
NYÍRMADA  NAGYKÖZSÉG  KÖZÉLETI  LAPJA       XII.  ÉVFOLYAM  2.  SZÁM      2009.  MÁRCIUS – ÁPRILIS      ..NYÍRMADA  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA    •  XIX.  ÉVFOLYAM  2.  SZÁM  •  2016.  MÁRCIUS - ÁPRILIS  

Itt van május elseje!
Az  ünn ep  j e g y é b en  3 0 - á n  
(szombaton) a szõlõlaposi tónál 
horgászverseny kezdõdik már 
hajnali 6-kor. Május elsején aztán az 
óvodások mûsorával, a májusfa 
feldíszítésével beköszönt az év sokak 
szerint legszebb hónapja. Most sem 
maradnak el az ügyességi játékok, 
vetélkedõk, kispályás focimeccsek. 
Délután 3 órakor a Desperado 
együttes ad koncertet, fél 5-tõl pedig 
Sós Fecó és Hencsy szórakoztatja a  
közönséget.

Ágh István:
Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,

napraforgó                 
virág voltam álmomban,

édesanyám,
te meg fényes nap voltál,

napkeltétõl
napnyugtáig ragyogtál.

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat

    Újabb, városunk épülését, infrastrukturális fejlesztése a kielégítõ nagyterem fény- és 
szépülését, az itt élõk kényelmét, lapunkban már több alkalommal hangtechnikával), a piac bõvítése, 
komfortérzetét javító pályázatok említett egységes egészségügyi szilárd burkolatú út építése, illetve 
elõkészítésérõl tájékoztatta lapunkat centrum kialakítását célozza. Siker felújítása, valamint zöld területek, 
Éles Róbert, a polgármesteri hivatal esetén helyet kapna benne (az Ady E. pihenõparkok kialakítása az 
településfejlesztési menedzsere. A utca 29. szám alatti ingatlanban) a egységes, szép utcakép érdekében. Ide 
projektek közös vonása, hogy két háziorvosi, a gyermek- és kapcsolódnak még szoft elemként a 
valamennyit a Területi és Település- fogorvosi rendelõ, valamint a bûnmegelõzést, a közbiztonságot és a 
fejlesztési Operatív Prog-ram (TOP) védõnõi szolgálat. Mivel a teljes közlekedésbiz-tonságot szolgáló 
keretében hirdették meg, s mind- költség 95 millió forint, s az elsõ rendezvény-sorozatok. A pályázatot 
egyik száz százalékos támogatott- körben a maximális támogatási május 17-ig kell benyújtani   

   Végül készül egy a települési ságú, azaz nem igényel saját erõt. összeg 60 millió forint, ez 
A szociális alapszolgáltatások infra- környezetvédelmi infrastruktúra voltaképpen két pályázat, a második 
struktúrájának bõvítése, fejlesztése fejlesztését szolgáló, 150 milliós ütemben a hiányzó 35 millió forint 
elnevezésû program a Humán pályázat is, amely a belterületen lévõ elnyerését reméljük. A benyújtás 
Szolgáltató Központ mellett lévõ vízelvezetõ árkok, vízgyûjtõk határideje ebben az esetben május 4-e.
épület felújítására irányul. A pályá-zat    A legnagyobb, 320 millió forintos kiépítését teszi lehetõvé. Ennek 
benyújtásának határideje április projekt a „zöld város” nevet viseli. benyújtási határideje július 29-e.
29-e. Ennek lenne része a mûvelõdési ház 

belsõ felújítása (a lakossági igényeket    Az egészségügyi alapellátás 

Pályázati tervek

 A polgári védelem világnapja 
alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságon  megyei igazgató 
február 25-én elismeréseket adott át.

  Ajándéktárgyat kapott kiemelkedõ 
teljesítménye jutalmául , 
a polgármesteri hivatal közbiztonsági 
referense.

Varga Béla

Tamási Zoltán

 A polgári védelem világnapja 
alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságon Varga Béla megyei igazgató 
február 25-én elismeréseket adott át.

  Ajándéktárgyat kapott kiemelkedõ 
teljesítménye jutalmául Tamási Zoltán, 
a polgármesteri hivatal közbiztonsági 
referense.

ElismerésElismerés

Nemzeti ünnepünkrõl március 11-én 
emlékezett meg városunk Leányok, legények, húsvét



.2 201 6.  MADAI HÍREK

   Amint arról lapunkban is olvashattak, a szõlõlaposi 
szabadidõ park és tó üzemeltetõje tavaly visszaadta 
megbízatását, s a testület a Mada-komm Kft-re bízta a 
létesítményt. Takács Sándor ügyvezetõ elmondta, hogy 
tavasszal elvégezték a tó medrének rehabilitációját, a 
karbantartást, hogy kulturált körülmények fogadják az 
ide látogatókat. Ezt követi a halak telepítése, amivel azt 
a lakossági igényt kívánják kielégíteni, hogy legális, 
jogilag szabályozott módon lehessen itt pecázni. Ezen, 
valamint a házirend megfogalmazásán dolgoztak 
április közepén.
   A társaság már harmadik éve foglalkozik uborka 
termesztésével, immár hatezer méteren. Folya-matosan 
haladnak az elõkészítõ munkák: a támrendszer 
felülvizsgálata, a talaj elõkészítése, a trágyázás. Itt 46 fõt 
foglalkoztatnak, s további 24-en termelnek 4,5 
hektáron egyéb zöldségeket.
   Az egy mintaprogramban megvalósítandó savanyító 
üzemrõl annyit tudtunk meg, hogy a tavaly 
elkezdõdött munka a szakhatóságok lassúsága miatt a 
tervezettnél vontatottabban halad. A jogerõs építési 
engedély birtokában elkészültek az alapozással, állnak a 
falak, folynak a gépészeti munkák (fûtés, víz, 
szennyvíz). Azt tervezik, hogy május végére kilencven 
százalékos készültségi állapotban lesznek.

   Amint arról annak idején beszámoltunk, a szociális 
városrehabilitáció keretében két nagy épület újult meg. 
Az egyik az Ady Endre utca 110. szám alatti, ahová azóta 
beköltözött a Mocorgó gyermekház. A másik a Madách 
utca 5. szám alatti ingatlan, amelyet Segítõ ház néven 
emlegettünk.
    Ez utóbbiról Haklik Tiborné, a Nyírmadai Humán 
Szolgáltató központ vezetõje elmondta, hogy a ház 
intézményük telephelyeként mûködik, s a szükségletek 
feltárása érdekében végzett vizsgálat után itt kap helyet a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye. 
Március 31-e óta rendelkeznek a jogerõs engedéllyel, 
tehát nincs akadálya annak, hogy megoldják félszáz 
érintett napközbeni ellátását. 
   Az orvosi szakértõi vélemény beszerzése után (ebben is 
tudnak segíteni) szeretettel várják a rászorulókat és 
kísérõiket (családtagjaikat, barátaikat, szomszéd-jaikat), 
hogy térítésmentesen igénybe vegyék szolgáltatásaikat, a 
kézmûves és szabadidõs foglalkozásokat, a sport és 
kulturális tevékenységeket, a napi egyszeri étkezést. 
Olyan mindennapi dolgokban is készek segíteni, mint a 
haj- és körömvágás, a tisztálkodás, a mosás. A terápiás 
munkatársak reggel fél 8-tól délután fél 2-ig fogadják az 
érkezõket.
   További részletek iránt érdeklõdhetnek a (45) 492-509-
es telefonszámon.

rászorulónak
Segítség félszázSûrû napok a

Mada-komm Kft-nél

A Romák Nyírmadáért Egyesület ezzel a jelszóval 
szervezett szemétszedést március 5-én négy utcában, 
csaknem ötven résztvevõvel.

Tégy a környezeted tisztaságáért!
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   Õsszel lesz 25 éve annak, hogy háziorvosok) elkészítik az elõter-
városunk (akkor még községünk) jesztéseket, s ezt a folyamatot 
jegyzõje betölti ezt a tisztséget. A köteles a jegyzõ figyelemmel 
közelgõ évforduló apropóján kísérni, felügyelni. Ugyanez 
kértük arra, hogy beszéljen vonatkozik az önkormányzati  
lapunknak munkájáról, fel- bizottságokra is. Kötelezõ részt 
adatairól. venni a testületi üléseken, ügyelni 

kell a jogsza-bályi hierarchia -  Mikor, hogyan került 
betartására, betartatására (a Nyírmadára?
rendelet jogsza-bálynak minõsül, -  Szegeden, a József Attila 
a határozat nem), a szavazati Tudományegyetem állam és 
arányokra, a Szervezeti és jogtudományi karán szereztem 
Mûködési Szabályzat betartására. d iplomát 1989 -ben.  Pá lya -
Mindez vonatko-zik a Roma kezdõként rövid ideig jogta-
Nemzetiségi Önkor-mányzatra is. nácsosként dolgoztam, majd két év 
A testületi üléseken történteket elteltével egy jegyzõi feladatok 
jegyzõkönyvbe foglal-juk, az ellátására kiírt pályázat révén -   A jegyzõ dolga a elkészített jegyzõkönyvet pedig kerültem ide. Ennek hamarosan, polgármester i  h iva ta l  felterjesztjük a jogszerû-séget idén õsszel lesz negyedszázada. mûködtetése is.felügyelõ kormány-hivatalnak.Akkor – az azóta elhunyt – Kósa 

-  A hivatal köztisztviselõinek én -  Hogyan jellemezné a másik Barna volt a polgármester, s õ volt a 
vagyok a munkáltatója, s ez fõ feladatkört?község elsõ embere a következõ 
településünkön 13 dolgozót ciklus-ban is. Õt követte 1998 és -  Röviden: a jegyzõ a helyi 
érint (közülük öten pénz-2002 között Iklódi László, majd közigazgatás elsõ számú vezetõje, 
ügyesek!) Az apparátus munkáját utána az immár négy alkalommal felelõse. Elsõ fokú hatóságként 
segíti további három személy (a megválasztott Kálmán Béla. Itt járunk el egy sor a lakosságot 
gépkocsivezetõ, a hivatalsegéd és jegyzem meg, hogy a jegyzõ felett a érintõ ügyben. Jellemzõ, hogy 
a takarító), s van még két munkáltatói jogokat hosszú idõn korábban egy hatásköri jegyzék-
közmunkás kollégánk. át a képviselõ-testület gyakorolta, ben több mint hatezer faladat 
-  Hogyan érintette a hivatalt 2013 óta azonban ez a mindenkori szerepelt, jóllehet egy ilyen 
a járások megalakítása?polgármesterhez került. kisvárosban ennek csak egy 
-  A járásokat 2013. január töredéke jelenik meg (bár mindig -  A jegyzõt legtöbbször úgy 
elsejével hozták létre ismét. Ez fe lbukkannak új  ügyek…).  e m l e g e t i k ,  h o g y  õ  a  
azt jelentette, hogy két kiváló Olyanokra gondolok, mint törvényesség legfõbb õre.
kollégánkat (Bacsóné Bodnár például az anyakönyv, a birtok--  Ez igaz, de a feladatok két fõ köre 
Melindát és Czifráné Mátyus háborítás, a helyi adózás, határozható meg. Az egyik az 
Ilonát) rögtön elvitték tõlünk… szociálpolitikai ügyek és még önkormányzat mellett végzendõ 
Ezen kívül egy sor hatáskört – hosszasan sorolhat-nám.munka. A testület az adott év elején 
gyámhatósági, szociálpolitikai -  Választások idején igazi elfogadja munkatervét, amely 
(közgyógyellátás, ápolási díj, „csúcsra járatás” van.tartalmazza a testületi ülések 
foglalkoztatást helyettesítõ tartalmát, a megvitatásra, döntésre -  Óriási feladat és felelõsség hárul 
támogatás stb.) - elvittek tõlünk. váró témákat (ezt persze a valós ránk ilyenkor, s ez igaz a népsza-
-  Pedig az önkormány-folyamatok rendszerint felülírják, vazás esetén is. A helyi választási 
zatiság egyebek között arról kiegészítik, természetesen vannak iroda vezetõjeként a jegyzõ felel 
szól, hogy a döntések ott évrõl évre visszatérõ, kötelezõen mindenért. Meg kell határozni 
szülessenek, ahol az ügyek elõírt napirendi pontok, amelyeket például a szavazóköröket ,  
keletkeztek, ahol rendel-fel kell venni a tárgysorozatba). A koordinálni, ellenõrizni kell a 
kezésre állnak a szükséges hivatal szakemberei, illetve a helyi választási bizottság, a 
információk…beszámo-lásra kötelezett, tájé- szavazatszámláló bizottságok 
-  Nem vitatkozom.koztatásra felkért intézmények, munkáját, a szavazatok össze-

szervezetek, személyek (például a sítését.

Negyedszázada településünkért:
                            Dr. Horváth Andrea jegyzõ
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Gazdálkodók figyelmébe
ültetésével még várhatunk néhány hetet. A pásztorok napja
Számos fajtából választhatunk, de Április 24-e Szent György, vagyis a 
amikor a piacon palántát válogatunk, ne pásztorok napja. Európa nagy részén õsi 
feltétlenül a legmagasabb növendékeket pász torünnep ,  az  á l l a tok e l sõ  
válasszuk ki, hanem inkább az erõs kihajtásának a napja.  A régi hiedelem 
gyökérrel, vastagabb szárral rendel-szerint Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre, 
kezõket. A paradicsomot érdemes egy ajtókra tüskés ágakat tettek, hogy a 
karóhoz kikötni, mert az a termés boszorkányokat távol tartsák. Az 
súlyánál fogva eldõlhet. A paprika állatokat - az ártó szellemek, a rontás 
önmagában is megáll. Ezek a növények elkerülése végett - Szent György napi 
meghálálják, ha öntözzük is õket, tûzön hajtják keresztül, hogy a füsttõl 
természetesen egy kis szerves trágyát is megtisztuljanak. Mostanában már se tûz, 
igényelnek.      se füst, az állattartók zöme felszá-molja a 

hulladék égetése a május 16. és október                                                             gazdaságot, állam pedig kompen-
14. közötti idõszakban csak az önkor-zációkkal igyekszik enyhíteni a gazdák Virágzik a meggyfa
mányzathoz két nappal korábbi helyzetén (most például a 15 forint a tej A meggypiacon nagy az áringadozás, a bejelentés után lehet. Égetni a 8 és 19 óra esetében). termés- és az árelõrejelzés a piaci közötti idõszakban szabad. Közte-Mivel hazánk Európa azon országai közé viszonyok ismeretét segíti elõ. A piaci rületen, ünnepnapokon és vasárnap tilos tartozik, melyek az éghajlatváltozás átláthatóság növelése érdekében termés- égetni. A szabályok megszegése esetén az hatásaival szemben a legsérülé- és árprognózis rendszert hoz létre a önkormányzat, a környezetvédelmi és a kenyebbek, egyre gyakrabban tapasz- Zöld s ég -Gyümölc s  Szakmaköz i  tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.talható a sivatagi klíma a térségünkben, Szervezet (FruitVeB), valamint a Nemzeti 

kiszáradnak a legelõk, csökken a Agrárgazdasági Kamara (NAK) az ipari 
A növényvédelemrõlfelszínalatti víztükörszínt,növekszik az meggy piacán. A rendszert, amely április 

Régi probléma és egyben uniós elvárás is, ivóvízbázisok sérülékenysége. közepén a meggyfák virágzását követõen 
hogy nyilvántartás készüljön a kezdi meg mûködését, a Föld-
hazánkban az árutermelés során mûvelésügyi Minisztérium (FM) Kertészkedünk alkalmazott növényvédõ gépekrõl. Egy új megbízása alapján dolgozta ki a két Tavasszal a gyomon kívül saláta a rendelet  szer int  minden egyes  szervezet. Mûködteté-sére azért van leggyorsabb növény, amely elõször növényvédelemre alkalmazott gépet szükség ,  mert  a  magyar  ipar i  kibújik a talajból. Ez a növény ugyan mûszaki felülvizsgálat alá kell vetni. meggypiacon az utóbbi másfél év-gyorsan fejlõdik, viszont hamar meg is Ennek kötelezõ paramétereit, vizsgá-tizedben olyan nagy volt az áringadozás vénül. A salátát már 3-4 leveles landó elemeit a rendelet teljes –  60-230 forint közötti –, hogy ehhez a állapotában betakaríthatjuk, így történik részletességgel tartalmazza. Amennyiben piaci szereplõk nem tudtak alkalmaz-egyúttal az egyelés. Tehát ha egy növényt a vizsgálaton az adott gép megfelelt, kodni. A termés- és az árelõrejelzés a piaci eltávolítunk, a mellette lévõknek lesz akkor használható növény-védelmi viszonyok ismere-tét, az ahhoz való helye növekedni. A sárgarépa és a petre- tevékenységre. A vizsgálatot 3 évente kell alkalmazkodást kívánja aktív módon zselyemgyökér számára is kedvezõbb a megismételni, és november 26-a után segíteni a piaci szereplõk elõzetes könnyû, homokos talaj, ami nálunk válik kötelezõvé. Errõl a kijelölt hatóság tájékoztatásával. Az árprognózis lényege, jellemzõ. A kötött talajunkon is képesek (jelenleg: NÉBIH) nyilvántartást is fog hogy például a várható termés megnõni ezek gyökerek, de a mérete és vezetni, így az élelmiszerbiztonság, a mennyisége, a meggybefõtt készlet-formája jelentõsen elmarad attól, amit a környezetvédelem szempontjából is szintje, az export mennyisége vetítse zöldségesek polcain megszokhattunk. A követhetõ, ellenõrizhetõ lesz. elõre a várható piaci viszonyokat. A gyökér fejlõdéséhez ugyanis laza talajra Sokat hallhattak gazdák mostanában a prognosztizált ár csak orientációs célt van szükség, ellenkezõ esetben a gyökér deflektorról. Ez nem más, mint egy szolgál, a spekulációt kívánja megelõzni girbegurba lesz és vékony. A borsót és a csõvezeték, amelyet a vetõgépekre kell az átláthatóság javításával. Remélhetõleg babot mindig úgy vetik, hogy azt zölden, felszerelni, amennyiben azzal csávázott ez a kezde-ményezés a termelõ érdekét frissen be is takarítják. Nem várják meg, vetõmagot vetnek.szolgálja, és nem ismétlõdik a tavalyi 70 míg megszárad a bab, hanem zsengén 

forintos induló meggy ár. A növényvédõ szert a forgalmazás és a 
leszüretelik, a hüvelyeket feldarabolják, 

felhasználás szempontjából a Nemzeti 
és mélyhû-tõbe teszik. A borsó 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal I., II. Szabályozott égetésbetakarítási idõ-pontjára nagyon oda kell 
és III. forgalmi kategóriába sorolja. Az I. A z  e n y h é b b  t a v a s z i  i d õ j á r á s  figyelni. Nem véletlenül hívják a nagy 
és II. kategóriába sorolt növényvédõ beköszöntével nagyobb az esélye a üzemi zöldborsótermesztést perc-
szerek forgalmazásához, vásárlásához, szabadtéri tûzesetek keletkezésének, technológiának. A zöldborsó akár órák 
felhasz-nálásához, továbbá a növényvédõ aminek fõ oka az emberi gondatlanság. vagy egy nap alatt is képes megvénülni, 
s z e r r e l  v égze t t  növényvéde lmi  Önkormányza tunk r ende l e tben  azaz keserûvé, keménnyé válik a 
szolgáltatáshoz forgalmazási, vásárlási, és szabályozta az avar és a kerti hulladék hüvelyben lévõ mag, amely aztán kevésbé 
felhasználási engedély szükséges. égetését, valamint a szabadtéri tûz-élvezhetõ. Ha a megfelelõ betakarítás 

gyújtást. Az avar és a kerti hulladék idõpontját elhibázzák, akkor ténylege-
Fejér Viktóriamegsemmisítése elsõsorban helyben sen hiába dolgoztak.
mezõgazdásztörténõ komposztálással történhet. A A paradicsom és a paprika palánta 

komposz-tálásra alkalmatlan avar és kerti 



. 5

A „falunk” a városért
   A Mi kis falunk Egyesület tagjai ételeket, amelyeket aztán közösen 
március 17-én a Humán Szolgáltató fogyasztottak el.

   Az egyesület idén is meghirdeti a Központba látogattak el, ahol húsvéti 
Virágos utca elnevezésû pályázatot. dekorációkat készítettek együtt a 
Arra kérik városunk lakóit, hogy fogyatékkal élõkkel.

   Március 21-én a Tájházban díszítsék, szépítsék, virágosítsák a 
tavaszváró rendezvényt tartottak, portájuk elõtti, utcafronti részt. Az 
melyre meghívták az általános iskola eredményt a városnapon hirdetik ki.
alsós osztályait. Juha Bertalanné, az 
egyesület elnöke a hamvazószerdától 
húsvétig terjedõ jeles napokról, a 
húsvéti nép-szokásokról beszélt a 
gyerekeknek. Felelevenítették a 
húsvéti játékokat (pl. tojáskeresés), a 
hagyományos tojásfestést (hagyma-
héjjal), s a locsolkodás sem maradt el. 
Elkészítették az ételszenteléshez való 

Március 15.  nyuszi kvízre. Nagyon jó hangulatban nagyobb tér áll a rendelkezésünkre, 
telt a délelõtt, mindenki nagyon jól nagyobb az udvar is. Várjuk, azokat is, A tavasz elsõ ünnepe március 15-e, a 
érezte magát. akik csak szeretnék néha egy kicsit forradalom és a szabadságharc 

gy e rmek tá r s a s ághoz  s zok t a tn i  kezdete. Ebbõl az alkalomból a szülõk 
csemetéjüket. A szülõk számára is készítettek nemzeti színû jelképeket, 
kínálunk programokat (beszélgetõ amelyeket a '48-as emlékmûnél a 
körök, fórumok, mosási lehetõség, gyerekekkel együtt helyeztünk el.
számítógép használata).

Buza Andrea
 gyerekház vezetõ

Elköltöztünk
Az idei tavasz változást hozott a 
gyerekház életébe, ugyanis új helyre 
költözött a Mocorgó. Immár a 
gyerekház is mûködési engedély 

kötelessé vált, a kormány az engedélyre Nyuszi - buli
a tûzvédelmi szakhatóságot jelölte ki. G y e r e k h á z u n k b a n  i s m é t  
Az ellenõrzés során a megyei megrendeztük a nyuszi bulit a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyerekházasok legnagyobb örömére. A 
nagyfokú hiányosságot állapított meg, köszöntõ után az iskolások léptek fel 
így a Gyerekház a tevékenységét az Ady nyuszi bugi tánccal, majd a szülõk 
E. utca 110. szám alatti, új építésû jártak kacsatáncot. Ezután Húsvéti 
ingatlanban folytatja tovább (a görög mese címmel egy bábelõadás, majd 
templom mellett). A megújult, a közös tízórai következett húsvéti 
gyerekek számára ideális környezetben ételekkel. Nyuszis fotózással, nyuszi 
napi egyszeri tízóraival, fejlesztõ arcfestéssel, nyuszi simogatással 
foglalkozásokkal, rengeteg játékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Végül a 
várjuk a 0- 3 év közötti gyermeket szülõket hívtuk egy
nevelõ családokat. Sokkal 
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·   Február 14-én a Murzsa Duo
közremûködésével tartották meg a
Valentin napi bált.
·  A nyíregyházi Szivárvány bábszínház 
elõadásában a Peti manói címû 
darabot nézhették meg március 3-án az 
óvodások és a kisiskolások.
·  A városi nõnapon a polgármester és a 
képviselõ-testület férfi tagjai virággal és 
süteménnyel köszöntötték a lányokat, 
asszonyokat. Szórakoztatásukról 
K o m á r i  P i s t i  e l õ a d ó m û v é s z  
gondoskodott.
· A nagyhét a húsvéti készülõdés 
jegyében telt. A tojásfestés, az 
ab lakdíszek kész í t é se  mel l e t t  
megbeszélték a gyerekekkel a 
húsvéthoz köthetõ néphagyomá-
nyokat, az ünnep vallási fontosságát.

A közmûvelõdés
hírei

· Április 11-én a költészet

 napját ünnepeltük 

Élet a Mocorgóban
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT
Február 11-én tartottuk a meg minden fellépõt. Kertész Csilla tanította be.
hagyományos Valentin napot a 
felsõs tanulóknak. Az idén is nagy Ugyanezen a napon a Humán 
volt az érdeklõdés. Szolgáltató Központban szakmai 

tanácskozáson vettünk részt, ahol 
 m e g i s m e r k e d t ü n k  a z  ú j  

rendszerrel és a Járási Hivatal 
dolgozóival. Természetesen 
esetmegbe-szélésre is sor került.

Március 3-án a Mûvelõdési Ház 
szervezé-sében az 1-2. osztályos Március 17-tõl nyugdíj elõtti 

Februárban hely i  sz inten tanulóink bábszínház elõadáson felmentési idejét tölti Katona 
e l indu l t ak  a  t anu lmány i  vettek részt. Ferencné tanárnõ, aki 40 év után 
versenyek, így a Rigó fütyüljön, a búcsúzik az iskolától.
nyelvész, a rajz, a matematika, a Március elsõ hetében a tavaszi helyesírási. A Rigó fütyüljön ruhákat osztottuk szét. Március 23-án alsós tanulóink megye i  v e r s enyen  három 

sikeresen szerepeltek Takta-bájon, csapatunk vett részt. A megyei 
Márc ius  7 - én a  törvényi  a helyesírási versenyen. 4. nyelvész versenyen négy tanuló 
elõírásoknak megfelelõen az évfolyamon 1. helyezett Durfos képviselte iskolánkat, közülük 
iskolánkban tanító lelkészek Noémi, a 3. évfolyamon 1. Nyári László 7.a osztályos tanuló 
tájékoztatót tartottak a leendõ 1. helyezett Buza János, a 2. 4. helyezést ért el, felkészítõje 
és 5. osztályos tanulók szüleinek.  évfolyamon 2. helyezett Szûcs Romanovicsné Nagy Gyöngyi. A 
a hitoktatással kapcsolatos Luca.helyi rajz verseny nyertesei a 
teendõkrõl. Sajnos nagyon kevés körzeti versenyen sikeresen 
volt az érdeklõdõ.képviselték iskolánkat. Április 6-án a „Szépen helyesen 

magyarul „helyesírási megyei 
A Valentin Tész jóvoltából friss versenyen Tóthfalusi Balázs 4.c Február 19-én tanulóink és 
zöld-ségeket kóstoltak az 1-6. osztályos tanuló 1. helyezést ért el dolgozóink csatlakoztak az  
osztályos gyerekek. ( felk.: Kliebert Anita.)Öltözz Pirosba! akcióhoz. Ezzel a 

Dóra házakat támogatták, ahol a 
szülõk együtt lehetnek beteg Március 7-én tartottuk a nõnapi Április 1 -13. között tartjuk, a 
gyerekeikkel. Hatvanezer forintot ünnepséget ahol az önkor- Mozogj  az  egészségedér t !  
utaltunk át a számlájukra. mányzat virággal köszöntötte a projektet, ahol közös torna, 
Köszönjük a szülõknek, a nõdolgozókat. sorversenyek, futás, ügyességi 
gyerekeknek, a kollégáknak a feladatok várják a gyerekeket.
segítségnyújtást.

Gönczi György továbbra is 
folyamatosan tartja elõadásait, Április 11. „ A magyar költészet 
beszélgetéseit tanuló-inkkal (már napja”. A felsõsök József Attila – 
a teljes felsõ tagozat részt vett). versekkel díszítették az iskola és 

lakóházuk kerítését, majd rövid 
megemlékezésen vettek részt Iskolánk focicsapata (Fazekas Béla 
Kissné Jászter Judit irányí-tásával.és Pacuk Péter) irányí-tásával 

s i k e r e s e n  s z e r e p e l t e k  a  
diákolimpiai versenyeken.

Diák j a ink  márc ius  15 - én  Február 26-án volt az iskolai 
megkoszorúzták a temetõben f a r s ang .  A  hagyományos  
Hunyadi Ferenc sírját, az iskola jelmezbemutatón 206 gyerek 
elõtt Patay István szobrát és a lépett fel. A többségében csopor-
Hunyadi emléktáblát, valamint tos bemutatók nagy sikert arattak. 
délután a 48-as emlékmûvet. Az Az SZMK tagjai süteményt 
ünnepi mûsorokat Kovácsné árusítottak és ajándékkal leptek 
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Napsugaras hírek
Nõnap Nézegettünk könyveket, képeket, szó esett élményt adnak a gyerekeknek.

Petõfirõl, megilletõdve hallgatták a  Az egyes ünnepek jó alkalmat adnak arra, Búcsú
Himnusz dallamait. A készített zászlókat, hogy elõtérbe kerüljön egymás tisztelete, A Napsugár Óvoda minden dolgozója 
kokárdákat a napsütéses jó idõben (több megbecsülése. Március 8-án a kisfiúk verssel, számára szép emlék marad az az este, 
csoport „fiai” huszárcsákóban, „lányai” dallal, saját készítésû ajándékkal lepték meg amikor az idén nyugdíjba vonult 
magyaros pártában) vittük a szabadság-harc a „nõket”, a csoport kislányait, s a családjuk kollégánk, Kósa Barnabásné, a Tulipán 
emlékmûvének talapzatához, ahol verseket hölgytagjait is köszöntve. csoport Rita óvó nénije köszönt el 
mondtunk, énekeltünk. tõlünk. Évtizedeken át nevelgette a  Március 15.

 Húsvét kicsiket, s mostantól jól megérdemelt 
 Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel pihenését töltheti majd. Szeretettel 
megismertessük a húsvéti népszokásokat, a kívántunk  jó egészséget, boldog 
hagyományokat. Természetesen készültek a nyugdíjas éveket.
festett, kifújt tojások, a kis húsvéti Beiratkozás
kosárkák. Nem maradhatott el a Óvodánkban az új gyerekek beíratására 
locsolkodás sem. április 20-a és május 20-a között van 

Mûsoros délelõttök lehetõség. Köztudott, hogy minden 3. 
Két gyerekmûsornak is örülhettek az életévét betöltött gyereknek kötelezõ 
óvodások, melyeket  a Mûvelõdési Ház óvodába járni. Ezúton is kérjük az 
szervezett:  Nagyotmondó Tóbiásról érintett szülõket, hogy az adott idõben 
láthattunk egy zenés színházi elõadást és jöjjenek el óvodánkba (a gyerekek TAJ-
bábmûvésze is elõadtak egy jó kis mesét. A kártyájával, lakcímkártyájával, születési Az óvodásoknak is lehet már beszélni a 
gyerekek nagyon élvezik, ha bábszínházba, anyakönyvi kivonatával együtt), s írassák bátor huszárokról, a szabadságról, 
színházba visszük õket, hiszen ezek az be gyermeküket.történelmünk nagyjairól, múltunkról. 
élõszereplõs elõadások sok örömet, pozitív 

   A gyermekjóléti szolgálat február 26- Fogyatékosok Nappali Intézmény k ö s z ö n e t k é p p  c s o k i t o j á s s a l  
án megtartotta éves szakmai klubtagjai, mivel beköszöntött a viszonozták. Volt locsolóvers mondó 
tanácskozását, melyen értékelték a tavasz, így elérkezett a Nõnap. A fiúk verseny és kézzel díszített legszebb 
jelzõrendszeri tagokkal az elmúlt év közösen megtanult verscsokorral, tojásverseny is. Ezután vendéglátás 
gyermekvédelmi tevékenységét. kézzel készített ajándékkal, virággal következett, az intézmény dolgozói 

köszöntötték a lányokat, asszo- húsvéti menüt készítettek, a klub-A lakosság által felajánlott, illetve 
nyokat. tagokat pedig nyuszi csomaggal leptük folyamatosan gyûjtött ruhane-

meg. Az ünnepi alkalom táncos mûkbõl, játékokból márciusban   Az 1848-49-es forradalom és 
mulatsággal zárult. ruhaosztást szerveztünk. Az a s z a b a d s á g h a r c  t i s z t e l e t é r e  

tapasztalatunk, hogy egyre többen megemlékeztünk a márciusi ifjakról,    Meglátogattak minket a Mi Kis 
igénylik ezt a szolgáltatást. kézmûves foglalkozáson készített Falunk Egyesület tagjai, akik 

zászlókat tûztünk ki az emlékmûnél. különbözõ feladattal érkeztek.    A GYEA Raiffeisen mindenki ebédel 
Beszéltek a tagoknak a húsvét pályázatán önkormányzatunk idén A cukrászdában minden tagot 
eredetérõl, mi pedig elfogadtuk a ismét sikeresen részt vett, aminek vendégül láttunk süteménnyel és 
meghívásukat a Tájházba, ahol húsvéti köszönhetõen a szegény sorban élõ üdítõvel. 
népszokásokkal, hagyományokkal óvodás, illetve általános iskolás 
ismerkedhettünk meg. gyermekek hétvégenként és az iskolai 

szünetek idején tartós élelmiszerben 
részesülnek. Ez jelen esetben 
településünkön 30 gyermek ellátására 
ad lehetõséget. 
A települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a déli 
meleg fõétkezést a hátrányos helyzetû 
g y e r me k e k  é s  a  r e nd s z e r e s  
gyermekvédelmi kedvezményben   Közeledik az egyik legszebb 
részesülõ, halmozottan hátrányos ünnepünk, az anyák napja, melyre sok     Bensõséges, és meghitt hangulatban 
h e l y z e t û  g y e rmek ek  r é s z é r e  szeretettel várjuk az intézménybe járó ünnepeltük a húsvétot a klubban, az 
ingyenesen biztosítja. Az étel klubtagok szüleit, rokonait! ellátottak egész héten tojást festettek, 
kiosztásában intézményünk aktívan                                                                                      különbözõ technikákkal díszítették a 
részt vett a tavaszi szünet alatt. Kissné Czipták Judit                                                                                   papírból kivágott tojásformákat. A 
A farsang után ismét ünnepelhettek a terápiás munkatárs fiúk meglocsolták a lányokat, õk pedig 
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Mozgalmas napok a Humán Szolgáltató Központban 
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    Március 14-én délután egy Vásárosnamény irányából közlekedõ 
motorkerékpáros a 41-es számú fõút 39-40 km. szelvénye között található vasúti 
átjáró lezárt sorompóját nem vette észre, és annak nekiütközött. Az ütközés 
következtében a motoros nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. 
Ellene közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény miatt a kapitányság 
közlekedésrendészeti alosztálya folytatja a nyomozást.
    Falopás miatt indult nyomozás egy helyi nõ ellen, aki március 29-én a déli órában 
a városhoz tartozó erdõbõl kivágott egy szál akácfát, melyet el akart tulajdonítani. A 
rendõrök tetten érték és ellene a nyomozást a kapitányság bûngyi osztálya folytatja.
  Nyomozás indult kiskorú veszélyeztetése bûntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. Az ügyben az OMSZ munkatársai tettek bejelentést, miszerint egy 
nyírmadai lakóházban rövid ideig felügyelet nélkül maradt egy 6 éves kisfiú, aki az 
asztalról elvett egy gyufát és azzal a ruháját meggyújtotta. A gyermek súlyos, de nem 
életveszélyes, a testének 25%-ára kiterjedõ égési sérülést szenvedett. A sérültet 
mentõhelikopterrel a Miskolci Kórház intenzív osztályára szállították.

Tóth Tibor
õrsparancsnok

Csonka PéternéCsonka Péterné

Madár JánosnéMadár Jánosné

A 16. fordulóval február 28-án vereségével elõnyünk kilenc pontra 
megkezdõdött a tavaszi pontvadászat a hízott.
labdarúgó megyei II. osztály Nyírerdõ    Március 20-án rendezték meg a 19. 
csoportjában is. fordulót. A mieink Vajára látogattak, s gól 
    A listavezetõ Nyírmada a Tiszamenti nélküli elsõ félidõ után sikerült legyûrni a 
SE csapatát fogadta, s 4-0-s félidõ után 7-0- szomszédvár szívósan ellenálló csapatát. 
ra nyert. A gyõzelem arányát tekintve    Húsvétkor a Demecser csapatát láttuk 
talán meglepõ Szõke István játékos-edzõ vendégül. Szõke mester szerint az idény 
meccs utáni nyilatkozata: „Szezon eleji, eddigi legjobb játékával rukkoltunk elõ 
gyengécske játékkal is sikerült nyerni. egy kiválóan játszó ellenféllel szemben. 
Remélem, a folytatásban azért ettõl jobb Ennek volt az eredménye a 4-2 arányú 
teljesítményt fog nyújtani a csapatom.” Azt gyõzelem.
már a szurkoló krónikás kérdezi: mi lesz   Április 3-án Újdombrádon lépett 
az eredmény, ha belelendülünk? (Az ifik pályára csapatunk. Kemény meccsen a 
ugyanekkor 18-0-ra nyertek.) második félidei javuló játékkal sikerült 2-
   A 17. fordulóban Ramocsaházára 1-re legyûrni a házigazdákat. 
látogatott csapatunk. Sûrûn potyogtak a    A következõ meccsnapon, április 10-én 
gólok, (a szünetben 5-3 volt a javunkra), a a Nagydobos csapatát fogadtuk. Az elsõ 
vége 8-4 lett ide. A négy gól a házigazdákat félidõ gyengécske játékot, mindössze egy 
dicséri, ám a mieink gyõzelme így sem gólt hozott, ám a második játékrészben 
volt vitatható. Mivel a rivális Nyírkarász megrázta magát és a gólfát a gárda, s így 
kikapott, elõnyünk a táblázat élén hat hozta a 7-0 arányú gyõzelmet (a 
pontra nõtt. táblázaton elõnyünk 12 pontra nõtt!).
   A következõ körben a Záhony érkezett   Április 17-én, a 23. fordulóban a 
városunkba. A jó iramú meccsen sok Fényeslitke csapatát fogadtuk. A tavasszal 
helyzetünk kimaradt, de végül 2-0-ra (eddig) még veretlen vendégeket sikerült 
gyõztünk. A nyírkarásziak újabb 4-1-re legyõzni. 

Az Egészség Világnapja
   1948.április 7.-én kezdte meg Védõnõi Szolgálat a tanács-adáson 
mûködését az Egészségügyi Világ- meg j e l en t  gye rmekek  s zü l e iné l  
szervezet (WHO). Ennek tiszteletére egészségügyi szûréseket végzett (test-
minden évben ezen a napon tartjuk az tömeg, testmagasság, BMI index, testzsír-
Egészség Világnapját. Az ünnep célja, százalékszámítás, vérnyomás mérés, 
hogy felhívja az emberek figyelmét az vércukorszint mérés és életmód 
egészség megõrzésének fontosságára. Az tanácsadás). A rendezvényen résztvevõk 
egészséget legjobban az életmód nagy örömmel fogadták, hogy ezen a 
befolyásolja, azon belül is a táplálkozás és tanácsadáson nem csak a gyermekek, 
a mozgás. A megfelelõ életmód hanem a szülõk is nagy figyelmet kaptak.
kialakításával mindenkinek magára hárul 
a felelõsség, hogy mindezt szem elõtt  Szabóné Jakab Anikó
tartva éljen. Az Egészség Világ-napján a  védõnõ
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