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  Az önkormányzat idén is a Kálvin 
téri kopjafánál tartotta az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 59. 
év forduló járó l  megemlékezõ  
ünnepséget.   
 A mûsort a Patay István Általános 
Iskola tanulói adták, ünnepi 
köszöntõt Kálmán Béla polgármester 
m o n d o t t ,  m a j d  v á r o s u n k  
intézményeinek, civil szervezeteinek 
k é p v i s e l õ i  e l h e l y e z t é k  a  
megemlékezés koszorúit, virágait.

Mindenki Mindenki 
KarácsonyaKarácsonya
   Idén december 18-án 
(pénteken) délután 4 órától a 
mûvelõdési ház elõtt felállított 
fenyõfánál várja városunk 
lakóit a hagyományos Mindenki 
Karácsonya közös ünnepe. Az 
a lka l omhoz  i l l õ  mû s o r t  
általános iskolánk diákjai 
adják, majd Szirota János 
„Ciki” lép a mikrofonhoz, hogy 
énekével szórakoztassa a 
közönséget. Az egybegyûlteket 
ezúttal is forralt borral, meleg 
teával, pogácsával kínálják.
  
   Az önkormányzati képviselõ-
testület nevében Nyírmada 
minden lakójának békés, boldog 
karácsonyt, és eredményekben 
gazdag, sikeres új esztendõt 
kíván  
                                                                                          

                                                                                                     
Kálmán Béla                                                                                                     
polgármester

A köztársaság ünnepe

Mikulás a Mocorgó Gyerekházban 
Megérkezett a Mocorgó Gyerek- adománnyal támogatták. Ezúton 
házba a várva várt Mikulás. Vidám k ö s z ö n j ü k  a  t a g o k n a k  é s  
dallal, mondókával, a szülok pedig mindenkinek, aki részese volt a 
verssel köszöntötték a kedves gyujtésnek. Farkasné Magocsa 
vendéget. A mocorgós gyerekek egész Andreának pedig a finom almát 
évben nagyon jól viselkedtek, így a köszönjük, amit a gyerekek tízórai 
Mikulás bácsi megajándékozta oket. alkalmával fogyasztottak el
Ünneps égünkre  a  Ny í rSo f t  
Extrémsport Egyesület vezetoi is Buza Andrea 
ellátogattak, akik a gyerekházunkat gyerekház vezeto
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Szerteágazó tárgysorozat a képviselõk asztalán
A szeptember elsején tartott ülés után bõ két hónap elteltével tanácskozott ismét városunk képviselõ-
testülete. A meghívóban szereplõ tucatnyi napirendi pont sokszínûségét bizonyítja, hogy érintette az 
orvosi ellátást, a városunkban mûködõ civil szervezeteket és egyházakat, az önkormányzat 
gazdálkodását, az intézmények életét. 
   Az alábbiakban összefoglaljuk az elhangzottak lényegét, ismertetjük a fontosabb döntéseket.

                                     Az orvosi ellátásról
   Dr. Nyéki Tamás, az 1. számú körzet táplálkozás, szocializációs problémák. á l l í t o t t  ö s s z e  
háziorvosa beszámolójában kiemelte: Az iskolások körében a szemészeti és a S z a b ó n é  J a k a b  
körzetébe 2271 madai lakos jelent- mozgásszervi betegségek a legjellem- Anikó a védõnõi 
kezett be, a rendeléseken tavaly 15074- zõbbek. Figyelemre méltó az is, hogy a szolgálat elmúlt évi 
en jelentek meg. Gondot okoz, hogy – lakosság számához képest magas a munká já ró l .  A  
az új jogszabályok miatt – megnö- megváltozott munkaképességûek feladatokat hár-
vekedett a rendelést indokolatlanul aránya, viszont a táppénzes állományú- man látják el, a 
látogató iskolások, óvodások száma ak aránya alacsony… Fontos kiemelni, gondozás színterei 
(ok: az igazolás megszerzése). A hogy a rendelés április óta külön, a a  K á l v i n  t é r i  
betegségcsoportok közül legtöbben a Honvéd utca 36-38. szám alatt történik. e g é s z s é gház ,  a  
magas vérnyomástól (618-an), a családok otthona (családlátogatások),    A vitában felvetõdött a helyi iparûzési 
cukorbetegségtõl (234-en) szenvednek, a közösségi színterek (rendezvények, adó mérséklésének lehe-tõsége, ám 
rosszindulatú daganatos betegséggel intézmények). A védõnõi gondozás ehhez a vonatkozó rendelet módo-
37-en küzdenek. Megnyugtató, hogy szakterületei: a várandósok, a sítása szükséges.
városunk járványügyi helyzete jó, gyermekágyas anyák (és újszülöttek), a    Dr. Bácsa Gellért Ákos fogorvos 
rendkívüli esemény az elmúlt évben csecsemõk, a kisgyermekek gondozása, beszámolójából tudható, hogy a 
nem történt. valamint a nõvédelmi gondozás. Az körzetébe tartozó lakosok száma 

általuk gondozott családok száma 352.    A 2. számú körzetrõl dr. Szõllõsi Gábor Pusztadobossal együtt 6700.
számolt be. A kártyák száma itt 2387, a    Tapasztalataik szerint a családok  Rendelésén a tavaly szeptembertõl 
praxishoz tavaly 15399 alkalommal egyre több szociális, anyagi nehézséggel eltelt egy év alatt kis híján 3000-en 
fordultak a betegek (a betegforgalom küzdenek, olykor a vizsgálatokra való jelentek meg, az iskolákban pedig 
napi 70-90 fõ). A fõbb betegségtípusok beutazás költsége is túl nagy teher… összesen több mint ezer gyereket látott 
is hasonlóak, tükrözik az ország Sok családban okoz gondot a el.
lakosságának általános állapotát. Az gyermekek megfelelõ ellátása.  Alapos, ezért terjedelmes beszámolót 
okok is ugyanazok: öregedés, helytelen 

                                                 Elszámoltak a civilek
     A Nyírmadai    A Mi Kis befogadja, gondozza, illetve örökbe 
Gazdá l kodók ,  F a l unk  He l y - adja a kóbor, kidobott kutyákat, 
Kertbarátok Köz- történeti és Köz- macskákat. Tavaly 62 kutya került 
hasznú Egyesület ségszépítõ Egye- hozzájuk, 46-ot sikerült örökbe adni. 
tavalyi munká- sület tevékenysé- Jelenleg 96 állat él a menhelyükön, 
járól Mudri Bar- gérõl Juha Berta- további 27 hely hiányában várólistán 
nabás elnök ter- lanné elnök állí- van – tudtuk meg Heé Magdolna 
jesztett be tájé- tott össze beszá- tájékoztatójából.
koztatót. molót. A 15 éves    A Nyírmadai Ifjúsági Sport-

közösség 54 tagot Tevékenységük fõ egyesület nevében Roskó János elnök 
számlál. Tavaly is területe az oktatás, a képzés állított össze írásos tájékoztatót. Az 

megtartották a disznótoros vacsorát, felkészült szakemberek meg- 1922-ben (!) alapított egyesületnek 
a farsangi asszonybált, gondozták a hívásával, de sok szép élményt nyújtó jelenleg 105 tagja van, döntõ részben 
városnapi fõzõversenyt, a Virágos kirándulásokat is szerveztek  Elõ- igazolt játékosok. A versenyszerû 
u tca  mozga lmat ,  r endez t ek  adásokat, bemutatókat tartottak az labdarúgás és asztalitenisz (ered-
jótékonysági bálokat, támogatták a óvodában, az iskolában, a Humán ményeikrõl lapunk rendszeresen 
fogyatékkal élõket. Szerveztek gyer-Szolgáltató Központban, képvisel- beszámol) mellett nagy látoga-
meknapi kirándulásokat, színház-tették magukat városunk rendez- tottságnak örvend a konditerem. A 
látogatásokat, születés- és név-vényein, beneveztek az országos NYISE éves szinten mintegy 20 
napokat, közremûködtek a nemzeti versenyekre. millió forintból gazdálkodik, ennek 
és egyéb ünnepek megrendezésében, döntõ része önkormányzati támo-   Költségeiket a tagdíjból, az egy 
végezték városszépítõ, hagyomány- gatás, a jegybevétel és a szponzori százalékos felajánlásokból, a 
õrzõ munkájukat. segítség elenyészõ. Ezért pályázatok rendezvényekhez való hozzá-
   2009 óta mûködik adományokból révén igyekeznek segíteni magukon, járulásból és az önkormányzati 
a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület, nem is kevés sikerrel. A Leader támogatásból fedezték.
amely városunkban és környékén program keretében csaknem 30 



millióból alakították ki a kondi- intézmény kérésére – napi nyolc órás mányzattól kapott 300 ezer forintos 
termet, kerítést építettek, a sportolást szolgálatot lát el az iskolában. támogatást a rezsi egy részének 
népszerûsítõ programokat szer-     Az önkormányzattól kapott 300 kifizetésére használták fel. A római 
veztek. A TAO révén 2,7 millióval ezer forintos támogatást a jogszabályi katolikus egyház nevében Fülöp 
gazdagodtak, a pénzbõl felszerelést, elõírásoknak megfelelõen használták Sándor atya köszönte meg a 
eszközöket vásároltak. A szociális fel, miként az Országos Polgárõr támogatást. Megemlítette, hogy a 
város-rehabilitáció pályázatán 3 Szövetségtõl pályázaton nyert 280 vizes területen épült templom 
milliót nyertek, a pénzt rendez- ezer forintot is. Ugyancsak sikeres lábazata mind kívül, mind belül 
vényekre, audiovizuális eszközökre pályázataiknak köszönhetõen vészesen nedvesedik, legkésõbb 
költötték. Egy fájó pontjuk azért van: helyezték ki a térfigyelõ kamerákat. A tavasszal esedékes lesz a vakolás.
a közönség hiánya… szociális városrehabilitáció keretében    Hiányérzetét fogalmazta meg a 
   A Polgárõr Egyesület képvise- 3 millió forintot nyertek el, ebbõl az testület a görög katolikus egyház, 
letében Földi Miklós elnök számolt be. iskolásoknak kerékpárokat vettek, illetve Lipusz Géza magatartása 
A közbiztonsági járõrszolgálatból, közlekedési tanpályát alakítottak ki, kapcsán.  Miközben az éves  
rendezvény-biztosításból a 36-40 tag jelzõtáblákat, mobil kordonokat, önkormányzati támogatásra igényt 
közül aktívan 15-20 vállalt részt. távcsövet, fényképezõgépet vásárol- tartanak, a városi rendezvények 
Különös figyelmet fordítottak a tak. esetében távollétükkel tüntetnek. A 
külterületek vagyon- és közbiz-    Az egyházi felekezetek közül Bokros támogatás felhasználásáról sem 
tonságára, s ehhez a gazdák terepjárót Elekné református lelkész arról nyújtottak be elszámolást…
ajánlottak fel. Egy polgárõr – az számolt be, hogy az önkor-
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hírek röviden

   Az önkormányzat idei I-III. önkormányzatnak a víziközmû 
negyedéves gazdálkodásáról a 9 vagyon bérleti díját. A testület keresi 
mellékletben szereplõ táblázatokkal a városunk, a lakosság érdekeit 
együtt 23 oldalas elõterjesztés szolgáló megoldást.

   Kovács Zoltán, a pénzügyi csoport készült. A beszámolóból kiderül, 
vezetõje az idei költségvetési rendelet hogy az intézmények az elõirány-
módosításáról is készített elõ-zatokon belül gazdálkodtak, a 
terjesztést. Ezt a bevételek és a teljesítések idõarányosak. Összessé-
kiadások terén idõközben bekö-gében megállapítható, hogy az 
vetkezett változások – mintegy 156-önkormányzat a szûkös feladat-
156 mil l ió forint – tet ték finanszírozás ellenére a kötelezõ és 
szükségessé. Ahogyan a polgármester az önként vállalt feladatokat 
fogalmazott: a történéseket a nehezen tudta ellátni. Ebbõl az 
költségvetésben a valósághoz következik, hogy ki kell dolgozni 
igazítjuk.azokat a költségcsökkentõ intéz-
   A képviselõ-testület rendeletet kedéseket, amelyek megteremthetik 
alkotott a közterületi térfigyelõ a jövõ évi büdzsé egyensúlyát.
rendszerrõl. Ennek részleteirõl a 8.    A vitában szóba került, hogy a 
oldalon olvashatnak.Tiszamenti Regionális Vízmûvek 

Zrt. még mindig nem fizette ki az 

                                           Gazdálkodás, pénzügyek

•
városrehabilitáció mûszaki átadása, 
pénzügyi elszámolása. Ezzel és a 
november 17-én tartott záró 
ellenõrzéssel a projekt lezárult. A 
határidõ elõtt fejezõdött be az 
önkormányzat i  középüle tek  
energetikai fejlesztése. A két 
program együtt csaknem 550 millió 
f o r i n t  é r t é k û ,  v á r o s k é p i  
szempontból is sikeres beruházást 
tett lehetõvé.

•  Módosította és egységes 
szerkezetbe foglalta a képviselõ-
testület a Nyírmadai Humán 
Szolgáltató Központ alapító 
okiratát. A törvényi változásokon 
kívül szükségessé tette ezt a Segítõ 
Ház és a Közösségi Nonprofit 
Szolgáltató Ház mint telephely 
beemelése a dokumentumba.

• Határoztak a képviselõk a 
Szociális Támogató, Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 
t á r su lá s i  megá l l apodásának  
módosításáról. A célok között új 
elem a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek nappali intéz-
ménye. Új helyzetet teremtettek a 
kilépések, valamint az, hogy január 
elsejétõl a családsegítés a gyermek-
jóléti szolgáltatással egy szolgáltató 
– a család- és gyermekjóléti szolgálat 
– keretében, integráltan mûködtet-
hetõ. Megjegyzendõ, hogy a hatás-
kört a döntés centralizálja, a 
munkát, a problémát, a felelõsséget 
pedig itt hagyja…

 Meg tö r t én t  a  s zo c i á l i s  



  A Szupermenta nem kedvezett, ami a minõség rovására az étkezési alma piacon, és nem utolsó 
az idei Országos ment, így nem tároltunk idén almát. sorban kötelez a név, amely 20 év alatt 
Mezõgazdasági Azok a termelõk, akik korszerû eléggé ismert lett szakmai körökben. A 
és Élelmiszer- technológiát alkalmaztak, pl. öntözték sikert, az elismerést sok, kitartó munka 
ipari Kiállításon az ültetvényt, rendelkeztek jéghálóval, elõzte meg, ami feleségem Magdika, és 
azt tûzte ki célul, azoknak csak öt százalékos volt a kisebbik fiam, Péter segítsége nélkül 
hogy megtalálja terméscsökkenésük. Így õk ered- nem valósult volna meg – mondta Poór 
az ország legked- ményesen zárhatták az idei szezont. Miklós.
veltebb almáját. Hosszabb távon mindenképpen a 
A rendezvény termesztési technológia korszerûsítése a    

látogatói közül négy-százötvenen kif izetõdõ. Az Unió cél ja  az 
kóstoltak öt kedvelt szabolcsi fajtát. ültetvényszerkezet átalakítása. Az új 
Ezután ki kellett tölteniük egy Vidékfejlesztési Program17 milliárd 
értékelõlapot, amelyen nem csupán az forintot különítette el erre acélra, ami 
alma ízére voltak kíváncsiak a rendezõk, kb. 4500 ha gyümölcsös támogatásra 
hanem egyebek mellett a színére, lenne elég. Ahhoz, hogy Magyarország 
haraphatóságára, lédússágára, illatára. A g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s i  á g a z a t a  
tesztek értékelése után elsõ helyezést fellendüljön, 25 ezer ha megújuló 
kapott a nyírmadai Poór Miklós Red ültetvényre lenne szükség.
Chief almája. Nagy meglepetés volt    A gazdálkodó most az ültetvények 
számunkra ez az elismerés, mi az fiatalításán dolgozik. Új telepítéskor 
OMÉK-ra kiállítani adtuk az almát, a olyan fajtákat kell kiválasztani, 
Szupermenta kezdeményezésrõl nem is amilyeneket a piac igényel: Idared, 
tudtunk semmit - nyilatkozta a gazda. Golden, Gála új fajtái, például a 
   A kisebb termésmennyiség az elõzõ Jeromin. A ház melletti telken a tavaly 
évhez képest megemelte az értékesítési áprilisi telepítésbõl idén már fánként 6 
árakat. Betakarításkor nettó 80–90 kg almát szedtek le. Az idei termés 
forint/kg körül mozgott a friss étkezési alapján Miklós már megjelölte azokat a 
alma ára, ugyanez tárolóból kiszállítva fákat, amelyeket ki kell cserélni. Van 
120–130 forint/kg körül alakult. Az olyan fa, amely az alma színtelensége Ezúton kívánok áldott karácsonyi 
ipari alma iránt is élénk volt a kereslet, miatt fajtaazonosság hibájából, vagy ünnepeket és egészségben, békességben, 
amit a szezon végi 42 forint feletti ár jól gyökérbetegség miatt ki lesz cserélve termésben gazdag újévet mindenkinek.                                                                   
példáz. Tavaly rekordtermés volt, Megújított törzsû oltvány, azaz Knipp-

                                                                                                           nyomott áron tudtuk értékesíteni a fa kerül a régi helyére annak érdekében, 
Fejér Viktóriagyümölcsöt, ám az idei szezont sem hogy egyöntetû, szemet gyönyörködtetõ 

városi mezõgazdásznevezném optimálisnak. Az idõjárás ültetvény legyen. Nagyok az elvárások 
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Gazdálkodók figyelmébe

Díjazott alma

Red Chief, 
a gyõztes alma

   Ilyentájt inkább a kerti szerszámok, munkagépek vagy a megmaradt növényvédõ szerek 
környékén érdemes foglalatoskodni. Az általában nagy értéket képviselõ munkagépek, 
speciális munkaeszközök, berendezések biztonságos, az idõjárás viszontagságaitól védett 
helyen történõ tárolása fontos feladat minden gazdálkodó számára. Nem csak a gépek, 
szerszámok „téli nyugalomba” elhelyezése fontos, de át kell nézni a maradék növényvédõ 
szerek szavatossági idejét is. Tévhit, hogy ha egy készítmény szavatossági ideje lejárt, akkor egy 
emelt dózissal hasznosítani lehet a szert.
   Fontos teendõk adódhatnak a pincék környékén is. Aki bort érlel, az elsõ fejtésen már 
biztosan túljutott abban a reményben, hogy a karácsonyi asztalra már szép „tükrös” újbort 
tehessen. Aki nem borászkodik, annak más teendõi is akadhatnak: burgonya, gyökérzöldségek 
tárolása, a gyökgumós dísznövények teleltetése. Csak egészséges, hibátlan, beérett zöldséget 
válogassunk tárolásra! A közepes méretû példányok jobban elállnak, mert a nagyok 
rendszerint több vizet tartalmaznak, a kisebbeket pedig jobban fenyegeti a fonnyadás veszélye. 
Nyirkos homokban a különbözõ penészgombák is jól érzik magukat és gyakran fehér 
gombafonalakkal pókhálószerûen bevont répákat találunk.  A téli tárolásra a fagyok elõtt, 
lehetõleg száraz, nem kenõdõ, sáros talajból felszedett gyökérzöldségek az alkalmasabbak.
    A másik fontos kritérium, hogy a pince szellõztethetõ legyen, elkerülendõ a magas 
páratartalmat. A hõmérséklet lehetõleg 2-5 Celsius fok körül alakuljon a tél folyamán, ezzel 
utánozzuk legjobban a régi paraszti gyakorlatban bevált vermeléses tárolást. A petrezselyem 
vagy zeller levelét legjobban fagyasztóládába vagy szárítva lehet eltenni télére. De ha egy pár 
petrezselyem tövet a kertben hagyjuk, még akár a hó alól is szedhetõ a finom, zamatos és nem 
utolsósorban gyógyhatású zöldséglevél. A petrezselyem erõs vizelethajtó, fertõzés elleni szer, 
görcsoldó, étvágyjavító, frissítõ, immunrendszert serkentõ, nõgyógyászati panaszokat 
enyhítõ, allergia elleni és rákellenes szer, továbbá afrodiziákum!  A magas vérnyomást 
csökkentõ teakeverékek alkotóeleme. Vizelethajtó hatása miatt a lábduzzanatokat csillapító 
teakeveréknek és a reuma elleni teáknak fontos összetevõje. És ami a legfontosabb: számunkra 
olcsó, könnyen termeszthetõ növény.

   December elejéig több 
mint 150 milliárd forint 
agártámogatáshoz jutott 
mintegy 36 ezer magyar 
gazdálkodó, az év végéig 
pedig csaknem 200 milliárd 
forint elõleg folyósítása 
várható . A támogatások 70 
százalékát hazánk fizeti ki 
elõlegként, szemben a 
korábbi 50 százalékkal, 
amit az unió magyar 
javaslatra fogadott el. Az 
elõlegek kifizetése október 
közepén kezdõdött, és 2016. 
júniusig tart. A gazdák 35 
k ü l ö n b ö z õ  j o g c í m e n  
igényelhetnek támogatást, 
például állattenyésztés, 
növénytermesztés vagy 
területalapú támogatás. 
Eddig 8 különbözõ jogcímen 
indult meg az elõlegfizetés. 
Van úgy, hogy a pénz 
h a m a r a b b  é r k e z i k  a  
számlára, mint hogy a gazda 
a határozatot megkapná az 
MVH-tól, így nehezebb 
követni a kifizetéseket.

Támogatások kifizetése

  Decemberi tennivalók 



Az oszi szünetben a gyerekklub bábszínházi eloadást szerveztünk, kreatív foglalkozásokra. December 
tagjaival kézmuves foglalkozásokat címe: Mátyás, az igazságos. 21, 22-én, és 28, 29-én tartunk 
tartottunk, ahol oszi dekorációt ••• kézmuves foglalkozásokat délelott 
készítettünk termésekbol, ismeret- December 5-én, szombaton 10 órától 10 órától. Minden érdeklodot 
terjeszto társasjátékkal csiszoltuk a Télapó Show volt a muvelodési ház szeretettel várunk!
tagok "elméjét". aulájában, ahol minden érdeklodot 

szeretettel fogadtunk! 
•••

December 7-tol 10-ig tüdoszurés volt 
a muvelodési ház elott a szuro-
buszban.

•••
December 11-én, pénteken 14 órától 
tartottuk a fogyatékkal élok kará-
csonyát, melyet a Mi Kisfalunk 
Egyesülettel és a Humán Szolgáltató 
Központtal közösen szerveztünk 

Novemberben a könyvtárban meg.
megkezdodtek a könyvárusítások a •••
leselejtezett könyvekbol, akár már 20 December 26-án, szombaton 18 
forinttól is lehet vásárolni. órától, karácsony második napján 

••• karácsonyi koncertet szervezünk a 
Megérkezett a Márai program muvelodési ház aulájában, ahol 
keretein belül 85 kötetnyi szak- és fellép Szirota Jennifer, Pongó  Réka és 
szépirodalom, melynek feldo- Szirota János "Ciki". A belépés 
lgozása, nyilvántartásba vétele ingyenes, minden érdeklodot 
folyamatos. Szeretettel várunk szeretettel várunk!
minden kedves olvasót és leendo •••
könyvtári tagot. A téli szünetben sem felejtkezünk el 
November 17-én az óvódásoknak a gyerekekrol, hiszen várjuk oket 
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A Nyírmadai Humán Szolgáltató latos színeiben, gyûjtöttünk külön- épek és a fogyatékkal élõk közös 
Központban hétrõl hétre a gon- bözõ faleveleket, terméseket, me- színpadon együtt szerepelhettek. 
dozottakkal könnyen megvaló- lyekbõl különbözõ természetes Gõzerõvel készültünk egy vers-
sítható kézmûves foglalkozásokat dekorációk születtek. csokorral a Mikulás ünnepségre, 
tartottunk. Egy kellemes õszi A városnapon idén is részt vehettek illetve egy aranyos karácsonyi 
délutánon összeszedtük a fáról a Humán Szolgáltató Központ színdarabbal a karácsonyi ünnep-
lehullott diót, mely feltörésével a ellátottjai. Közelebbrõl megis- ségre. Meghívást kaptunk Nyíregy-
klubtagok örömmel foglala- merhették a fellépõket, élményekkel házára, a Bárczi Gusztáv Általános 
toskodtak. gazdagította õket a vásári hagyo- Iskolába,  ahová izgatottan 
A halloween kapcsán tökös és mányok, õsi népi mûvészetek, készülünk.
szellemes dekorációkat készí- mesterségek bemutatása. Volt 
tettünk, a fõ témánk a történet alkalmuk körbenézni az Ízek 
megismertetése, valamint a sütõtök utcájában, valamint lehetõségük 
megsütése, illetve kóstolása volt. Jól volt igénybe venni a kisvonat 
sikerült partival zártuk a napot, szolgáltatását is. A központ 
ahol a gondozottak különbözõ ellátottjai saját készítésû kézmûves 
jelmezekbe öltözve próbálták termékekkel kedveskedtek az ide 
megtéveszteni egymást.  látogató vendégeknek. A fogyatékos 

emberek élethelyzeteihez igazodóan Kerékpár túrán is részt vettünk, 
a King Kobra DoJo Ju Jitsu mivel a sport nagyon hasznos a 
önvédelmi sportbemutatóján részt mindennapi életünkben. Többször 
vehetett két klubtagunk, mely azért voltunk gyalogtúrán is, séta közben 
is különleges számunkra, mivel az gyönyörködhettünk az õsz csodá-

Bársonyos õszi hangulatban 

A közmûvelõdés hírei

Intézményünkben december 3-án 
tartottuk a Mikulás ünnepséget, 
melyre a Napsugár óvoda egyik 
csoportját invitáltuk meg. Lakóink 
énekkel és versek felolvasásával 
kedveskedtek a gyerekeknek, majd a 
nagyszakállútól minden gyerek és 
idos megkapta a jól megérdemelt 
csomagját.

Az idõsek otthonában
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iskolai hírek

Halloween délután
   Második éve szervezünk 
iskolánkban a Halloween délutánt. 
Tavaly még nem tudtuk, hogy 
mennyire lesz népszerû a gyerekek 
között, de a jó fogadtatás, a sok 
rémisztõ je lmez,  a tanulók 
lelkesedése és jó hangulata azt 
bizonyította, hogy van igény erre a 
rendezvényre.
   A részvételnek több feltétele volt: 
Csak jelmezes vagy festett arcú 
gyerek léphetett be, és az ajtóban még 
elhangzott a klasszikus „Csokit, vagy 
csínyt…” felszólítás is. Aki nem 
tudott vagy nem akart valamilyen 
édességet hozni, játékos feladatot 
kellett végrehajtania. Nagyon 
lelkesek voltak, még azok is a játékot 
választották, akiknek volt édességük. 
   A legötletesebb és legijesztõbb 
jelmezbe bújt és festett arcú gyerekek 
oklevelet kaptak. Közös tánc és 
táncverseny színesítette a programot. 
Több, mint 150 gyerek szórakozott, 
nevetett és játszott ezen a délutánon. 

   A Jászberényben megszervezett Nyílt 
Sport Ju Jitsu Magyar Bajnokságon a 
King Cobra HKSE jitsukái, Szûcs Dóra és 
Szabó Bence egyéni formagyakorlat 
kategóriában korcsoportukban országos 
III. helyezést,  egyéni önvédelem 
kategóriában saját korcsoportjukban 
jelentõs fölénnyel országos I. helyezést 
értek el. A jitsukák egy hirtelen jött 
ötlettõl vezérelve mintegy másfél hét 
alatt készültek fel a versenyre, bizonyítva 
ezzel tettrekészségüket. 
   Eredetileg tapasztalatszerzési céllal 
vágtunk neki az útnak,  hogy 
megismerkedjünk a sport Ju-Jitsu 
versenyrendszerével, elõkészíthessük a 
jövõ évre vonatkozó edzésterveket 
versenyezni kívánó tanítványaink 
számára, továbbá felmérni esélyeinket. 
Amint  látható, az elért eredmények 
bizonyítják, hogy a King Cbra HKSE 
jitsukáinak jövõre nagyobb számmal ott 
a helye a Magyar Sport Ju-Jitsu 
Szakszövetség versenyein.
A rendezvényen segítette munkánkat, 
biztatta, hasznos tanácsokkal látta el a 
versenyzõket Shihan Vikartóczky Gusztáv, 
a Magyar Nihon Tai és nihin ju jitsu 
Sportegyesület elnöke is. Így minden 
készen állt a sikerhez.
OSU!

                                                                                                                        
Király Gergõ

Arany és bronzArany és bronz
Zöld-hetet tánc, moderntánc, színdarab, ének. Ez   • Októberben  

úton is köszönjük a felkészítõk tartottunk. A program keretében 
munkáját (Bereczné Herczegh Éva egészség napot szerveztünk a TÁMOP-
Zsuzsanna, Kissné Jászter Judit, Kovácsné 3.1.4.C pályázat támogatásával. A 
Kertész Csilla).pályázat segítségével az alsó tagozat a 

Mi Kis Falunk Egyesülethez a 
Tájházba látogatott el, ahol az 
egészséges táplálkozásról szóló elõadás 
mellett hagyományos, egészséges 
ételeket készítettek és kóstoltak együtt 
az egyesület tagjaival. A felsõ tagozatra 
a Lónyay Menyhért Baptista Szak-
középiskola és Szakiskola látogatott el. 
Diákjaink megismerhették a ven-
déglátós szakmacsoport munkáját.

 • November a pályaválasztás 
jegyében zajlott. Két napon keresztül 
pályaválasztási szaktanácsadó állt a 
gyerekek és a szüleik rendelkezésére, 
aki különbözõ tesztek segítségével 
próbálta a gyerekek irányultságát 
megállapítani. Ez elõsegíthette helyes 
döntésük meghozatalát. 
 • November 23-án megyénk 
középiskoláinak vezetõi illetve 

   • November 9-én Gönczi György pályaválasztási felelõsei látogattak el 
törzszászlós a DADA program iskolánkba. A helyszínen lehetõségük 
keretében négy osztályunknak tartott volt megismerni az intézményeket, az 
rendhagyó órát. A levetített filmek a ott folyó munkát és a lehetõségeket. 
szituációs beszélgetések mindig Szülõk és gyerekek is részt vettek a 
lekötik tanulóink figyelmét. rendezvényen, ahol a bemutatkozás 

• után alkalom nyílott a kötetlen   November 16-a és 20-a között 
beszélgetésekre is. A TÁMOP 3.1.4.C valósult meg iskolánk egyik projektje: 

Roma Téma – hét pályázatnak köszönhetõen egy kis a . Mindkét 
állófogadás volt a vendégek részére.t a g o z a t o n  é v f o l y a m o n k é n t  

ismerkedtek meg a gyerekek egy-egy    • November utolsó hetében a szülõk 
roma alkotással. Feladatuk volt, hogy nyílt napon vehettek részt az alsó 
illusztrációt készítsenek hozzájuk. A tagozaton. Megismerkedhettek 
felsõ tagozaton érdekes feladatnak gyermekük órai munkájával, iskolai 
bizonyult a roma hírességek eredményeivel.
bemutatása. Idén a power point-os   • November 30-án a nevelõtestület 
bemutatók aratták a legnagyobb sikert. döntött az Arany János Tehet-
A  j e l en l évõk  többek  közöt t  séggondozó pályázatra jelentkezõ 
megismerkedhettek Bangó Margit, tanulókról. Iskolánkból hárman 
Oláh Ibolya, Karamell, Gáspár Laci j e lentkeztek ,  s  mindnyájukat  
életével, illetve a 100 tagú cigány- támogattuk. 
zenekarral.  Az alsó tagozaton jól 
sikerült a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett 
táncház. A Rózsaszirom együttes tagjai 
tánclépéseket mutattak be, majd közös 
tánccal ért véget a délután. Mindkét 
tagozaton kézmûves foglalkozáson 
vettek részt a gyerekek. A kisebbségi 
önkormányzat most is bemutatta a 
hagyományos mesterségeket.  A hét 
fontos eseménye volt a kulturális 
bemutató, ahol minden tanulónk 
felléphetett. Volt versmondás, cigány-
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Mocorgósok 
Márton napja
Gyerekházunkban az idén is - mint minden évben -  
megrendeztük a Márton napot! Az õszi idõszak 
bõvelkedik a néphagyományokon alapuló jeles 
napokban. Ha pedig Márton-nap, akkor a libák sem 
maradhatnak ki. Készültek szebbnél szebb libás 
alkotások, dekorációk, tanultunk libás mondókákat. 
Márton napi rendezvényünket egy közös 
mondókázással kezdtük, majd bábelõadás keretében 
Szent Márton története következett. A gyerekekrõl libás 
fényképek készültek, a szülõk Márton napi vetélkedõn 
vettek részt. A csapat játék gyõztesei libás bögrét 
nyertek, az egyéni 
vetélkedõ gyõztese 
pedig libazsírt. 
Tízóraira l iba -
zsíros, libamájas 
kenyér sem maradt 
el. A délelõttöt kö-
zös tánccal zártuk. 
Mindenki nagyon 
jól érezte magát.

Elso alkalommal, de hagyományteremto céllal 
rendeztünk Márton-napi lámpás felvonulást 
Nyírmadán. A rendezvény a Mocorgó Gyerekház ötlete 
alapján a Mi Kis Falunk Egyesülettel közösen és a 
Muvelodési ház segítségével valósult meg. Elozo nap az 
egyesület tagjaival a gyerekházba járó szülok lámpásokat 
készítettek a felvonulásra. A gyülekezo és az indulás a 
Gyerekház udvarán volt, ahol a Mocorgó dolgozói 
köszöntötték a résztvevoket. Felelevenítették a Márton- 
napi hagyományokat, szokásokat, jellegzetességeket. 
Majd elindultunk a lámpásokkal a Kálvin térig, aztán, 
vissza a Muvelodési Házba.
 Szent Márton története bábeloadás formájában 
elevenedett meg, és egy libás jelenetet is szórakoztatta a 
közönséget. Végezetül mindenki jóízuen fogyasztotta a 
libazsíros kenyeret, meleg teát és a forralt bort. Felnottek 
és gyerekek egyaránt jól érezték magukat. Nagy 
örömünkre nagyon sokan eljöttek. Úgy gondolom, 
hogy azok számára is élmény, akik csak nézoi voltak a 
felvonulásnak, mert ha kimentek az utcára, látták az égo 
lámpásokat, mécseseket mintha szentjánosbogarak 
lettünk volna. Véget értek a Márton napi meg-
emlékezések, mulatságok, de az élmények még biztosan 
sokáig élnek.

Napsugaras hírek

Márton-napi 
lámpás felvonulás

Nyílt napok község óvodájában dolgozott. Az gyûjtjük a dobozokat, a vízhatlan 
egész kollektíva szeretettel fogadta, s csomagolópapírt. A díszeket 

   A tanév során a szülõk, kívánunk Neki sikerélményekben közösen is el lehet készíteni, 
nagyszülõk részére minden csoport gazdag munkát, szeretetteljes becsomagolni, s közben lehet 
tart egy olyan nyílt napot, amelyen légkört, sok örömet. beszélgetni, karácsonyi dalokat 
mindenkinek lehetõsége nyílik arra,  énekelni. Meglátja mindenki, 
hogy betekintsen óvodánk életébe.  Értékelés, minõsítés milyen hálásak tudnak lenni a 
Megnézhetik, hogyan játszunk, gyerekek a közösen eltöltött idõért.
tornázunk, étkezünk, milyen    A  n y u g o d t  l é g k ö r r e ,     Év ek  ó t a  hagyomány  
szokásaink vannak, miként zajlanak sikerélményekre egyébként mind- óvodánkban, hogy a karácsonyi 
a kötött vagy kötetlen tevé- nyájunknak nagy szüksége van, a készülõdés, a fenyõfa díszítése 
kenységek. Szeretnénk, ha minél szokásos napi feladatokon túl meghitten, csoportonként történik. 
többen élnének ezzel a lehetõséggel, ugyanis „újdonságként” óvo- Így van lehetõség az egyéni 
hiszen a gyerekeknek is nagy öröm dánkban  i s  e l k ezdõdöt t  a  élmények felelevenítésére, az 
az, ha ott van az õ hozzátartozója is. pedagógusok értékelési, minõsítési otthoni emlékek, történetek 
S világossá válhat mindenki eljárása, s folyamatosan sort elmesélésére, a nyugodt barká-
számára: ha a gyerek arra a kérdésre: kerítünk az önértékelésre, tan- csolásra, díszek készítésére. Ilyenkor 
„Mi volt ma az oviban?” azt felügyeleti ellenõrzésre is. Mindez a gyerekek nagy örömmel aggatják a 
válaszolja: „Semmi”, ne higgyünk természetesen az érintetteknél díszeket, a szaloncukrot a fenyõ-
neki, hanem nyaggassuk csak bátran nagyon sok plusz feladatot, írásbeli ágakra, áhítattal nézik a csillagszóró 
tovább, hiszen itt mindig történik tervezõ munkát, felkészülést jelent. fényét, éneklik a karácsonyi dalokat. 
valami. Örülnek egymásnak, hiszen ez a 

Év végi ünnepek csoport karácsonya. Reméljük, az 
Személyi változások otthon melegében újra átélhetik ezt 

   December 7-én a Télapó érkezett a az örömet szenteste, a család 
   A Katica csoport Éva óvó nénije csoportokba, ezen a napon a karácsonyán.
új, csodálatos „szerepet” kapott az szülõket is szívesen láttuk, hogy 
élettõl: egy gyönyörû kislány osztozzanak a gyerekeink örö-
édesanyja lett. Ezúton is kívánunk mében. A Napsugár Óvoda minden 
Neki boldogsággal és örömökkel teli    A mûvelõdési ház elõtt felállított dolgozója a gyerekeknek és 
babázást, s mindkettõjüknek jó mindenki karácsonyfájához óvo- családjuknak szeretetteljes, 
egészséget. Helyére Élesné Kovács dásaink viszik majd a karácsony- békés ünnepeket kíván.
Tünde óvó néni került, aki elõtte Pap fadíszeket. Ezek elkészítéséhez                     
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Labdarúgás: Nagy õszi menetelés
   Legutóbb azzal búcsúztunk, hogy kihagyott helyzetekkel, meg nem iramú meccsen igazságos, 1-1-es 
focistáinknak sorozatosan siker- adott büntetõkkel, s a végén döntetlen született.
élményekben van része, hiszen megérdemelt, 1-0 arányú hazai    November 22-én, az utolsó õszi 
rendre gyõztesen vonulnak le a gyõzelemmel. fordulóban helyreállt a világ rendje, 
pályáról. A helyzet azóta szerencsére   A 12. fordulóban Kéken hiszen Pap község csapatát fogadtuk, 
nem változott. játszottunk, s bár a szünetben 1-1-es és 7-0-ra elpáholtuk õket. A szezon 
   A 10. fordulóban Õr csapatának döntetlenre álltunk, a vége maga- befejeztével tehát elégedetten 
vendégeként rúgtunk labdába. Szó biztos, 5-1-es gyõzelem lett. állapíthatjuk meg, hogy mind a 
szerint, hiszen a gólokat a két félidõ    November 8-án a Pátroha csapatát felnõtt, mind az ifi csapat elsõ helyen 
között fele-fele arányban elosztva 8- fogadtuk. Gyengécske játék is elég zárta az õszi szezont.
0-ra nyertünk. Szõke mester szerint volt az újabb, ezúttal 4-2 arányú    Köszönjük, gratulálunk és várjuk a 
kicsit döcögõsen kezdtünk… Fontos gyõzelemhez. Az eddigi mérleg: 13 tavaszi folytatást!
megjegyeznünk, hogy Németh Attila meccsbõl 13 gyõzelem!
ezúttal öt gólt vágott, s 25 találatával    A 14. fordulóban aztán megtörtént 
toronymagasan vezette a góllövõ az, amire azt szokták mondani: 
listát. elõbb-utóbb minden sorozat meg-
   Egy héttel késõbb itthon fogadtuk szakad… Dombrádra látogatott 
a nagy vetélytárs, a Nyírkarász együttesünk, s miután helyzeteinket 
csapatát. Jó iramú, igazi rangadó volt rendre kihagytuk, az egyébként jó 

   Korábban lapunk is hírt adott a buszmegállót, a Rohodi út - 
arról, hogy részint a Belügy- Petneházi út - Kisvárdai út 
minisztérium, részint az Országos keresztezõdését, a Kálvin tér Ady E. 
Polgárõr Szövetség pályázatának út felé vezetõ szakaszát a busz-
köszönhetõen az önkormányzat megállóval, a Szõlõlaposi tó és a 
közterületi térfigyelõ rendszert temetõ területét. Látja a Hunyadi – 
épített kis városunkban. A képviselõ- Petõfi – Sugár u., valamint a Honvéd 
testület november 11-ei ülésén – Sugár u. keresztezõdését, az óvodát, 
elfogadta ezzel kapcsolatos ren- a sportpályát, a Kossuth és a Kölcsey 
deletét. u. keresztezõdését a buszmegállóval, 
   A 2. § kimondja, hogy a cél a Az Ady E. – Léüzem út – Ady 
jogellenes magatartások megelõzése, lakótelepi út és a Hársfa – József A. u. 
illetve ezen magatartások kiszûrése, a keresztezõdését, valamint a Jókai 
közbiztonság növelése, a közterületi utat.
rend biztosítása, a lakosság bizton-    Az OPSZ pályázatán nyert és 
ságérzetének növelése. A 3. és a 4. § kihelyezett 6 térfigyelõ kamera ügyel 
szerint a térfigyelõ rendszert a a Polgármesteri Hivatal elõtti parkra, 
Nyírmadai Rendõrõrssel kötött parkolóra, útra, a mûvelõdési ház 
megállapodás alapján a rendõrõrs elõtti térre, a sportpályára, az iskola 
üzemelteti és kezeli, az elkészített bejáratára és a Honvéd u. – Sugár u. 
álló- és mozgókép felvételek keresztezõdésére.
rögzítésére, törlésére, felhasználására, 
továbbítására… kizárólag a 2011. évi 
CXII. Törvényben, és az ezen 
jogszabály alapján a jegyzõ által 
kibocsátott Adatvédelmi és Adat-
biztonsági Szabályzatban meghatá-
rozottak szerint jogosult.
   Elmondjuk még, hogy a BM 
pályázatán elnyert összesen 24 
kamera figyeli a piac területét, a 
Tájház elõtti utat, a Kisvárdai utat és 

anyakönyv

Születtek: 
Jónás Diána Daniella, Heuer Olí-
via, Bakró Edvárd Ignác,  Doka Péter,  
Jóni Jázmin Tifani, Varga Csaba 
Dominik,  Horváth Milán, Madár 
Kendra, Bandula Martin Richárd, 
Jónás Patrik Imre, Káté Martin Máté

Házasságot kötöttek:
Erdei Anikó és Bertók István
Sas Vanda és Szkablé Mihály

Helyesbítés:
 Legutóbbi számban tévesen közöltük, 
hogy Péter Irén 90 éves.
Helyesen: 95 éves.
A fiatalításért elnézést kérünk, 
kívánunk neki még sok szép évet!

50 éves házassági évforduló:
- Jóni Bertalan és Ponczók Borbála
- Tarkó József és Bertók Mária

Elhunytak:
Kontig László, Szikszai Imréné, Vajda 
Jánosné, Tóthfalusi Sándor

Közbiztonság:Közbiztonság:
Vigyázó szemekVigyázó szemek
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