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  Október 4-én lesz egy éve, hogy elhunyt
háziorvosunk, dr. Szegedi János. A törvény
úgy rendelkezik, hogy – amennyiben a pra-
xist nem tudják értékesíteni – az az ellátá-
si kötelezettséggel együtt az önkormány-
zatra száll. Alapfeladatának teljesítését azon-
ban megnehezítette az a körülmény, hogy
az ingatlant az önkormányzat elõl Folyto-
vics Sándorék vásárolták meg.

Többször beszámoltunk már lapunkban
a Cigány családok integrációját elõsegítõ
modell kísérletrõl. Az országosan nyolc
településen (megyénkben Nyírmada mellett
Nagykálló) megvalósítandó program a lak-
hatás mellett a képzést, a foglalkoztatást is
szolgálja teljes egészében uniós pénzbõl.

Fontos tudni, hogy a program kifejezetten
a nyírmadai (és nem más településen) élõ
cigányokon kíván segíteni.

 A mezõõri szolgálat megteremtésének
igénye már több ízben megfogalmazódott.
A körültekintõ döntéshez tudni kell, hogy

Hírek röviden
mezõõr csak közalkalmazott lehet tanfolyam
elvégzésével, ruhapénzzel, fegyverrel, kerék-
párral vagy motorral (üzemanyaggal). Bár
egyszeri támogatás kérhetõ, az önkor-
mányzati költség személyenként évente több
mint másfélmillió forint.

 Mintegy másfélszáz oldal terjedelmû
az a Helyi Esélyegyenlõségi Program, amely
dr. Horváth Andrea jegyzõ elõterjesztésében
került a testület elé. A dokumentum elfoga-
dását jogszabály írja elõ, s egyebek között
feltétele az önkormányzati pályázatoknak.
A program  elolvasható a város honlapján.

 Telephely változás miatt módosítani
kellett a fogorvossal kötött megállapodást.
A változás lényege az, hogy a helyettesítést
testvére Baktalórántházán, a Zöldfa utca 10.
szám alatti szakrendelõben oldja meg.

 Az év eleje óta Humán Szolgáltató Köz-
pont elnevezésû intézmény új szolgáltatása
lett a fogyatékkal élõk nappali ellátása. Ehhez

a mûködési engedélyt megkapták, s már fo-
gadják is ügyfeleiket.

A Napsugár Óvoda bõvítésének módo-
sított határidejére megtörtént a mûszaki
átadás. A használatba vételi engedély kiadása
után minden együtt lesz ahhoz, hogy szep-
tembertõl plusz egy csoporttal, saját kony-
hával fogadják a gyerekeket.

 Az egyedül pályázó Tóth Judit eddigi
igazgató lesz 2018. augusztus 1-jéig a Nyír-
madai Mûvelõdési Ház és Könyvtár közmû-
velõdési intézmény vezetõje. Errõl a kép-
viselõ-testület ellenszavazat és tartózkodás
nélkül döntött június 27-ei ülésén.

 A Nyír-Flop Kft.  tájékoztatja a lakossá-
got, hogy július 1-jétõl Káplár Zoltán, Kato-
na József utca 42. szám alatti lakos kapott
felhatalmazást a hulladékszállítási díj beszedé-
sére. A megbízott személyesen járja végig
az ingatlanokat,  számlát ad, a pénzt negyed-
évente, utólag kell befizetni.

Szeptember 13-án fél 5-tõl Agrár-
fórum, s a termékkiállítás megnyitója. Meghívó a városnapra

Városnap
Reggel 8 órától az
Ízek utcájában fõzés,fõzõ-versenyek.

  10-14 óráig tekint-
hetõ meg a mûvelõdési
házban a termékkiállítás.

  10 órától:
Kirakodó vásár, kézmû-

ves foglalkozások, egész-
ségügyi sátor.

Kulturális mûsorok:
– a Napsugár óvoda

mazsorett és néptánc cso-
portja,

– a Patay István Álta-
lános Iskola mazsorett

M a z s i k
egy korábbi
városnapon

Idén sem
marad el a
bográcsozás

Fellép az
Igrice

Szirota
Jennifer

Szeptember 14-én: – a Veterán Harcmûvészeti Klub és Kul-
turális Sportszakosztály bemutatója,

– Kovács Viktória gyerekmûsora,
– Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva nosztalgia

mûsora,

csoportja,

– A Vogue Modellügy-
nökség divatbemutatója,

– Az Igrice Néptánc
Együttes elõadása.

– Ünnepi köszöntõk,
eredményhirdetések.

   Fél 2-kor indul a Szüreti felvonu-
lás csõszlányokkal és csõszfiúkkal, lovas
fogatokkal, borkínálással, énekszóval, tánccal.

   Fél 5-kor Vásári komédiások mûsora.

   17 órától Esti zenés mûsor
– Kis Grofo
– Dupla Kávé (képünkön)
– Nagy Szilárd

– Szirota Jennifer
– Mix Dance
  Tánccsoport
– Zoltán Erika
– Szûcs Judith

Közben
tombolasorsolás.

  22 órától
  tûzijáték

  22 óra 15 perctõl
  Retro disco

  Egész nap
 vidámpark,
 finom ételek
 várják a kedves
 látogatókat!

Támogatójegy: 500 Ft.

Orvosi praxis, integrációs modellkísérlet, mezõõrök,
esélyegyenlõségi program, plusz egy óvodai csoport
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Középpontban az ember
A gyermekjólét és gyermekvédelem, a
szociálpolitika és a korábban kötött
megállapodások módosítása – e há-
rom téma köré csoportosítható a június
10-én tartott testületi ülés tárgysoro-
zata.

Az alábbiakban ezek rövid összefoglalóját
olvashatják, de itt felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az érdeklõdõk a meghívókat, elõter-
jesztéseket, határozatokat, rendeleteket és az
ülésekrõl szóló jegyzõkönyveket teljes egészé-
ben megtalálják a polgármesteri hivatalban,
valamint az interneten,  városunk honlapján.

Szemünk fénye

Valamennyi nyírmadai lakost érinti, nél-
külözhetetlen a késõbbi döntések meghoza-
talához – így jellemezte a téma fontosságát
Kálmán Béla polgármester, aki szerint a 36
oldalas elõterjesztés igen alapos munka.

Az elsõ fejezet településünk demográfiai
adatait tekinti át (a lakónépesség tavaly 4766,
az állandó népesség pedig 4998 volt). Az
érintett, 0-18 év közötti  korosztályhoz
1340-en tartoztak (28,12 százalék), a lakó-
népességbõl 1872-en vallották magukat ro-
ma származásúnak (39,28 százalék). Az ada-
tok azt mutatják, hogy városunk kor és ne-
mek szerinti megoszlása optimális értéket
mutat, a korfa stabil szerkezetû, az összné-
pesség értéke stagnáló.

A második rész az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli ellátásokat vizsgálja.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben 521 család 1142 gyermeke részesült.
Óvodáztatási támogatást tavaly 236 óvodás
után fizettek ki 2,26 millió forint értékben.
Ide tartozik még a Bursa Hungarica és az
Arany János tehetséggondozó program
ösztöndíja és a gyermekek étkeztetése (közü-
lük 221 óvodás és 492 iskolás kapott ingyen
kosztot, további 8, illetve 15 gyerek a térítési
díj felét fizette!)

A harmadik fejezet az önkormányzat által
biztosított, személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokat veszi számba: a gyermekjóléti szol-
gáltatás módozatait, feladatait, a gyámügyi
munkát, a jelzõrendszer mûködését, a váran-
dós anyák gondozását, a gyerekek napközi
ellátását és átmeneti gondozását. Végül szó
esik még a felügyeleti szervek ellenõrzésérõl,
a jövõ feladatairól, a bûnmegelõzésrõl és a
civil szervezetek tennivalóiról.

Szociálpolitika

Három napirendi pont is foglalkozott ezzel
a sokak életét érintõ területtel.  Elõször dr.
Horváth Andrea jegyzõ adott számot a szo-
ciálpolitikai feladatokról. A bevezetõben saj-
nálattal állapítja meg, hogy „az emberek egyre
inkább úgy tekintenek egyes segélyfajtákra,
mint õket kötelezõen megilletõ ellátásra, és
csak az önkormányzat kötelessége és feladata
a megélhetés biztosítása.” Ezzel szemben a tör-
vény is szól arról, hogy „az egyének önma-
gukért és családjukért való felelõssége is meg-
határozó kell, hogy legyen.”

Az elõterjesztés leszögezi, hogy a fõ cél a
rászorultak, idõskorúak, munkaképes, illetve
munkaképtelen személyek pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátása. Nálunk is jellemzõ, hogy
évrõl évre nõ a munkanélküliek száma, egyre
több család küzd megélhetési nehézségekkel,
s a megoldást az önkormányzattól, a hivatal-
tól várják. A tisztségviselõk, a képviselõk, a
köztisztviselõk naponta szembesülnek súlyos
helyzetükkel, kenyérgondjaikkal. Bizonyítja
ezt az is, hogy tavaly szociális ügyekben
5769, idén (május végéig) 3017 ügyirat kelet-
kezett.

Az ellátási formákat itt most nem rész-
letezzük, legyen elég idéznünk Kálmán Béla
polgármester szavait: „A vezetés is nap mint
nap szembesül azzal, hogy soha ilyen sze-
gények nem voltak az emberek, olyanok for-
dulnak hozzánk segítségért, akik korábban
nem. Sajnos a rendszer ugyanúgy kezeli a

valóban rászorulókat és a lehetõségekkel
visszaélõket…”

A következõkben Juha Bertalanné, a Szo-
ciálpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnö-
ke számolt be a saját hatáskörben hozott
döntésekrõl. Tavaly nyolc ülésükön 838 ha-
tározatot hoztak (ebbõl  703 az átmeneti
támogatásról szólt) parázs viták közepette,
szomorú sorsokat megismerve, a rájuk nehe-
zedõ nyomás terhe alatt.

A polgármester a temetési segélyek (12
ezer forint) és  a köztemetés ügyében hozhat
döntéseket átruházott hatáskörben. Az elõb-
biben 33, az utóbbiban 3 döntés született.
Itt esett szó arról is, hogy a költségvetési
helyzet ismeretében mihamarabb elõ kell
venni a temetõ témáját, ezügyben esedékes
egy teljes áttekintés.

Módosított
megállapodások

Elsõként a Közép-Nyírségi Önkormány-
zati Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása került terí-
tékre. Erre azért volt szükség, mert a szerve-
zet január elsejével korábbi formájában meg-
szûnt, de megmaradtak a közös fenntartású
projektek, a megállapodás él, a munkaszer-
vezet mûködik. Az új szabályozás szerint át
kell alakulni és jogi személyiséggel rendel-
ke-zõ társulást kell létrehozni.

Hasonló okból kellett megváltoztatni a
Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat társulási megállapodását
is, hiszen június 30-áig nekik is jogi szemé-
lyiséggé kell válniuk ahhoz, hogy igényel-
hessék az állami normatívát.

A harmadik korrekció a Nyír-Flop Kft-
vel kötött közszolgáltatási szerzõdést érin-
tette, s lényege a szolgáltatások áfával  együtt
történt forintosítása.

Tavasszal
olvashattak
lapunkban
arról, hogy
a brikett
projekt ré-
szeként a
növényter-
mesztõ cso-
port fólia-

Az új ke-
nyér ünne-
pét augusz-
tus 20-án
koraeste tar-
tottuk a mû-
velõdési ház
elõtt. Bok-
ros Elekné
nagytiszte-
letû asszony megáldotta az új kenyeret, Szabó Bence verselt,
Kálmán Béla polgármester ünnepi köszöntõt mondott. Ezt
követõen a nyíregyházi Vogue Modellügynökség divatbe-
mutatója (képünkön) és a debreceni Gabi-triál kerékpáros
bemutatója szórakoztatta a közönséget. Az Alkotmány Ván-
dorkupát 6 focicsapat közül a Nyírmadai Ultras nyerte el.

sátrat állított fel, ahol palántákat neveltek. A kiültetett
paradicsom már beérett, a termést a napközi konyhájának
dolgozói fõzik be. Balogh Ferenc üzemvezetõtõl azt is meg-
tudtuk, hogy hamarosan következik a káposzta, a kelká-
poszta, a karalábé betakarítása, feldolgozása, s mindezek
az intézmények konyháján hasznosulnak.
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Intézményi beszámolók
Alig több mint két héttel az elõzõ tes-
tületi ülés után június 27-ére ismét ta-
nácskozásra hívta össze a képviselõket
városunk polgármestere. Ezúttal (az
egyebeket nem számítva) hat napirendi
pont megvitatása várt rájuk, hogy aztán
a jól végzett munka tudatával kezdjék
meg a nyári szünetet. A tárgysorozat
középpontjában három intézményünk
beszámolója állt.

Nélkülözhetetlen
szolgálat

Az elõterjesztésben még a régi név (Szoci-
ális Támogató, Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat) szerepelt, a meghívóban már az
új elnevezése (Nyírmadai Humán Szolgáltató
Központ) állt, de a lényeg nem változott: a
Haklik Attiláné vezette intézmény mûködési
feltételeirõl, gazdálkodásáról készült beszá-
moló, illetve a Mocorgó Gyermekház munká-
járól kaptak tájékoztatást a képviselõk (utób-
bit Buza Andrea készítette).

A két elõterjesztés részletesen elemzi a tár-
gyi és személyi feltételeket, értékeli a szolgá-
latnál folyó munkát, az ebbõl levonható
következtetéseket, vizsgálja a jelzõrendszer
elemeit, mûködését. Kálmán Béla polgár-
mester hozzászólásában kiemelte: a Biztos
Kezdet Gyermekház elsõ  pályázati szakasza
ugyan lezárult, de a további mûködési költsé-
gekre önkormányzatunk sikeresen pályázott
(a jövõben elõre és három évre kell megpá-
lyázni a finanszírozást). A ház által nyújtott
szolgáltatásokat átlagosan 25 család veszi
igénybe, gyermekeik felkészültebben ke-
rülnek az óvodába.

Az elõterjesztést a képviselõk kérdések és
vita nélkül, egyhangúlag fogadták el.

Sok családnak segített már a
Nyírmadai Humán Szolgáltató
Központ

A köz mûvelõdéséért

Ezen a testületi ülésen számolt be munká-
járól Tóth Judit, a Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Közmûvelõdési Intézmény veze-
tõje. Az elõterjesztés szerint a házban két, az
elõírt végzettséggel rendelkezõ szakalkal-
mazott dolgozik, munkájukat két közhasznú
munkás segíti.

Az intézményben mûködik a teleház hat
új számítógéppel (használatuk ingyenes),
szolgáltatási díj ellenében lehet fénymásolni,
nyomtatni, szkennelni. Itt mûködik a mezõ-

gazdász irodája, itt dolgozik az agrárkamara
munkatársa, itt tartják összejöveteleiket, fog-
lalkozásaikat a civil szervezetek, egyesületek,
tanfolyamok. Az aula és a klubtermek bér-
beadása hoz bevételt (a terembérleti díj órán-
ként 3 ezer forint).

Az intézmény több sikeres pályázat révén
gyarapította könyvtárát, irodai-technikai
eszközeit, oldotta meg a szakmai tovább-
képzést.

222 könyvvel gyarapodott az egyébként is
bõséges  állomány.

Ápolnak, gondoznak

Az elmúlt évi mûködésérõl szóló szokásos
beszámolóját terjesztette a testület elé  Szûcs-
né Mátyus Judit, a Szociális Ápolási-Gon-
dozási Központ vezetõje. A kiindulási pont
az az adat, amely szerint városunkban a 61
év fölöttiek száma 765, a nyugdíjasok aránya
a lakosság 15,3 százaléka. Az „elöregedés” nem
jellemzõ ugyan,  de az idõsek közül nagyon
sokan élnek kedvezõtlen szociális körül-
mények között, magányosan.

Az intézmény nekik nyújt szociális alap-
szolgáltatásokat (étkeztetés, nappali ellátás-
idõsek klubja), illetve szakosított ellátást (idõ-
sek otthona). Az elõbbieket éves átlagban
negyvenen veszik igénybe, utóbbi esetében
az intézmény befogadó képessége 43 fõ. A
munkát meghatározó legfontosabb alapelv:
az idõskorral együtt járó elmagányosodás,
elszigetelõdés, társadalmi kirekesztõdés eny-
hítése, megakadályozása, a szociális biztonság
megõrzése.

A szerteágazó munka bemutatása mellett
az elõterjesztés kiemeli a rendezvényeken
rendszeresen szereplõ, segítõ és együttmû-
ködõ szervezetek fontosságát, mert hozzá-
járulnak az idõsek életének színesebbé téte-
léhez.

Ami a jövõt illeti: cél az intézmény teljes
létszámmal való mûködtetése, a szakmai
munka színvonalának további emelése, a
harmonikus légkör megtartása, gondoskodás
az ellátottak mentális, fizikai állapotának fenn-
tartásáról, s megelõzni az épületek állapotának
romlását. Számos további törekvésük valóra
váltása eredményes pályázatukról, illetve a
fenntartó teherbíró képességétõl függ.

Végezetül elmondjuk, hogy tavaly az intéz-
mény hiánya 10 millió forint körüli volt
(nagyjából megfelelt az eredeti elõirányzat-
nak), idén azonban a költségvetési pozíció-
juk várhatóan javulni fog, nem lesz hiány.

Programjaikat,
rendezvényeiket
ezúttal nem sorol-
juk fel, hiszen azok-
ról lapunkban fo-
lyamatosan beszá-
molunk olvasóink-
nak. Álljon itt vi-
szont néhány jellem-
zõ szám: a ház nagy-
jából másfél millió
forintból gazdál-
kodik; a könyvtárba
beiratkozott olva-
sók száma 263 (en-
nek fele diák). Saját
forrásból (123 ezer
forint) 106, a Márai
program jóvoltából
(500 ezer forint)

 A Szociális Ápolási-Gondozási Központban nem-
csak szállást és teljes ellátást kapnak a bennlakók, ha-
nem gondoskodnak számukra arról is, hogy élmé-
nyekben gazdagon teljenek a napok.
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                                                        Gazdálkodók figyelmébe!Földtulajdonosok, földhasználók! A
földhivatalok szeptember 30-áig meg-
hosszabbították az adatközlési köte-
lezettséget. A földhasználók kötelesek
a használt földjeiket, az 1 hektár alat-
tiakat is  bejelenteni, amit szeptember
végéig díjmentesen tehetnek meg. A
zártkertekre mindez nem vonatkozik.
Aki elmulasztja a bejelentést,  20 ezer
forintra  büntethetõ.

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy
a megfelelõ összeget szeptember 15-éig
utalják át a kárenyhítési alapba, mert
ha elmulasztják, kizárják a rendszer-
bõl.

Lótartók figyelmébe!

A Fehérgyarmati Járási Hivatal Állategész-
ségügyi szakigazgatási szerve tájékoztatja a
lovat tartó lakosságot az alábbiakról:

Az elmúlt év tavaszán megjelent kormány-
rendelet szabályozza lófélék azonosítását,
amely szerint minden egyednek rendelkezni
kell megfelelõ azonosító számmal és útle-
véllel. Forgalomba hozni, rendeltetésszerûen
használni és szerológiai vizsgálat alá vonni
csak olyan egyedeket lehet, amelyek megfelel-
nek a vonatkozó elõírásoknak.

Bírságra számíthat, aki olyan lófélét bir-
tokol vagy hoz forgalomba, amelyik nem
rendelkezik megfelelõ jelöléssel vagy útle-
véllel. Korlátozó intézkedés alá kerül az a
ló, amely nem felel meg az elõírt szerológiai
vizsgálatoknak.

Minden félévnél idõsebb lovat három
évenként vérvizsgálat alá kell vonni takony-
kór és fertõzõ kevésvérûség felderítése cél-
jából. Ez a vizsgálat ebben az évben esedékes.

Azok a lótartók, akiknek a lova megfelel a
jelölési rendeletben leírtaknak, a vérvizsgá-
latot október végéig bármikor kérhetik a
terület szolgáltató állatorvosától

Akik állatai nincsenek megfelelõen megje-
lölve vagy hiányzik az útlevél, minél hama-
rabb jelentkezzenek az állatorvosnál.

Nagyobb gondot
a kiskertekre!

A város kertjeinek ellenõrzésekor azt ta-
pasztaltuk, nem mindenki fordít kellõ gon-
dot azok ápolására. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a parlagfû szezonnak még nincs vége!
Ezért nagyon fontos, hogy tegyék rendbe
kertjeiket a saját és szomszédaik egészségének
megóvása érdekében.

Kiemelésre méltó az Árpád utcai la-
kók portáinak rendezettsége, gyom-
mentessége, egy-két kivételtõl eltekintve.

Kérjük, fordítsanak nagyobb gondot az
utcák  és terek tisztaságára. Azért vannak a
szeméttárolók, hogy azokba dobják a szeme-
tet. Mindannyiunk érdeke városunk szépí-
tése, a rend megóvása.

Egy példamutató
kertész

– A kert egy terapeuta vagy igazi barát,
mert õszintén meghálálja a gondozást. A szé-
pen megmûvelt kert akár éves zöldség-gyü-
mölcs szükségletünket tudja fedezni – véle-
kedik Nagy Sándorné Folytovics  Erzsébet,
akinek a kertjét szívesen látogattam  meg.

Már az udvarban, a kapu elõtt az útnál
pompázó virágok elárulják, hogy a ház
asszonya minden talpalatnyi területet igyek-
szik szebbé, hasznossá  tenni. Látszik, hogy
ért a növényekhez és szeretettel gondozza
õket. A ház tövében a díszvirágok, cserjék
társaságában  fûszer- és gyógynövények sora-
koznak, amelyek nemcsak szépen díszítenek,
hanem hasznos alapanyagként szolgálnak
mind a konyhában, mind a házi patikában.
A teraszon napvédett helyen csokrokban
felakasztva szárad a fodormenta, zsálya,
borsmenta, citromfû, kapor, kakukkfû és
még sok más növény.

A zöldségek közt egy sor bazsalikom, réz-
virág (közismert nevén büdöske) tenyészik,
melyek azon túl, hogy szépen díszítenek
növényvédelmi szempontból is fontosak. Itt
a megszokott zöldségfélék, mint a para-
dicsom, a paprika számos fajtája mellett (ami
önmagában is kuriózum) különlegességek is

Nagy Sándorné kertjében a
fajták gazdagsága mellett az át-
gondolt tervezés is szembeötlõ

megtalálhatóak mint a
kínai kell, rukkola,
jégsaláta, padlizsán.
Minden ágyás gondo-
san tervezett, hiszen a
korai érésû retek, zöld-
borsó, saláta helyére
kerülnek a másodve-
tésû növények. A fan-
tázia és a kreativitás Er-
zsikénél éppoly fontos
mint a szorgalom. Ezt
tükrözi a kamrában
elrakott különleges be-
fõttek sokasága. Jó pél-
dával szolgál mind-
nyájunk részére.

A nagy ,,Kiss-csapat”

Egyedülálló példa a nyírmadai térségben
a  Kiss András vezette dohánytermelõ csapat
összefogása, amely a termelõszövetkezet meg-
szûnése óta mûködik a Kiss, Szõke, Gajdos,
Biró, Jakab, Kovács, Tóth, Mozga család
összefogásával.

Kora tavasztól õszig szinte minden nap
közösen dolgoznak. Megértés, az egymásra
való odafigyelés, türelem jellemzi õket. A
július 11-ei jégcsapás  jelentõs károkat oko-
zott a tábláikban. A nagy esõ azonban meg-
mentette a dohányt a kiszáradástól, így kö-
zepes termésre számítanak.

– Sajnos  megszaporodtak a dohánylo-
pások – panaszolja Kiss András.

Ez több termelõt is érint a környéken,
akik szerint visszatartó erõként súlyos bün-
tetést kellene kiszabni a dézsmálókra és vissza-
szolgáltatni a padlásokon száradó dohányt
a jogos tulajdonosaiknak . (Erre van már
példa.)

Elszomorító, hogy a ha a csapat kiöreg-
szik, nem lesz utánpótlás. Az ilyen összefo-
gás egyre ritkább, pedig követendõ példa
lenne a fiatalok számára.

Fejér Viktória  városi mezõgazdász

        A Kiss-csapat példás összefogással dolgozik

Hamarosan véget ér a legszebb konyha-
kertek versenye, a zsûri az elmúlt három
hónapban elvégezte munkáját. A prog-
ramhoz 17-en csatlakoztak, valamennyien
örömmel, szeretettel, szakszerûen gondoz-
ták kertjüket, bár elõbb a sok esõ, késõbb
az aszály, a jégesõ itt-ott kárt is okozott.
Külön öröm, hogy három roma család is
benevezett, példát mutatva másoknak. Az
elismerések átadása szeptember 14-én, a
Városnapon lesz, a szervezõk pedig bíznak
a folytatásban.

példás kertek
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a közmûvelõdés híreibõlGondozási Központ:

Nekünk a Balaton a Riviéra – vakáción a Mocorgó

Intézményünkben köszön-
töttük július 26-án Ágoston
Anita elõadó mûvészt, aki 45
perces zenés mûsorral szórakoz-
tatta lakóinkat. A hangulat
fergeteges volt, ellátottaink és
dolgozóink önfeledten táncol-
tak, mulattak a nagy meleg elle-
nére is.

 Debreceni kiránduláson vet-
tek részt augusztus 6-án a dol-
gozók. A Fûvészkert, a Déri mú-
zeum, a Református Nagytemp-
lom mellett az állatkertbe és a
vidámparkba is ellátogattunk.

Augusztus 15-én bográcso-
lással kedveskedtünk lakóinknak.
Az intézmény hátsó udvarában
szakácsaink segítségével paprikás
krumplit készítettünk. Az alkal-
mat megragadva megtartottuk
az új kenyér ünnepét (augusztus
20.) is. Jó bor melletti beszél-
getéssel hamar elszállt a délután.

Az idõsek klubjának tagjai
júliusban máriapócsi kirándu-
láson vehettek részt. A prog-
ramot a nagy érdeklõdésre való
tekintettel három alkalommal
szerveztük meg.

Ezúttal nem a gondozottak, hanem a dolgozók ki-
rándultak a Szociális Ápolási-Gondozási Központból

Mûsor, kirándulások, ünnep

Június 24-én tartottuk a Szent
Iván éji programunkat, ahol
fellépett Ciki, Varga Zsolt, és
a Rockzone zenekar. A tûz-
zsonglõr lányok pedig elkáp-
ráztatták a közönséget látvá-
nyos  mûsorukkal.

  Tûzzsonglõrök mûsora

Júliusban minden szom-
baton este 6 órától 10 óráig
lehetõséget nyújtunk a fiata-
loknak,  hogy biliárdozzanak,
ping-pongozzanak és hasz-
nálják az asztali focit. Sajnos
ez a próbálkozásunk nem járt
olyan sikerrel,  mint azt vár-
tuk, ezért nem hetente, hanem
havonta egy alkalommal sze-
retnénk ezt megvalósítani.

Augusztus 20-án már 9. alka-
lommal rendeztük meg a Alkot-
mány Vándor Kupát,  ahol az
amatõr labdarúgók mérhették
össze ügyességüket. Az esti órák-
ban a Mûvelõdési Ház elõtt ke-
rékpáros ügyességi bemutatót
tartott a Debreceni Triál Klub,
majd a nyíregyházi Vogue Mo-
dell Stúdió divatbemutatója
szórakoztatta a közönséget.

A Gyermekklubbal folyamato-
san, hetente két alkalommal tar-
tunk  foglalkozásokat és járunk
kerékpártúrákra, ahol megismer-
kedünk a szomszéd települé-
sekkel.

A kis kerékpárosoknak
mindig nagy élmény a ki-
rándulás

                Mocorgósok badacsonyi sétahajózáson

A „Lehet jobb a gyerekeknek
a baktalórántházi kistérségben”
címû projekt keretében (a Kö-
zép–Nyírségi Önkormányzati
Többcélú Kistérségi Társulás pá-
lyázatán nyert pénzbõl) szerve-
zett egyhetes balatoni kirándu-
láson vettünk részt. A zánkai
Nosztalgia Üdülõben szálltunk
meg. A családok már nagyon
várták a nyaralást, hetekkel elõtte
is arról beszéltek, hogy milyen
szép helyre megyünk. Az indulás
elõtti napokban felfokozott iz-
galommal készültek a nagy útra.

Július 5-én reggel fél 7-kor

indultunk és  délután fél 3-ra
érkeztünk meg a táborba. A szo-
bák elfoglalása után finom ebéd
várt minket. Miután berendez-
kedtünk, a családok elsõ útja a
Balaton partjára vezetett, ahol a
gyerekek és szülõk is vidáman,
önfeledten lubickoltak a tó vizé-
ben.

Az egy hét alatt szebbnél
szebb helyeken jártunk. Hegyes-
tûn, ahol varázslatos tájkép tárult
elénk, a kõoszlopok látványa
mindenkit magával ragadott. A

bátrabbak megmászták a legma-
gasabb csúcsot is, ahol csodálatos
látványban volt részük.

Salföld majorban – ez egy
természetvédelmi terület – õs-
honos magyar állatokkal, lovak-
kal találkozhattunk. Nagy él-
ményt jelentett mind a gyere-
kek, mind a szülõk számára a
lovaglás és pónilovaglás. A gyere-
keket kézmûves foglalkozásra is
invitálták a szervezõk.

Jártunk Badacsonyban, ahol
a borkóstoló nagyon tetszett a
felnõtteknek, szép környezet,
barátságos tulajdonos fogadott.
A gyerekeket  bodza szörppel
és finom pogácsával vendégelték
meg. Ezután szétnéztünk Bada-
csonyban, majd délután hajóki-
rándulás következett. Feledhe-
tetlen élmény volt mindenki szá-
mára, hiszen a többség még so-
ha nem hajókázott.

Ellátogattunk Tihanyba is,
ahol megtekintettük a Tihanyi
Bencés Apátságot. A templom

látványa lenyûgözte a szülõket,
mivel ehhez foghatót még nem
láttak. Inkább a gyerekek ked-
véért néztük meg a  babamúze-
umot, amiben végül örömüket
lelték a felnõttek is. Jártunk a
Levendula Házban is, és kis-
vasúttal körbejártuk a települést.

Mindenki számára emlékezetes
élményt nyújtott a balatoni
nyaralás. Hiszen olyan családok
juthattak el a tóhoz, akik na-
gyon nehéz körülmények kö-
zött élnek, ilyen lehetõség biz-
tosan nem lett volna számukra.
E családok között vannak, akik
a település határát sem szívesen
hagyták el eddig, mert féltek az
utazástól, távolságtól. Ez az egy
hét jó lehetõséget kínált egymás,
és a különbözõ kultúrákból ho-
zott  szokások mélyebb megis-
merésére. Az Eviker Kft.-nek
ezúton köszönjük a finom pogá-
csát, amit útravalóként kaptunk.

Buza Andrea
gyerekház vezetõ



.6 201 3  MADAI  HÍREK

  Versenyeredmények a 2012/13-as tanévben
Mint olvasóink jól tudják, olyan sok
esemény történik tanév közben az is-
kolában, hogy nincs mindig mód
valamennyi fontos sikerrõl számot ad-
ni. Ezért most, a nyári szünet végén
számolunk be arról, hogy milyen ki-
magasló versenyeredmények születtek
a 2012-13-as tanévben.

Csupa leg...
A nyelvész verseny megyei fordulóján

Mátészalkán a 8. a-s Csorba Anikó 8 2. helye-
zést ért el, az országos döntõben Szegeden
8. lett. Felkészítõje: Kálmánné Balogh Ildikó.

A Simonyi Zsigmond megyei helyesírá-
si versenyen Szenes Hanna (5. a.) 4. helyen
végzett. Felkészítõje: Lipuszné Mucsonyi
Szidónia. Ugyanitt Benkõ Zsófia (6. a.) 5.
helyezett lett. Felkészítõje: Romanovicsné
Nagy Gyöngyi.

A szépen helyesen magyarul megyei he-
lyesírási versenyen Tóthfalusi Péter (4. a.)
szerezte meg az elsõ helyet. Felkészítõje: Bo-
becis Jánosné. Második helyezett lett Kósa
Eszter (4. c.). Ffelkészítõje Szenesné Magyar
Judit.

A megyei Apáczai helyesírási versenyen
Ráduly Evelin (4. c.) 6. lett. Felkészítõje:
Szenesné Magyar Judit.

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
um által szervezett megyei helyesírási ver-
senyen Kósa Eszter 1., Csonka Gréta 4., Rá-
duly Evelin 6. helyezést ért el. Mindhárom
4. c-st Szenesné Magyar Judit készítette fel.

A megyei Szivárvány Prózamondó
versenyen Garay Richárd (4. b.)  3. helyen
végzett. Felkészítõ tanára Kósa Barnabásné.

A körzeti Húsvéti népszokások rajzver-
senyen Sápi Zsombor 1., Somogyi Bence
2., Tóth Zsófia 3. helyezést ért el. Felkészí-
tõjük: Kovácsné Kertész Csilla és Papp
Zoltánné. A 3. évfolyam különdíjasa Szûcs
Dóra. Felkészítõje: Tordai Ildikó. A 4. év-
folyamon 2. helyet ért el Szûcs Kitti. Fel-
készítõje: Mezeiné Topolánszky Ágnes. Al-
mási Fanni (4. c.) különdíjban részesült.
Tanára Lõrincz Valéria.

Az Alapmûveleti matematika versenyen
a 7. osztályosok közül 5. lett Finta Eszter,
6. Kolozsi Kíra.

A kisvárdai Refi matek  megyei matema-
tika versenyen Bíró Roland (4. c.) 3. helye-
zést ért el, felkészítõje Lõrincz Valéria. Szûcs
Dóra (3. b.)  3. (felkészítõje Tordai Ildikó),
Csonka Enikõ (2. b.) szintén 3. helyezést
ért el (felkészítõje Simon Istvánné).

A Rigó énekeljen Kárpát-medencei kör-
nyezetvédelmi versenyen is jeles eredmé-
nyek születtek. A 3. a. osztály csapata (Ku-
kuts Levente, Kiss Titanilla, Szõnyi Fruzsina,
Dancs Marcell) 3. lett. Felkészítõjük: Sarka
Lászlóné.  A Szûcs Petra Sára, Gupcsi Betti-

na, Márton Senon, Balogh Eszter Panna al-
kotta csapat  7. helyezett lett. Felkészítõjük:
Tóth Zsuzsanna. A csapatversenyen elért
eredmények: III. hely: Pacuk Viktória, Ku-
kuts Csilla, Benkõ Zsófia, Kovács Bence;
VI. hely: Kun Eszter, Szabó Réka, Boda
Boglárka,Tóth Alexandra.

A Mi Hortobágyunk vetélkedõn VII.
helyezett lett (132 induló csapat közül) Ku-
kuts Csilla, Pacuk Viktória, Kovács Bence.
Felkészítõ tanáruk: Kukuts Csilla.

Matematika versenyeredmények:
Ambrózy Géza verseny megyei: Benkõ

Zsófia (6. oszt.) 16. hely, felkészítõ  Fazekas
Béla. Tóth Fanni (7. oszt.) 33. hely, felkészítõ
Kresznószki Mária.

Varga Tamás verseny megyei: Csorba Ani-
kó (8. oszt.) 9. hely, felkészítõ Szegedi László.

Zrínyi Ilona verseny megyei: Benkõ Zsófia
(6. oszt.) 13. hely, felkészítõ Fazekas Béla.

Alapmûveleti verseny: 6. évf. Benkõ Zsó-
fia 3. hely, felkészítõ Fazekas Béla. A  7.
évfolyamon Tóth Alexandra és Finta Eszter
5. helyezett lett,  felkészítõjük Kresznószki
Mária. Kolozsi Kíra 6., (8. évf.) Bacsó Do-
rina 1. hely, felkészítõ Szegedi László.
Csorba Anikó 2., Szûcs Marcell 3., Ábel
Gábor  5. helyezést ért el.

A Titok angol levelezõ versenyen:
6. évf.: Leskó Lambert, Kun Eszer, Buza

Panna, Szabó Réka, Lõrincz Roland  – 29.
hely, 7. évf.: Bacsó Bianka, Fejér József, Fo-
dor Evelin, Nagy Máté – 34. hely, Pálinkás
Gábor; Duló Olivér – 58. hely, felkészítõ:
Tári Gyöngyi.

Német levelezõ verseny: 5. évf.: Sukta
Nóra, Pócs Laura, Bíró Dániel – 10. hely;
6. évf: Boda Boglárka, Tóth Alexandra, Kézi
Kincsõ  – 8. hely, felkészítõ Tóthné Csonka
Anikó; 7. évf.: Korcsmáros Fruzsina,
Kolozsi Kíra, Finta Eszter, Tóth Fanni –
18.hely, 8. évf: Oláh Julianna, Tóth Petra,
Hajdu Nikoletta – 40. hely, felkészítõ
Kozma Klaudia.

Címek
Iskolánkban hagyomány, hogy minden

tanév végén a pedagógiai program szerint

a nevelõtestület döntése alapján a közösségi
és a tanulmányi munkában legjobb ered-
ményt elérõ tanulók címeket kapnak.

Az iskola jó tanulója címet a 2012-13-as
tanévben Kolozsi Boglárka 8. b. osztályos
tanuló érdemelte ki.

A Közösségi munkáért címet István
András 8. a. osztályos tanuló kapta.

Az Alkotói kupát és könyvajándékot
Csobolya Gábor  8. b. ; az Irodalmi kupát
Kovács Dóra 8. a., a  Képzõmûvészeti kupát
pedig Szûcs Marcell  8. a. osztályos tanuló-
nak ítéltük oda.

Az iskola jó sportolója címet Ábel Gábor
8. a. osztályos tanuló vehette át.

Nevelõtestületi dicséretben részesült
közösségi munkájáért, példamutatásáért:

a 8. a-ból: Csorba Anikó, Leskó Regina,
Kovács Dóra, Lukács Kinga, Sata Zsuzsa,
Balogh Adrienn, Ábel Gábor;

a 8. b-bõl Bacsó Dorina, Borbély Klaudia,
Cseszlai Vivien, Csobolya Gábor, Erdélyi
Evelin, István András, Kézi Dávid, Kiss
György, Kolozsi Boglárka, Sukta Bernadett,
Varga Alexandra;

a 8. c-bõl Boda Ferenc, Hajdu Nikoletta,
Oláh Julianna, Tóth Petra, Varga Ádám.

Kitûnõ tanulmányi eredményéért négy
végzõs diákunk részesült könyvjutalomban:
Csorba Anikó, Leskó Regina, Bacsó Dorina,
Kolozsi Boglárka.

Nyírmada önkormányzata minden
tanév végén a nevelõtestület véleménye alap-
ján jutalomban részesíti a település legjobb
tanulóját. A 2012/13-as tanévben a Nyír-
mada Város Legjobb Tanulója kitüntetést
és a vele járó 20 ezer forint jutalmat Csorba
Anikó 8. a. osztályos tanuló kapta.

Az önkormányzat a korábbi évek hagyo-
mánya szerint minden kitûnõ tanulót  (az
idén 48 iskolást) a tanévzáró ünnepségen
tárgyjutalomban részesített.

Július 22-27. között iskolánk 40 kisdiákja
vett rész az Erzsébet-program keretében öt
napos balatoni táborozáson,  Fonyódlige-
ten. Mivel nagyon meleg volt, strandolással
töltötték az idõ jelentõs részét. Gazdag tábo-
ri programokon is rész vehettek. Lebarnul-
va, élményekkel gazdagodva érkeztek haza.

Az Erzsébet-program keretében Fonyódligeten nyaralt 40 madai iskolás
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 Napsugaras hírek – mozgalmas napok az  óvodában
Ovicsalogató

Június közepén már harmadszor szerveztünk
a következõ tanévre beíratott gyerekek szá-
mára „ovicsalogató” délelõttöt.

Tekintettel a városunkban élõ óvodás-
korúak nagy létszámára, óvodánkat újabb
csoportszobákkal bõvítik, s mivel az épít-
kezés még tart, az udvari tevékenységeket
ebben az évben mellõznünk kellett.

Ennek ellenére tartalmas délelõttöt tölt-
hettek el nálunk az érdeklõdõk.  Így többek
közt a csoportszobákban betekinthettek egy-

 Augusztus utolsó hetében zajlanak a
tanterem felújítások, a munkaközösségi
értekezletek.

 Augusztus 30-án lesz a tanévnyitó érte-
kezlet.

 A tankönyvek hiánytalanul megérkez-
tek, az elsõ tanítási napon kapják meg
majd a tanulók.

 A tanévnyitó az elsõ tanítási napon,
szeptember 2-án hétfõn, reggel 8 órakor
lesz az iskola udvarán. Ekkor a szülõk
tájékoztatást kapnak a tanévkezdésrõl.

 A konyhát a kft. kifestette.
 A Honvéd út 24 szám alatti 3-4.

osztályos tanulók tantermeit szintén a kft.
újította fel.

 Az önkormányzattól az idén is
minden diák ingyen kapta meg a füzet-
csomagot.

A könyvtárban folyamatosan zajlik a mun-
ka, amelyben segítenek a közmunkások is.
Katalogizálnak, ajándékkönyveket véte-
leznek be, folyamatosan szervezünk könyv-
tári társasjátékot a gyerekklub tagjaival. A
könyvtárba látogatók és a beiratkozottak
száma egyre jobban növekszik, sokan ro-
mantikus regényeket, hetilapokat kölcsö-
nöznek ki. Ahogy közeledik a szeptember
a diákok is egyre gyakrabban térnek be a
kötelezõ olvasmányokért.

A teleház teljesen megújulva, hat darab új
számítógéppel várja az érdeklõdõ fel-
használókat. A gépparkot pályázati forrás-
ból sikerült korszerûsíteni.

A teleházat nagy létszámban látogatják,
jellemzõ, hogy többségében a roma szár-
mazásúak veszik igénybe. Lehetõség van díj
ellenében nyomtatásra, fénymásolásra és
szkennelésre.

Sulistart
sorokban

Könyvtár, teleház

egy tevékenységbe:  volt, ahol gyöngyöt fûz-
hettek, máshol üvegre festhettek, készíthettek
maguknak koronát, gyurmából mintázhat-
tak, s közben a tornatermünkben ügyességi
játékokat játszhattak egymással, vagy szüle-
ikkel.Megismerhették óvodánk dolgozóit is,
s a szülõk játék közben feltehették a beszok-
tatással kapcsolatos kérdéseiket, bizalommal
fordulhattak hozzánk  gondjaikkal is.

A leendõ ovisok örömmel próbálták ki a
bútorokat, játékokat, szívesen vettek részt a
tevékenységekben. Természetesen mindenki
kapott ajándékot, s reméljük, nemcsak ezért
fognak hozzánk szívesen jönni, hanem azért
is, mert nagy-nagy szeretettel várjuk õket
szeptembertõl.

Nyári óvoda
Óvodánk július elsõ két hetében zárva

volt, de utána újra kinyitotta kapuit, s jöhet-
tek azok a gyerekek, akik óvodai ellátást igé-
nyeltek. Kialakult a nyári menetrend: regge-
lente a földszint két csoportszobájában
játszhattak, tízórai után pedig az udvart ve-
hették birtokukba a kicsik. Ebédig csúsz-
dázhattak, mászókázhattak, hintázhattak.
Emellett tornatermi játékokat, plédeket vit-
tünk ki nekik, melyeket a fák hûvös árnyé-
kában raktunk le. A  dajka nénik folyama-
tosan gondoskodtak arról, hogy bõségesen
igyanak a nagy melegban a gyerekek. Ebéd
után az emeleti hálószobák hûvösében pi-
hentek uzsonnáig az ovisok.

„Kicsi nekem ez a ház...”
Bizony, kicsi lett már nekünk „ez a ház”,

Szeptember 1-jétõl 10 csoportban  indul
a tanév. Az építkezés, korszerûsítés során
épületünk gazdagodott két új csoportszo-
bával, tornateremmel, a mozgáskorlátozottak
segítését szolgáló lifttel, öltözõkkel, mos-
dókkal, szertárral, ezen kívül a földszint
mosdói, s a folyosók is megszépültek.

Nagy változás még,  hogy ezentúl intéz-
ményünknek saját konyhája lesz: a tágas épü-
letben korszerû gépek segítik majd a szakács
nénik munkáját.

Személyi feltételek
Óvodánkban évek óta kevesebb az óvoda-

pedagógus, mint azt a gyereklétszám megkí-
vánná, s a 10. csoportot sem csak gyerekek
fogják „belakni”, kollektívánk is bõvül.

A meghirdetett három óvodapedagógusi
állásra sajnos csak egy pályázó jelentkezett:
ez  kissé megnehezíti a tanévkezdést.

Az új csoport dajka nénije Kissné Dorka
Katalin, aki több alkalommal is dolgozott
már az óvodás gyerekek között a közmunka-
program keretében.

Új munkatársainkat szeretettel várjuk és
kívánunk nekik munkájuk során sok örömet,
sikerélményt.

Szülõk figyelmébe!
Egy intézmény – így óvodánk – mûkö-

dését  több jogszabály, törvényi elõírás, stb.
szabályozza. Ezek változása, valamint a
megváltozott körülmények  (mint pl. az
óvoda bõvítése) indokolta, hogy a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatunk, s a Háziren-
dünk is módosuljon szeptember 1-jétõl. Azo-
kat a változásokat, melyek a gyerekeket,
szülõket is érintik, s amelyek fontos informá-
ciókat, tudnivalókat tartalmaznak (mint az
óvoda nyitva tartása, napirendje, hetirendje,
szülõk bekapcsolódásának lehetõségei az
óvodai életbe stb.) a tanév elejére tervezett
szülõi értekezleteken az óvodapedagógusok
ismertetik. Kérünk mindenkit, vegyenek
részt a megbeszéléseken,  hiszen fontosnak
tartjuk a szülõkkel, családokkal való jó kap-
csolat kialakítását, erõsítését –, hiszen együtt
tudunk a legtöbbet tenni a gyerekek nevelése
érdekében.

vagyis az óvodánk
épülete. S ha az olda-
lát nem is rúgtuk ki,
nagy átalakuláson
ment keresztül.
Mivel egyre több
óvodás gyermek van
városunkban, s
2014. szeptembe-
rétõl a három évesek
számára is kötelezõ
lesz az óvoda, szük-
ség volt csoportbõ-
vítésre.

Az utolsó simítások a megszépült gyermekkert
bejáratánál

                      Ismerkedés az ovival
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Anyakönyv
Születtek:

Rózsa Alexa, Ponczók Edina, Selyem
Csenge,  Selyem Maja, Varga Katalin
Cintia,  Csernáti Botond, Huszti Hanna,
Aranyos Ferenc, Lõrincz Rikárdó János,
Zámbó Erzsébet, Poór Hunor.

Házasságot kötöttek:
Király Csilla és Stiffel Róbert Dániel

60 éves házassági évfordulóját
ünnepelte július 11-én:

Kézi András és Csoba Magdolna.
90 éves szépkorúakat,

Balla Györgynét  és Rebák Istvánt köszön-
tötték születésnapjuk alkalmából.

Elhunytak:
Csobolya László, Kuczmog Vilmos,

Lukács Miklósné, Buza Miklós, Kantuly
Miklósné.

Asztalitenisz háziversenyt rendezett a Nyír-
madai Szabadidõ és Sport Egyesület
(NYISZASE) Paczuk Péter és Rebák István
fõszervezésével május 4-én. A program célja
nemcsak a felnõttek és gyerekek tudásának
összemérése volt, hanem jótékony célt is
szolgált. Összesen 170 ezer forintot sikerült
összegyûjteni, amit még aznap át is adtak a
rászorulónak.

A versenyre fõképpen Magyarországról,
de Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek,
így közel 70-en vettek részt a mérkõzéseken.
A legidõsebb versenyzõ 87 éves volt. Min-
denki kapott oklevelet, az elsõ három he-

Jótékonysági asztalitenisz háziverseny
lyezett pedig arany, bronz és
ezüstéremmel gazdagodott.  A
verseny nem jött volna létre, a
sok jószándékú támogató nélkül,
akik hozzájárultak a program
sikeréhez. Ezúton is köszönjük
Kálmán Béla polgármester  támo-
gatását, továbbá külön köszönet
illeti Katona Zoltánt a HÉLIX 90
Kft. ügyvezetõjét, aki ásványvizet,
rostos üdítõt és befõttet ajánlott
fel.

Szojma Péter
a NYISZASE elnöke

A játékosok egy csoportja Kálmán Béla
polgármester társaságában

Foci: újra pattog a labda!
A magyar labdarúgás (?) legújabb átszerve-
zése nyomán egy dolog bizonyosnak tûnik:
a megyei elsõ osztály a korábbiakhoz képest
erõsebb lett, ahogy Szõke István játékos-edzõ
fogalmazott: „a mezõny sûrûbb lett, min-
den meccsen oda kell tenni magunkat.” A
mi esetünkben mindez azt jelenti, hogy a
minél jobb helyezésért több, az NB.III-at is
megjárt csapattal kell eredményesen harcol-
nunk. A kiegyensúlyozott erõviszonyok mi-
att a bajnokság kimenetele megjósolhatatlan.

Ami csapatunk összetételét illeti, csupán
két, elsõsorban védõként bevethetõ játékos
érkezett: Géczi István, a kárpátaljai Nagybé-
gányból, valamint Puskás Ádám, szintén Uk-
rajnából, a közeli Badaloból. Eltávozott
Nyírmadáról Jóni Attila (Vitka), Ponczók
Tibor (Rakamaz), Szabó Gábor (Baktaló-
rántháza) és Cseszlai Róbert (abbahagyta a

játékot). Felkerült viszont a „nagyok” közé
a tehetséges Kapin Krisztián, aki az ifiben
gólkirály volt. A játékosállományról  Szõke
István így nyilatkozott: „Az elmúlt
szezonban ezüstérmet szerzett csapatunk,
nem indokolta semmi a keret felforgatását,
a nagy változásokat (bár egy csatár nem
ártott volna…). Az új bajnokságban ezzel e
kerettel igyekszünk feladatainkat megol-
dani.” A felkészülés idõszakában meglehe-
tõsen vegyes eredményeket ért el csapatunk.
Az Apagyot például 8-1-re léptük le, a Leve-
lekkel és Tuzsérral ikszeltünk, a Baktalóránt-
háza viszont 6-2-es vereséget mért ránk. A
9. Fenyves Csárda Kupán a 4. helyen végez-
tünk úgy, hogy a – sokkal erõsebb – Nyír-
egyházától 10-0-ás verést kaptunk. A szezon-
nyitóra ilyen körülmények között került
sor augusztus 18-án, amikor a Nyírgyulaj
KSE volt a mieink vendége. A papírforma
hazai gyõzelmet ígért, ehhez képest már az
elsõ félidõben 2-1-re vesztésre álltunk és ez
lett a vége is. Vaján viszont 3-0-ra nyertünk
kupameccsen.

Különös bûncselekmény helyszíne volt
júliusban Nyírmada. Egy helyi fiatal barát-
nõjét bántalmazta, lakásban tartotta fogva,
illetve személyi szabadságától  megfosztot-
ta. Arra kényszerítette, hogy kövesse ahová
megy, közben ismét többször megverte
és megfenyegette. A rendõrõrs munkatár-
sai és a helyi polgárõrség összehangolt
munkával elfogta az elkövetõt, aki elõzetes
letartóztatását a bíróság elrendelte.

A MÁV Zrt. Nyírmada közigazgatási
területéhez tartozó vasúti pályaszakaszáról
július közepén ismeretlen tettesek eltulaj-
donítottak 22 vasúti pályatest talpfa csa-
vart. A lopást egy nyírmadai lakos és társa
követték el. A házkutatás során megke-
rültek a csavarok.

A Nyírmada Rendõrõrs illetékességi
területén júniusban tetten értek egy sze-
mélyt, aki egy családi ház pincéjébõl  kísé-
relt meg különbözõ értékeket elemelni.

Szintén júniusban egy családi ház nyi-
tott ablakán bemászott, majd 100 ezer
forint értékben egy DVD lejátszót, egy
flexet, egy számítógépet és négy üveg bort
zsákmányolt egy elkövetõ, akit rövidesen
el is fogtak. A lopott holmikat hiánytala-
nul visszakapta a tulajdonos.

A Nyírmada külterületén lévõ dohány
ültetvényekrõl történt lopások során két
alkalommal történt tettenérés. Az ügyeket
gyorsított bírósági eljárással tárgyalták.
További  három esetben utólagosan fog-
ták el a tolvajt. A dohányt visszakapták a
tulajdonosok.

A bûncselekmények és a szabálysértések
tetteseit a Nyírmadai Rendõrõrsön szol-
gálatot teljesítõ rendõrök gyors és szak-
szerû intézkedéssel rövid idõ alatt elfogták.
Így az eltulajdonított értékeket már nem
volt idõ továbbadni, azok teljes egészében
visszakerültek tulajdonosaikhoz.

rendõrségi hírek
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