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Városi majális

A „Pro-Team” Jelentkezési feltétel: Helye: Nyírmada Város 
Rehabilitációs Nonprofit - megváltozott Mûvelõdési Ház

Kft toborzást hirdet munkaképesség Ideje: 2016.06.27. 09.30 óra
megváltozott (jelentkezéskor az orvosi 

munkaképességû emberek szakvéleményt kérjük, hozza Bõvebb információt a 
számára, Nyírmada Városban magával) toborzás napján és helyszínén 

tervezett varroda vagy - dolgozni akaró és vágyó lehet kapni!
szõnyegszövõ üzem létesítése emberek

céljából.

A városi majális a Szõlõlaposi tónál rendeztük nagyon 
szép környezetben.
Reggel 6 órától horgászversenyt rendeztünk 24 fõvel, 
délig volt aki sok kicsi halat fogott, de a végén a kilók 
döntöttek. A versenyt Gajdos József nyerte, nyereménye 
ajándékcsomag.
A délután folyamán a szórakozásé volt a fõszerep. A 
Napsugár Óvoda néhány csemetéje és az óvónénik 
együtt feldíszítették a jelképes május fát, majd vidám 
dalokkal köszöntötték a tavaszt. Kálmán Béla 
polgármester ünnepi köszöntõje után a gyerekek 
birtokba vehették az ugrálóvárat, miközben Romwalter 
Éva szórakoztatta a kicsiket. Vendégünk volt a Desperado 
és Sós Fecó és Hencsy. Reméljük, hogy a hangulatos 
környezetben mindenki jól érezte magát!

Anyák napja

Az anyák napja alkalmából a Szociális 
Ápolási - Gondozási Központban a 

Napsugár óvoda Margaréta csoportja 
szerzett örömet versekkel, zenés mûsorral, 
maguk készítette virággal az intézményben 

lakó nagymamáknak.

Gyermeknap

Május utolsó vasárnapján a mocorgós 
családokkal együtt ünnepeltük a gyerekeket. Az 

egyik nap a sportpályán megrendezett színes 
gyermeknapi programra látogattunk el, ahol a 
gyerekeket ugráló vár, körhinta és zenés mûsor 

várta. Másnap  a gyerekházban folytattuk az 
ünneplést, mókuskerék, horgászos játék, 
aszfaltfestés, zsákbamacska és sok játék 

színesítette a délelõttöt. Minden gyermeknek, 
azt kívánjuk, legyen felhõtlen, boldog és 

szeretetben gazdag gyermekkora.
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Tavaszi testületi témák két menetben
   Május 2-án tartotta idei biztosította õket. Kapdos Gábor     Mada-Komm
m á s o d i k  ü l é s é t  ö n k o r - alezredes, a kapitányság vezetõje     Takács Sándor ügyvezetõ számolt be 
mányzatunk képviselõ-testülete. példaértékûnek nevezte a madai õrs a Mada-Komm Kft. elmúlt évi 
Ezúttal öt napirendi pontot tevékenységét. mûködésérõl, a közfoglalkoztatás 
vitattak meg.                                 h  e l y  z e t  é r õ  l .    A   településüzemeltetési 

Zárszámadás feladatok ellátása mellett a 2015 a 
Közbiztonság    Dr. Horváth Andrea jegyzõ ráépülõ közfoglalkoztatási prog-

   Tóth Tibor százados, õrsparancsnok elkészítette és a képviselõ-testület elé ramok éve volt. Ez azt jelenti, hogy 
Nyírmada város 2015. évi bûnügyi- terjesztette a 2015. évi költségvetés míg 2014-ben vontatottan, nehezen 
közbiztonsági helyzetérõl, a köz- végrehajtásáról szóló rendeletet. Az indultak a programok, tavaly ezek 
biztonság érdekében tett intéz- elõadó Kovács Zoltán pénzügyi áthúzódva megszakítás nélkül 
kedésekrõl és az ezzel kapcsolatos csoportvezetõ volt. folytatódtak (a közutak és a belvíz-
feladatokról címmel készített beszá-    A bevezetõbõl tudhatjuk, hogy elvezetõ rendszerek karbantartása, a 
molót, s tájékoztatta errõl a városunk lakóinak száma az elmúlt év mezõgazdasági és az egyéb, általános, 
képviselõket. Szóbeli kiegészítésében elején 5072 volt. A Munkaügyi hosszú közfoglalkoztatási program). 
elégedetten szólt az õrs épületének Központ adatai alapján a regisztrált Lehetõvé vált egy mini savanyító 
felújításáról. álláskeresõk az év végén elérte a 396- üzem létrehozása.
   A rendõrõrs tevékenységét a ot. Járadék típusú ellátásban 19-en,    A tavalyi foglalkoztatási mutató 755 
törvényes és szakszerû mûködés segély típusú ellátásban 14-en, fõ. Elkészítettek 800 folyóméteren 
jellemezte, az illetékességi területükön rendelkezésre állási támogatásban szilárd burkolattal szikkasztó árkot, 
élõ állampolgárok biztonságérzete jó. 223-an részesültek. 1000 fo lyóméter  be tonozot t  
Ez annak köszönhetõ, hogy új   Önkormányzatunk felhalmozásra és gyalogjárdát. Betonüzemükben 
szolgálati rendet vezettek be, s ezzel felújításra összesen 487 millió folyamatosan gyártották a gyep-
növelték a közterületi jelenlétet. forinttal fordított többet, mint egy rácsokat (4600 darab), mederlapokat 
Szoros kapcsolatot tartottak a évvel korábban. A felhalmozási (2000 darab), betonoszlopokat (300 
társadalmi szervezetekkel ,  az kiadások közül csak néhány darab). Ezek összértéke meghaladja a 
állampolgárokkal, a civil szférával, beruházás fejezõdött be 2014-ben, hárommillió forintot. Továbbra is 
részesei voltak városunk vérke- jelentõs részük áthúzódott a módszeresen ellátták intézmé-
ringésének. következõ, illetve az idei évre. nyeinkben a karbantartási felada-
   T a v a l y  N y í r m a d a  9 2     Az elfogadott költségvetés 97,6 tokat, festéseket s egyéb állagmegóvó 
bûncselekményt regisztráltak, ami az millió forintnyi mûködési hiányt munkákat.
elõzõ évi 83-hoz képest némi tartalmazott. Ezt a kiegészítõ  A vitában ismételten sürgették a 
emelkedést mutat. A nyomozás támogatás 4,1 millió forinttal telephely kialakítását, hiszen olyan 
eredményességi mutatója összes- enyhítette, ezért a forráshiányt kiadási önkormányzati társaságról van szó, 
ségében kiegyensúlyozottnak tekint- megtakarításokkal, csökkentésekkel, amely városunkban mindenütt jelen 
hetõ. A közterületen elkövetett az elért többletbevételekkel kellett van, fennakadás nélkül mûködik, s 
bûncselekmények száma jelentõsen ellentételezni (fejlesztési célú hitelt e z é r t  e l i s m e r é s t  é s  m é l t ó  
csökkent, az eredményesség pedig nem vettünk fel). Látható tehát, hogy körülményeket érdemelnek. Kálmán 
elérte a 85,4 százalékot. A jellemzõ az elmúlt évet is a kiadások Béla hozzászólásában kifejtette, hogy 
bûncselekmények zöme lopás, majd a csökkentése, a kényszerû takarékosság az évi átlag négyszáz foglalkoztatott 
garázdaság, de elõfordult testi sértés és jellemezte, s így sikerült a fizetõ- tevékenysége egyre inkább érték-
rablás is. Gyakoribbá vált a bíróság elé képességet fenntartani. Figyelemre teremtõ, közülük csaknem százan 
állítás, s így a gyors bírósági döntés méltó, hogy a hitelállomány nulla közvetlenül segítik településünk 
Helyes arányban alkalmazták rendõ- forint, a szállítói kötelezettségeknek életét. Jóni Bertalan a kisebbség 
reink a közigazgatási és a helyszíni eleget tettünk, a számlák kifizetése képviseletében azt emelte ki, hogy 
bírságot, a szabálysértési feljelentést, a megtörtént. nélkülük sok romának nem lenne 
figyelmeztetést és a kényszer-    Megállapítható, hogy a tavalyi munkája.
intézkedéseket. Tavaly négy súlyos és költségvetési rendeletben megfogal-    A végén jött a csattanó: Takács 
hét könnyû közlekedési baleset mazott célok teljesültek, a fejlesztések Sándor bejelentette, hogy mind 
történt (az okok közismertek). eredményeként a mûködés taka- mentálisan, mind fizikailag elfáradt, 
Gerõ Csaba képviselõ, Haklik Attiláné rékosabbá vált, a szolgáltatások ezért május végétõl felmentését, 
(elnézését kérjük, amiért elõzõ színvonala emelkedett. munkaviszonyának megszüntetését 
számunkban Tibornénak keresz-    A polgármester hozzászólásában azt kéri. Kérését a testület sajnálattal 
teltük) intézményvezetõ és Kálmán emelte ki, hogy önkormányzatunk a ugyan, de elfogadta.
Béla polgármester egyaránt elis- p á l y á z a t o k  t e k i n t e t é b e n  i s  
merését fejezte ki rendõreink eredményes volt.    M i k é n t  m á j u s  e l s õ ,  
munkájáért, s további támogatásukról azonképpen a hónap utolsó 
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 Hangsúlyozta, hogy tevékenységük fontosak, színtere a közösségi életnek, napján is tanácskozásra hívta a 
segítõ jellegû, az ellátottaknak színes ezek a gyerekek könnyebben képviselõ-testületet a polgár-
programokat kínálnak. Ezen a nyáron beilleszkednek az óvodába. Ezúton is mester. A napirendi pontok 
is készen állnak a gyerekek szünidei felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mindegyike – a két nappal 
étkeztetésére 55 munkanapon át. gyerekház életében mindazok korábbi gyermeknaphoz illõen – 

vegyenek részt, akikért létrehozták!   A Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi a legkisebbekrõl szólt.
feltételei rendben vannak, irodáik,                                                 
fogadó- és tárgyaló szobáik jól Gyermekeinkért  Napsugár
felszereltek. A Családsegítõ Szolgálat    Dr. Horváth Andrea jegyzõ nyújtotta    Tóthné Szûcs Éva beszámolóját 
éves munkáját jellemzi a 3444 be az elmúlt évi gyermekjóléti és egyöntetû elismerés fogadta, a 
kapcsolatfelvétel, a kliensek száma gyermekvédelmi feladatok ellátásáról polgármester pedig azt hangsúlyozta: 
évrõl évre nõ (802 régi és 182 új szóló átfogó értékelést. A terjedelmes a mi kötelességünk az, hogy 
ügyfélrõl számoltak be). A Támogató anyagot a két érintett szakbizottság gyermekeink érdekében a lehetõ 
Szolgálat a fogyatékossággal élõk részletesen megvitatta, s megálla- legjobb feltételeket teremtsük meg a 
önálló életvitelét elõsegítõ, speciális pította: egy hatalmas, nehéz és munkához. Az óvoda jól felszerelt, 
alapellátási forma, amit a kiválások szerteágazó munka színvonalas minden fejlesztõ eszközzel, torna 
után megmaradt 14 településen összefoglalását ismerhették meg, s szerrel rendelkezik, a fogyóeszközöket 
mintegy másfélszázan (városunkban benne a jövõnk is tükrözõdik… a költségvetésük fedezi. Az udvaron 
42-en) vesznek igénybe. A házi megfelelõ játékok állnak rendel    Az elõterjesztés számba veszi az 
segítségnyújtást összesen 116-an, kezésre, a tereprendezés folyamatos. A önkormányzat által nyújtott pénzbeli, 
ebbõl Madán 54-en kapták meg. A konyha mûködése zökkenõmentes, az természetbeni ellátásokat. Egy sokat 
fogyatékkal élõk nappali intézménye önkormányzat jóvoltából valamennyi mondó adat: azon kívül, hogy az 
2013. augusztus 1-je óta mûködik, 42 gyerek ingyen étkezhet.önkormányzat döntése értelmében 
(köztük 30 madai) rászorulónak nyújt 2015-ben minden iskolás és óvodás    Helyhiány miatt senkit nem kellett 
ellátást.gyerek ingyenes étkeztetésben elutasítani, a csoportok létszáma így 
   A Biztos kezdet Mocorgó részesült, tavaly az önkormányzat 615 sem emelkedett 25 fölé. A jelen 
Gyermekház munkájáról Buza Andrea gyerek részére nyújtott étkeztetést a nevelési évre 213-an iratkoztak be 
készített beszámolót. Az ide rend-nyári szünet alatt is (55 munkanapon (közülük 144-en romák, 167-en 
szeresen járó gyerekek száma átlag 14, keresztül) összesen 14,3 millió forint hátrányos helyzetûek, 153-an hal-
velük és szüleikkel délelõttönként értékben. mozottan hátrányos helyzetûek), az év 
foglalkoznak (a délután az admi- végére a létszám 223-ra nõtt. Az   A harmadik fejezet a személyes 
nisztráció, a családlátogatás, a bevá- iskolába készülõ kicsinyek száma 59.gondoskodást nyújtó ellátásokról 
sárlás, a rendezvények szervezésének szól. Megállapítja: a családgondozók    A személyi feltételek is változatlanul 
ideje). Hogy miért jó ellátogatni a számára gondot jelent, hogy kevés jók, a nevelési évet 21 szakképzett 
gyerekházba? Az érdeklõdõket visszajelzést kapnak a szolgáltatásukat óvodapedagógus kezdte meg. Itt is 
családbarát környezet várja, a gyermek igénybe vevõktõl. Az utóbbi idõben elmondjuk, hogy július elsõ két 
saját korosztályával találkozhat, a tapasztalható, hogy sokan kilátás- hetében zárva lesznek. 
gyermekek és szüleik egyaránt talannak ítélik meg helyzetüket, s 

dühösen, agresszíven, elutasítóan, s 
mégis az utolsó szalmaszál remé-
nyében keresik fel a gyermekvédelmi 
szolgálatot. Megterheli a munka-
társakat, hogy nap, mint nap 
szembesülnek a nyomorral, az 
elesettséggel, a kilátástalansággal, s 
azzal a nyomással, hogy kiutat, 
reményt mutassanak 

  A humánum jegyében
   Haklik Attiláné intézményvezetõ 
ezúttal is alapos, elismerést kiváltó 
beszámolót készített a Humán 
Szolgáltató Központ (képünkön) 
2015. évi munkájáról. Szóbeli 
kiegészítésében elmondta: elkez-
dõdött a munka a Segítõ Házban, 
elkészültek a szakértõi vélemények, 
azonban lábra keltek kósza, negatív 
tartalmú hírek is, amelyek az 
elõítéletességet erõsítik. A Humán Szolgáltató Központ Madách utcai épülete
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Gazdálkodók figyelmébe
Pályázati esélye

A vidékfejlesztési programban 2015. október 7-én 
megjelent Agrár-környezetgazdálkodás címû pályázatra 
majdnem háromszoros túligénylés érkezett. 
 A rendkívüli túligénylés miatt mindenhol ponthatárt 
állapítottak meg, s figyelembe kellett venni az Európai 
Unió jogszabályait is.

Felhívom a gazdák figyelmét,hogy akik nyertesek az AKG 
programban, idõben gondoskodjanak a bõvített 
talajvizsgálatról és levél analízisrõl a tápanyag gazdálkodási 
terv készítéséhez és természetesen a gazdálkodási napló 
vezetésérõl.

 Összeírás
  Második szakaszához érkezett a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) Agrárium 2016 elnevezésû mezõgazdasági 
összeírása. Az internetes önkitöltés után most következik 
az úgynevezett terepi idõszak, amikor is június 1-jétõl július 
15-ig összeírók keresnek fel mintegy 590 ezer címet az 
ország 1442 településén.
Május 29-ig tartott az összeírás elektronikus önkitöltési 
idõszaka, ami alatt több mint 8000 gazda választotta az 
adatszolgáltatás e fajtáját, õket már nem keresi fel összeíró. 
Idén a papíralapú kérdõívet felváltották az elektronikus 
eszközök, az összeírók már ezekkel járják a körzeteikben 
számukra kijelölt címeket. 
 

 Mézbajok
A méztermelõknek gyakorlatilag be kell áldozniuk az idei 
évet, hiszen várhatóan – majdhogynem termés-
eredménytõl függetlenül – csökkennek az árak. A tavalyi 
akácvirágzást követõ 1500 forintos árszint egyre lejjebb 

csorog. Nem kedvezett a gyenge tél a mézfogyasztásnak, jóval 
nyomottabb árszintrõl indul a mézfelvásárlás, mint 2015-
ben. A kereskedõk egyelõre kivárják, hogy milyen az 
akácméz itthon, illetve Romániában, Bulgáriában és 
Szerbiában, de már Moldávia is konkurenciát jelent. 

 Tagdíjbevallás 
Június 30-ig tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ide 
tagdíjbevallási idõszaka, a tagdíj befizetésének határideje 
2016. július 31. 
A bevallás elektronikusan, a www.nak.hu kamarai portál e-
Irodáján keresztül, illetve a falugazdászoknál tehetõ meg.

 Gyomos-bajos ügyek              
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy - mint minden 
évben - a megszokott idõben megkezdõdik a belterületen 
található kertek, udvarok, telkek, közterületek kaszálása és 
azok tisztán tartásának ellenõrzése. Kérem, hogy mindenki 
tegye rendbe a környezetét, elkerülve a hivatallal és 
természetesen a szomszédokkal való ebbõl eredõ konfliktust.

s a Szociális Ápolási-Gondozási szeptemberre készülhet el.• Ajánlattal kereste meg az 
Központ belsõ felújítására szánt 20 A szõlõlaposi tóban meg-önkormányzatot Bárány László, a 
milliós pályázatának elõkészítése is történt a haltelepítés, s az üzemeltetõ Baromficoop tulajdonosa. Egy 
elkezdõdött. Mada-Komm Kft. készen áll arra, csirkenevelõt kíván létesíteni, ahol 6-

hogy elõzetes egyeztetés után fogadja 8 kvalifikált dolgozót foglalkoztatna. • A géberjéni erdei iskola 
az osztálytalálkozókra, családi, A képviselõ-testület az elképzelést kérésének eleget téve önkor-
baráti, céges és egyéb programokra támogatta. mányzatunk a madai iskolások 
érkezõ vendégeket.részére kétmillió forint erejéig • A Mada-Komm Kft. élérõl 

kapacitást vásárol, s így a gyerekek lemondott Takács Sándor utódjául a 
igénybe vehetik az erdei iskola által testület szeptember végéig az eddigi 
nyújtott szolgáltatásokat.helyettest, Kertész Krisztiánt bízta 

meg. • Ferenczi István, iskolánk volt 
igazgatója, városunk díszpolgára • Megtörtént az aktuális 
feldolgozta településünk történetét. pályázatok benyújtása, a hiánypótlás 
A kész mû kiadásának jogát után befogadták azokat, s immár a 
oldalanként kétezer forintért döntésre várunk. Az infrastruktúra 
felajánlotta az önkormányzatnak, fejlesztését célzó 150 milliós pályázat 
amely ezt elfogadta. A munka a tervezõi felmérés szakaszában van, 

Hírek röviden
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Fogyatékosok mindennapjai
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Az esztendõ egyik legkedvesebb Intézményének tagjai ismét A madarak és fák napja alkalmából 
ü n n e p e  a z  a n y á k - n a p i  felléptek egy kedves kis jelenettel. A kézmûves foglalkozáson színes 
megemlékezés, melyre a Nyírmadai baráti hangulatú összejövetelen fákat készítettünk, a madár-
Fogyatékosok Nappali Intéz- fellépõk színvonalas mûsort adtak, etetõkbe magvakat tettünk, a 
ményének ellátottjai színvonalas a rendõrség bemutatót tartott. A szolgálat konyhakertjében külön-
mûso r r a l  k é s zü l t e k ,  n agy  közös családi nap tombo- bözõ növényeket ültettünk. 
izgalommal várták az édesanyákat, lasorsolással, illetve egy finom Meghívást kaptunk a nyíregyházi 
hozzátartozóikat. Az ünnepi ebéddel zárult. sportnapra, melyre a klubtagok 
mûsort több héten át tartó A tavasz beköszöntével az buzgón készülnek egy közös 
felkészülés elõzte meg. Az intézményben már többször tornabemutatóval. 
intézményvezetõ a megjelenteket bográcsoztunk, sétáltunk, fagyizni                                                                                                 
kedves verssel köszöntötte, mely a mentünk, esõs idõ esetén pedig Kissné Czipták Judit
szeretetrõl, az anyák áldozat- filmvetítésre került sor, ami nagy      terápiás munkatárs 
vállalásáról szólt, s felhívta a sikert aratott a klubtagok között. 
figyelmet a hála fontosságára. Az 
ünnepi mûsort követõen az 
édesanyáknak egy-egy szál virággal, 
és az ellátottak által készített 
jelképes ajándékkal, illetve virág 
alakú párnával kedveskedtek, majd 
lehetõség nyílt az ellátottak 
hozzátartozóival való személyes 
együttlétre. 
Fiataljaink Napkoron családi 
napon vehettek részt, melyet idén is 
a Halmozottan Sérültek és 
Szüleiknek Sz -Sz -B Megyei  
Egyesülete szervezett, ahol a 
Nyírmadai Fogyatékosok Nappali 

Örömmel értesítjük Nyírmada bográcsolások, kézmûves foglal-
lakosságát, hogy megnyitotta kapuit kozások, társasjátékok alkalmával 
a Segítõ Ház a Madách utca 5. szám igyekszünk minél több élményt 
alatt, ahol igyekszünk megszí- nyújtani tagjaink számára. El-
nesíteni ellátottjaink mindennapjait, látottjainkkal közösen szépítjük az 
az egyedüllét és magány érzésének épületet, a virágos kiskert gondozása 
megszüntetésével, a szabadidõ ped ig  nagyon  jó  idõ tö l t é s  
közösségben történõ hasznos mindannyiunk számára. Több 
eltöltésével.  Az ismerkedés klubtagunktól kaptunk virág-
idõszakában olyan foglalkozásokat palántát, melyet ezúton is szeretnénk 
szerveztünk, melyek segítségével a megköszönni. Az épülethez tartozó 
tagok mélyebben beleláthatnak udvar szebbé tételéhez szívesen 
egymás életébe. Fontos, hogy fogadunk minden olyan felajánlást a 
felismerjék, sokan küzdenek hasonló l akos s ág  r é s z é rõ l ,  ame l l y e l  
problémákkal, így az együvé tartozás kellemesebbé tehetjük a környezetet 
érzése tovább épül. A közös séták, (fák, virágok, bokrok). 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklõdõt, hét-
köznaponként reggel fél 8-
tól déután fél 2-ig. 

Simon Renáta – 
terápiás munkatárs

Tavasz a Segítõ Házban

A lakók versekkel és közös 
énekléssel ünnepelték meg a 

Szentlélek eljövetelét, 
kiáradását az apostolokra.

Ez úton köszönjük meg Szabó 
Józsefné Magdikának az 

intézménynek ajándékozott 
hasznos gyógyászati 

segédeszközöket.

Szociális 
Ápolási-Gondozási 

Központ

Haklik Attiláné intézményvezetõ köszönti az ellátottakat
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT
- Április 14-15-én beiratkoztak a következõ tanév - Az év végi méréseket lebonyolítottuk, az eredmények 

elsõsei. Az új tanévet 55 tanuló kezdi meg. feldolgozása megtörtént, a javaslatok beépülnek a 
- Április 25-én 40 fõvel vettünk részt a Bûvösvölgyben következõ év terveibe.

médiaismereti órákon. A gyerekek újságot - Az országos méréseket lebonyolítottuk. Idegen 
szerkesztettek, filmet forgattak, ismerkedtek az nyelvbõl, szövegértésébõl és matematikából mérték a 
internet, a telefon rossz hatásaival. Nagyon hasznos 6. és a 8. osztályosokat. 
napot töltöttünk együtt. - Változatos, hangulatos volt a gyermeknapi program. 

- Föld - napi tájfutással egybekötött vetélkedõn vettek Köszönjük az önkormányzatnak, a mûvelõdési 
részt tanulóink az alapítvány támogatásával. háznak, a rendõrségnek, a szülõknek, az 

- Az alsós évfolyamokon folytatódtak a nyílt napok. alapítványnak a gyermekek nevében.
Továbbra is várjuk a szülõket, nagyszülõket, hogy - Szép mûsorral köszöntötték iskolánk tanulói a 
lássák gyermeküket tanulás közben. nemzeti összetartozás napját. Kovácsné Kertész Csilla és 

- Április 28-án a leendõ elsõs tanító nénik az Romanovicsné Nagy Gyöngyi összeállításában 
óvodában ismerkedtek a jövõ nemzedékével. emlékeztünk Trianonról és emeltük ki az 

- A vadászat és a környezetvédelem kapcsolatával összetartozás fontosságát.
ismertette meg diákjainkat Lemák Zoltán, a - Nyáron iskolánk is szervez helyben Erzsébet – 
vadásztársaság vezetõje. táborokat. Két turnusban 80-an vesznek részt a 

- Május 2-án köszöntötték a tanító nénik segítségével a gazdag programokon.
gyerekek az édesanyákat, nagymamákat.

- Gönczi György több alkalommal látogatott el 
iskolánkba, s tartott órákat a bûnmegelõzésrõl.

- Május 9-én a leendõ elsõsök látogattak el a mostani 
elsõsökhöz. Ismerkedtek a környezettel, az órákkal.

- Több csoportunk is felkereste Ferihegyet, ahol a 
repülés történetével, a repülõgépek felépítésével 
ismerkedtek meg (képünkön).

8. a osztály 8. b osztály 8. c osztály
Osztályfõnök:  Osztályfõnök:  Tóthné Osztályfõnök: 

Kresznószki Mária Csonka Anikó  Pócsiné Simon Szilvia

1. Aranyos Zita 1. Aranyos Éva 1. Algács János Ábrahám
2. Balogh Alex 2. Aranyos István 2. Algács Katalin Tünde
3. Balogh Bianka 3. Aranyos Pál 3. Csorba István
4. Balogh Levente 4. Báki Szabina 4. Csatári Imre
5. Balogh Róbert 5. Balogh Viktor 5. Erdei Melinda
6. Gupcsi István 6. Bíró Dániel 6. Farkas Roland
7. Horváth Szabolcs 7. Bíró Eszter 7. Horváth Dominika
8. Kanalas Bettina 8. Deák Szabolcs 8. Horváth Márk
9. Kapros Balázs 9. Erdei Tamás 9. Jónás Barbara
10. Kocsis Norbert István 10. Haklik Levente 10. Jónás Dávid Antal
11. Lõrincz Sarolta 11. Horváth Henrik 11. Jóni Tímea
12. Lõrincz Zita 12. Káté Miklós 12. Kakuk István Márk
13. Orosz Dominika Kitti 13. Lõrincz János 13. Leskó Balázs Dániel
14. Pócsi Gábor 14. Pataki Anita 14. Nagy Gábor
15. Ponczók Richárd 15. Pócs Laura 15. Polyák Dávid
16. Ponczók Tiffani Petra 16. Rózsa András 16. Ponczók Gabriella
17. Rózsa  Fruzsina 17. Rózsa Márk 17. Ponczók Marianna
18. Selyem Bianka 18. Sukta Nóra 18. Rózsa Csaba
19. Szenes Hanna 19. Szappan Fanni 19. Samu Piroska
20. Szenes Péter 20. Ujj Enikõ 20. Szabó Bence
21. Tóth György 21. Vladár Csaba 21. Tóth Boglárka
22. Tóth Noémi 22. Zámbó Szilvia 22. Vékony András
23. Zámbó Annamária 23. Zsigó Anasztázia 23. Zámbó Beatrix
24. Bálint Cintia Klaudia

Elballagtak a gyerekek
A Patay – hét programjait 
az idén május elsõ 
hetében rendeztük meg 
iskolánkban.
A hetet ünnepélyes 
megnyitóval ,  koszo-
rúzással kezdtük, az 
aulában kiá l l í tá s sa l  
e m l é k e z t ü n k  m e g  
névadónkról, Patay Ist-
vánról és a település '48-as 
hõseirõl.
Megtekintettük a Móra 
Ferenc Kuckó király 
címû mûvébõl készült 
sz índarabot ,  melyet  
Kovácsné Kertész Csilla 
színjátszó csoportja adott 
elõ.  Tanulóink vetél-
kedõn és a hagyományos 
Patay-próbán adhattak 
számot  tudásukró l ,  
ügyességükrõl.
A hetet Kissné Jászter Judit 
és Gebri Viktória által 
szervezett helytörténeti 
órák zárták, ahol az 
érdeklõdõk sok érdekes 
dolgot tudhattak meg 
Nyírmada történetérõl és 
a Patay-családról.

PATAY-HÉT
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Eseménydús Mocorgó

kezükkel készített ajándékukkal A költségekhez hozzájárult az Mesemondó délután
mondanak köszönetet a sok szépért és önkormányzat, a Mûvelõdési Ház, s Április 26-án rendeztük meg  
j ó é r t ,  a m i t  é d e s a n y j u k t ó l ,  az áprilisi Tavasznyitó est bevételét is mesemondó délutánunkat. Ezúttal 
nagymamájuktól kapnak. erre fordították.26 gyerek vette a bátorságot, s otthon 

 tanulgatták a kiválasztott mûvet. 
Akik ott voltak, s meghallgatták az  Majális  Búcsú az óvodától
ügyes, tehetséges kicsik meséit, Óvodánk kicsinyei is kivették Június elején 58 óvodás vett búcsút, s 
érezhették, nem volt hiábavaló ez a részüket a május elsejei ünnepségbõl. kezdõdött számukra új idõszámítás. 
munka. Jutalmul oklevelet, egy szép A Jóléti tónál az óvó nénik Felidézték a szép emlékeket, a 
labdát kaptak, s megvendégeltük segítségével feldíszítették szalagokkal ballagási mûsorok verseivel, dalaival, 
õket. a májusfát, s utána vidáman ropták a köszöntek el egymástól, az óvó- és 

táncot Romwalter Éva zenéjére, aki dajka néniktõl. 
lufiból hajtogatott játékokkal  Itt jártak a tanító nénik
köszönte meg nekik a részvételt, a Április 28-ára szeretettel vártuk a 
közös éneklést.leendõ elsõs tanító néniket. Az 

iskolába menõ gyerekek különbözõ 
játékos tevékenységekkel mutat- Gyermek- és családi nap 
koztak be. Május 9-én újabb találkozó Május 26-án gazdag programok, 
volt, ekkor a nagycsoportosok játéklehetõségek várták az ovisokat a 
látogattak el az elsõsökhöz egy nyílt sportpá lyán .  Egész   nap a  
órára, s tekintettek be az iskolai rendelkezésükre álltak a kedvelt 

Nyáréletbe. játékok, a rendõrség jóvoltából kutyás 
Óvodánk július 4-étõl július 15-éig b e m u t a t ó t  n é z t e k  m e g ,  s  
zárva tart. Július 18-ától várjuk a nyári akadálypályán biciklizhettek. A Anyák napja
óvodá t  i g ény lõ  g y e r ek ek e t .  Naplövõk megmutatták nekik az  Minden csoport megemlékezett e 
Mindenkinek kellemes, szép nyarat, íjászkodást, s bõrbõl karkötõt szép napról, s volt olyan is, amelyik 
jó egészséget kívánunk, s kérjük a fonhattak, táncolhattak a Vidám egyúttal megtartotta évzáró mûsorát. 
szülõket, vigyázzanak nagyon a Manók együttes interaktív zenés Fontosak ezek az alkalmak, mert saját 
gyerekekre.mûsorán fagyit kaptak.

János családjának. Mindenki nagyon Kirándulás 
jól érezte magát ezen a szép napon. Gyerekházas családunkkal egy 
Egészségnap kirándulásra indultunk a helyi 

halastóhoz. A nagyobb gyerekes Elsõdleges célunk az volt, hogy a 
szülõk kerékpárral, a kicsinyek pedig gyerekek megismerjék és megszeressék 
busszal indultak útnak. Nagy élmény a  k ü l ö n f é l e  z ö l d s é g e k e t ,  
volt mindenkinek, hiszen körbejártuk gyümölcsöket. Idén az egészségnapot a 
a tavat, a gyerekek kipróbálták a Mi Kis Falunk Egyesülettel közösen és 
k ü l ö n b ö z õ  j á t é k o k a t ,  m a j d  a Humán Szolgáltató Központ 
elfogyasztottuk a finom tízórait.segítségével valósítottuk meg. Délelõtt 

a szülõknek, meghívott vendégeknek Köszönjük a Csonka András (Ady 
és mindazoknak, akik ellátogattak lakóte lep)  csa ládjától  kapott  
h o z z á n k ,  l e h e t õ s é g ü k  v o l t  gyerekruhákat, valamint a nyíregyházi 
vérnyomásmérésre, vércukorszint NyírSoft Airsoft Egyesület tagjaitól 
mérésre, testsúlymérésre, egészséges kapott ruhákat és játékokat.Madarak és fák napja
ételek, zöldségek kóstolására. Az Buza AndreaTavasszal  ébred a természet ,  egészséges életmódról a védõnõ tartott  gyerekház vezetõmindannyian örülünk az elsõ elõadást. Nagyon örülünk annak, 

hagymás virágok vagy a rügyezõ fák hog y  s ok an  r é s z t  v e t t e k  a  
láttán. A madarak és fák napja rendezvényen (az intézmények, az 
alkalmából egy helybéli családhoz önkormányzat vezetõi, dolgozói,  az 
látogattunk el. A gyerekek szebbnél egyesület tagjai, a képviselõ- testület 
szebb madarakban gyönyörködhettek. néhány tagja, helyi lakosok). Ezen a 
Láthattak fürjet, különbözõ házi napon lehetõség volt betekinteni az új 
szárnyasokat ,  több mint  70  helyen és szebb környezetben mûködõ 
színesebbnél színesebb papagájt. A gyerekház életébe is .  Ezúton 
madarak mellett a nyuszikat is köszönjük mindenkinek a segítséget és 
megcsodálták, amit köszönünk Bíró a rendezvényen való részvételt.

Gyermeknapi együttlétGyermeknapi együttlét
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   Minden jó, ha jó a vége! Ezúttal joggal   A vége tehát: 26 gyõzelemmel, egy 
mondhatjuk ezt, hiszen egy váratlan döntetlennel és három vereséggel 
gödörbõl kimászva végül focicsapatunk megszereztük a bajnoki címet! Tegyük 
meggyõzõ fölénnyel megnyerte a hozzá gyorsan azt is, hogy mindkét 
labdarúgó megyei másodosztály korosztályos csapatunk az elsõ helyen 
Nyírerdõ csoportját (amely alighanem a végzett, azaz mindent, amit csak lehetett, 
legerõsebb volt). a mieink nyertek meg! Az ifiknél Csonka 

Levente 88, az U16-osoknál Selyem Erik    Történt ugyanis, hogy a 24. fordulóban 
100 találattal gólkirály lett!csapatunk – bár végigtámadta az Ajak 

elleni idegenbeli meccset, sorra kihagyva   A köszönet és az elismerés természetesen 
helyzeteit – 1-0-ra vereséget szenvedett. mindenek elõtt a játékosokat és a csapat 
„Ha minden 24. mérkõzésünkön fogunk vezetését illeti, de jár a kalaplengetés a 
csak kikapni, elégedett leszek.” – kitartó, hûséges szurkolóknak és a 
nyilatkozta ekkor Szõke István. támogatást nyújtó önkormányzatnak is. 

Annál is inkább, mert tavaly nyáron egy Nos, május elsején itthon az Õr 
sor meghatározó játékos vette a kalapját, csapatától – akik többet tettek a 
ezért a szezont lényegében egy új kerettel, gyõzelemért – újból elbuktunk, ezúttal 1-
az építkezést elölrõl kezdve indítottuk. 0-ra. S ezzel még nem volt vége a negatív 

szériának: a következõ fordulóban a     Az már egy másik kérdés, hogy a 
rivális Nyírkarász otthonában a gárda 3- felsõbb osztályt – miként tavaly ilyenkor 
0-ra vesztett. Ekkor már egyesek azt - a következõ szezonban sem tudjuk 
gondolták, ez nem lehet véletlen… vállalni, vagyis marad nekünk a megye 

kettõ. Így viszont remélhetõleg a jövõben    A rossz sorozat végre megtört a 27. 
is sok sikerélményben lesz részünk.fordulóban, amikor itthon sikerült 4-1-re 

legyûrni Kék csapatát. A megmaradt  Hajrá Mada!!!
három pontos elõnyt meg tudtuk õrizni    
május 22-én is, mivel Pátrohán 3-1-re 
gyõztünk. Május utolsó hetének végén a 
Dombrád csapatát fogadtuk. A jó iramú 
meccsen egyetlen gól döntött a javunkra 
(megérdemelten). 
   Így érkeztünk el a 30., a bajnokságot 
záró fordulóig, amikor fiaink Papon 
léptek pályára. Bár a már megint sok volt 
a kihagyott helyzet, végül megérdemelt 
gyõzelmet arattunk 2-0 arányban. 

Tóth Miklósné 90 éves

népda l én ek e s  mûvé s znõ  a z  
elhangzott idézetekhez népdalokat 
énekelt. 
Megkezdõdött a nyári szünet, a 
mûvelõdési ház is megkezdi 
foglalkozásait szerdánként 10 órától, 
közös megbeszélés után pedig 
kerékpár túrákat szervezünk a 
környezõ településekre. Ezekre a 

Június 8-án a Mûvelõdési Ház túrákra nemcsak a gyerekeket, hanem 
vendége volt Kudlik Júlia  a Magyar a felnõtteket is szívesen látjuk.
Televízió örökös tagja és Szvorák 
Katalin Kossuth díjas népdalénekes Június 23-án tartjuk a mûvelõdési ház 
elõadómûvész. Az elõadásuk címe: elõtti téren a Szent Iván éji 
Szeretet, melyben arról beszélt a rendezvényünket, este 8 órától, ahol a 
mûsorvezetõ, hogy mennyire fontos zenés mûsor után tûzzsonglõrök is 
a mai világban az önzetlen szeretet, lesznek. Mindenkit szeretettel 
de mégis hiányzik az emberekbõl. A várunk!

A közmûvelõdés híreibõl


