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Önkormányzati választás
Magyarország köztársasági elnöke kitûz-

te a 2014. évi helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek általános választásá-
nak idõpontját. A szavazás napja: 2014.
október 12.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemze-
tiségi önkormányzati képviselõk 2014. évi
általános választását ugyanerre a napra tûz-
te ki. (Ezen csak azok vehetnek részt, akik
szeptember 26-án 16 óráig felvétetik magu-
kat a nemzetiségi választási névjegyzékbe.)

   A névjegyzékben szereplõ választópol-
gárok értesítése augusztus 25-én megkezdõ-
dött. Ha valaki az értesítõt nem kapta meg,

akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi
választási irodához (helyi jegyzõhöz) for-
dulhat, aki ekkor új értesítõt állít ki.

   Fontos tudni, hogy az idei évtõl kezd-
ve a helyi önkormányzati képviselõket és
polgármestereket a korábbi négy év helyett
már öt évre választjuk. Újdonság az is, hogy
egy választópolgár akár több jelöltet, illet-
ve megyei listát is ajánlhat (de egy jelöltet,
ill. megyei listát csak egyszer). Ajánlásokat
szeptember 8-ig lehet gyûjteni.

   Városunkban a helyi önkormányzati
képviselõket a választópolgárok egyéni lis-
tás rendszerben választják meg.

Az öt évvel ezelõtt megkapott városi
rangra is emlékezve az idei város-
napot szeptember 20-án, szombaton
tartjuk a mûvelõdési ház elõtti téren.
Az „Ízek utcája” a Rákóczi utca ele-
jén lesz, ahol a fõzõversenyre vár-
juk a csapatokat (már lehet jelent-
kezni!).

A délelõtti programok 10 órától kez-
dõdnek. A Napsugár Óvoda mazsorett
és néptánc csoportja, a Patay István Ál-
talános Iskola néptánccsoportja, gyerek-
mûsorok, a Vogue Modellügynökség
show mûsora, az eredményhirdetések,

Augusztus 20-án a sportpályán emlékez-
tünk meg nemzeti ünnepünkrõl. Az ün-
nepi köszöntõt Kálmán Béla polgármes-
ter tartotta, a gyermekklub tagjai mond-
tak verseket, az egyházi felekezetek képvi-
selõi pedig megáldották az új kenyeret.
Ezt követõen a Csillogó gyöngyszemek
adott mûsort, a gyepen pedig az Alkot-
mány Kupa résztvevõi kergették a labdát.

Feketén-fehéren
Ügyészségi feljelentéssel éltem P.I. nyír-
madai lakos ellen rágalmazás és jó hír-
név megsértése miatt. Szerinte 110
millió forintot sikkasztottam el két
munkatársammal.

Szerintem az ilyen alaptalan vádas-
kodás a demokratikus és szabad válasz-
tások értékeivel nem egyeztethetõ össze.
Bízom abban, hogy a vizsgálat befe-
jeztével méltó büntetésben részesül.

                          Kálmán Béla

Nemzeti
ünnepünk

ünnep

Szeptember 20-án:

Városnap – ötödször
köszöntõk várják a kedves vendégeket.
Nem maradhat el a délutáni „Szüreti fel-
vonulás” sem, melyet a csõszlányok és
csõszfiúk bor kínálgatása, lovas fogatok
színesítenek.

A mûvelõdési ház emeletén a helyi ter-
melõk, vállalkozók és szervezetek termé-
keibõl kiállítás tekinthetõ meg szomba-
ton 9-tõl 16 óráig. Az esti program 17
órától kezdõdik: L.L. Junior, Bozsek
Márk, Nagy Szilárd, Szirota Jennifer,
Cairo, Csepregi Éva, Flour Tomi, tûzi-
játék, tombolasorsolás, retro disco várja
a szórakozni vágyó lakosokat. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

 Értesítjük a lakosságot, hogy megkezdték
a paradicsom és a paprika értékesítését a
volt nikecell üzem területén munkanapokon
8-12 óráig. Az árak: paradicsom 50, papri-
ka 70 ft/kg.

Vásár
hazai termésbõl
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Leskó Péter egy FPV modell repülõgéppel június 26-án körberepülte
városunkat, s ,,madárlátta” fevételeket készített
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hírek röviden

 A Szociális Városrehabilitáció részeként
a vállalkozói szerzõdés aláírását követõen
a Gárdonyi és az Arany János utca aszfalt-
burkolatot kapott, a Dózsa György és a
Táncsics Mihály utcán kiemelték a csator-
nafedelet, a Petõfi utcán pedig megtör-
tént a padkázás. Az Ady lakótelepen ját-
szótér épül, s további munkák elõkészíté-
se van folyamatban.

Képünkön: a Petõfi utcán azóta be-
fejezték a padkázást és a járdaépí-
tést

 A törvényi szabályozás változása miatt
önkormányzatunk június 30. napjával fel-
bontotta a Nyír-Flop Kft-vel korábban
megkötött közszolgáltatási szerzõdést, s úgy
döntött, július 1. napjával az Észak-alföldi
Környezetgazdálkodási Kft-vel köt hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerzõdést.
Ennek megfelelõen a testület módosította
korábban megalkotott helyi rendeletét is.

 A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
kezdeményezte a bérleti-üzemeltetési szer-
zõdés módosítását. Önkormányzatunk en-
nek egyik pontját nem fogadta el, mivel az
elkészített vagyonértékelést átadtuk, a 2013.
évi költségkimutatást és a mérleget viszont
nem kaptuk meg. Az ügyben a testület a
két fél közötti tárgyalásokat kezdeménye-
zett.

 Sokadszor merült fel a mezõõri szol-
gálat létrehozásának és az ezzel járó tetemes
költségek elõteremtésének ügye. Most olyan
döntés született, hogy a jegyzõ készítse el a
kapcsolódó szervezeti és mûködési szabály-
zatot, s azt terjessze a 2015. évi költségveté-
si koncepciót tárgyaló testületi ülés elé.

 Megszavazták a képviselõk azt, hogy a
rendõrség épületének energetikai korszerû-
sítésére (külsõ homlokzati hõszigetelés, külsõ
nyílászárók cseréje) és napelem rendszer ki-
építésére önkormányzatunk nyújtson be
pályázatot.

A rendõrörs épületére ráfér
a korszerûsítés

ügyminisztérium pályázatán 9,7 millió fo-
rintot sikerült elnyerni (ez száz százalékos
támogatást jelent!).

 A június 30-ai munkaügyi nyilvántar-
tás Nyírmadán 754 regisztrált munkanélkülit

Térfigyelõ kamera az iskolá-
nál. Nem túl feltûnõ, de nem
ez a fontos, hanem hogy min-
dent rögzítsen...

 Városunk önkormányzata az idei vakáci-
óban sem hagyta magára a rászoruló diáko-
kat. A nyári szünetben a gyermekétkezteté-
si programnak köszönhetõen csaknem 12
millió forint értékben 494 iskolás gyerek
kapott meleg ételt a napközi konyháján. A
megváltozott oktatásirányítási szerkezetben
(KLIK) is megtartotta régi jó szokását az
önkormányzat: valamennyi iskolás gyerek
ingyen kapott könyv- és füzetcsomagot.

Magyarországban megjelent írásra reagálva.

 A megyei közgyûlés július 3-án tartott
ülésén elhangzott: AaMÁV tervei között sze-
repel a nyírmadai vasútállomás felvételi
épületének korszerûsítése. Ehhez kapcsoló-
dik, hogy az érintett települések polgármes-
terei levélben keresték meg a Volán és a MÁV
vezetését a közlekedéssel összefüggõ gondok
mielõbbi megoldására.

 Balogh Ferenc arról értesítette lapun-
kat, hogy a zöldségtermelõ csoport mun-
kájának eredményeként augusztus elsõ nap-
jaiban elkezdõdött a betakarítás, készül a
lecsónak való. Az intézményi konyhák fo-
lyamatosan kapják tõlük a hagymát, sárga-
répát, petrezselymet, paprikát, paradicso-
mot, káposztát, zöldborsót, zöldbabot.

Már régóta sürgetõ feladat az
állomás épületének korszerû-
sítése

Saját
termés
a saját
konyhára

 A Polgárõr Egyesület sikeres pályázata
révén 3 millió forint értékben 6 térfigyelõ
kamera telepítése történt meg az iskola, az
óvoda és a sportpálya környékén. A Bel-

A gyermekétkeztetési prog-
ram keretében ez a két kislány
sem maradt ebéd nélkül a nyá-
ri szünetben

tart számon. A közmunkában foglalkozta-
tottak száma 200. Ebbõl az következik, hogy
lehet napszámba embert találni – fogalma-
zott Kálmán Béla polgármester egy a Kelet-

 Júliusban kertszemlével egybekötött
almavédelmi tanácskozást tartottak váro-
sunkban az újfehértói Gyümölcstermeszté-
si Kutató Kht., a Bayer Hungary Kft. és a
Malegrow Kft. közös szervezésében. A ren-
dezvény egy immár több mint öt éves ha-
gyomány folytatása.

 A Mada Komm Kft. a szociális város-
rehabilitáció keretében támogatást nyert a
Közösen az élhetõbb Nyírmadáért prog-
ramsorozatra. Az elsõ elõadás augusztus 2-
án volt a mûvelõdési házban a hulladékhe-
gyek kialakulásáról, a környezettudatos gon-
dolkodás elsajátításáról és a szelektív hulla-
dékgyûjtés elõnyeirõl, környezetünk meg-
óvásának fontosságáról. Az elõadó Éles Nor-
bert, a cég munkatársa volt.



. 32 0 1 4 .   J Ú L I U S  –  A U G U S Z T U S

Intézményi beszámolók sora
A nyári szünet elõtt június 11-ére kap-
tak meghívót városunk képviselõ-tes-
tületének tagjai. A napirenden ezúttal
– a munkatervnek megfelelõen – fõ-
ként szociálpolitikai kérdések és intéz-
ményi beszámolók szerepeltek. Aho-
gyan azt elõzõ számunkban megígér-
tük, minderrõl az alábbiakban tájé-
koztatjuk a Madai Hírek olvasóit.

Gyermekjólét és –védelem

Dr. Horváth Andrea jegyzõ elõterjesztésé-
ben tárgyalta meg a testület a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok elmúlt évi ellá-
tásáról szóló átfogó értékelést. Az anyag elõ-
ször településünk demográfiai adatait tekinti
át (egy érdekesség: a lakó- és állandó népes-
ség közötti különbség évrõl évre nõ, 2013-
ban az elõbbi 4770, az utóbbi 5030 fõ volt).
Fontos tény az is, hogy a lakónépesség 39,54
százaléka (1886 fõ) vallotta magát roma szár-
mazásúnak Megállapítható az is, hogy váro-
sunk lakónépességének kor és nemek szerin-
ti megoszlása optimális értéket mutat, stabil
szerkezetû korfával jellemezhetõ.

A  II. fejezet az önkormányzat által nyúj-
tott pénzbeli és természetbeni ellátásokat
tekinti át. Ebbõl azt emeljük ki, hogy tavaly
523 család 1121 tagja részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben (a kérelme-
zõk mintegy 80 százaléka aktív korú mun-
kanélküli, kb. 45 százalékuk vallja magát ro-
mának). Itt esik szó az óvodáztatási támoga-
tásról (149 gyereknek csaknem kétmillió
forint), a továbbtanulási támogatásról, a
Bursa Hungarica, valamint az Arany János
tehetséggondozó program ösztöndíjairól (a
támogatásra fordított összeg meghaladja az
egymilliót). Ingyenes étkeztetésben részesült
216 óvodás és 491 iskolás rászoruló gyerek.

   A III. rész az önkormányzat által nyúj-
tott személyes gondoskodás ellátási formái-
ról (gyermekjóléti szolgáltatás, napközbeni
ellátás, átmeneti gondozás) és intézményei-
rõl, a jelzõrendszer mûködésérõl szól.

A jövõre vonatkozóan az kapott hang-
súlyt, hogy a már meglévõ szolgáltatásokra,
ellátásokra nagy szükség van, a jelenlegi for-
mák megfelelõek, de nagyobb figyelmet kell
fordítani a megelõzésre. A távlati célok kö-
zött szerepel a családok átmeneti otthona és
a bölcsõde létrehozása.

Segítség a rászorulóknak

Ugyancsak városunk jegyzõje „gondozta”
a szociálpolitikai feladatokról szóló beszá-
molót. Továbbra is nyomatékosan hangsú-
lyozandó, hogy az ellátás az állam központi
szervein és a helyi önkormányzati feladato-
kon túl az egyének önmagukért és családju-

kért viselt felelõssége is! A fõ cél a rászorul-
tak, az idõskorúak, a munkaképes, illetve
munkaképtelen személyek pénzbeli és termé-
szetbeni ellátása. A legsúlyosabb gond az egyre
növekvõ munkanélküliség, s hogy sokan a
hivataltól várják a megoldást. Jellemzõ, hogy
tavaly 5975 ügyirat született szociális ügyek-
ben (idén a dokumentum megírásáig 3480!).

A támogatási formák közül csak néhányat
emelünk ki: a közfoglalkoztatottak száma ta-
valy 382 volt, átmeneti segélyt 624 esetben
ítéltek meg (2 millió forintot felhasználva),
30-an kaptak 12 ezer forintnyi temetési se-
gélyt, négy alkalommal történt köztemetés.
Az elõterjesztés leszögezi, hogy a hivatal ügy-
intézõi törekszenek az állampolgárok maxi-
mális kiszolgálására, segítségükre lenni, igye-
keznek tiszteletben tartani minden ember
értékét, méltóságát, egyéniségét és jogait.

A fentiekhez kapcsolódik még, hogy a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság
átruházott hatáskörben 1336 határozatot
hozott (ebbõl 776 szólt a szociális tûzifá-
ról) – parázs viták, alapos megfontolások
után. A polgármester ugyancsak átruházott
hatáskörben 34 döntést hozott (a temetési
segélyek, illetve a köztemetések ügyében).

Intézményeinkrõl

Az intézményi beszámolók összesen mint-
egy száz oldalát csak kivonatosan, címszó-
szerûen tudjuk ismertetni.

A Nyírmadai Humán Szolgáltató Köz-
pont jelentését Haklik Attiláné intézmény-
vezetõ terjesztette elõ. Munkájuk sokrétûsé-
gét bizonyítja, hogy az kiterjed a gyermek-
jóléti, a családsegítõ, a támogató szolgálatra,
valamint a fogyatékkal élõk nappali intéz-
ményére (utóbbi egy évvel ezelõtt kezdte
meg mûködését, jelenleg negyven személyt
látnak el, s bizonyítják létjogosultságukat).

Buza Andrea a Mocorgó Gyermekház
szakmai és pénzügyi beszámolóját tette az
asztalra. Célcsoportjuk a 0-5 éves korú gye-
rekeket nevelõ családok, többségükben hal-
mozottan hátrányos helyzetûek. Szolgálta-
tásaik négy területe: a gyermekek fejlõdését
közvetlenül támogató, a szülõkre és a helyi
közösségekre irányuló, valamint a társszak-
mák közötti együttmûködés. A programo-

kat látogatók (a jelenlétek) évi átlagos száma
meghaladja a kétszázat.

A Szociális Ápolási-Gondozási Központ
beszámolóját Szûcsné Mátyus Judit készítet-
te. A szociális alapszolgáltatások körébe az
étkeztetés és a nappali ellátás – Idõsek Klub-
ja tartozik, a szakosított ellátást az ápolást,
gondozást nyújtó intézmény – Idõsek Ott-
hona végzi. A létszámok mindkét formában
meghaladják a 40 fõt. Mindezekhez kapcso-
lódnak a mentálhigiénés ellátás különbözõ
formái, a készségfejlesztõ foglalkozások. A
jövõre vonatkozó célok legfontosabbika az
intézmény folyamatos, teljes létszámmal való
mûködtetése, ehhez azonban a fenntartó
segítsége szükséges.

Az óvoda Tóthné Szûcs Éva intézmény-
vezetõ beszámolóját kínálta megvitatásra. Az
elmúlt idõszakban mind a tárgyi, mind a
személyi feltételek számottevõen javultak. A
gyermeklétszám az év végére 240 lett, a hát-
rányos és halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekek felvételi igényeit minden esetben
kielégítették. A jövõ legfontosabb feladata:
felkészülni arra, hogy 2015. szeptember 1-
jétõl 3 éves kortól kötelezõ lesz óvodába jár-
ni. A vitában elhangzott, hogy álljon fel egy
bizottság, és szakemberek bevonásával készül-
jön hatástanulmány egy önállóan mûködõ
bölcsõde megvalósításáról. Az ügyre a jövõ
évi koncepció tárgyalásakor térnek vissza.

Tóth Judit, a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár Közmûvelõdési Intézmény vezetõje is
összefoglalta tavalyi munkájukat. A két szak-
alkalmazottat két közfoglalkoztatott segíti.
A ház ad otthont a mezõgazdásznak, az ag-
rárkamara munkatársának, a civil szerveze-
teknek, tanfolyamoknak, termékbemutatók-
nak, a (bevétel érdekében) a vásározóknak,
õk szervezik a városi rendezvényeket, mû-
ködtetik a teleházat, s könyvtári szolgáltatá-
sokat nyújtanak. Utóbbi esetében a beirat-
kozott olvasók száma 627 (több mint fele
diák). A könyvállományt sikeres pályázata-
iknak köszönhetõen gyarapították. A vitá-
ban felmerült a bátrabb, kezdeményezõbb
programszervezés igénye, továbbá a ház fel-
újítása második ütemének esélye.

   Megragadjuk az alkalmat, hogy felhív-
juk a figyelmet honlapjukra:

 www.nyirmadakonyvtar.hu.

                                       Napelemek a polgármesteri hivatal tetején
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Gazdálkodók figyelmébe
Szeptember a mezõgazdaságban a gaz-
dálkodási év kezdete. Ilyenkor a gaz-
dák elvetik az õszi vetésû kultúrákat,
hogy a következõ évben megfeleljenek
a vetésváltás szabályainak. Ez fontos
követelmény a kölcsönös megfeleltetés
szempontjainak. A vetésváltás elmu-
lasztása ellenõrzéskor szankciót von
maga után.

A 2015-ben induló közvetlen uniós tá-
mogatási rendszer több új, kötelezõ elemet
tartalmaz a termelõk számára, amelyek kö-
zül a legfontosabb a zöldítés.

Új feladat a zöldítés

 A jövõ évtõl alkalmazandó szabályok ér-
telmében a gazdáknak állandó gyepterülete-
ket kell fenntartaniuk, továbbá a 15 hektár
fölötti szántón gazdálkodóknak a szántóte-
rületük 5 százalékának megfelelõ kiterjedésû
ökológiai célterület kell fenntartaniuk. (Az
ökológiai célterület természetvédelmi célo-
kat szolgál, állandó növénykultúrával segí-
ti elõ a biológiai sokféleség megõrzését.)

A szabályok szerint a 10 és 30 hektár kö-
zötti szántón gazdálkodó termelõknek leg-
alább két különbözõ növénykultúrát, a 30
hektár fölötti szántón gazdálkodóknak pe-
dig három különbözõ növénykultúrát kell
termeszteniük, a fõnövényekre vonatkozó
arányok betartásával. Aki nem szeretne részt
venni a programban, az a SAPS támogatás
70 százalékát kapja meg.

Földminta vizsgálat

Felhívom a területalapú támogatást igény-
lõk figyelmét, hogy akik nitrát-érzékeny te-
rületeken gazdálkodnak, azoknak augusztus
31-éig kötelezõ szûkített földminta vizsgála-
tot végeztetni.

Akik AKG programban részt vesznek,
azoknak kötelezõ elvégeztetni a levélanalí-
zist és a bõvített talajminta vételt.

A szántó mûvelési ágú területrõl 30 cm, a
gyümölcsösbõl pedig 30 és 60 cm mélyrõl
két darab minta szükséges. Ezek elmulasztá-
sa KM ellenõrzés esetén szankciót von maga
után..

Idén is: agrárkiállítás

A hagyományokhoz híven az idén is
megrendezzük az agrárkiállítás a Városnap
keretében. Mint minden évben, idén is szí-
vesen fogadjuk a gazdákat, helyi vállalkozó-
kat, termelõket, hogy termékeikkel emeljék
a rendezvény színvonalát. A Nyírmadáért
tenni akarók közremûködését elõre is kö-
szönjük.

Kárenyhítés

2014. szeptember 15-éig a Kárenyhítési
Rendszerben lévõ gazdák a megkapott hatá-
rozat alapján utalják át a megadott bank-
számlaszámra a megállapított összeget.

a büszke gazda

Kun László nemcsak a kosár-
fonásban ügyeskedik, de a házi-
kertjével is büszkélkedhet. Ter-
méseinek látványát szívesen meg-
osztja az olvasókkal, hiszen óri-
ás méretû, félkilós lilahagymá-
ja és gumibarackja termett az
idén.

Start uborkával

A Start Munkaprogram a közfoglalkozta-
tás rendszerének egyik eleme. A mezõgazda-
sági növénytermesztés projekthez városunk
is csatlakozott. A két belterületi ingatlanon
kialakított támrendszeren uborkatermesztés
történik.

A mezõgazdasági program megvalósítása
során gazdálkodási és szakmai problémák-
kal kellett megküzdeni mind a vezetõnek,
mind a munkavállalóknak. A támrendszer
telepítéstõl az uborkaszedésig sok figyelmet
kellett fordítani a növényre, hiszen közis-
merten sok betegsége és kártevõje van. Némi
problémát okozott az esõs idõjárás, amely
kedvez a kórokozók elterjedésének, és aka-
dályozza a növényvédelmi és ápolási mun-
kálatokat. Mint minden elsõ vállalkozásban,
ebben az esetben is kihagyhatatlan a tapasz-
talatszerzés a jövõre nézve.

                                Fejér Viktória
                       városi mezõgazdász

Almabaj

Szakértõk becslése szerint idén igen jó, mint-
egy 900 ezer tonnányi almatermés várható.
A termelõk számára a fejtörést az okozza,
hogy jelenleg a várható mennyiség csupán
kétharmadának van piaca, egy részük pedig
csak az elõállítási költség  alatt adható el.
Megoldást jelenthetne, ha az állam felvásár-
lással segítené a termelõket, ha hozzájárulna
ahhoz, hogy elegendõ raktár álljon a terme-
lõk rendelkezésére, s ha növelnék a léüzemek
kapacitását. A dolgok jelenlegi állása szerint
félõ, hogy – miként az a meggy esetében is
történt – a termés egy része fennmarad a
fán...
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Az érintettek elõzõ számunk két hibájára
hívták fel a felelõs szerkesztõ figyelmét.

Az egyik: Az elhallgatott történelem
címû, a holokauszt 70. évfordulójáról szó-
ló írás szerzõjének neve figyelmetlenség-
bõl lemaradt a cikk végérõl. A hibát ez-
úton igyekszünk jóvátenni: a szerzõ dr.
Panyi Györgyné. Elnézést kérünk tõle.

A másik: a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat kérésére közöljük, hogy – a 2.
oldalon írottakkal ellentétben – a szociá-
lis földprogramban 30 család vett részt, s
õk kapták a választási malacokat is. Ugyan-
ezen kiválasztott családok kapták meg a
45 elõnevelt csirkét. A tévedést sajnáljuk.

hibáztunk

Emléktábla az áldozatok tiszteletére

Július 31-én egész napos kerékpár-
túrán vettünk részt a mûvelõdési ház
gyerekklub tagjaival. Megnéztük
Vaján a Vay várkastélyt, a reformá-
tus templomot és eltekertünk a vajai
tóhoz, melynek természeti kincseiben
gyönyörködhettünk. Délután 4 órá-
ra értünk a mûvelõdési ház elé. Egy
nagyon jól sikerült, fárasztó, de tar-
talmas napot töltöttünk el.

A Mocorgó Gyerekház tagjait ven-
dégül látta a könyvtár. A papír-
színház sorozatból mesét olvastak
a gyerekeknek, majd a mûvelõdé-
si ház gyerekklubjának tagjaival
közösen kreppapírból virágokat
hajtogattak. A szülõk saját készíté-
sû ajándékkal lepték meg könyv-
tárunk dolgozóit, melyet ezúttal
is köszönünk.

Követve a hagyományokat immár
ötödik alkalommal rendeztük meg
a nyári napforduló ünnepét június
23-án. A debreceni Sárkánylányok,
Szirota János (Ciki), Bigai Csaba,
Pongó Ottó és Bráder Benedek
gondoskodtak a jó hangulatról és
a tüzes bemutatóról.

Idén is nagy érdeklõdéssel várta
a közönség a tûzzsonglõrök pro-
dukcióját, akik látványos bemuta-
tóval készültek a madai fellépésre.

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár falán július 6-án emléktáblát avattak
a holokauszt nyírmadai áldozatainak emlékére, mivel egykoron e helyen
állt az ortodox zsinagóga. A Krausz parkban található emlékmûnél
elhelyezték a város lakóival közösen a megemlékezés köveit, és felolvasták
a 484 zsidó és 27 roma áldozat nevét is.

 A mûvelõdési ház gyerekklubjának foglalkozásait hetente szerda délelõtt
tartottuk. A gyerekek kézmûves foglalkozásokon, kerékpártúrán vehettek részt
a nyár folyamán. Reméljük mindenki jól érezte magát, s az elkövetkezõ idõk-
ben is szívesen jönnek hozzánk.

Jennifer sikere
Áprilisban írtunk arról,
Szirota Jennifer a lengyel-
országi Rzeszów városába
készül, hogy a X. Carpat-
hia fesztivál közönségét is
meggyõzze tehetségérõl.

   Nos, a meggyõzés sikerült, hiszen a
mintegy száz ország 380 dalának versenyé-
ben a mi lányunk a Brighter Day címû,
Zeffer András szerzette számmal az elõkelõ
5. helyezést érte el. Ráadásul különdíjat ka-
pott, továbbá meghívást egy oroszországi
és egy litvániai fesztiválra.

   Mivel készülõ nagylemezének munká-
latai Budapesthez kötik, Jennifer a fõváros-
ba költözött.
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Sulistart
A 2014-15-ös tanév szeptember 1-jén indul.
A tanévnyitó ünnepséget reggel 8 órától
tartjuk az iskola udvarán.

A leendõ elsõ osztályosok az óvónénikkel
és a tanítónénikkel az aulában gyülekeznek.
Ezen a napon már délután 4 óráig tart a
tanítás.

A Nyelvi– és Zeneoktatási Alapítvány
szervezésében tanévnyitó bulin vehetnek
részt a gyerekek – Szirota Jennifer vezeté-
sével.

Tankönyv
Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy
a tankönyvek megérkeztek iskolánkba. A
csomagokat a gyerekek településünkön in-
gyenesen kapják, és az elsõ tanítási napon
vehetik át az osztályfõnököktõl. A tanköny-
veket a tanév végén le kell majd adni a ha-
gyományos módon.

Továbbképzés
Nyáron 12 pedagógusunk vett részt 30 órás
továbbképzésen. Memória technikák és al-
kotó tanulási módszerek alkalmazásának le-
hetõségei volt a téma. Bízunk benne, hogy
valamennyien sikeresen fogják alkalmazni
az itt tanultakat.

Pályázat
Intézményünk részt vesz a Köznevelés az
intézményben címû pályázaton, melynek
munkái július hónapban indultak meg. Az
intézményvezetõ és a fejlesztési csoport tag-
jai már több alkalommal találkoztak a men-
torral, megismerkedtek a szupervizorral.
Elõkészítették a pályázathoz szükséges hely-
zetelemzést, ehhez továbbítottak több ezer
oldal anyagot (munkaterv, beszámoló, sta-
tisztikai anyag). A nevelõtestület tagjai kér-
dõívet töltöttek ki online, és személyesen
is konzultáltak a mentorral.

Nyári étkeztetés
Örülünk annak, hogy gyermekeink több-
sége a nyár folyamán sem maradt éhen az
önkormányzat pályázatának köszönhetõen.

Festés
Az iskolában a szokásos évi tisztító festése-
ken kívül a lépcsõk, a folyosók és a tanter-
mek festése is megtörtént.  A konyha festé-
se is befejezõdött, hogy szeptemberben tisz-
ta, egészséges környezet fogadja tanulóin-
kat. A nyári felújítási munkákat a Mada-
Komm Kft. dolgozói végezték el.

Hat emlékezetes napot töltöttünk július 27-
étõl augusztus 1-jéig a Balaton–felvidék fes-
tõi környezetében fekvõ Zánkafürdõn, az
Erzsébet–program keretében meghirdetett
és elnyert táborozás alkalmával.

Mindannyian nagy izgalommal készül-
tünk az utazásra. Nem csalódtunk, hiszen a
vasárnapi tábornyitástól a csütörtök esti
diszkóig sok-sok érdekes program közül vá-
logathattunk. Részt vettünk táborismereti
vetélkedõn, amikor a kérdésekre választ ke-
resve végigjártuk az egész tábor területét. A
vízi vetélkedõ játékos feladatait is lelkesen

Második alkalommal táboroztak iskolánk
tanulói Fonyódligeten, az Erzsébet-tábor-
ban augusztus 10-e és 15-e között. Hatvan
gyerek és hat pedagógus töltött hat napot
a Balaton mellett. A fárasztó utazás után
nagy örömmel foglaltuk el a szobáinkat és
a jó idõnek köszönhetõen már az elsõ nap
fürödhettünk a magyar tengerben.

A fürdõzés mellett kirándultunk
Balatonboglárra, ahol a gömb alakú kilátó-

Zánkai táborozás a vakációban
és örömmel hajtottuk végre. Másnap a ,,Ka-
landpark” 14 állomása tartogatott számunkra
érdekességeket, ahol bátorságunkat és ügyes-
ségünket is próbára tehettük.

Minden nap nagyon vártunk a délutánt,
amit a parton és a  Balaton hullámai kö-
zött töltöttünk! Nem hiányzott a program-
ból egy hajókirándulás sem. Mivel az or-
szág minden tájáról érkezett diákok a tá-
borba, sikerült új barátságokat is kötnünk.
Szívesen emlékszünk az itt töltött kellemes
napokra!

   Barkasz Erik és nyolc iskolatársa

ból gyönyörködhettünk a balatoni pano-
rámában és bobozhattak is a gyerekek. A
tábor gazdag programkínálatából az éjsza-
kai bátorságpróbát, a Ki-mit-tud?-ot (me-
lyen tánc kategóriában a 3. helyezést sike-
rült megszereznünk) és a vízi vidámparkot
választottuk.

Az utolsó napon a táborzárás után disz-
kóval ért véget a nyaralás.

Reméljük jövõre is visszajöhetünk!

Nyaralás Fonyódligeten, a Balatonnál
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Napsugaras hírek

Nyáridõben

Nyáron is
sláger
a csúszda

              Nyáron is játékokkal, vidámsággal telt az idõ az óvodában
Július elsõ két hetében ugyan zárva tartott
az óvoda, de ezt követõen újra jöhettek az
ellátást igénylõ gyerekek

Kihasználva szép és tágas tornatermünket,
idén oda költöztünk be: reggelente játszhat-
tak, rajzolhattak a gyerekek, s a délelõttbe
belefért egy kis barkácsolás, labdázás, verse-
lés, mondókázás, éneklés is. Tízórai után az
udvart vehették birtokukba, ebédig kedvük-
re játszhattak. Emellett tornatermi ügyessé-
gi játékokat, rollereket, bicikliket vittünk ki,
s a fák hûvös árnyékába plédeket terítettünk
le nekik. A melegre való tekintettel az aszta-
lon mindig ott volt a friss víz.

 Tovább szépülünk
A legtöbb csoportszobára ráfért már egy

kis „tatarozás”, a nyáron minden olyan he-
lyiséget kifestettek, ahol szükség volt rá.

Nyári hónapjaink tartalmas, színes
programokkal teltek el. Ebben az idõ-
szakban óvodások is részt vehetnek a
mindennapjainkban.

Gyerekházunkban minden hónapban egy
közösségi rendezvényt szervezünk. Júniusi
közösségi rendezvényünk keretében egy helyi

Így aztán nagy volt a sürgés-forgás: festés
elõtt mindent összepakoltunk, majd utána
(s ez még nagyobb munka volt) mindent
helyre raktunk. Szeptemberben megújulva,
még szebb környezetben várjuk a kicsiket.

Régi-új
óvodapedagógusok
Még nemrég hagyták itt óvodánkat - hogy

saját gyermeküket neveljék -, máris elteltek
az évek, s két kollégánk is visszatér hivatásá-
hoz: Csonkáné Danku Beatrix és Konczné
Liga Edina szeptembertõl újra a Napsugár
óvoda kis lakóit fogja dédelgetni. Tóth
Andrásné – minden gyerek, de fõleg a Na-

pocska csoport Marika nénije – viszont meg-
kezdi jól megérdemelt pihenését, elérte a
nyugdíjas kort! Kívánunk neki jó egészsé-
get, sok örömet!

Szülõk figyelmébe!
Kérjük a kedves szülõket, a nevelési év

kezdésével kapcsolatos kérdéseikkel fordul-
janak bizalommal gyermekük óvodapedagó-
gusaihoz, dajkáihoz. Azokat a tudnivalókat,
melyek a gyerekeket, szülõket érintik, a tan-
év elejére tervezett szülõi értekezleteken is-
mertetjük. Jó lenne, ha minél többen részt
vennének ezeken a megbeszéléseken, hiszen
fontosnak tartjuk a szülõkkel, családokkal
való jó kapcsolat kialakítását, erõsítését.

gazdához látogattunk el, ahol a kicsik meg-
ismerkedhettek a háziállatokkal, ezután fel-
kerestük a Humán Szolgáltató Központot,
ahol  kipróbálhatták az udvari játékokat.  A
szülõk kézmûves foglalkozáson nyári ajtó-
díszt készítettek, amit örömmel vittek haza.
Veteményeskertünket folyamatosan gondoz-
zuk a szülõkkel és gyerekekkel. A hónap utol-

   Mocorgó:  családi naptól  fiókaröptetõig

        Látogatóban egy gazdálkodónál

só napján cseresznye befõttet rak-
tunk be.  Meghívást kaptunk a mû-
velõdési házba, ahol a gyerekek me-
sét hallottak, majd kézmûves foglal-
kozáson vehettek részt.  Erre az alka-
lomra a nagyobb testvéreket is elvit-
tük. A Humán Szolgáltató Központ
szervezésével esetmegbeszélésen vet-
tünk részt.

A júliusi közösségi rendezvényünk
egy családi nap volt, amire pónilo-
vaglást szerveztünk a településen élõ
gyerekházas, óvodás, kisiskolás gye-
reket nevelõ családok számára. Az

óvónõk arcfestéssel kedveskedtek a kicsik-
nek.  Ezúton köszönjük Magyar Attilának,
hogy lehetõvé tette a pónizást. Lukács Ist-
ván finom gulyást készített. További segítsé-
get kaptunk Kiss Györgytõl,  a Mada Komm
Kft, a Brikett üzem, a Mûvelõdési Ház, a
Humán Szolgáltató dolgozóitól, és a diákmun-
kásoktól, önkéntesektõl.

Augusztusban megemlékeztünk az Anya-
tejes Táplálás Világnapjáról, amikor a védõ-
nõ tartott elõadást a kismamáknak, anyu-
káknak. A védõnõk havonta egyszer láto-
gatják a házat, ahol a szülõkkel megbeszélik
az aktuális problémákat. A hónap végén fi-
ókaröptetõ rendezvénnyel búcsúzunk el az
óvodába induló 11 kis mocorgóstól. Ott
voltunk a Mi Kis Falunk Egyesület által szer-
vezett családi napon is. Továbbra is várjuk
a gyerekeket és szülõket, hiszen kell az után-
pótlás a gyerekházunkba. Csodálatos gyerek-
birodalmunk mindenki számára nyitva áll.

Buza Andrea, a gyerekház vezetõje
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      Labdarúgás: Itt van az õsz, itt van újra
Legutóbb focistá-
ink elmúlt szezon-

zott, mindketten munkahelyi elfoglaltsága-
ikra hivatkozva. Pótlásukra a pusztadobosi
Szûcs Béla érkezett a kisvarsány csapatából
(õ korábban, még az NB III. idején játszott
nálunk).

   A felkészülés július közepén kezdõdött,
s a hónap végén máris meglepetéssel szol-
gált. A Fenyves Csárda Kupán elõször a
házigazda Baktalórántházával 1-1-et játszot-
tunk, majd 2-1-re legyõztük a magasabb
osztályban játszó kisvárdai Várda SE csapa-
tát. Mivel õk meg a vendéglátókat verték

meg, a mieink végeztek az elsõ helyen (a
mérkõzések 60 percesek voltak). Augusztus
9-én a Tuzsér ellen volt a fõpróba, egy hét-
tel késõbb pedig a Dombrád elleni meccsel
megkezdõdött a pontvadászat. Erõsebb csa-
patunk eredményes játékkal 5-1-re gyõzött,
ilyen arányban is megérdemelten. Egy ér-
d-ekesség: ugyanekkor az ifik 11-0-ra nyer-
tek!

Itt mondjuk el, hogy ezután a hazai mér-
kõzéseink rendre szombati napokon lesz-
nek!

beli teljesítményét értékeltük, s máris
itt van az újabb, a 2014/2015. évi baj-
nokság. A júniusban elért 6. hely
ugyan némileg elmaradt a várakozás-
tól, ugyanakkor együttesünk ismét bi-
zonyította, hogy masszív élcsapatnak
tekinthetõ a megyei elsõ osztály rop-
pant kiegyensúlyozott mezõnyében.

   A nyáron két játékosunk – a csatár
Papp Zoltán és a védõ Baráti Gábor távo-

A rendõrõrs szabálysértési elõkészítõ el-
járást kezdeményezett ismeretlen személy
ellen, aki június 6-án a sportpályán ellop-
ta az egyik helybéli fiatal mobil telefon-
ját. Az adatgyûjtés eredményeként a tele-
fon elõkerült, tulajdonosa visszakapta.
Meglett az elkövetõ is, aki tettét beismer-
te és szánta-bánta.

Július 4-én egy külterületi ellenõrzés
alkalmával a rendõrök arra lettek figyel-
mesek, hogy egy férfi a legelõn keresztül
egy jókora fatörzset cipel. Miután kérdõ-
re vonták, kiderült, hogy a fát egy madai
lakos erdejébõl vágta ki és vette magához.
Ellene lopás vétsége miatt büntetõeljárást
kezdeményeztek.

Az egyik madai üzem területén az egyik
dolgozó ott parkoló, lezárt autójából is-
meretlen személy 1500 forint készpénzt
emelt el. A kárvallott bejelentése nyomán
rendõreink megtalálták az enyves kezût,
ruhájának zsebében a pénzt is, amely így
visszakerült jogos tulajdonosához.

születésnapi vers

Balázs Andrásné verse,
melyet 90. születésnapjára írt.

„Öreg õsz fejemmel kigondoltam,
Megfáradt kezemmel meg leírtam.
Nektek meg elmondom,
     ha meghallgatjátok,
Csak a fületeken ki ne bocsássátok.
Mert nehéz volt ez a harc, de már elmúlt
     minden.
A derû, a mosoly, sokszor fájó könnyek.
Elmúlt minden hiszen rohannak az évek,
De megköszönöm Istennek ezt a kilencven
     évet.
Mert hosszú volt ez az út, göröngyökkel
     hintve.
Nagyon sokszor bizony tövis is volt közte.
A rögöt eltapostam, a tövist átugrottam.
Aprócska lábammal még tovább haladtam.
Isten fogta a kezem, míg idáig jutottam.
Vigyázott rám, hogy elmondhassam nektek,
E fészekben négy fióka összebújnak édesen.
Messze, messze szól a nóta, mindjárt
     érkezem.
Anya-nóta, de szép nóta.
Ennél szebb már nem lehet
Összesúgnak a fiókák,
    hogy lesz-e újra kikelet?!”

Cím nélkül

anyakönyv

Születtek:
Balogh Leila, Aranyos László András,
Magyar Csenge, Balogh Dominik Máté,
Balogh Orsolya, Jakab Zselyke, Gulyás Stel-
la, Mándi Zalán, Rózsa Krisztofer, Jónás
Petra, Aranyos György, Zékány Csenge,
Kiss Maja, Nyíri Hanna, Oláh János,
Szikora Zsolt Áron, Doka Dániel.

Házasságot  kötött:
Gyüre Mónika és Jakab Norbert,
Kuczmog Edina és Szentesi László,
Gebei Anita és Tóth László .

50 éves házassági évfordulót
ünnepelt 2014. július 11-én:
Tóth János és Dallos Ilona

95 éves szépkorú:
Szoboszlai Istvánné    

           90 éves szépkorú:

Elhunytak:
Német Nagy József, Sohodóczki Istvánné,
Tóth István, Bartha Imre, Molnár Zoltán,
Simon Mihályné, Baráth Andrásné.

               Közösség és egészségSzeptember elejétõl az
óvodai és iskolai kö-
zösségbe kerülõ gyere-

ütéseket meg kell óvni a felülfertõzésektõl,
és kezelni kell. A fejtetû és a rüh gyorsan
terjed a gyerekek között. Mindenki érdeke,
hogy minél hamarabb felismerjék ezeket, s
a szülõ elkezdhesse a kezelést. A gyerek
gyógyulását orvosi vizsgálattal kell igazol-
ni, csak így mehet újra közösségbe.

Szabóné Jakab Anikó
vezetõ védõnõ

kek fokozottan ki vannak téve a fertõzések-
nek. A kötelezõ védõoltásoknak köszönhe-
tõen sok fertõzõ betegség nem vagy nagyon
ritkán fordul elõ, ezért közösségbe csak úgy
mehet a gyerek, ha a kötelezõ védõoltásait
megkapta. Fontos, hogy csak egészséges
gyerek járjon óvodába, ehhez hozzásegít a
megfelelõ táplálkozás, tisztálkodás, az im-
munrendszer erõsítése.

   Leggyakoribb betegségek a légúti, a
hasmenéses, a hányásos fertõzések, a bõrki-
ütés, a fejtetû és a rüh. Ha beteg a gyerek,
orvoshoz kell vinni, gyógyulása otthon tör-
ténjen. Ismerni kell a zsebkendõ helyes hasz-
nálatát, a cseppfertõzések elkerülését, a vécé
helyes használatát, a kézmosás fontosságát.
Bõrelváltozások, kiütések esetén sem mehet
közösségbe a gyerek, mert fertõzhet. A ki-

Balázs Andrásné            István László
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