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Jövõbe mutató pályázatok
  Önkormányzatunk négy olyan pályázat elõkészítésén bel- és csapadékvíz elvezetésének végleges megoldását 
dolgozik, amelyek – amennyiben sikeresnek szolgálja egy másik, mintegy negyedmilliárd forintos 
bizonyulnak – jelentõsen hozzájárulnak a pályázat. Siker esetén vélhetõen településünk 
városiasodáshoz, az itt élõk komfortérzetéhez. valamennyi utcájában megoldódik ez a probléma.
   A Területi Operatív Program (TOP) a megyében    Az elõkészítés stádiumában van az ún. Zöld város 
összesen mintegy 90 milliárd forintos fejlesztést tesz pályázat. A 170 millió forintos projekt lehetõvé tenné a 
lehetõvé, ebbõl a mi (5. számú) választókerületünkre kb. zöld felületek rehabilitációját (pl. fasorok cseréjét), a 
18 milliárd jut. mûvelõdési ház felújításának folytatását (a 2. ütemben a 
   Benyújtás elõtt áll az a pályázat, amely egy korszerû 300-350 fõt befogadni tudó színházterem kialakítását, 
egészségház kialakítását célozza. A 95 millió forintos berendezését, gépészetének, fûtésének korszerûsítését), 
projekt lehetõvé tenné a meglévõ egészségügyi egy-két önkormányzati út rendbetételét, s mindehhez 
intézmények, szolgáltatások integrálását egy helyre kapcsolódhatnának szoft elemek.
(érintené tehát a két háziorvosi körzetet, a   A megyével egyeztetett program egy 100 milliós 
gyermekorvost, a fogászatot, a védõnõi szolgálatot turisztikai fejlesztés.  Ennek eredménye lehet a szõlõlaposi 
eszközökkel, parkolóval). Azt önkormányzat továbbra tó továbbépítése, önkormányzati mûködtetése 
is várja a szakorvosokat (reumatológus, szemész, közönséget vonzó programokkal, rendezvényekkel.

 A fentieken kívül várhatóan lesznek olyan belgyógyász stb.), hogy magánrendelésükkel vagy az 
vidékfejlesztési programok is, amelyek segíthetik önkormányzattal szerzõdve javítsák a lakosság 
például a földutak rendbetételét, a karbantartáshoz egészségügyi ellátását.

   A közcélú munkavégzéssel párhuzamosan városunk szükséges gépek beszerzését.  

   Néhány évvel ezelõtti kezdeményezését folytatva, 
annak sikerén felbuzdulva újabb emléktáblák 
kihelyezését indítványozta a képviselõ-testületnek 
Ferenczi István, városunk díszpolgára, iskolánk 
nyugalmazott igazgatója. 
  Elsõként Péchújfalussy Péchy László nevét említette, 
õ volt 1848/49-ben megyénk alispánja, aki a 
fõispán mellett az érdemi munkát végezte.
 Ludányi Bay Ádám kuruc katonaként a 6. számú 
bandériumot vezette, katonáit lóval és fegyverrel 
látta el, s kitartott a szabadság ügye mellett egészen 
az 1711-es bukásig.
   Bay Ferenc a 20. században élt, s fõpresbiterként 
szolgált negyedszázadon át. Nevéhez fûzõdik 
református templomunk orgonája, s a temetõ 
területének adományozása saját birtokából.
 Megoldásra vár továbbá I. Patay István alispán 
síremlékének helyreállítása, illetve az impozáns 
családi sírbolt rendbe hozása. Ugyanez vonatkozik 
a méltatlan állapotban lévõ II. világháborús 
emlékmûre a temetõben.
  Végül javasolta, hogy hosszabb távon érdemes 
lenne kialakítani egy kegyeleti parkot, amely méltó 
módon állítana emléket városunk jeles 
személyiségeinek.
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Január 30-án - a hagyományõrés jegyében - 
csaknem százan vettek részt

a Mi kis falunk Egyesület disznótoros rendezvényén.

Február 12-én asszonybált rendezett az egyesület
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Szemét, 
tûz és víz

hírek röviden

• A parlamentben 2015. december 10-én Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter adta át a turisztikai szakma legnagyobb elismerését, a Pro 
Turismo díjat. A 12 szakember egyike volt Krivács András, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség elnöke, a Fenyves Szálloda és Konferencia 
Központ igazgatója volt.

• Február 15-én tartott ülésén a képviselõ-testület módosította a 2015. évi 
költségvetésrõl szóló rendeletet. Ezt az elmúlt idõszakban mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalon bekövetkezett pénzügyi mozgások indokolták, a 
korrekció csupán technikai jellegû volt.

• Ugyanekkor döntés született az önkormányzat adósságot keletkeztetõ 
ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. Ezt a 
kötelezettséget az államháztartásról szóló törvény írja elõ, s a várható összeg 
a költségvetési évet követõ három évre vonatkozik.

• Határozatot hozott a képviselõ-testület a 2016. évi közbeszerzési terv 
elfogadásáról.  Az elõterjesztésben egy tétel szerepel: szolgáltató 
megrendelése a szünidei ingyenes étkeztetés vásárolt élelmezés 
formájában33,9 millió forint összeggel (az elsõ negyedévben, meghívásos 
formában). A dolog súlyát bizonyítja, hogy 969 gyereket érint (18 éves korig 
mindenkit), 58 ezer étkezési napon (a tanítás nélküli munkanapokon). A 
közbeszerzési tervet késõbb a pályázatok függvényében aktualizálni fogják.

• Rendeletben állapították meg a képviselõk az intézményekben 
alkalmazható nyersanyagnormát és a térítési díjakat. Az étkezési norma 
(nettó) a napköziben, az óvodában és a vendégétkeztetésben 300, az idõsek 
otthonában 480 forint. Kiemeljük még, hogy az önkormányzat és 
intézményei alkalmazásában álló dolgozóknak az ebédért 600 forintot kell 
fizetni. Ugyanannyi a szociális étkeztetés intézményi térítési díja is.   

• Beszámolt az elmúlt évi munkájáról a Nyírmadai Nyelv-és zeneoktatási 
Közalapítvány. Rebák Tiborné kuratóriumi elnök elõterjesztésébõl kiderült, 
hogy a szociális városrehabilitáció keretében elkülönített programalapból 
kevés híján 3 millió forintot nyertek. A pénzt közösségfejlesztésre, a 
szabadidõ hasznos eltöltésének segítésére, kulturális rendezvények 
szervezésére fordították, s fejlesztették az óvoda és az iskola tárgyi 
ellátottságát. Egy másik pályázaton 1,6 milliót nyertek. Programjaikkal 
városunk általános iskolásainak tanulását, felzárkóztatását kívánták 
elõsegíteni (a Költészet napja, a Föld napja, pavilon a városnapon). A 
testület megköszönte önzetlen, városunk gyermekeinek javát szolgáló 
munkájukat.

• Elfogadták a képviselõk az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. Mint 
elhangzott, a terjedelmes dokumentum hosszú távra szól, nem lezárt, azaz 
bárki hozzáteheti véleményét, ötleteit, javaslatait, tehát folyamatosan 
alakul, változik.

• Keret-megállapodás született a választókerületünk 44 települését 
összefogó Szabolcs 05 Nonprofit Kft. és városunk önkormányzata között. 
Ennek lényege: a társaság elkészíti a pályázatokat, nyerés esetén elõkészíti a 
támogatási szerzõdést, figyelemmel kíséri a megvalósítást, vagyis menedzseli 
az egész folyamatot. Ennek költsége a 16 millió forintos tagdíj, de a felek – 
ha nincsenek megelégedve a szolgáltatással – a megállapodást felbonthatják. 

• Az utóbbi idõben többen szóvá tették, gyakran gondot okoz, hogy a 
lakcímek és a helyrajzi számok nem egyeznek. Dr. Horváth Andrea jegyzõ 
elmondta: létezik egy Központi Címregiszter, ami azonban évek óta 
mûködésképtelen… Rajtunk semmi nem múlik, mi azzal tudunk segíteni, 
hogy igazolást adunk ki a valós helyzetrõl – tette hozzá.

•  A sportpálya után a teniszpálya használatának szabályozása is 
felvetõdött. Ehhez azonban rendbe kellene tenni a létesítményt (nem kevés 
pénzbõl), fel kell mérni, van-e rá valóságos igény, ki kell alakítani a nyitva 
tartás rendjét, s meg kell határozni, ki vállalja a felelõsséget.

Városunkban a hulladék elszállítását az 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft végzi. A társaság az elmúlt év 
végén közreadott információja szerint 
szolgáltatásuk igénybe vétele és a vonatkozó 
díj megfizetése heti rendszerességgel kötelezõ.
  A vegyes hulladék gyûjtése és 
ártalmatlanítása településünkön a csütörtöki 
napokon történik. Kivétel ez alól március 28-
a (húsvét hétfõ), a módosított dátum március 
26-a (szombat), valamint december 26-a 
(karácsony), a módosított dátum ebben az 
esetben is a két nappal korábbi, azaz 
december 24-e (szombat).
  A lomtalanítást a cég idén október 3-a és 7-e 
között, a vegyes hulladék gyûjtési napján 
végzi.
 A 240 literes (kék) kukába gyûjtött szelektív 
hulladékot legközelebb március 3-án és 31-én, 
majd április 28-án viszik el.
 A hulladékdíjat negyedévenként, utólag 
számlázzák ki. Amennyiben kérdésük van, a 
80/205-269-es zöld (ingyenes) telefonszámot 
hívják, de tájékozódhatnak a
 www.cakhulladek.hu címen is.

   Bár a fûtési szezon már jó ideje tart (s attól 
tartunk, messze még a vége…) talán nem 
fölösleges, ha közreadjuk a katasztró-
favédelem tûzmegelõzési, február 7-én 
megjelentetett tájékoztatójának néhány 
fontosabb részletét (a teljes anyag elolvasható 
városunk hivatalos honlapján).
 A szénmonoxid mérgezés megelõzése 
érdekében fontos a fûtõberendezések, kémé-
nyek rendszeres karbantartása, ellenõ-
riztetése, valamint a szénmonoxid érzékelõ 
felszerelése. Utóbbi esetében arra hívjuk fel a 
figyelmet, hogy csak megfelelõ minõségû 
készüléket vásároljanak! Ezek listája 
megtekinthetõ a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság honlapján:
 www.nfh.hu/szenmonoxid-lista. 
  
  A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. a víz 
számlák és mérõórák leolvasási rendjében 
történt változásokról jelentetett meg 
tájékoztatót. 
  A lényeg: a felhasználók 2016. januártól a 
teljes szolgáltatási területen a pénzbeszedõs 
fizetési módról a csekkes befizetésre térnek át. 
A csekket havonta küldik ki. 
  A lakossági fogyasztók esetén változik a 
leolvasási gyakorlat is: ezen túl nem negyed-, 
hanem félévenként olvassák le a mérõórákat.
 További részletek iránt érdeklõdhetnek a 
www.trvzrt.hu honlapon.
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Alulfinanszírozott költségvetés
helyi közösségek rendelkeznek pedig 131 millió forint. A szociális 
leginkább azzal a tudással, amely feladatok támogatására 63, a szociális 
alapján dönthetnek a jogosultság és gyermekjóléti szolgáltatás 
tekintetében. Az önkormányzatok támogatására 305 millió forint 
szabadabban dönthetnek a támoga- fordítható. A közmunka programok 
tások nagyságáról és formájáról. Az új áthúzódó bevételeibõl származik 
támogatási rendszerben senki nem csaknem 110 millió forint. A helyi 
maradhat ellátás nélkül, ugyanis a adók közül a magánszemélyek 
megfelelõ forrással nem rendelkezõ kommunális adójából 11,5 millió, az 

Az egyebekkel együtt összesen önkormányzatok központi költség- iparûzési adóból 85 millió forint 
kilenc napirendi pontot tárgyalt vetési forráshoz jutnak. Az állam és az jöhet be, ezen felül a tervek között 
meg a képviselõ-testület február önkormányzat segélyezéssel kapcso- szerepel 8,3 millió forint bevétel a 
15-ei ülésén. Ahogy az ilyenkor latos feladatai élesen elválnak gépjármû adóból. A térítési díjakból 
lenni szokott, a középpontban a egymástól. Az állami felelõsségi körbe 61,7 millió forint folyhat be. 
2016. évi költségvetésrõl szóló tartozó ellátások járási kormány- Megemlítjük még itt, hogy a 
r e n d e l e t  m e g v i t a t á s a  é s  hivatali hatáskörben, az önkor- munkabérek zavartalan kifizetéséhez 
megalkotása állt. Tekintettel mányzati ellátások képviselõ-testületi idén is 25 millió forintnyi munka-
azonban arra, hogy a Pénzügyi és hatáskörben találhatóak. 2016-ban is bérhitel felvétele látszik szüksé-
Településfejlesztési Bizottság jelentõs cél tehát a segélyezettek újbóli gesnek.
aznap még a teljes délelõttöt integrálása a munka világába.    A kiadási oldalon az látható, hogy a 
ennek a témának szentelte, az   Az  idei évre megfogalmazott dologi kiadások befagyasztásával kell 
elõterjesztés megtárgyalása költségvetési alapelvek az alábbiak: számolni. A költségvetés várható 
olajozottan zajlott le, s a teljes beruházásokkal nem számol, hiszen 1. Takarékos, átlátható és biztonságos 
ülés nem tartott tovább másfél azok költségszerkezete a kiírandó mûködtetés.
óránál. pályázatok finanszírozásán múlik. 2. A kötelezõen ellátandó feladatok 
 Az alábbiakban olvashatják Az elõirányzatok között ezúttal is biztosítása.
ö s s z e f o g l a l ó n k a t ,  e g y é b  megtaláljuk az Arany János prog-3. A  s z o c i á l i s an  r á s z o r u l t a k  
önkormányzati információkat ramot, a Bursa Hungarica ösztön-támogatása.
p e d i g  a  H í r e k  r ö v i d e n  díjat, valamint az iskolakezdési 4. Az  e l i nd í t o t t  b e ruházá s ok  
rovatunkban találnak (2. oldal). támogatást. Megtalálható a terve-megvalósítása, a forrás biztosítása.

zetben a civil szervezeteknek adott 5. Tudatos városüzemelte t é s  é s  
támogatás is, ezek összege többé-    A tucatnyi melléklettel, tájékoztató –fejlesztés.
kevésbé hasonló, mint az elmúlt táblával együtt több mint félszáz 6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az 
években (összességében kevés híján oldalas elõterjesztés így összegzi a ak tuá l i s  pá l yá za t okho z ,  a  
40 millió forint jut erre a célra). A kilátásokat: pályázatok önrészének megteremtése.
Mada-Komm Kft. mûködési költsé-   „Az önkormányzat költségvetése az    A költségvetési bevételek tervezett geinek fedezésére 29 millió forint áll e l õ z e t e s  s z á m í t á s o k  a l a p j á n  elõirányzata a finanszírozási rendelkezésre.alulfinanszírozottnak tekinthetõ. Ezért a bevételekkel (hitel, kölcsön, illetve 
   Az önkormányzat az elõre nem legfontosabb, hogy a hiány összegére maradvány igénybe vétele) együtt 1 
látható eseményekre 2 millió forint kiegészítõ támogatási kérelmet nyújtsunk milliárd 6 millió 538 ezer 713 forint. 
általános tartalékot tervezett. Ezen be, valamint keresni kell a bevételt növelõ Ennek 97,9 százalékát az intézményi 
felül 10 millió forint (mûködési) és a kiadáscsökkentõ intézkedéseket. Fontos feladatok ellátására fordítja az 
céltartalékot is beállítottak, amit a továbbá, hogy a Nyírmadai Szociális önkormányzat. 
közmunkaprogramok önerõ támoga-Támogató, Családsegítõ és Gyermekjóléti 

 A költségvetési kiadások a tására szántak.Szolgálat Társulásban fennálló társulási 
finanszírozási kiadásokkal (hitelek, 

hozzájárulásunkat valamilyen mértékben    A finanszírozási kiadások sorban 
kölcsönök törlesztése) kiegészülve 

tovább minimalizáljuk. Amennyiben a 27,2 millió forint lett betervezve a 
összesen 1 milliárd 133 millió 120 

képviselõ-testület nem tesz lépéseket a hiány munkabér hitel és kamatai vissza-
ezer 608 forintot tesznek ki. A 

finanszírozására, akkor az önkormányzat fizetésére.
f inanszírozási bevételeket és 

adósságállománya 2016-ban tovább    A vitában a szakbizottság felvetése kiadásokat is figyelembe véve a hiány 
nõhet, s az is elõfordulhat, hogy alapján szóba került még a járdaépítés 126 millió 582 ezer forintra rúg. 
fizetésképtelenséggel kell szembenézni.” lehetséges folytatása (legalább az utca 

  Ezek után a fõbb számok mögé 
   Fontos eleme a büdzsének, hogy az egyik oldalán), valamint a szõlõ-

nézve vegyünk szemügyre néhány 
állam által nyújtott támogatási laposi tó mûködtetésének megnyug-

tételt, részletet!
formákon túl az emberek szociális tató, önkormányzat általi mûköd-

 Az önkormányzat mûködési támogatással való ellátása az tetése.
támogatásaiból a hivatalra fordítható önkormányzatok feladata, mivel a 
mintegy 87 millió, a közoktatásra 
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Gazdálkodók figyelmébe
Az õstermelõi igazolványok cseréje 

Január 1-én lépett hatályba az új, a betétlapot. Az õstermelõi igazolvány ingatlanvásárlást. A pályázók köre: 
m e z õ g a z d a s á g i  õ s t e r m e l õ i  kiállítása és érvényesítése továbbra is mezõgazdasági termelõ, termelõi 
igazolványról szóló 436/2015. (XII. díjmentes, azonban az elveszett, csoport, termelõi szervezet. A 
28.) Kormányrendelet. Az õstermelõi megsemmisült vagy megrongálódott támogatási kérelmek benyújtására 
igazolványokkal kapcsolatos ügyin- igazolvány pótlásáért 3 000 forintos március 9. napjától 2018. március 8. 
tézést (az igazolvány kiadását, igazgatási szolgáltatási díjat kell majd napjáig van lehetõség, amelyeket 
módosítását, cseréjét és bevonását) fizetni, amely díj február 1-tõl lépett standard (pontozásos) kiválasztási 
továbbra is a falugazdász végzi. Az életbe. Az adatváltozás bejelen- eljárásrend alapján bírálnak el
õstermelõi igazolványokkal kapcso- tésében is történt változás. Az 
latos adatok közhiteles nyilván- õstermelõ a kérelemében nyilat- Juhtartók figyelmébe! 
tartását a Nemzeti Élelmiszerlánc- kozott személyes adataiban, valamint Indul az átmeneti nemzeti támogatás, 
biztonsági Hivatal vezeti. Az az értékesíteni kívánt termékek illetve termeléshez kötött anya-
igazolvány használatának ellenõr- körében bekövetkezett változását a juhtartás támogatás igénylése !
zését pedig a földmûvelésügyi változás bekövetkezésétõl számított                                                              
hatósági jogkörükben eljáró megyei 15 napon belül, míg a saját A támogatási kérelem beadási 
kormányhivatalok látják el. Az eddigi gazdaságot érintõ változásokról idõszaka: február 1 - március 20.
szabályozáshoz képest a lényegesebb továbbra is évente egyszer, június 15. Késedelmes benyújtás  esetén az 
eltérés, hogy amennyiben az ügyfél napjáig, az igazolvány, illetve anyajuhtartás támogatásának összege 
nem személyesen terjeszti elõ az értékesítési betétlap elvesztését, késedelmes munkanaponként 1 %-
igazolvány iránti kérelmét, úgy a megsemmisülését, megrongálódását kal csökken. 25 naptári napon túli 
helyette eljáró személy képviseleti azonban haladéktalanul köteles késedelmes benyújtás esetén a 
jogosultságát meghatalmazással kell bejelenteni a kiállítónál. Egy kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
igazolni. háztartásban élõ családtagoknak elutasítják.
Az igazolvány iránti kérelem papír továbbra is lehet közös õstermelõi Az ezt követõen benyújtott kérelmek 
alapú, kézzel kitöltött formanyom- igazolványt kiváltani. vis maior bejelentéssel sem fogad-
tatványt nem kell kitölteni, ezt   Felhívom  mindenki figyelmét, hatók  el.
falugazdász teszi elektronikus hogy falugazdászunk kedden és A támogatási kérelmet elektronikus 
felületen. A személyi igazolványhoz csütör-tökön fogadja az ügyfeleket úton, ügyfélkapun keresztül kell 
hasonlóan az õstermelõi igazolvány .Március 20-ig mindenki szíveskedjen benyújtani, és csatolni szükséges a 
kérelmezését követõen is elõször egy kiváltani az igazolványt, mert terület K1350  instruktor által kiadott 
ideiglenes igazolvány kerül kiállí- alapú támogatás igénylési idõ alatt az igazolás másolati példányát.
tásra, amely legfeljebb a kiállításától õstermelõ igazolvány kiadása Csatolható formátum: pdf vagy jpg.
számított 60 napig igazolja, hogy a szünetel! Ez fontos lehet az .
tulajdonosa õstermelõi tevékenységet uborkásoknak, almásoknak a felvá- Fejér Viktória
folytat, és jogosult az Szja tv. sárló céggel való szerzõdés megköté- Városi mezõgazdász
mezõgazdasági õstermelõre vonat- sekor. 
kozó rendelkezései szerinti adózásra.   A rugalmas ügyintézés érdekében 
   A kártya alapú igazolványok zökke- szükséges: lakcímkártya, személy-
nõmentes bevezetése érdekében a igazolvány , adókártya, a területrõl, 
január 1. és május 31. között kiállított ahol õstermelõi tevékenység van 
ideiglenes igazolványok a 60 nap földhasználati lap, a belterületrõl 
helyett július 31-ig igazolják az tulajdoni lap      
õstermelõi feltételeket tulajdono-
suknak. Az új, kártya alapú igazol- Pályázati lehetõségek
ványok 3 év helyett már 5 évig Kertészet korszerûsítésre és ültet-
hatályosak, de csak abban az évben vénytelepítés támogatására jelent meg 
érvényesek, amelyik évre értékesítési pályázat február 8-án. Pályázni lehet:  
betétlapot is vált ki hozzá az meglévõ ültetvény korszerûsítéséhez, 
õstermelõ. Jelentõs változás, hogy egy fajtaváltáshoz, új ültetvény telepí-
átmeneti évet követõen 2017. január téséhez, korábbi nyertes fiatal gazdák 
1-jétõl megszûnik az igazolványok kertészeti részarány vállalás telje-
január 1. és március 20. közötti sítéséhez. A tervezet fejlesztés 
idõszakban visszamenõleges hatállyal tartalmazhat: ültetvénytelepítést, 
történõ igénylésének lehetõsége, azaz korszerûsítést, gép-és technológia 
már decemberben kell igényelni új beszerzést, építési beruházást ; 

Lassan tavaszodik a 
gyümölcsösökben is
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Farsangi móka

Ünneplõbe öltözve

   Remekül sikerült a Humán különbözõ játékokat rendeztünk. Az 
Szolgáltató Központ farsangi eseményt zsákbamacskával, illetve 
mulatsága, melyet február elsõ tombolasorsolással színesítettük, a 
hetében tartottunk meg. klubtagoknak szendviccsel és farsangi 

fánkkal kedveskedtünk. A hozzá-   Már januártól készültünk erre az 
tartozók, illetve a foglalkoztatóban eseményre, a klubtagok és a 
dolgozók ötletes jelmezekbe bújtatták gondozónõk együtt tevékenyke-
a klubtagokat, így nagyszerû maska-dtünk, különbözõ télbúcsúztató 
rások jelentek meg a rendezvényen. E képeket, álarcokat készítettünk. 
jeles napot táncmulatsággal zártuk.   Verseket, énekeket tanultunk, 

A Nyírmadai Humán Szolgáltató 
Központban a klubtagok ünneplõbe 
öltöztették a lelküket, mivel meghitt 
hangulat volt egész decemberben. 
Különbözõ téli kézmûves foglalkozás 
keretében apró ajándéktárgyakat 
készítettek a fogyatékkal élõk. 
  Az ünnep közeledtével meg-
látogatott minket Bokross Elekné 
nagytiszteletû református lelkész-
asszony is, akinek célja volt segítséget 
nyújtani abban, hogy lelkiekben 
felkészüljünk az ünneplésre, majd a 
karácsony eredetérõl tartott elõadást, 
végül egy ismert közös énekkel kívánt 
minden jót a közösségnek. 
  A lelkes kis csapat betanult egy 
pásztorjátékot, melyet elõadtunk 
Nyíregyházán a Bárczi Gusztáv 
Általános Iskolában, a nyírmadai 
Mûvelõdési Házban, valamint a 
Humán Szolgáltató Központ falai 
között. A közönség mindhárom 
fellépésen odaadó figyelemmel kísérte 
elõadásunkat. A szereplõk Jézus 
születése napját idézték fel, az 
elõadáson meg elevenedtek  a hajdani 
betlehemi történések. A klubtagok a 
mûsor befejeztével kellemes kará-
csonyi ünnepeket kívántak, majd egy 
éneket adtak elõ. 

A karácsonyi ünnepségünkön a megjelenteket köszöntötte az 
intézményvezetõ asszony, majd Kálmán Béla polgármester úr szólt az advent 
és a karácsony jelentõségérõl. Ünnepi gondolatai után szeretetteljes és 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánt, és gyümölcsökkel kedveskedett az 
önkormányzat nevében.  
Néhány klubtag felöltöztette a közös fenyõfát, majd meggyújtotta az adventi 
koszorún lévõ gyertyákat. Fergeteges bulival, tánccal zártuk az évet.
Köszönjük a szülõknek, a hozzátartozóknak, hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek minket, és talán a legdrágább dolgot ajándékozták egymásnak: 
az idejüket.
Kedves Klubtagok! Õszintén, tiszta szívbõl köszönjük, hogy aktív részesei 
voltatok a klub eredményességének, és azt a bizalmat, valamint idõt, amit a 
mindennapok alkalmával együtt tölthettünk! 

 Kissné Czipták Judit
terápiás munkatárs 

  A Szociális Ápolási-Gondozási 
Központban február 9-én tartották 
a farsangi ünnepséget. A lakók, a 

dolgozók egyaránt jelmezbe 
öltöztek, és elõadták a 

Hamupipõke címû mesejátékot. 
Elsiratták, majd elégették a kisze-
bábot, végül bállal zárták a napot. 
A ráadás mi más lehetett volna, 

mint az ilyenkor szokásos farsangi 
fánk.

Idõsek álarcban
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Himnusz születettHimnusz született
• Mint minden évben, idén is szép és hangulatos volt a karácsonyi 

ünnepségünk. A mûsort Bereczné Herczegh Éva Zsuzsanna, Kliebert Anita, 

Kovácsné Kertész Csilla, Gebri Viktória állította össze.
Nagy sikert aratott a Nelson együttes Karácsony éjjel címû száma. A dalt 

iskolánk lánytanulói és Ciki adták elõ. A mindenki karácsonyfájánál az 

alkalmi kórushoz csatlakozott Szirota Dzsenifer is.
• Iskolánkban 2015. december 31-ével lejárt a két igazgató-helyettes 

megbízatása. Fazekas Béla és Kálmánné Balogh Ildikó megpályázta a 

megbízatást. A tantestület, a szülõk, a diákönkormányzat egyhangú 

támogatásával a KLIK Vásárosnaményi Tankerülete öt évre kinevezte õket.
• Nagy gondot okoz iskolánkban néhány tanuló viselkedése, ok nélkül 

ütnek. Mivel 14 éven aluliak, a szülõkkel való megbeszélés mellett a Humán 

Szolgáltató Központnak esetjelzõt küldtünk.
• Gönczi György, a bûnmegelõzéssel foglalkozó, iskolai elõadásokat tartó 

„iskolarendõrünk” januárban és februárban a 6-7. évfolyamon tartott 

elõadást. Témája az iskolán belüli erõszak, a kötekedés, a másikra odafigyelés 

volt.
• Sok esetben gondot okoz a fejtetvesség. A védõnõkkel való egyeztetés után 

kialakult a törvény által is elõírt rendszer. A szülõ köteles ellátni gyermekét, 

kezelni a fejtetvességet, majd errõl írásban nyilatkozni az iskola-védõnõnek. 

További gond esetén a törvény elõírásait szükséges alkalmaznunk. Szükség 

esetén a védõnõ segítségével az önkormányzat ad szert.
• Január 25-én 171 alsós gyerek lépett fel az aulában kulturális bemutatón. 

A színes mûsorban volt néptánc és moderntánc, népi- és gyermekjáték, 

jelenet, népmese. Sok szülõ eljött, hogy gyönyörködjön gyermekében.
• A szülõk - reméljük megfelelõ felelõsséggel - döntöttek gyermekükkel 

együtt a középiskolai jelentkezésrõl. A 8.-os osztályfõnökök elkészítették és 

postázták  a lapokat. 
• Lezárult az elsõ félév, január 29-én kiosztottuk a bizonyítványokat.
Létszám:    583 fõ Mulasztás: 80 fõ  ( ebbõl     7 fõ 50 óra fölött)
HHH:       392 fõ Magántanuló: 5 fõ
NKO:       370 fõ Félévi tanulmányi átlag: 3,06  (tavaly: 3,2)
Esetjelzõ a gyermekjóléti szolgálat felé:  44 esetben
Családlátogatás:  122 alkalommal volt.

Diákjaink is megemlékeztek a 
Magyar Kultúra Napjáról. Az alsós 
színjátszós gyerekek január 22-én 
emlékmûsorral köszöntötték a 
Himnusz születését. A felsõ 

tagozaton a 7-8. osztályos csapatok 
mûveltségi vetélkedõn vettek részt, 

amely a 7. a. osztály csapatának 
gyõzelmével zárult.  

A magyar A magyar 
kultúra napjakultúra napja

    Január 26-án rendeztük meg 
hagyományos vetélkedõnket a 7. és 
8. évfolyamosok részére. A délutánt 

a 4.b. osztályosok színvonalas 
mûsora nyitotta meg, felkészítõjük 

Kovácsné Kertész Csilla volt. 
A vetélkedõ feladatai érintették a 

reformkori Magyarország épületeit, 
kultúráját, kiemelkedõ alakjainak 
életét, József nádor munkásságát.  
A versenyzõk elõzetes feladatként 
reformkori újságot szerkesztettek. 
Az elkészült munkák a csapatok 

felkészültségét, kreativitását 
bizonyították. Az interaktív tábla 
lehetõségeit kihasználva puzzle 
játék zárta a vidám hangulatú, 

tartalmas délutánt. 
• Január 18-án ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját a Mi Kisfalunk 
Egyesülettel együtt. Meghívott vendégünk volt dr. Szöllõsy Tibor, aki saját 
mûveibõl olvasott fel. Gazdagította a napot Nagy Sándorné és Kálmánné 
Balogh Ildikó elõadása.
• Február 13-án Farsangi - Valentin napi batyus bált szerveztünk a 
mûvelõdési házban, ahol a zenét a Murzsa Duó szolgáltatta, és tombola 
ajándékokat sorsoltunk ki.
• Március 8-án, kedden 17 órától tartjuk a Városi Nõnapot tartunk, melyre 
minden hölgyet szeretettel várunk. 
• A március 15-ei megemlékezést március 11-én, pénteken 15 órától tartjuk 
a 48-as emlékmûnél. Mindenkit szeretettel várunk!

A közmûvelõdés híreiA közmûvelõdés hírei

iskolai hírek
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Napsugaras hírek
 Farsang Az óvónéninek is ügyesnek kell Mese, mese, mátka…..

lenni?   Ha február, akkor farsang! Gyerekek,    Ahogy mondani szokták, a nagy 
felnõttek nagy lázban égtek, s sikerre való tekintettel ebben a nevelési 

évben is szeretnénk mesemondó készülõdtek a télbúcsúztató mulat-
délutánt rendezni fõleg nagycsopor-ságra, melyet minden csoport a neki 
tosoknak, de kisebbeket is szívesen megfelelõ idõben tartott meg. 
látunk, ha éreznek magukban elég Látványnak sem utolsó ilyenkor az 
bátorságot, és persze a szüleik vállalják, óvodánk: színesre festett bohócok 
hogy segítenek otthon megtanulni a kacsintgatnak a falakról, a lámpákról 
kiválasztott mesét, amihez segítséget lelógva, s persze lufik minden 
nyújtunk. A célunk: megszerettetni mennyiségben.  
velük a meséket, közelebb hozni õket a    Mindenki szívesen bújt ezen a napon 
könyvekhez, az olvasáshoz. jelmezbe, maskarába. Sok vidám 

Ha beteg a gyerekverssel, dallal zavartuk el (remél-   Óvodánkban is zajlanak a 
    Kérjük mindenki érdekében, hogy a hetõleg) a hideg telet, s jöhettek a tréfás minõsítések, melyekre a pedagógusok beteg gyerek maradjon otthon néhány versenyek, a tánc!   Azt akartuk, hogy egyénileg, meghatározott idõpontban napot, hiszen otthon hamarabb felszabadultan, mindenféle „megfe- jelentkezhetnek. Mind írásban, mind meggyógyul. Ne hanyagolják el õket, lelési kényszer” nélkül élvezzék ezt a gyakorlatban komoly, mindenre vigyék orvoshoz, ha szükség van rá, s vidám ünnepet, s ez így is volt. kiterjedõ, hosszú heteken, hónapokon kérjenek róla igazolást.    át tartó készülõdéssel jár ez a folyamat, Beiratkozás

melynek az is része, hogy az érintett 
  Óvodánkban az új gyerekek beíratása 

csoportokba szakemberek látogatnak április 20-a és május 20-a között lesz. 
el, akik megnézik  egy délelõttjüket. Köztudott, hogy minden 3. életévét 
   Idõrendi sorrendben Molnár betöltött gyereknek kötelezõ óvodába 
Zsuzsanna, Nagy Lívia, Nyíri Lászlóné és járni. Ezúton is kérjük az érintett 
Csernáti Sándorné tett eleget a minõsítõ szülõket, hogy az adott idõben jöjjenek 
eljárásnak, s sikeres minõsítésüknek el óvodánkba (a gyerekek TAJ-
köszönhetõen léphetnek következõ kártyájával, lakcímkártyájával, szüle-
fokozatba. tési anyakönyvi kivonatával együtt), s 

írassák be gyermeküket.
 

     Csodavárban  Mackó nap macis ételeket fogyasztottunk: mézes 
   Egy TÁMOP- os pályázatnak vajas kenyér, medvesajt, mézes    Idén elõször rendeztünk Mackó 
köszönhetõen a nyíregyházi Csodavár puszedli, málnaszörp került az napot a gyerekházban. A nép-
Kora i  Fe j l e sz tõ  Centrum és  asztalra. A gyerekek és a szülõk hagyomány szerint, ha a medve 
Játszóházban tölthettünk egy napot, egyaránt nagyon jól érezték magukat, február másodikán kijön a bar-
ahol a sok színes, szebbnél szebb játék utóbbiak nagyon büszkék voltak kis langjából és meglátja az árnyékát, 
elvarázsolta a gyerekeket. Az „mackóikra”. Szeretnénk ezt a napot  majd visszamegy a barlangba, még 
óriáscsúszda, a labirintus útvesztõ, a minden évben megrendezni .  sokáig tart a tél, viszont ha kint marad, 
„hangok fala”,a mászó- és a tapifal, a Köszönöm Kádár Jánosnak a gyerek-akkor hamar véget ér. Ez alapján jött 
golyófürdõ, a tûzoltó „létra” mind- háznak ajándékozott plüss játékokat, az ötlet, hogy nálunk is legyen Mackó 
mind számos élményt nyújtott. A melyekkel gazdagította a mackó-Nap. Megkértük a szülõket, hogy 
CsodaKert is ámulatba ejtett napunkat.   akinek van macija, hozza el a 
mindenkit. A kicsik különleges Buza Andreagyerekházba, s össze is gyûlt vagy 
anyagokkal, illatokkal, látvánnyal, a gyerekház vezetõjenyolcvan. Ezt a napot rájuk szántuk: 
hangokkal és egyéb tapasztalatokkal reggel a macikkal tornáztunk, macis 
találkoztak, ezek az élmények dalokat énekeltünk, macis mondó-
észrevétlenül segíti fejlõdésüket. kákat mondtunk, elmentünk medvét 
Ezúton köszönjük a Humán vadászni. Készítettünk barlangot, ahol 
Szolgáltató Központnak, hogy segített a mackók megpihenhettek, festettünk 
az  u tazá s  megsze rvezé sében ,  macikat, majd A két kis bocs és a róka 
lebonyolításában. történetét játszottuk el. Tízóraira is 

Mocorgós napok 
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    A hosszúra nyúlt téli álom között van a helye, s tavasszal ott kell Mokri Róbert balhátvéd (Gergelyi-
közben, a karácsony elõtti napon folytatni, ahol õsszel abbahagytuk. ugornyából), s hosszú idõ után 
értékelte focistáink õszi szereplését a Hangsúlyozta, hogy a sorsdöntõ visszatért hozzánk Dancs István. A 
megyei napilap. A cikk szerzõje meccseken nem szabad majd mester úgy véli, a keret nem 
szerint fél távnál egyértelmûen hibázni, hiszen néhány találkozón gyengült, s cél sem változott, azaz 
látszik: csapatunknak minden esélye áll vagy bukik a bajnokság sorsa. dobogón kell végezni.
megvan arra, hogy egyéves önkéntes     Tõle tudjuk azt is, hogy a keretbõl   A tavaszi pontvadászat február 
számûzetés után visszatérjen a két játékos – Fejes János és Bancsi utolsó napján kezdõdik.
megyei elsõ osztályba. Gábor - távozott (mindketten 
   Szõke István játékos-edzõ arról Vásárosnaményba). Az érkezõk 
beszélt, hogy az õsz azt bizonyította, között van Kozma Attila középpályás 
csapatunknak ebben az osztályban (Nyírkarászból), Zakor János 
(azaz a megye kettõben) a legjobbak középpályás, csatár (ugyanonnan), 

•  A rendõrõrsön feljelentést tett az általános iskola egyik nyolcadik 
osztályos tanulója, illetve édesanyja. Az adatatok szerint a sértettet egyik 
osztálytársa január 19-én az iskolában elõzetes szóváltás után tettleg 
bántalmazta melynek következtében nyolc napon túl gyógyuló 
orrcsonttörést szenvedett. A nyomozást súlyos testi sértés bûntett 
elkövetése miatt a Vásárosnaményi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya 
folytatja. 
 
•  Csoportosan elkövetett garázdaság bûntett miatt indult nyomozás.  
Egy négy tagú társaság január 24-én 1 óra körül Nyírmada egyik 
szórakozóhelyén szóváltásba keveredett, ami tettlegességé fajult. Az 
elkövetõk egy részét a rendõrök elfogták és elõállították, majd  
gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozást a kapitányság bûnügyi osztálya 
folytatja. 

• A naményi rendõrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya 
nyomozást folytat egy helyi lakos ellen közúti veszélyeztetés 
bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 
rendelkezésre álló adatok szerint a sértett gyalogolt Nyírmada egyik 
utcáján,  amikor az elkövetõ az általa vezetett gépjármû  kormányát a 
sértett irányába irányította. Õ a gépkocsi elõl az árokba ugrott, így ütközés 
és személyi sérülés nem történt. Mivel az elkövetõ a sértett életét, testi 
épségét közvetlen veszélynek tette ki,  gyanúsítottént hallgatták ki. 

•  Állatkínzás vétség és orvvadászat bûntett elkövetésének megalapozott 
gyanújával folytat eljárást a rendõrség egy nyírmadai lakossal szemben. A 
férfit február 6-án délelõtt többen látták, amint egy körbekerített 
játszótéren bottal agyonvert egy oda betévedt õzet. Amikor rászóltak, az 
állatot hátrahagyva elmenekült, de a rendõrök rövidesen elfogták. 
Gyanúsítotti kihallgatásakor a férfi azt mondta, hogy azért ölte meg az 
õzet, hogy otthon megfõzzék.

•  Február 13-án egy idõs nénit rabolt ki két fiatalember. Az Ady Endre 
utcán sétáló asszony kezébõl kirántották a táskáját, majd némi huza-vona 
után elszaladtak, a táskát kiürítették. A térfigyelõ kamera segítségével az 
elkövetõket hamarosan elfogták, és bíróság elé állították. A felnõtt két év 
három hónap bûntetést kapott, a fiatal korút három és fél év javító intézeti 
nevelésre ítélték.
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