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fõzés, vásár, tûzijáték

Meghívó
a városnapra

Így ünnepeltünk
A keresztény magyar állam alapítására, István királyra emlé-
keztek városunk lakói augusztus 20-án, nemzeti ünne-
pünkön. Ezúttal is megrendezték az immár hagyomá-
nyosnak tekinthetõ Alkotmány Vándor Kupa amatõr lab-
darúgó tornát.

Az ünnepi mûsort Jeszenszki József alpolgármester nyi-
totta meg, majd a mûvelõdési ház gyermekklubjának verses
összeállítása következett.

Az új kenyeret Bokros Elekné  református lelkész és Fülöp
Sándor római katolikus esperes áldotta meg. A további-
akban Dred és Doris, illetve  Kis Grofó szórakoztatta az
egybegyûlteket.

Egy nap az egészségért

A szeptember 19-ei nyírmadai városnap-
hoz kapcsolódó Egészségnapon ingyenes
egészségügyi szûrésekkel, egészségmegõrzõ
programokkal várjuk a résztvevõket. Az
Egészségnap keretein belül idén elsõ alka-
lommal lesz lehetõség az egyéni egészségterv
elkészítésére.

Egész nap várunk minden városlakót az
alábbi egészségmegõrzõ és szûrõ progra-
mokra:

⊳ A Vásárosnaményi Járási Hivatal Népe-
gészségügyi Osztályának munkatársai, a
háziorvosok és a védõnõk közremûködé-
sével:

– vércukor-, vérnyomás-, és testzsír mé-
résre;

– testsúly és testtömeg alapján BMI-index
számításra.

⊳ ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó
Központ) Vásárosnaményi Közösségi Egész-
ségszervezési Iroda (KEI) munkatársai vég-
zik:

– az egyéni egészség tanácsadást, egészség-
terv készítést;

– nõknek emlõ önvizsgálat bemutatását
demonstrációs eszközön és az önvizsgálat-
oktatást.

Rendelkezésre állnak tájékoztató anyagok,
a szûrõvizsgálatok eredményérõl egészség-
útlevél.

Jeszenszki József
alpolgármester ün-
nepi beszédet mond

Szeptember 19-e
(szombat)

Program:
900-1700

A termékkiállítás megtekintése a Mûve-
lõdési Ház nagytermében.

900

Elkezdõdik a fõzés az „Ízek utcájában”
10 00

– Népi kirakodóvásár
– A szüreti felvonulás kezdete lovasok-

kal, fogatokkal, csõszlányokkal, csõszfiúk-
kal, borkínálással, mazsorettekkel.

1300  – Kulturális mûsorok:
– Ünnepi köszöntõ.
– A Napsugár Óvoda mazsorett és nép-

tánc csoportja
– A Patay István Általános Iskola mazso-

rett és néptánc csoportja
– A King Cobra Harcmûvészeti KSE
– A Rózsaszirom együttes bemutatója.

Eredményhirdetések:
Fõzõverseny, Virágos utca, a Legszebb

konyhakertek Magyarország

A díszpolgári cím átadása

1600    ByTheWay
1700    Sihell Ferry és Henna
1800   Dolly Roll
1900   Szandi
2000   Children of Distance
2100   DJ Szatmáry feat. Jucus

Közben tombolasorsolás

2200   Tûzijáték
2215   Retro diszkó

Az egyházak
képviselõi

megszentelték
az új

kenyeret

A hivatalos ünnepséget
követõen
vendégmûvészeknek
tapsolhatott
a szép számú
közönség

Mindenkit
szeretettel várunk
Nyírmadára!

Egész napos kirakodóvásár, vidámpark,
büfé!

Támogató jegy: 300 Ft.
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Precízen elkönyvelt pályafutás
Kádárné Kontig Éva

Egy igazi könyvelõhöz méltó alapos-
sággal vonta meg aktív pályafutása
mérlegét Kádárné Kontig Éva, a polgár-
mesteri hivatal nyugállományba vonult
munkatársa.

Nyírmadán született, majd az általános
iskola elvégzése után Kisvárdán, a Bessenyei
György Gimnázium és Szakközépiskola
könyvelõ, tervezõ, statisztikus szakán érett-
ségizett. Ezután 14 éven át a postán, 10 évig
a GAMESZ-nél (a fiatalabbak kedvéért:
Gazdasági, Mûszaki Ellátó Szervezet), majd
16 évig a polgármesteri hivatalban dolgo-
zott mint könyvelõ.

Emlékszem, a Gamesznél a számítógép egy
fehér lepedõvel volt letakarva. Féltünk tõle,
mint kisgyerek a mumustól. Könyvelés szá-
mítógépen?! Nagy kihívás, feladat volt meg-
tanulni bánni vele, ma pedig már ez a világ
legtermészetesebb dolga.

jelentést, legutóbb pedig havi jelentéseket
kellett adni a MÁK-nak. Emellett a NAV –
intézményektõl függõen – havonta, ne-
gyedévente kérte az áfa bevallásokat. Közben
a vezetõk igényei szerint el kellett készíteni
a kimutatásokat, zárásokat.

A felsorolás korántsem teljes (hiszen pél-
dául sok-sok pályázati projekt elkülönített
könyvelése is feladatai közé tartozott), de
szavaiból kiderül, a könyvelés nem csupán
eszközök, források, tartozik, követel, de
mindennek mindennel egyeznie kell. Segí-
tõkészségét mi sem jellemzi jobban, mint
az, hogy tudását, gazdag tapasztalatait önzet-
lenül adta át utódjának, aki három éven ke-
resztül leste el tõle a szakma fogásait.

   Ami a nyugdíjas éveket illeti, most még
úgy éli meg az új helyzetet, mint aki nyaralni
van. Reméli azonban, hogy az elsõ házas-
ságából született lányával – aki a napokban
szülte meg második kisfiát – több idõt
tölthet együtt, kedvére unokázhat. Több
ideje lesz az olvasásra, a kertészkedésre, a
makramézásra, s tervei között szerepel az
is, hogy késõbb szerepet vállal a Mi kis falunk
egyesület munkájában.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat má-
jusban vállalta azt, hogy egy magántulaj-
donban lévõ ingatlanon gazdálkodást foly-
tat (zöldségmagokat vet, gondozza a növé-
nyeket), létrehozva ezzel egy rendezett, szín-
vonalas mintakertet, tanítva a kisebbséghez
tartozókat.

lll

A nyári szünetben szabadidõs foglalko-
zásokat szerveztek a gyerekeknek: hetente
egyszer felügyelet mellett focizhattak, illetve
kézmûves foglalkozásokon vehettek részt,
havonta egyszer pedig táncházat rendeztek
nekik. Júliusban futóversenyt, augusztus-
ban biciklitúrát kínáltak szalonnasütéssel
pihentetve a résztvevõket.

romahírek

Közben elvég-
zett két OKJ
mérlegképes tan-
folyamot, vállal-
kozói, majd ál-
lamháztartási sza-
kon, így a Nem-
zetgazdasági Mi-
nisztérium re-
gisztrált mérleg-
képes könyvelõ-
je lett.

A munkám
pontosságot, precizitást, nagy odafigyelést
igényelt, különösen az utóbbi pár évben,
amikor a feladat egyre szerteágazóbb, egyre
több és nehezebb lett. Az intézményeket
például külön törzsszámon kellett nyilván-
tartani a Magyar Államkincstárnál. Ez azt
jelentette, hogy külön könyvelésre kellett
áttérni, azaz a korábbi egy helyett nyolc
elemi költségvetést, féléves és éves beszá-
molót, negyedéves mérleg- és pénzforgalmi

hírek röviden

Kádárné Kontig Éva

q Július elsõ napján felmondta szerzõdé-
sét a szõlõlaposi tó eddigi üzemeltetõje. A
képviselõ-testületre vár a feladat, hogy meg-
oldást találjon a további mûködtetésre.
q A korábbi évekhez hasonlóan öt-, il-

letve tízezer forintos iskolakezdési támoga-

A nyár közepén befe-
jezõdött a szociális vá-
rosrehabilitáció teljes
programja. Elkészült a
segítõház (felsõ ké-
pünk), és a  nonprofit
szolgáltatóház (alul), s
ezeket is birtokukba
vehetik városunk lakói.

tást kaptak az önkormányzattól a közép- és
felsõfokú oktatási intézményekben tanulók.
Az 580 általános iskolás mindegyike ingyen
kapta meg a füzetcsomagot, s az önkormány-
zat 540 ezer forint értékben magára vállalta
annak a 44 diáknak a tankönyveit,  akiknek

egyébként fizetniük kellene. Az önkormány-
zat jóvoltából valamennyi  madai óvodás és
iskolás térítésmentesen étkezhet (ezért is fon-
tos, hogy ebéd elõtt ne vigyék haza õket).
q Rendkívüli ülést tartott a képviselõ-tes-

tület július 14-én. Határozatot hoztak a Mada-
komm mûködésével és a Helyi Esélyegyen-
lõségi Programmal kapcsolatban, tájékoztató
hangzott el a Szolnoki Trv. Zrt. bérleti szer-
zõdésérõl, döntöttek két pályázat benyújtá-
sáról (a tornaterem tetõ és útfelújítás), vala-
mint módosították az idei közbeszerzési ter-
vet.
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Õszi szezonkezdet az önkormányzatnál
Egy röpke rendkívüli tanácskozástól el-
tekintve hosszú nyári szünetet tartott
városunk képviselõ-testülete, hiszen jú-
nius 4-e után szeptember elsõ napján
ültek össze ismét. A tárgysorozatban 11
napirendi pont szerepelt, ezek közül a
legfontosabbakról az alábbiakban a-
dunk összefoglalót.

A szociálpolitikai
feladatokról

Dr. Horváth Andrea jegyzõ elõterjesz-
tésében megvitatta a testület a szociálpoliti-
kai feladatokról szóló beszámolót. Az elmúlt
évre is igaz, hogy rendkívül érzékeny, a la-
kosság jelentõs hányadát érintõ területrõl
van szó. Ismételten le kell szögezni, hogy az
egyes segélyfajták nem „járnak” automati-
kusan, nem csupán az önkormányzat kö-
telessége és feladata gondoskodni az emberek
megélhetésérõl. Meghatározó kell legyen az
egyének önmagukért és családjukért való fe-
lelõssége is.

A legfontosabb cél a valóban rászorultak,
a munkaképes, illetve munkaképtelen sze-
mélyek pénzbeli és természetbeni ellátása.
A munkanélküliek, a megélhetési gondokkal
küszködõk növekvõ száma hatalmas munkát
és felelõsséget ró az önkormányzat tisztségvi-
selõire, szakbizottságára és hivatali appará-
tusára (az ügyiratszám ezen a területen ta-
valy 6468 volt!).

A következõkben álljon itt néhány jellem-
zõ tény, adat. A rendszeres szociális segély-
ben 462-en részesültek, az aktív korúak másik
csoportja a 23 egészségkárosodott volt. Ellá-
tásukat segítette az önkormányzat azzal,
hogy pályázatok révén közfoglalkoztatást
szervezett részükre (ez tavaly 874 fõt érin-
tett). Hatalmas gondot jelentõ és közfelhábo-
rodást kiváltó az a szabályozás, hogy egy
családban csak egy fõ részesülhet az aktív
korúak foglalkoztatását helyettesítõ támo-

gatásban (ezzel is magyarázható a válások
számának növekedése…).

A méltányossági ápolási díj, az önkor-
mányzati és a temetési segély (ez utóbbi 12
ezer forint volt 17 esetben)a köztemetés (egy
esetben),a méltányossági közgyógyellátás (két
személynek), a lakásfenntartási támogatás
(662 rászorulónak), a gyermekvédelmi ked-
vezmény (483 családban 1117 fõnek), vala-
mint a továbbtanulók támogatása (118 gye-
reknek), a Bursa Hungarica ösztöndíj (13
fiatalnak) és az óvodáztatási támogatás (198
kicsinek) jelentett segítséget városunk lakó-
inak.

Megállapíthatjuk, hogy önkormány-
zatunk mindent megtesz az ember és a tár-
sadalmi környezete közötti harmónia kia-
lakítására, megõrzésére, a feszültségeket
hordozó viszonyok, szociális problémák
megelõzésére, szakszerû kezelésére. Igye-
keznek tiszteletben tartani minden ember
értékét, méltóságát, egyéniségét, jogait.

Az átruházott hatáskörben hozott dön-
tésekrõl beszámolt Juha Bertalanné, a Szo-
ciálpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnök-
e is. Tavaly 22 alkalommal üléseztek és össze-
sen 1560 határozatot hoztak (ezek döntõ
része a 707 önkormányzati segélyrõl és 624
esetben a szociális tûzifa odaítélésérõl szólt).

Kálmán Béla polgármester átruházott
hatáskörben egy köztemetés ügyében dön-
tött.

A közmûvelõdésrõl

Tóth Judit i ntézményvezetõ a Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár Közmûvelõdési Intéz-
mény elmúlt évi mûködésérõl, gazdálkodá-
sáról adott számot. Ami a személyi feltétele-
ket illeti, a két fõiskolai végzettséggel rendel-
kezõ szakalkalmazott munkáját három köz-
foglalkoztatott segítette. Az épületben van
a mezõgazdász irodája, itt dolgozik az agrár-
kamara munkatársa is. Az aulát havonta vá-
sározók bérlik ki, bevételhez juttatva így az

dokumentumot kölcsönöztek ki, az állo-
mányt 622 dokumentummal növelték (a
gyarapodásból csaknem száz sikeres pályáza-
tuknak köszönhetõ). Nagy gondot fordítot-
tak a gyerekek olvasóvá nevelésére (könyvtári
órák kézmûves foglalkozásokkal, a könyvtár
használatának megismertetése).

Az itt mûködõ teleház fõleg a fiatalok,
munkanélküliek, romák körében kedvelt
(2916 látogatót fogadtak, döntõ többségé-
ben férfiakat). Szolgáltatási díj ellenében lehet
fénymásolni, nyomtatni, szkennelni.

Nagy segítséget jelent a szülõknek az, hogy
a nyári szünetben kreatív foglalkozásokat,
kerékpár túrákat szerveztek a gyerekeknek.
Igen népszerûek lettek a havonta megrende-
zett bolhapiacok is.

A képviselõ testület a beszámoló megvita-
tását követõen elfogadta az intézmény szer-
vezeti és mûködési szabályzatát, és módo-
sította, egységes szerkezetbe foglalta az Ala-
pító okiratot.

Gondoskodás
az idõsekrõl

Szûcsné Mátyus Judit a Szociális Ápolási-
Gondozási Központ 2014. évi mûködésérõl
készítette el beszámolóját. Az elõterjesztés
abból a demográfiai ténybõl indul ki, hogy
városunkban a 61 év fölöttiek száma 803,
nagy részük kedvezõtlen szociális körülmé-
nyek között él (egyedül maradtak, betegek).

Szociális alapszolgáltatásaik egyike az ét-
keztetés (helyben, elvitelre, kiszállítással) térí-
tési díj ellenében, a másik a nappali ellátás
(napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok
lehetõsége, alapvetõ higiéniai szükségletek
kielégítése), illetve az Idõsek Klubja (szabadi-
dõs programokkal, foglalkozásokkal, hivata-
los ügyek intézésével, tanácsadással, tornával,
egyéni esetkezeléssel, mentális gondozással).

A szakosított ellátás része az Idõsek Ott-
hona, amely szabad férõhely esetén Madán
kívülieket is befogad. Az intézmény 43 gon-
doskodásra szoruló személyt tud ellátni,
olyanokat, akik koruk, egészségi állapotuk,
szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására
nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek,
gondozást igényelnek. Legfõbb cél: az idõs
korral járó elmagányosodás, elszigetelõdés,
társadalmi kirekesztõdés enyhítése, megaka-
dályozása, a szociális biztonság megõrzése.

A beszámoló szól még a személyes gon-
doskodást végzõk továbbképzésérõl, a nape-
lemes rendszer áramfogyasztást csökkentõ
hatásáról, a jövõ terveirõl (egyebek között
nõvérhívó kiépítésérõl, bútorok, nyílászárók
cseréjérõl, az épület szigetelésérõl, teljes
tatarozásáról, a telefonhálózat bõvítésérõl, a
hátsó terasz lefedésérõl, fûnyíró vásárlásáról).

   A gazdálkodásról itt csak annyit, hogy
a bevételek (a normatívával) 102,4 millió, a
kiadások 97,3 millió forintra rúgtak.

Egy július végi délutánon jó  hangulatban fõzték
a bográcsos  paprikás krumplit a Szociális
Ápolási–Gondozási Központban. A lakók
augusztusban Máriapócsra látogattak el.

intézményt. Helyet kap-
nak a házban a civil szer-
vezetek, egyesületek, tan-
folyamok, termékbemu-
tatók, s az intézmény fela-
data a városi rendezvé-
nyek megszervezése, han-
gosítása is.

A könyvtárnak 2014-
ben 405 beiratkozott ol-
vasója volt (közülük 145
férfi, 260 nõ, egyharma-
duk 20 év alatti). Az ágy-
ban fekvõ, idõs, beteg
olvasók kiszolgálása érde-
kében 151 esetben házhoz
vitték a könyveket. Ta-
valy összesen 12 ezer 548
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Egyre jobban érezteti velünk a természet,
hogy a klímaváltozásról szóló, még nem is
oly régi elõrejelzések már jelen vannak. Ilyen
mértékû és ilyen hosszadalmas, csaknem 40
fok hõmérsékletû nyárra még a legidõsebb
generáció sem emlékszik. Aszályos a helyzet!
Nem természetes az a jelenség, hogy hajnali
5-kor 27 fokot jelez a hõmérõ. Ez nemcsak
a növények, az állatok, hanem az emberek
számára is elviselhetetlen, és nem utolsó sor-
ban aggodalmat keltõ állapot.
⊳⊳⊳

Az új uniós, 2014-2020-as Vidékfejlesztési
Program költségvetési idõszakában Magyar-
ország 53 milliárd forintot fordíthat vízgaz-
dálkodási feladatokra, az öntözõberendezé-
sek kiépítésére, a régiek korszerûsítésére, meli-
orációra (talajjavításra) és vízvisszatartásra.
Reméljük, hogy e pénzbõl a nyírmadai gaz-
dák is tudnak majd fejlesztéseket megvaló-
sítani.
⊳⊳⊳

Gazdálkodók figyelmébe

„Karózzák a tököt” – ez a mondás igaz a Jakab Sándorné (Ancika)
udvarában található kolbásztökre. A gondosan rendben tartott szõlõlugas
alatt csodálhatják meg a vékony indákon csüngõ hatalmas kolbásztökö-
ket, amiket nekünk is büszkén mutatott meg. Az aszályos nyár nem iga-
zán kedvezett a kobakos növényeknek sem, de ez a kolbásztök megbújva
a szõlõ árnyékában igazán jól érezte magát, és jó terméssel hálálta meg
a gazda gondoskodását.

Szép szõlõ-
termést tudhat
m a g á é n a k
Jónás András,
aki megmu-
tatta a szõlõs-
kertek király-
nõje musko-
tály, magyar
nemesítésû,
világszerte is-
mert, fõként
étkezési cseme-
geszõlõ faj-
tát. Tõkéje e-
rõs fejlõdésû,

Molnár Ferencné (Erika) gazdálkodó
(képünkön) a családjával együtt közel 16
éve dohánytermesztéssel foglalkozik. Minden
munkálatot idõben igyekeznek elvégezni,
mert fontos a megfelelõ termesztési, növény-
védelmi, növényápolási mûveletek sorrendje,
szakszerûsége. Ezt meghálálja a növény, jó
terméssel viszonozza gondoskodást – nyi-
latkozta a dohánytermelõ. Reméli, hogy a
tavalyi 17 mázsás hektáronkénti átlag az idén
is megismétlõdik, és váratlan fagy sem éri a
táblát.
⊳⊳⊳

Az idei SAPS támogatási rendszerben kie-
melt helyet és támogatást kapott a csillagfürt
pillangós növény termesztése. Kimondottan
kedveli a savanyú talajokat, nincs különös
tápanyag igénye, az egyik legtöbb légköri
nitrogént megkötõ növény és kiváló elõve-
temény. Ez elõnyök mellett ahhoz, hogy a
gazdálkodó megkapja a kiemelkedõ pénzbeli
támogatást, a hektáronkénti 1 tonna mag
elõállítása kötelezõ. Errõl a mag kihozatalról
az értékesítési bizonylatot vagy tárolási,
gazdálkodási naplót fénymásolatban be kell
küldeni az aratást követõ 15 napon belül a
MVH megyei kirendeltségéhez.
⊳⊳⊳

Szeptemberben ismételten megrendezzük
a helyi mezõgazdasági termelõk, vállalkozók
termékeinek bemutatóját, kiállítását. Kérjük
a Tisztelt termelõket, vállalkozókat, hogy
részvételükkel emeljék rendezvényünk szín-
vonalát.

ám igényes, csak jó talajon és termõhelyen, hosszú csapra metszve hoz bõséges
termést. A fürtje nagy, a bogyó borostyán színû, enyhén muskotály ízû. Gyenge
asztali bor lehetne, de a zamatos gyümölcs hamar elfogy, jó nyári csemege.

A hagyományos agrárfórum, majd egy
késõbbi idõpontban lesz, errõl idõben érte-
sítjük az érintetteket, érdeklõdõket.

Az oldalt összeállította:
Fejér Viktória

városi mezõgazdász
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Humán Szolgáltató
Központ

A közmûvelõdés hírei

Június 23-án, az év legrövidebb
éjszakáján városunkban is meg-
ünnepelték a nyári napfordulót.
A Szent Iván-éji rendezvényen
színvonalas mûsort adtak a Ga-
ragulya gólyalábas komédiásai és
a Tûzlovasok a mûvelõdési ház
elõtti téren.

Családi délutánt szerveztek július 19-én a ház szakemberei. Ezen a va-
sárnapon 14 és 18 óra között a Szivárvány Bábszínház mesejátékkal, a
Rózsaszirom Hagyományõrzõ Klub folklórmûsorral, az óvónõk manó-
tornával, a népmûvelõk környezetvédelmi totóval, kézmûves foglalko-
zásokkal szórakoztatták az egybegyûlteket. Mindezek mellett volt a kínálat-
ban körhinta, csúszda, mászófal, trambulin, asztalitenisz is.

A gyermekklub folyamatosan tartotta foglalkozásait és kerékpáros túráit
délelõttönként. A találkozásokon a résztvevõk a tûzrakás és a fõzés tudo-
mányát is elsajátíthatták.

nyári hírek

A központ ellátottjai mozgalmas heteket
tudhatnak maguk mögött, mivel több
alkalommal vehettek részt kirándulásokon.
Többek között eljutottak Nyírbátorba,
ahol felkeresték a Báthori István Mú-
zeumot, s kellemes délutánokat töltöttek
a gergelyiugornyai Tisza-parton.

A központ falai között sem unatkoztak
a klub tagjai, voltak különbözõ ügyességi
vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, kár-
tyapartik, valamint szabadtéri szórakozási
lehetõségekkel, szalonnasütésekkel, bog-
rácsban fõtt finomságokkal tették színe-
sebbé a gondozottak mindennapjaikat.

 Elkezdõdött egy 150 millió forintos,
hat önkormányzati intézményt
(rendõrõrs, 3 szolgálati lakásos épület,
az egészségház, Nyéki doktor házi-
orvosi rendelõje, a mûvelõdési ház, a
Szociális Ápolási-Gondozási Központ
a-b-c épülete) energetikai felújítása.

Képünkön: a korszerûsödõ rendõr-
õrs

Energetikai
felújítások
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iskolai hírek

Az új tanév
rendjérõl

Nyári napközis Erzsébet-tábor
az általános iskolában

A 2015/2016. tanévben a tanítási év elsõ
tanítási napja szeptember 1-je (kedd) és
utolsó tanítási napja 2016. június 15-e
(szerda ). A tanítási napok száma 181.

A tanítási év elsõ féléve 2016. január
22-éig tart. Az iskolák 2016. január 29-
éig értesítik a tanulókat, szülõket az elsõ
félében elért tanulmányi eredményekrõl.

Az õszi szünet 2015. október 26-ától
2015. október 30-áig tart. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2015. október 22-e
(csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2015. november 2-a (hétfõ).

A téli szünet 2015. december 21-étõl
2015. december 31-éig tart. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2015. december 18-a
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap
2016. január 4-e (hétfõ).

A tavaszi szünet 2016. március 24-étõl
2016. március 29-éig tart. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2016. március 23-a
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap
2016. március 30-a (szerda).

A 2015/2016. tanévben országos mérés,
értékelés keretében meg kell vizsgálni a
szövegértési és a matematikai eszköztudás
fejlõdését a hatodik, a nyolcadik évfolya-
mon valamennyi tanulóra kiterjedõen
2016. május 25-én.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolya-
mán angol vagy német nyelvet elsõ idegen
nyelvként tanulók körében le kell folytatni
a hivatal által szervezett írásbeli idegen
nyelvi mérést 2016. május 18-án.

Iskolánkban két turnusban szervez-
tünk napközis Erzsébet-tábort július 6-
ától 17-éig, 40 gyerek számára kitûnõ
lehetõséget nyújtva  a szabadidõ  hasz-
nos  eltöltésére. A tábor lebonyolításá-
ban négy pedagógus vállalt munkát.

A gyerekeknek napi négyszeri étkezés mel-
lett tartalmas idõtöltésre volt lehetõségük.
Kézmûves foglalkozások, szabadidõs tevé-
kenységek mellett sok kirándulási lehetõséget
is kínáltunk fel. A programok során megis-
merkedtek a gyerekek a cigány kultúrával,
táncházban vettek részt és cigány dalokat
tanultak. A kézmûves foglakozásokon
vesszõbõl szõttek, üveget festettek, megis-
merkedtek a pókszövés technikájával és saját
pólójukat batikolhatták.

Nagy sikere volt a gyöngyfûzésnek, és a
lufi festésnek. Mindennapos programot je-
lentették a különbözõ mozgásos játékok

(foci, tollaslabda, pingpong). Egészségnapot
tartottunk, ahol zöldségeket, gyümölcsöket
kóstolhattak a gyerekek, filmet néztünk a
gyógynövényekrõl, az emberi testrõl. A nap
végén plakátot készítettek, amely a tudatos
és egészséges táplálkozás fontosságát hangsú-
lyozta.Több alkalommal mentünk el közös
fagyizásra is.

A programot két kirándulás és a Tájház-
ban eltöltött élménydús nap gazdagította.
Itt megismerkedtek a gyerekek a kemence
használatával, és a benne sült finom kenyér-
lángossal. Az elsõ héten a Vay Ádám Múze-
umba és az  õstóhoz látogattunk el Vaján.
A tábor legnépszerûbb programját a máso-
dik heti gergelyiugornyai Tisza-parti  fürdõ-
zés jelentette. Ezen a napon délelõtt a Beregi
Múzeumban gazdag gyûjteményével ismer-
kedhettek meg a gyerekek. A tábor sikeres-
nek bizonyult, a résztvevõk sajnálták, amikor
vége lett.

Felejthetetlen napok a BalatonnálAz Erzsébet-program jóvoltából idén is
eljuthattak diákjaink a Balaton partjára.

Most elõször járhattunk az északi parton,
mivel a helyszín Zánkafürdõ volt. Július
12-e és 17-e között 48 gyermek és 5 peda-
gógus töltött el itt hat napot.

Az Új Nemzedék Centrum mintegy 200
hektáros területen fekszik a Balaton északi
partján. Az üdülõcentrum saját stranddal
és kikötõvel rendelkezik, valamint kultu-
rális- és sportlétesítmények találhatóak a
területen.

A hosszú út után örömmel foglaltuk el
szállásunkat. A hét elején sajnos az idõjárás
nem kedvezett nekünk, hiszen nem volt
strandidõ. Így a kissé borongós idõben ki-
rándultunk Balatonfüredre, ahol hajóra
szálltunk és sétahajózáson csodálhattuk a

Balaton-felvidéki tájat. A hét többi napján
már jó idõ volt, így minden nap füröd-
hettünk. Részt vettünk foci bajnokságon,
Ki-mit-tud?-on (ahol tánc kategóriában 2.
helyezést értünk el), vízi aerobicon, esti

                Csoportkép a napközis tábor résztvevõirõl a vajai õstónál

koncerteken, karaokén. Az utolsó este a
közös táborzárás után diszkóval ért véget
ez a csodálatos hat nap.

Reméljük jövõre ismét eljutunk a Balaton
partjára!

      Hattyúkkal a BalatonnálEgy kis mozgás mindenkinek kell...
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   Napsugaras hírek

Kedves Szülõk!

                        A nyári idõszakban a játéké a fõszerep az óvodában

Nyári óvoda
A júliusi két hét zárva tartás után újra
benépesült óvodánk: jöhettek azok a
gyerekek, akik óvodai ellátást igényel-
tek.

A nyári „menetrend” más, mint a tanév:
sok-sok szabad játék, kötetlenebb idõtöltés
jellemzõ a mindennapjainkra.  Reggelente
játszhattak, rajzolhattak a gyerekek a cso-
portszobákban, vagy a friss reggeli levegõn
gyülekeztünk az udvaron. Tízórai után
csúszdázhattak, mászókázhattak, hintázhat-
tak, homokozhattak.

Lassacskán kialakul az udvarunk végleges
formája: arra törekszünk, hogy minél több
zöld terület, s árnyékos hely legyen a gyere-
kek számára.  A zöld növények között új já-
tékok (hinták, libikókák, homokozók)
„nõttek ki” a földbõl, ezeket boldogan vet-
ték birtokukba a kis ovisok. Emellett tor-

Arra kérünk mindenkit, hogy a nevelési
év kezdésével kapcsolatos kérdéseikkel
forduljanak bizalommal gyermekük
óvodapedagógusaihoz, dajkáihoz. A lé-
nyeges tudnivalók a nevelési év eleji szü-
lõi értekezleteken napirendre kerülnek
majd, reméljük, sokan élnek ezzel a lehe-
tõséggel. Havonta egyszer fogadóórát is
tartanak az óvónõk, olyankor lesz le-
hetõség hosszabb beszélgetésekre, a felve-
tõdõ problémák megoldására.

Hisszük, hogy az óvodai és a családi
nevelés is akkor a legeredményesebb, ha
együttmûködünk a gyerekek érdekében.

natermi ügyességi játé-
kokat, rollereket, bicikliket
vittünk ki, s a fák hûvös
árnyékába plédeket terítet-
tünk le a gyerekeknek arra
az esetre, ha pihenni vágy-
nak. A melegre való tekin-
tettel a dajka nénik folyama-
tosan gondoskodtak arról,
hogy a kicsik elegendõ fo-
lyadékhoz jussanak: az asz-
talon mindig ott volt a friss
víz.  A mozgalmas délelõtt
után a tornaterem hûvö-
sében mindenkinek jólesett
az ebéd utáni alvás.

Jó idõben az egyik legnépszerûbb játék a
homokozás

Miközben az óvodások élvezték a nyár
szabadságát, a dajka nénik keze nyomán
megszépültek, felfrissültek a csoportszobák:

minden egyes bútor, játék átmosva,
fertõtlenítve, tisztán került vissza a helyére,
úgy várják a kicsiket.

lll

  Mozgalmas nyári napok a Mocorgóban
Ismerkedés a háziállatokkal Zsírosdeszka és dinnyeparti

Az elmúlt évhez
hasonlóan idén
is ellátogattunk
egy helyi gazdá-
hoz, akinél a
gyerekek köze-
lebbrõl is meg-
csodálhatták,
megismerhették,
simogathatták a
háziállatokat.
Az állatokkal va-
ló közeli találkozás közben a gyerekek megfigyelték külsejüket,
hangjukat, életmódjukat. Erre a kis kirándulásunkra az óvodás és
iskolás testvéreket is elvittük. A gyerekeknek és felnõtteknek nagy
élményben volt részük. Köszönjük Magyar Attila családjának a
lehetõséget.

Családi délelõtt keretében zsírosdeszka és dinnyepartira hívtuk
a Mocorgó gyerekházas családokat. A gyerekeket ügyességi vetélkedõ,
csocsóasztal, trambulin és sok-sok játék várta. A nagy melegben
mindenki jóízûen fogyasztotta el a finom zsíros kenyeret és a mézédes
dinnyét.                            Buza Andrea gyerekházvezetõ
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A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya garázdaság vétség mega-
lapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy
madai lakos ellen. A férfi a rendelkezésre
álló adatok szerint július 5-én az egyik itteni
szórakozóhely ablaküvegét betörte, s
miközben kiugrott rajta, könnyû sérüléseket
szenvedett.

A madai õrs körzeti megbízottja július 18-

rendõrségi hírek

án hajnalban betörésen ért egy 33 éves helyi
férfit. A feltételezett elkövetõ még bent volt
a lakóházban, ahová az ajtót kifeszítve jutott
be. A gyanúsítottat elõállították a Vásáros-
naményi Rendõrkapitányságra, ahol õrizet-
be vették. Mivel több korábbi, Nyírmadán
elkövetett lopást is elismert, a bíróság gyor-
sított eljárással jogerõs szabadságvesztésre
ítélte.

Július elején érkezett a hír: labdarúgó csa-
patunk – jóllehet a legutóbbi bajnokság-
ban az ezüstérmet érõ második helyen vég-
zett a megyei elsõ osztályban (a bajnoki
címre is volt esélyünk…) – visszalép a megye
egybõl, s az új szezont a megyei második
vonalban kezdi.

Kálmán Béla polgármester, a klub elnöke az
okokról elmondta: anyagi lehetõségeink beszû-
kültek (hiányoznak a tõkeerõs szponzorok, a
jegybevétel minimális), a Magyar Labdarúgó
Szövetség szabályozása miatt a versenyeztetés
rendkívül költséges (utaztatás, nevezési díj, a
bírók javadalmazása, a korosztályos csapatok
szerepeltetése). Addig nyújtózkodhatunk,
ameddig a takarónk ér, annyit vállalunk,
amennyit teljesíteni tudunk, ezért az új kon-
cepció lényege az, hogy helyi fiatalokkal, hazai
játékosokkal igyekszünk jó eredményt elérni.
A cél a bajnokságban dobogós helyen végezni.

A fentiek miatt természetesen jócskán meg-
változott a játékos keret is. Távozott Dávid
Róbert, Derceni Béla, Géczi István, Kardos
Zoltán, Nagy Miklós, Ohár Roman, Puskás
Ádám és Péter György. Csapatunkhoz érkezett
Vásárosnaményból Benkõ Tibor és Balogh At-

Önkéntes számûzetés
a Nyírerdõbe

tila, Vajáról igazolt hozzánk –Jónás János
és Jónás Attila, Nagydobosról jött Ma-
dára  Járomcsák Gergõ, s a Tiszamenti
SE játékosa, Fodor Csaba is együttesün-
ket erõsíti.

A folyamatosságot, állandóságot kép-
viseli Szõke István, aki a jövõben is já-
tékos-edzõként dirigálja a gárdát.

A magunk részérõl annyit fûzünk a
fentiekhez, hogy a szurkolók remélhe-
tõleg megértik a felelõs döntést, s kitarta-
nak a régi-új kedvencek mellett.

Az augusztus 16-án lejátszott elsõ for-
dulóban hatalmas gólkülönbségû ered-
mények születtek. Ezek egyike volt a mi-
eink 2-9-es gyõzelme a Tiszamenti SE (Vá-
sárosnamény) otthonában. Szõke István
ennek ellenére így nyilatkozott: Szezon
eleji forma...

A 2. fordulóban itthon fogadtuk a Ra-
mocsaháza csapatát. A végeredmény felõl
nézve már-már komolytalan meccsen 18-
1-re nyertünk. Németh Attila öt gólt szer-
zett, így két mérkõzés után 9 találattal
büszkélkedhet.

A harmadik fordulóban Záhony–
Nyírmada: 0-4.

                Az alkotmány kupát a Kocsmatöltelék csapata nyerte meg

Elhunyak:
Szabadka Dezsõné, Szabó Irén, Varga

Pavel, Jónás László, Barta Gedeon, Durfos
Györgyné, Tóth Tiborné, Monik János.
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