiterjedt familiája, itt járt
általános iskolába, itt építkezett, itt lakik ma
is. A középiskolát Mátészalkán végezte a gé-
pészeti szakközépiskolában, de az érettségi után
máris pályát módosított. Elõbb a nyíregyházi
Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolában szerzett üzletvezetõ–
mixer–pohárnok képzettséget, majd Budapes-
ten, a Gazdasági Fõiskolán tanult, ahol ide-
genforgalmi szakmenedzser felsõfokú szak-
képzettséget tanúsító oklevelet kapott.

„Nagymamám a madai étterem fõszakácsa
volt, kissrácként gyakran sertepertéltem

körülötte, talán innen eredeztethetõ az ét-
kezés kultúrája (a gasztronómia) iránti ér-
deklõdésem” – mondja, amikor az indít-
tatás iránt érdeklõdünk. Szülei 1997. má-
jus 1-jétõl bérelték a Fenyvest (Roskó Já-
nossal), késõbb a tulajdonjogát is megsze-
rezték. Azóta Krivács és Fia Kft-ként, csalá-
di vállalkozásban mûködtetik. „Általában
én nyitok, a szüleim zárnak, de vagy õk,

vagy a feleségem, vagy én, valaki közülünk
mindig megtalálható itt.”

A fiatalember mostanában sokat van úton,
mert az eddigi legfiatalabbként, s elsõként a
megyénkbõl õt választották meg a cukrá-
szokat, szakácsokat, éttermi mestereket és sok
más, e körbe tartozó szakmát összefogó, leg-
régebbi szakmai szervezet elnökévé. A már-
cius 27-én megtartott soron kívüli tisztújító
küldött közgyûlésen a három jelölt közül
csaknem kétharmados arányban õ kapott
bizalmat. A hierarchiát a régióelnökök, a
szakbizottságok, az alelnökök és az elnök
alkotják (megbízatása két évre szól). Fontos-
nak tartja hangsúlyozni, hogy ez „társadalmi
pozíció mindenféle javadalmazás nélkül, in-
kább rengeteg elfoglaltságot, munkát,
autózást jelent, semmint elõnyöket.”  Ki-
emelte még azt is, hogy tisztsége elsõsorban
a kapcsolati tõke szempontjából fontos, s ez
nem csupán neki, hanem szeretett városának
is hasznos. „Hírét viszem Nyírmadának, ami-
kor a szakma az iránt érdeklõdik, honnan
is jött ez a fiú…”.

                                 Krivács András

tiségi Önkormányzat által gyerekeknek szer-
vezett budapesti kirándulás költségeihez.

 Az önkormányzat mégis benyújt egy
olyan pályázatot, amelyhez saját erõ szük-
ségeltetik. A rendõrség épülete – amely a
város tulajdona – újulhat meg így az el-
nyerni remélt 9 millióból és az 1 millió
forintos önrészbõl. A házra igencsak ráfér
a renoválás.

 Egy gyengén látó kislány érdekében
módosította a testült az iskola alapító oki-
ratát. A látássérült gyermek így helyben ré-
szesülhet speciális oktatásban, de számolni
kell azzal is, hogy a jövõben más településrõl
is fogadniuk kell hasonlóan sérült kisdiá-
kokat.

 Folytovics Sándor már korábban be-

jelentette, hogy felmondja a szõlõlaposi tó
és környéke mûködtetésérõl szóló megál-
lapodást, s ezt a képviselõ-testület tudomá-
sul vette. Mivel azonban az önkormányza-
tot hasznosítási kötelezettség terheli, úgy
határoztak, hogy a tó és szabadidõ park
mûködtetését meghirdetik.

 Némi vita után elfogadta a testület Mud-
ri Barnabás kezdeményezését, hogy önkor-
mányzatunk a június 15-ei határidõig jelent-
kezzen a Virágos Magyarországért Környe-
zetszépítõ Verseny 2012. évi kiírásához.

 A jogszabályi környezet (például a
Kormányhivatal megalakulása, a Gyerekesély
Bizottság létrejötte) változásai miatt módo-
sította a testület a Közép-Nyírségi Önkor-
mányzati Többcélú Kistérségi Társulási
Megállapodást.

egészségünkre!
kultúrát, az egészséges életmódra nevelést.

Hasonló célokat szolgál a másik, szin-
tén száz százalékos támogatottságú, 40 mil-
liós projekt. Ez olyan speciális egészségügyi
akciókat tartalmaz, mint a drogmegelõzés,
lakossági szûrések, ismeretterjesztõ, felvi-
lágosító elõadások.

A programok szeptembertõl indulhat-
nak, egyes elemeivel akár már a városnapon
is találkozhatunk.
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Képünkön: a
gyõztesek jutalma,
a szépen faragott
,,Virágos utca”
tábla, melyet tavaly
az Arany
János
utca vi-
rágszeretõ,
lelkes
közössége
nyert el
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Hét napirendi pont, mérsékelt vitakész-
ség, néhány meglepõen gyors döntés,
néhány hosszan elnyúló „egyebek” –
így írható le a május 3-án tartott képvi-
selõ-testületi ülés menete. A történ-
tekrõl a rövid hírekben, a 8. oldalon
(a rendõrõrs beszámolója), valamint
az alábbiakban olvashatnak.

Testületi ülés:

Bágyasztó meleg, lankadt vitakedv

Zárszámadás
vita nélkül

Az önkormányzat 2011. évi gazdál-
kodásáról, vagyis a zárszámadásról szólt a
terjedelmében és tartalmában is „legsú-
lyosabb” elõterjesztés. Ehhez képest a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatát elfogadva, kér-
dések és vélemények nélkül, pillanatok alatt
igennel szavazott a testület.

Az egyhangúlag támogatott rendeletbõl
olvasóink tájékoztatása érdekében
kiemelünk néhány fontosabb elemet.
Tavaly a kiadás fõösszege 1 milliárd 583
millió 142 ezer forint volt, a bevételé 1
milliárd 616 millió 803 ezer. A pénz-
maradvány megállapított összege 57 mil-
lió 28 ezer forint volt. Az önkormányzat
2011. december 31-ei állapot szerinti va-
gyona a mérlegadatok alapján 3 milliárd
372 millió 199 ezer forint (eszköz- és for-
rásállomány). A gondok súlyát jelzi,
hogy az önkormányzat által folyósított
ellátások összege tavaly megközelítette a
270 millió forintot. Az önkormányzat által
foglalkoztatottak létszáma 264 volt.

Az elemzést összegzõ megállapítás sze-
rint: „A pénzügyi nehézségek kezelésére
önkormányzatunk minden tõle telhetõt
elkövetett, ám még ennek ellenére is szük-

séges volt a folyószámla-hitelkeret, vala-
mint a munkabér-hitelkeret részbeni fel-
használása, a likviditás és a fizetõképesség
folyamatos fenntartása érdekében. Ahhoz,
hogy a jövõben is sikerüljön fenntartani
az önkormányzat fizetõképességét, továb-
bi megszorító intézkedések megtételét
látjuk indokoltnak”.

A Mada-Komm Kft.
beszámolója

Takács Sándor ügyvezetõ elõterjeszté-
sében megvitatta a testület a Mada-Komm
Kft. 2011. évi szakmai beszámolóját. Te-
vékenységük tavaly is a településüzemeltetés
és fenntartási feladatok ellátására irányult.
Ehhez a szintén a társaság által szervezett
közfoglalkoztatás résztvevõi adták a
biztonságos dolgozói hátteret (a korábbi
közcélú foglalkoztatás megszûnt,
ehelyett vezették be a Munkaügyi Köz-
pontok által irányított rövid és hosszabb
idõtartamú közfoglalkoztatást, amelyre
pályázhatnak az önkormányzatok).

A cég végzi a települési szilárd hulladék
gyûjtését és elszállítását, a szeméttelep ren-
dezését, az illegális szemétlerakók felszá-
molását, az önkormányzati területek ápolá-
sát, virágágyások kialakítását, az árkok,
járdák melletti területek gyomtalanítását
s gondozták az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ meggyültetvényt. Télen takarítot-
ták, síktalanították a közutakat, járdákat,
üzemeltetik a piacot és a temetõt, részt
vesznek az intézmények mûködtetésében,
munkájában. Tisztítják és karbantartják a
csapadék- és belvízelvezetõ árkokat (ehhez
kapcsolódik 158 embert foglalkoztató
Startmunka mintaprogram).

Kérdés és vélemény nem hangzott el de
egyhangú szavazással támogatták a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatait, miszerint szi-

gorítani kell a közfoglalkoztatottak ellen-
õr-zését, s hogy gyorsítani kell a társaság
telep-helyének kialakítását.

A Madavíz Kft.
tevékenységérõl

Ugyancsak megtartotta esedékes beszá-
molóját a Madavíz Kft. tavalyi tevékenysé-
gérõl Krivács István ügyvezetõ. Az írásos
elõterjesztés szerint az elmúlt évet kevés
híján 4,3 millió forint mérleg szerinti
eredménnyel zárták. Az értékesítés nettó
árbevétele 6 millió forinttal haladta meg
az elõzõ évit. Az anyagi jellegû ráfor-
dítások közül 2011-ben is a villamos ener-
gia volt a legnagyobb tétel, megközelítette
a 14 millió forintot.

Olvasóinkat azonban a fentieknél alig-
hanem jobban érdekli a szolgáltatási
árak emelésének terve. Az árkorrekci-
ót az ügyvezetõ a központi bérmegálla-
podás végrehajtásával (béremelés és terhei,
állami kompenzáció) és a szennyvízáteme-
lõ szivattyúk cseréjének folytatásával in-
dokolta. Javaslata szerint az ivóvíz díja
nettó 146 forintról 149,7 forintra (brut-
tó 190,1 forintra) emelkedne, a szenny-
víz nettó 145 forintról 148,8 forintra
(bruttó 188,9 forintra) növekedne. A víz-
szolgáltatás alapdíja fogyasztónként ha-
vonta áfával együtt 444,5 forint. A szol-
gáltatási díjak emelésének mértéke a tör-
vény értelmében legfeljebb 4,2 százalék
lehet. A csapadékvíz elvezetésének átalány-
díja bruttó 63,5 forint, a szennyvízelve-
zetésé ugyanennyi. A települési folyékony
hulladék – szakvállalkozó általi ürítéskor
– szennyvíztelepen történõ elhelyezésének
díja köbméterenként 225 forint (áfával).

A locsolási kedvezmény a jövõben is a
május 1-jétõl szeptember 30-áig terjedõ
idõszakra vonatkozik.

Idén is meghirdeti a „Virágos utca”
mozgalmat a Mi Kis Falunk helytörté-
neti és Községszépítõ Egyesület.

Kérik a lakosságot, hogy portájukat és an-
nak környezetét virágosítsák, szépítsék. Az-
által, hogy virág nyílik minden lakás elõtt,
az esztétikus városkép kialakításához járu-
lunk hozzá, ami az itt lakók jóérzését és

megelégedettségét is szolgálja. Az sem mind-
egy, hogy szürke, színtelen, vagy virágpom-
pába öltözött utcákkal fogadjuk-e a hozzánk
érkezõket. Az utóbbival a településre láto-
gató vendégek  elismerését is kivívhatjuk.

Az elmúlt évben az elismerést az Arany
János utca lakói érdemelték ki.

Az értékelést az idén is a városnapi ün-
nepség keretében tartják.

Felhívás: újra indul a ,,Virágos utca” mozgalom
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Gazdálkodók figyelmébe!

a mezõgazdaságban is:

Amit a kullancsokról
tudni kell

átvivõ lehet. Hatásos védekezési módszer,
ha a füves kertben elpakolunk minden fölös-
leges lomot. A kullancsok szeretnek megbúj-
ni, és a nyílt felületen nem találnak rejtek-
helyet. A lenyírt füvet, lehullott falombot
gereblyézzük össze, ez a kedvenc búvóhe-
lyük. A gyakori fûnyírásnak két elõnye is
van, kevesebb életteret hagyunk a kullancsnak
a rövid fûben, ugyanakkor több  napfény
jut a talajra. A nap szárítja a földet, a kullancs
viszont a nedvességet szereti.

Védekezés
a levéltetvek ellen

A levéltetvek a levelek fonákján és az új,
fiatal hajtásokon megjelenõ fekete,  zöld, sár-
ga vagy szürke színû apró rovarok. Kártéte-
lük igen összetett: szívogatják a növények
nedveit, mérgeket juttatnak a növényekbe,
ami által azok torz leveleket, hajtásokat
hoznak. A levelekre hulló ürülékükön pedig
fekete korompenész jelenik meg, ami  csúnya
látvány.

Nagyon gyorsan szaporodnak, kedvezõt-
len körülmények között ivarosan. Táplál-
kozásuk során mézharmatot, édes váladékot
választanak ki, amit a hangyák elõszeretettel
fogyasztanak. Ha bármilyen növényen erõs
hangyavonulás figyelhetõ meg, azon nagy

Fordított adózás

A téli hónapok után alig várjuk a jó
idõ beköszöntését. Az újraéledõ termé-
szet azonban nem csak szépségéket:
tavaszi virágpompát vagy például zöld
lombruhába öltözködõ erdõket tarto-
gat. A meleg elõcsalogatja a kártevõket
is, melyek minden évben komoly feladat
elé állítják az embereket.

A nyári idõszakban növekszik a kullancs-
fertõzöttség. A hosszú õsz, a rövid, fagymen-
tes téli idõszak kedvez az „egészségügyi
kártevõ” ízeltlábúaknak. Az  embert és  társál-
latát, a kutyát csípõ közönséges kullancs
(ixodes ricinus) a bokrok leveleinek fonáká-
ról támad és terjeszti  a (régi nevén) Lyme-
kórt okozó baktériumokat.

A kutyakullancsról tévhit, hogy veszély-
telen. A fûszálak végérõl támad és baktérium

Veszélyes
parlagfû

Magyarországon csaknem 2 millió ember
küzd allergiával. Egyes számítások szerint 60
százalékra tehetõ közöttük a parlagfûre érzé-
kenyek aránya. Egyharmaduk súlyos allergi-
ás, és rohamosan nõ az asztmás betegek szá-

Emberekre és állatokra egya-
ránt veszélyes a kullancs!

valószínûséggel  megtalálhatók  a levéltetû
telepek. Tavaszi megjelenésüktõl õszig élnek
és károsítanak a szabadföldi növényeken. Ve-
szélyes növényi vírusokat terjesztenek. Hatá-
sos még az elszaporodásuk elõtt a permetezés.

Ajánlott a levéltetvek megjelenését sárga,
ragacsos színcsapdák kihelyezésével ellenõ-
rizni. Kezelésnél ne várjuk meg, amíg a le-
velek a kártétel következtében összesodród-
nak, mert ilyen állapotban már csak a fel-
szívódó hatású rovarölõ szerek hatásosak a
levéltetvek ellen.

ma. A legfõbb ártalmas pollenforrás a par-
lagfû. A küzdelmek ellenére szinte akadály-
talanul terjed. A talajban évtizedekig csira-
képes mag nagy számban képes várakozni a
csirázásra, ami nagyon megnehezíti a véde-
kezést. Ez az oka annak, hogy amint az irtás
befejezõdik, a parlagfû hamarosan ismét el-
foglalja a megtisztított területet.

A parlagfû a gyepbe nem hatol be, ezért
fontos lenne a régi legelõk, kaszálók fenn-
tartása, a beszántásuk kerülése. A második
megoldás az erdõsítés. Az alacsony állatlét-
szám miatt a legelõket feltörték, az erdõül-
tetés hosszú távú, költséges befektetés, így
marad a haszonnövény termesztés és az
állandó harc a parlagfû ellen.

Megyénkben a fertõzöttség legnagyobb
arányban a napraforgó, és kukoricatáblákat
érinti. Fõleg olyan években jellemzõ ez, ami-
kor nem hatékony a gyomirtás e nagy terüle-
teken termesztett kultúrákban. Ennek lehet
külsõ oka, amikor nem jön a szükséges be-
mosó csapadék a gyomirtó szerekre, vagy
éppen a túl sok csapadék hígítja a szert és
ezáltal gyengíti a hatását. Azonban állhat ter-
meléstechnológiai, növényvédelmi hiba is
a háttérben.

Köztudott, hogy a parlagfû elleni
védekezés kötelesség. Ezúttal is felhí-
vom a lakosság figyelmét, gondoskod-
janak arról, hogy a tulajdonukban lévõ
kertet, telket, szántót mentesítsék a ve-
szélyes gyomnövénytõl. Így a folyama-
tos ellenõrzéseknél elkerülhetõ a  bün-
tetés.            Fejér Viktória

  városi mezõgazdász

A mezõgazdasági áfacsalások megakadá-
lyozása érdekében az agráriumra  is kiter-
jesztik a fordított adózást. Ez azt jelenti,
hogy az eladó az adókötelesen értékesít-
hetõ termékek után nem  számít fel áfát,
vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi
adót pedig a vevõ fizeti be.

A jogszabály alapján a fordított adózást
a gabona-, az olajmag- és fehérjenövény–
kereskedelemben vezetik be. A fordított
adózás így a kukoricára, a búzára, az árpá-
ra a rozsra, a zabra, a tritikáléra, a  napra-
forgó-, a repce- és az olajrepce magra, a
szójababra lesz érvényes.

A változtatások július 1-jén lépnek életbe,
és kétéves átmeneti idõszakra maradnak
hatályban.

Még látványnak is visszata-
szító, amikor tömegesen nyü-
zsögnek az egyébként is gyor-
san szaporodó levéltetvek a
növényeken

A parlagfû ártalmatlannak
tûnhet, pedig virágpora súlyosan
veszélyezteti az arra érzékenyek
egészségét
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Szirota Jennifer óriási sikere a tehetségkutató mûsorban

Csillag született!

    Nyírmadai lányok sikere
Idén januárban csecsemõ-
gondozási szakkör indult a
Patay István Általános Isko-
lában. A szakkörre sokan je-
lentkeztek, a kezdõ létszám
meghaladta a 20-at. Közülük
sajnos csak 6-an vehettek részt
a csecsemõápolási versenyen.

A felkészítést Cseszlainé
Szabó Katalin  iskola védõnõ
kezdte, majd helyettesítés ke-
retében magam folytattam.
A területi versenyt Vásárosna-
ményban, az  Eötvös József
Általános Iskolában tartották
meg április 18-án, ahol a lányok nagyon jól
teljesítettek! Erdélyi Evelin, Cseszlai Vivien
és Kolozsi Boglárka második, Csorba Anikó,
Kovács Dóra és Leskó Regina egy pont kü-
lönbséggel, a harmadik helyen végzett.

A lányok  szabadidejüket feláldozva, nagy
szorgalommal készültek. A verseny után rend-

kívül büszke voltam a csapatokra, hiszen a
zsûri tagjai, nagyon dicsérték teljesítményü-
ket. Megszerettem õket és szívesen mentem
délutánonként az iskolába. Végül egy Dosz-
tojeszkiv idézettel zárnám soraimat:

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.”
                   Kázmér Tímea védõnõ

Pedig nem volt könnyû dolga, hiszen
hétrõl hétre újabb és újabb produkciókkal
kellett bizonyítania nagyszerû vetélytársaival
szemben, s kellett fordulóról fordulóra

Igen, így, múlt idõben! Mert – függetlenül a fináléban született végeredménytõl
– az a tény, hogy a mi (már nem is olyan kis)lányunk bejutott az RTL Klub te-
hetségkutató mûsorfolyamának hármas döntõjébe, minden kalaplengetést meg-
érdemel. Miként tény az is, hogy nyírmadai fiatal még sohasem ért el ilyen  or-
szágra szóló sikert, s hogy tehetségének, szorgalmának, kitartásának és segítõ-
inek köszönhetõen hatalmasat lépett gyerekkori álmainak beteljesülése felé.

meggyõznie a közönséget és a zsûrit. Hogy
ez utóbbi mennyire sikerült? Nos, Pokorni
Lia, Hajós András, Hernádi Judit ilyeneket
mondott: Nagyon szépen dolgoztál;

könnyed, elegáns,
bájos vagy; na-
gyon-nagyon szí-
vesen hallgatlak;
hihetetlen jó úton
vagy; érett nõ let-
tél titkokkal, har-
móniával; imád-

                               Sokak véleménye szerint ez a kislány színpadra termett

lak. A negyedik zsûritag, Puzsér Róbert
többször gonoszkodott vele, mondván pél-
dául, hogy ez szuperszemét volt, még nincs
küldetésed, volt, hogy otrombán „tanácso-
kat” adott neki a jövõre nézvést (ezt már –
nagyon helyesen – Ciki sem hagyta szó nél-
kül…), de még õ is kénytelen volt idõnként
megdicsérni: ennél soha ne add alább; a
dzsessz áll neked a legjobban.

Jennifer erényeként fogalmazták meg
többször is, hogy sokféle stílusban mutatta
meg magát magas színvonalon, hiszen énekelt
Tóth Verát és Barbra Streisandot, Kovács
Katit és Janis Joplint, duettet Szutor
Zoltánnal és musical –részletet a Hairbõl,
Gershwint (Summertime) és AC/DC-t, no
meg a két évvel korábbról már ismert One
Night Only címû számot „druszájától”,
Jennifer Hudsontól. Mûfaji sokoldalúsága
mellett persze az is kiderült, leginkább a
bluesban és a dzsesszben érzi jól magát.
Elõadása ilyenkor volt érezhetõen fel-
szabadult, ilyenkor múlt el belõle leginkább
az izgulás, ilyenkor volt a legmeggyõzõbb.

Egyértelmûvé vált – s ezt sokan megállapí-
tották –, hogy az X-Factor óta eltelt két
esztendõben érettebbé, felnõttebbé, lelkileg
is erõsebbé vált, énektudásában, mozgásában
tovább fejlõdött. Mindezek mellett megma-
radt rokonszenvesen szerénynek, kedvesnek,
sztárallüröktõl mentesnek.

Amint azt többször elmondta, nyilatkozta,
célja az volt, hogy bejusson a legjobb 12 kö-
zé (ezt sikerült bõven teljesítenie…), s hogy
két-három perc örömet, meglepetést szerez-
zen közönségének.

Ami a jövõt illeti, közvetlen célja leérett-
ségizni (ez Nyírmadán fog megtörténni!), s
készül egy közös fellépésre az X-Faktorban
megismert Kocsis Tiborral. S vár régi álma,
vágya beteljesülésére: eljutni Amerikába, New
Yorkba, hogy ott is megmutathassa tehetsé-
gét, hogy dzsesszénekesnõként befusson.
Miután ezekben a napokban és a versenyt
követõen is Budapesten volt, csak telefonon
tudtunk néhány szót váltani.

Arra a kérdésre, hogy mit üzen olvasó-
inknak, elmondta, mindenek elõtt köszöni
azt a sok-sok szeretetet, szavazatot, amit föl-
dijeitõl kapott, az önkormányzat és családja
támogatását (fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy ez vonatkozik egész eddigi 18
életévére!). Természetesen büszke vagyok arra
– tette hozzá –, hogy madai vagyok, s bí-
zom abban, hogy õk is így lesznek velem...



.6 2012  MADAI  HÍREK

       8. A. Osztályfõnök:
Pusztafia Györgyné

Balla Ádám, Balogh Ádám, Ba-
logh Erzsébet, Bodnár Olivér,
Doka Dóra, Horváth Szabina,
Kapin Tamás, Káté Zoltán, Ko-
kas Nóra, Komlósi Adrienn,
Leskó Bettina, Leskó Orsolya,
Miczi Angelika, Nagy László,
Polyák Evelin, Poór Fanni, Ró-
zsa Tamás, Somogyi Dominika,
Szikora Dávid, Tímári Zsuzsa,
Tóth Dávid, Zámbó Klára, Var-
ga Regina.

8. B. Osztályfõnök:
Kresznószki Mária

Algács Károly, Aranyos Csilla,
Aranyos Enikõ, Aranyos Mari-
anna, Aranyos Zsolt, Balogh
Beatrix, Balogh László, Barkasz
Gyula, Berki Evelin, Bíró Gab-
riella, Erdélyi Katalin, Iklódi
Gergõ Jóni Dániel, Jóni Vero-
nika Ildikó, Kertész Dóra, Ko-
csis Dóra, Kovács Ádám, Lõ-
rincz Roland, Pócs Gábor, Po-
lyák Anett, Stefán Attila, Szõke
Melissza, Horváth Achilles Dá-
vid, Zámbó József.

      8. C. Osztályfõnök:
Lipuszné

Mucsonyi Szidónia
Aranyos György, Aranyos Kit-
ti, Aranyos Klaudia, Bakró Ric-
hárd,Erdélyi Dávid, Földi Ale-
xandra, Gonda Renáta, Jónás
Ákos, Jónás Gergõ, Jóni Bettina,
Kézi Patrik, Kiss Tamás, Matol-
csi Enikõ, Plesa Emese, Plesa
Gábor, Plesa Nikolett, Rózsa Já-
nos, Selyem Irma, Stefán Eszter,
Tóth Ádám, Tóthfalusi Anett,
Zakor Krisztofer, Zsigó Krisz-
tián.

 Április 3. hetében az alsó ta-
gozat minden osztályában nyílt
tanítási nap volt. Sajnos azt ta-
pasztaljuk, hogy egyre kevesebb
az érdeklõdõ szülõ.

 Április 18-án  a leendõ elsõ
osztályban tanítók látogattak el
az óvodába és ismerkedtek az
iskolába jövõkkel.

 Április 19-én  a Föld Nap-
ján az Egyetértés Vadásztársaság
egyik vezetõje, Lemák Zoltán ér-
dekes filmet vetített le az érdek-
lõdõ gyerekeknek.

 Április 21-én szombaton
munkanap volt intézményünk-
ben, a tanítási órák után a gye-
rekek a Föld Napjához kapcso-
lódóan tisztasági õrjáratot tar-
tottak az iskolában és környékén.

 Április 23-27-e között  be-
iratkoztak iskolánkba a leendõ
elsõ osztályosok. Sajnos idén is
elõfordult, hogy 5 gyerek szülõ-
je csak május végén tette meg kö-
telezettségét.

 Az alsó tagozatosok osztá-
lyonként ünnepelték meg és kö-
szöntötték az édesanyákat.

 Május 21-én  Lõrincz Valé-
ria és Szenesné Magyar Judit szer-
vezésében a 3-4. évfolyamos ta-
nulóink közlekedési versenyen
vettek részt.

 Május 23 és 25-én a leendõ
elsõsök látogattak el az iskolánk-
ba, ahol megnézhették, hogyan
folyik a tanulás.

 Május 24-én 1—3. osztályos
tanulóink a Robin, a hód  címû
interaktív mesejátékot nézték
meg, amely a környezeti neve-
lést segíti.

 Májusban elvégeztük a mi-
nõségirányítási program szerin-
ti méréseinket és az idegen nyel-
vi vizsgákat.

 Május 26-án városi gyermek-
nap volt a pályán. Mivel 2012 az
olimpia éve, ezért tornabemuta-
tót tartottunk. Az 1-2. osztályo-
sok botos, a 3-4.-esek szalagos gya-
korlatot mutattak be, a felsõsök
pedig labda- és zászlógyakorlatot
adtak elõ. (Felkészítõk: Simon
Istvánné, Németh Attila, Pacuk
Péter és Berecz László.) A Rauch
Hungária Kft. egy-egy gyümölcs-
lével lepte meg a jelenlévõ gyere-
keket, míg az iskola  fagyival kö-
szönte meg a fellépést. A városi
önkormányzat pedig vidámpark-
kal várta a kis ünnepelteket.

végzõsök

az iskola hírei

 Ismét: Patay hét
Immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg május
14-e és 18-a között a Patay hetet. Az elsõ napi ünne-
pélyes megnyitó és koszorúzás után dr. Bene János
múzeumigazgató elõadását hallgattuk meg, aki az
1848-49-es szabadságharc fegyvereirõl tartott elõ-
adást. A rendezvény rangját emelte, hogy a múzeum
munkatársai ezen a napon kiállították nálunk a Józsa
András Múzeum ‘48-as fegyvereit és élethû bábukat
‘48-as honvéd viseletben. A rendezvényt a Mi kis fa-
lunk egyesülettel közösen szerveztük.

Nem maradt el a hagyományos Patay vetélkedõ
sem, és iskolánk tanulói jól teljesítették a Patay pró-

  Nagy sikert aratott a Patay verbunk

Május: a kirándulások hava
A legszebb tavaszi hónap-
ban, májusban az IPR kere-
tébõl iskolánk minden tanu-
lója ingyenesen vehetett részt
osztálykiránduláson.

bát is. A felsõ tagozatosok az
Igrice néptáncegyüttes vezetésé-
vel megismerkedtek a verbunkkal
és toborzót is láthattak. A Patay
hét utolsó napján vendégünk
volt 30 taktabáji gyermek és a
Napsugár óvoda kicsinyei is.
Ezen a napon a Magyi Hagyo-
mányõrzõ Lovas íjászok honfog-
laláskori íjászbemutatót tartot-
tak a település gyermekeinek.  Lovas íjászok bemutatója

A TÁMOP pályázata segít-
ségével mind a 12 alsós osztá-
lyunk a Bereg szépségeit fedez-
hette fel. A körút végén Fehér-
gyarmaton ebéd várta tanulóin-
kat.

Évfolyamonként más
volt az úti cél. Az elsõ-
sök Nyíregyházára, a
másodikosok Debre-
cenbe, a harmadikosok
Egerbe, a negyedikesek
Sárospatakra látogattak
el.  Az ötödik és a nyol-
cadik évfolyam az agg-
teleki cseppkõbarlan-
got tekintette meg, a
hatodik és hetedik osz-
tályosok pedig Eger ne-
vezetességeit látogatták
meg.

A beregi körút egyik állomása
Szatmárcsekén a Kölcsey-síremlék
volt

Május 23-án a nemzeti-
ségi önkormányzat és az
iskola szervezésében 50
gyermekünk Budapesten
járt, ahol a fõváros neveze-
tességei közül többek közt
a Csodák Palotájába is elju-
tottak .
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Mindenki számára nyilvánvaló, hogy
milyen fontos lépés  egy gyereknek, ha
iskolába megy.  Éppen ezért igyekszünk
minél szorosabb kapcsolatot tartani az
általános iskolával.

Április 18-án a „Katica” és a „Méhecske”
csoportba járó gyerekek mutatták meg leendõ
tanítóiknak, hogy milyen ügyesek.

– A Patay-hét rendezvényein is részt vet-
tünk. A kis ovisok érdeklõdve nézték az „Ig-
rice” néptáncegyüttes mûsorát, utána
„csapásolva” próbálták utánozni a mozdula-
tokat. Ugyancsak izgalmas nap volt számuk-
ra, mikor megnézhették az íjászbemutatót: a
lovak felnyergelését, a lovas harcolást, nyila-
zást.

– A nagycsoportosok már várják az isko-
lát. Fontos, hogy ne féljenek tõle – éppen
ezért ne is riogassuk õket a várható nehézsé-
gekkel –, hogy ne legyen számukra teljesen
ismeretlen, idegen. Ezért el is látogattak az
elsõ osztályba: megnézték, hogy mi is az a
tanítás, hogyan kell az iskolásoknak viselkedni,
milyen feladatokkal fognak találkozni.

Az elmúlt hónap is eseménydúsan telt a Mo-
corgó Gyerekházban. Kertészkedtünk, meg-
ünnepeltük az anyák napját, szülõi fórum
keretében elõadók tájékoztatták az érdeklõ-
dõket az adósságkezelési szolgáltatásokról, s
zárókonferenciát is tartottunk.

A szülõkkel közösen alakítottuk ki saját
veteményes kertünket a gyerekek részvételével.
Az itt megtermelt zöldségeket közös tízóraik
alkalmával fogyasztjuk majd el az év során.
Köszönjük Pócs Gáborné Julika néninek a
felajánlott palántákat. Anyák napja alkalmá-
ból a gyerekek köszöntötték az édesanyákat,
akiket azapróságok  közremûködésével sze-
rény ajándékkal leptük meg. Kézlenyomatuk-
ból virágot készítettünk. A dolgozók az anyu-
káknak mûsorral, a gyerekeknek bábelõadás-
sal kedveskedtek. Megható pillanat volt ez az

Anyák napja a Mocorgóban

édesanyák számára, hiszen néhányan most
kaptak elõször anyák napi ajándékot a gyer-
meküktõl.

Zárókonferenciánkon beszámoltunk az
elmúlt 32 hónap eredményeirõl, esemé-
nyeirõl. A gyerekház mûködésének pályá-
zati szakasza május 31-én lezárult. Ez a 32
hónap az újszerû szolgáltatás megismerését,
az útkeresést szolgálta. Az elkezdett munka
és a gyerekházunk mûködése tovább foly-
tatódik annak tükrében, hogy a ,,biztos
kezdet” már nem csak egy fogalmat jelent
számunkra. Mára a programban résztvevõk
tudjuk, hogy bármilyen szociális, kultu-
rális, egészségügyi vagy tanulási–nevelési
gonddal küzdõ család számára intézmé--
nyünk biztonságot, ellátást, szakemberek
segítségét, a sikeres életút megalapozását je-

lenti. Önkormányzati fenn-
tartásban mûködünk tovább.
Változatlanul várjuk a kis-
gyermekes családokat prog-
ramjainkra és azok részvé-
telére is számítunk, akik  ed-
dig még nem látogattak el
hozzánk.

Mindenki elõtt nyitva áll
a ház, csak élni kell a lehetõ-
séggel!

             Buza Andrea

Mozgalmas napok a Mocorgóban

 Napsugaras hírek: óvodából iskolába
Mese, mese, mátka…

A mese szórakoztat, nevel, tanít,
és még sok-sok jótékony hatása van,
éppen ezért buzdítjuk is a szülõ-
ket, nagyszülõket: ne csak a televí-
zió meséljen a gyerekeknek, hanem
õk maguk is.

Ennek jegyében több elõadást is
megnézhettek a gyerekeink: báb-
színházat, mozifilmet. Ezek termé-
szetesen – a pályázatnak köszönhe-
tõen – mind ingyenesek voltak az

ramját: a nyitó kulturális mûsor is átkerült
péntekre.

A szerda és a csütörtök a kirándulásé volt:
Nyíregyházára, az állatparkba utaztunk au-
tóbusszal. Feledhetetlen élményeket nyújtott
ez a kirándulás a gyermekeknek. Õszinte rá-
csodálkozással nézték az egzotikus állatokat,
de még a „hétköznapi” lovacskának, kecské-
nek stb. is örültek. A gyerekek nagy része
hátrányos helyzetû családban nevelkedik, az
anyagi helyzetük miatt sokan közülük soha
nem jutna el az állatkertbe. Itt szeretnénk
megköszönni azoknak a szülõknek a segítsé-
gét, akik eljöttek gyermekeikkel, hiszen ez-
zel nagy mértékben segítették az óvoda dol-
gozóinak munkáját is.

Pénteken az iskola aulájában rendeztük meg
mûsorunkat Elõször az óvónõk léptek fel.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoz-
tató élményt nyújtott „A rátóti csikótojás”
címû népmese. A humorban gazdag törté-
net mindenkit jól szórakoztatott, s öröm-
mel fedezték fel a gyerekek a szereplõkben
az óvónõket. Vendégként a „Mi kis falunk”
egyesület hupikék törpikéi, s a rapperlegé-
nyek is felléptek. A mûsort jó hangulatú ten-
gerésztánc zárta.

Ezt követõen kezdõdött a nagycsoporto-
sok ballagása. Elõször a Margaréta csoport
középsõsei búcsúztatták el a gyermekkertõl
azokat a kis társaikat, akik õsszel már az is-
kolában kezdik az oktatási évet.

Azután csoportonként felvonultak a bú-
csúzó gyerekek a színpadra. Verseket mond-
tak, énekeltek. Jó volt együtt látni valamennyi
kis ballagót, ahogy hálás szívvel köszönnek
el kedves óvodájuktól, óvónénijüktõl, daj-
ka nénijüktõl.

Ha ballagás, akkor elmaradhatatlan a buli!
Visszatérve a csoportszobákba tortaevéssel,
közös énekléssel, tánccal ünnepelhettek to-
vább a gyerekek.

Megható, szép emlék marad ez a délelõtt
szülõknek, pedagógusoknak is, hiszen ezek
a gyermekek õsztõl egy szinttel feljebb lép-
nek, kis óvodásokból iskolásokká válnak.
Ezzel egy merõben új élet kezdõdik vala-
mennyiük számára.

óvodásoknak.

Családi hét

Évek óta hagyomány már óvodánkban,
hogy a szülõket, hozzátartozókat, ismerõsö-
ket is hívjuk, várjuk programsorozatunk-
ra. Ebben az évben az idõjárás megtréfált
bennünket: nyitó napunkon borongós hi-
deggel és sötét felhõkkel ijesztgetett min-
ket, ezért át kellett rendezni a hét prog-

Kiránduló óvodások az állatparkban
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    Beszámolt  a rendõrség

  Labdarúgás gyepen és asztalnál
Bármi lesz is a vége (a bajnokság lapunk
megjelenése után fejezõdik be), máris
elmondhatjuk, hogy csapatunk remekül
teljesített az idei szezonban –  legalább
is a füvön… De haladjunk sorjában!

Április végén a Záhonyban aratott 6–3-
as gyõzelemmel búcsúztunk, és a nagyszerû
sorozat ezután sem szakadt meg. A 22. for-
dulóban a Szakoly ellen itthon 3–1-re
nyertünk, majd egy héttel késõbb következett
a meghökkentõ arányú siker a szétesett Má-
tészalka ellen: 9–0! Játékosaink a gólokat
szinte tetszés szerint érték el, a gyõzelem akár
nagyobb is lehetett volna… Mivel ugyanek-
kor az élen álló Nagyszekeres is nyert, a 3.
Tiszavasvári pedig kikapott, a két éllovas el-
húzott a mezõnytõl.

A 24. fordulóban a Nyírkarász együttese

volt az „áldozat”, hiszen egy ötössel küld-
tük haza õket (5–0). Jellemzõ, hogy tíz em-
berrel is látványos játékot mutattunk. Ezzel
a ta-bella élére álltunk, mivel a Nagyszekeres
vere-séget szenvedett.

Május 13-án aztán épp a nagy rivális ott-
honában léptünk pályára. Nagy csatában 4–
3-ra alul maradtunk (Németh Attila mes-
terhármasa is kevésnek bizonyult), bár Szõke
István játékos-edzõ szerint a döntetlen igaz-
ságosabb lett volna. A táblázaton két pont
hátránnyal a 2. helyre szorultunk.

A következõ, 26. fordulóban a Fehér-
gyarmat ellen itthon megérdemelten nyer-
tünk 2–0-ra, s mivel mindhárom bajnoke-
sélyes gyõzött, maradtunk az ezüstérmes
pozícióban.

Ekkor ütött be a ménkû!
Mivel Ponczók Tibor három mérkõzésen

érvényes sportorvosi en-
gedély nélkül, azaz jogo-
sulatlanul lépett pályára,
csapatunkat 10 pont le-
vonásával sújtották. Hogy

Nem sokkal kinevezése után Estefán
László rendõr fõhadnagy õrsparancs-
nokra hárult az a feladat, hogy elké-
szítse Nyírmada 2011. évi bûnügyi–
közbiztonsági helyzetérõl, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekrõl
és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolót, s azt a képviselõ-tes-
tület elé terjessze.

Elõljáróban megállapítja, hogy a városi
élet táptalaja a bûnözésnek, mert jellemzi az
elszemélytelenedés, a társadalmi kontroll
csökkenése, a közömbösség, a pszichikai túl-
terheltség. Bizonyítja ezt, hogy a városban
regisztrálják a rendõrkapitányság illetékes-
ségi területén összesen ismertté vált bûncse-
lekmények 26,44 százalékát.

A rendõrõrs illetékességi területe Nyír-
mada, Pusztadobos, Ilk és Gemzse (összesen
csaknem 100 négyzetkilométer, több mint
8500 lakos). A nyolc egyenruhásból egy a
parancsnok, 4 körzeti megbízott, 3 pedig
járõr (plusz egy közalkalmazott). A személyi
állomány nagy figyelmet fordít a megelõzésre,
ezért is alakított ki szoros kapcsolatot az isko-
lával, az önkormányzattal, a lakossággal és a
polgárõrséggel.

Anyagi, technikai ellátottságuk csak rész-
ben megfelelõ, mert a terület leárnyékolódása
miatt a kapcsolattartás nem mindig lehetsé-
ges. Minden feladatra alkalmas a számítás-
technikai rendszer, viszont szükség lenne egy
terepjáróra.

Tavaly Nyírmadán 172 bûncselekmény
történt (picivel kevesebb, mint az elõzõ év-
ben). Ezek jelentõs része továbbra is vagyon
elleni (lopás, betöréses lopás), de gyakori a
garázdaság, a testi sértés is. Mindez össze-

függ a halmozottan hátrányos helyzetûek
magas arányával, az alkoholizmussal.

A szabálysértési feljelentések száma (233)
némileg csökkent, 156 esetben történt fi-
gyelmeztetés. A differenciált helyszíni bírság
átlagos összege 4226 forint volt, többnyire
kisebb súlyú közlekedési, illetve tulajdon el-
leni szabálysértések miatt szabták ki. Az õrs
területén halálos baleset nem történt, a 41-
es városunkhoz tartozó szakaszán a balesetek
száma kicsit emelkedett (jellemzõ ok a figyel-
metlenség, a gyorshajtás, olykor az ittasság).
Eredmény, hogy errõl a szakaszról sikerült
kiszorítani a prostituáltakat.

A feladatok kö-zül kiemelkedik rendõri
jelenlét rendszeressé tétele, szorosabb együtt-
mûködés a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattal, a fiatalok kö-rében végzett oktató, fel-
világosító tevékeny-ség, a lopások, betöré-
ses lopások, közrend elleni bûncselekmények
visszaszorítása, a nyomozási eredményesség
növelése.

A kérdésekre adott válaszokból kiderült, a
gyakran változó jogi környezetet oktatással
igyekeznek követni, az esetleges melléfogáso-
kat korrigálják, s természetesen helye van a
jogorvoslatnak is. Elhangzott az is, hogy a
nincstelenség, a munkanélküliség, az elkese-
redettség gyakran vezet alkoholizmushoz, csa-
ládi konfliktusokhoz, szabály-, illetve törvény-
sértésekhez. Szó esett arról, hogy ittas vezetés
esetén a törvényben meghatározott szint fö-
lött kötelezõ a delikvenset vérvételre vinni.

A vitában megfogalmazódott, hogy az õrs
az egyre nehezebb körülmények között is
határozottan javuló színvonalú munkát vé-
gez.

anyakönyv

Születtek:
Krivács István, Zámbó Viktória Ivett, Ge-
bei Márk,  Bertók Bettina Bianka, Horváth
Borbála, Ponczók József, Lakatos Dzsenifer
Tímea.

Házasságkötés:
nem volt.

50 éves házassági évfordulóját
ünnepelte április 23-án:

Varga Imre és Molnár Erzsébet

Elhunytak:
Magocsa Sándor István, Bacskóczky Béla,
Handari Tibor Gedeon, Dancs Lajosné,
Báki András, Kovács Ferencné, Orosz Já-
nosné, Asztalos Jánosné.

ki hibázott? A játékos? A szakosztály vezetése?
A játékvezetõ? Valamennyien? Eldönteni nem
tisztünk, lapzártakor az ügy még nem zárult
le véglegesen…

Közben pünkösdkor lebonyolították az
újabb fordulót, amelyben a kiesés ellen küz-
dõ Nagyhalász otthonában nagy meglepetést
okozva 2–1-re kikaptunk. Az eredmény
aligha független a büntetõpontok levoná-
sától, de még így is a 3. helyen álltunk.

Június elsõ hetének végén itthon lélek-
telen, akaratgyenge játékkal kapott ki csapa-
tunk a Mándoktól, s ezzel a 4. helyre csú-
szott. Úgy látszik, tovább hat a büntetés.
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