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Városunk 
önkormányzata 

kiadásában megjelent 
Ferenczi István 

Nyírmada története a 
legrégibb idõktõl 

2015-ig
címû mûve a város 
születésének 720. 

évfordulója 
alkalmából.

A könyv bemutatója a 
városnap keretében 

lesz 2016. szeptember 
16-án 17 órától a 

Mûvelõdési Ház és 
Könyvtár emeleti 
elõadótermében.

Az önkormányzat 
vezetése minden 

érdeklõdõt szeretettel 
meghív és vár a 
rendezvényre

  Önkormányzatunk 
jóvoltából – a 

hagyományoknak 
megfelelõen – 

valamennyi nyírmadai 
általános iskolás ingyen 
füzetcsomagot kapott az 

új tanévre. Az 
önkormányzat azoktól is 
átvállalta a költségeket, 

akiknek fizetniük kellett 
volna a tankönyvekért és 
az étkezésért. Így tehát 
városunk valamennyi 

gyermeke (az óvodásokat 
is beleértve) ingyen jut 

ételhez. A 
középiskolások idén is 
kaptak iskolakezdési 

támogatást.
   Itt mondjuk el, hogy 

településünk – a korábbi 
évekhez hasonlóan – 
csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj 

programhoz. 

KönyvbemutatóKönyvbemutató

Boldog új 
tanévet!
Boldog új 
tanévet!
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A v á ro sb an  é l o  f o g y a t é ko s  elfogyasztottuk a helyben, bográcsban palóc család életmódját, lakását, 
embereknek szereztünk egy kis fozött finom egy tál ételt. Élménydús bútorait, viseleteit néztük meg. 
örömet, amikor június 23-án kirándulást tudhatunk magunk Hollóko és környéke elbuvölt 
Petneháza Szigeti tanyára vittük oket mögött, mellyel örömet szereztünk a bennünket.
kirándulni. Kirándulásunk során fogyatékos embereknek.
lovaskocsival átkocsikáztunk és Az Erzsébet tábor résztvevõi 
megnéztük a Nyírkarászi Földvárat. A Világörökség egy részét tekintettük látogattak el a Tájházba július 7-én. 
Láttuk a tanya állatkertjében lévo meg július 5-én, amikor Nógrád Közösen kenyérlángost sütöttünk. A 
állatokat, valamint az oshonos házi megyébe kirándultunk. Megnéztük a gyerekek nagy figyelemmel nézték a 
á l l a t o k a t  i s .  E l b u v ö l t  Mátraverebély-Szentkút Nemzeti lángos készítésének fortélyait, amelybe 
valamennyiünket a növénykert. A Kegyhelyet. Hollókon a palóc faluban be is kapcsolódtak.
f á r a d o z á s  u t á n  j ó í z u e n  a Múzeumban kiállított jellegzetes 

Mi kis falunk

   Szebbnél szebb zöldség- és gyümölcsös kertek bizonyítják 
azt, hogy javában készülõdnek a madaiak a legszebb 
konyhakertek immár hagyományosnak mondható helyi 
versenyére. Az eredményhirdetésre még várni kell, hiszen az 
ezúttal is városnapon lesz.

Készülõdõ kertszépítõk

•
Önkormányzat (RNÖ) szerve-
zésében június 29-én elõadást tartott 
Pappné Horváth Hajnalka, aki a régi 
roma hagyományokról, életükrõl 
beszélt a hallgatóságnak. A 
megjelentek nagy figyelemmel 
fogadták gondolatait, s szívesen 
tekintették meg a romák életérõl 
szóló színes kisfilmet.

•  Az RNÖ a szünidõben 
szabadidõs foglalkozásokat is 
szervezett a gyerekeknek. Csütörtök 
délutánonként 3 és 5 óra között 
felügyelet mellett focizhattak, 
kedden kézmûves foglalkozásokon, 
minden második pénteken pedig 
táncházban vehettek részt.

 A  R o m a  N e m z e t i s é g i   •  A labdarúgó utcabajnokságot négy 
csapat részvételével rendezték meg. A 
végsõ gyõzelmet a GTA Árpád City 
gárdája szerezte meg, de rajtuk kívül is 
ajándékban részesült valamennyi 
résztvevõ.

Vakáció az Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
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Július 18-án rendkívüli testületi ülésen 
döntöttek arról, hogy a pályázat 
lebonyolításáig dr. Kozák Gyuláné kap 
megbízást az óvoda vezetésére. Szeptember 
7-ei ülésén a testület határozott a pályázat 
kiírásáról.

Szeptember 7-én rendeletet alkotott a 
képviselõ-testület az egészségügyi ellátási 
körzetekrõl. Ebben rögzítették a két 
háziorvosi körzetet, az ügyeleti ellátást, a 
három védõnõi és  a fogorvosi körzetet, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

Ugyanekkor meghozta határozatát a 
képviselõ-testület a díszpolgári cím 
adományozásáról. A hatályos rendelet 
értelmében a városnapon két személy (az 
egyik posztumusz) részesül a kitüntetõ 
elismerésben.

   Leghûségesebb olvasóink bizonyára 1827 határozatot hoztak. A tavaly március 1- részesülõk száma átlagosan 60 fõ, ehhez 
észrevételezték, hogy lapunk ezúttal jén életbe lépett törvényi változások jelentõsen jönnek a gondozottak (39) és a vendégek (22). 
nem az adott hónap (jelen esetben megnövelték, megnehezítették a bizottság Az Idõsek Klubja szabadidõs programokat, 
augusztus) végén, hanem mintegy két munkáját, de minden igyekezetük arra foglalkozásokat szervez, segít a hivatalos ügyek 
héttel késõbb jelent meg. Ennek nem irányult továbbra is, hogy segítsenek a intézésében, lehetõséget nyújt a tisztálkodásra, 
legendás pontosságunk elvesztése az nehézségekkel, betegségekkel küzdõ a pihenésre, a szabadidõ hasznos eltöltésére. 
oka, hanem az, hogy a polgármester a embereken. Mindezt térítésmentesen teszi! Ebben a 
nyári szünet után szeptember 7-ére     Kálmán Béla polgármester a köztemetésen körben az átlagos létszám 40.
hívta össze a képviselõ-testület ülését, kívül (egy ilyen volt), 2015. március 1-je óta a    Az Idõsek Otthonában alapesetben a napi 
amelyrõl frissiben szerettünk volna temetési segélyekrõl is dönt átruházott négy órát meghaladó gondozási szükséglettel 
beszámolni. Az eredményt alább hatáskörben. Tavaly ezügyben 34 határozat rendelkezõ, de rendszeres fekvõbeteg-
olvashatják. született. gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, a rá 
                                   irányadó öregségi nyugdíkorhatárt betöltött 

 A szociálpolitikáról  A közmûvelõdésrõl személy látható el. Az intézmény fogadó 
   Három elõterjesztés került a képviselõk elé a    A Mûvelõdési Ház és Könyvtár létszáma 43. Legfontosabb alapelvüknek 
szociálpolitika tárgykörében. Elõször dr. Közmûvelõdési Intézmény beszámolóját Tóth tekintik, hogy az idõs korral együtt járó 
Horváth Andrea jegyzõ számolt bea Judit intézményvezetõ terjesztette elõ. A elmagányosodást, elszigetelõdést, társadalmi 
szociálpolitikai feladatok elmúlt évi ellátásáról. személyi és tárgyi feltételek a tavalyihoz képest kirekesztõdést enyhítsék, megakadályozzák, 
Az anyag most is megállapítja, hogy érzékeny, lényegében nem változtak. Az elõadások, szociális biztonságérzetüket megõrizzék.
a lakosság nagy részét érintõ területrõl van szó, tanfolyamok, ünnepi, kulturális és civil    A beszámoló a továbbiakban összefoglalja a 
egyszersmind leszögezi azt is, hogy a „szociális rendezvények, zenés elõadások és a vásárok jogosultsági feltételekben történt változásokat, 
ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi összesített adataiból megtudtuk, hogy mintegy a demográfiai mutatókat (13 férfi, 30 nõ), az 
szervein és a helyi önkormányzati feladatokon túl az 260 alkalommal a látogatók, résztvevõk ellátás igénybevételének módját. Sorra veszi az 
egyének önmagukért és családjukért való felelõssége is összlétszáma megközelítette a húszezret. otthon szolgáltatásait ( étkeztetés, ruházat, 
meghatározó kell, hogy legyen”. A megfeszített    Részben önálló költségvetési szervként egészségügyi ellátás, ápolás, gondozás, 
munkát érzékelteti, hogy tavaly a hivatal gazdálkodtak, bevételük minimális volt (ez mentálhigiénés ellátás, készségfejlesztõ 
ügyiratszáma ebben a tárgykörben 3318 volt. lényegében az óránként háromezer forintos foglalkoztatás, és ismerteti a jelentõsebb 
  A rászorultságtól függõen az önkormányzat terembérleti díjból származott). programokat.
az alábbi támogatásokat nyújtja: aktív korúak    A könyvtár olvasói létszáma kicsit nõtt    Fontos változás, hogy tavaly õsszel egy 
ellátása (ide tartozik a foglalkoztatást (405-rõl 416-ra),kor szerinti megoszlásuk csaknem 70 millió forintos pályázatnak 
helyettesítõ támogatás, illetve a rendszeres egyenletes. A kikölcsönzött dokumentumok köszönhetõen megvalósult az ajtók, ablakok 
szociális segély), normatív és kiegészítõ száma meghaladta a 11 ezret, az olvasótermi cseréje, a külsõ homlokzat, valamint a födém 
lakásfenntartási  támogatás, mélányossági látogatók száma 622 volt (több mint fele 14 szigetelése. Terveik között szerepel – épp úgy 
ápolási díj, önkormányzati segély, temetési év alatti!). Az állomány tavaly 604 mint egy évvel korábban – a nõvérhívó 
segély, köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi dokumentummal gyarapodott (ennek fele berendezés kiépítése, egy új vizesblokk 
kedvezmény, óvodáztatási támogatás, szakirodalom, a másik fele felnõtt és ifjúsági kialakítása, bútorok cseréje, a hátsó terasz 
méltányossági közgyógyellátás. Mindezek szépirodalom). A könyvtári órák (négy lefedése, fûnyíró és új üst vásárlása, a 
lehetnek pénzbeliek, illetve természetbeniek. alkalommal), a könyvtári társasjátékok telefonhálózat bõvítése. 
   Fontos tudni, hogy a foglalkoztatást (nyolcszor)  egyaránt  a  fiatalok  
helyettesítõ támogatásra jogosultak kötelesek könyvtárhasználatát segítették, olvasóvá 
legalább 30 nap idõtartamban keresõ nevelését szolgálták. A takarékosság jegyében a 
tevékenységet folytatni, közfoglalkoztatásban beszerzést online módon végzik.
vagy munkaerõpiaci programban vagy a    A teleház továbbra is elsõsorban a fiatal 
munkaügyi központ által szervezett, legalább férfiak, a munkanélküliek és a romák körében 
hat hónap idõtartamra meghirdetett népszerû. Az elmúlt évben is sikeresek voltak 
képzésben részt venni és ezt igazolni. Segítséget a kézmûves kreatív foglalkozások, a 
jelent, hogy az önkormányzatunk lehetõséget kerékpáros túrák, a közösségépítõ 
teremtett az önkéntes tevékenység keretében a szalonnasütések, bográcsozások.
30 nap megszerzésére. Hozzá kell tenni ehhez, 
hogy bár az önkormányzat igyekszik minél Az idõsekrõl, betegekrõl
több embert bevonni, a közfoglalkoztatásban  A Szociális Ápolási-Gondozási Központ az 
bekövetkezett változások miatt a hivatal keze idõsekrõl (sok esetben özvegyekrõl), 
kötött (pályázati támogatás van életben rászorulókról való gondoskodás intézményes 
meghatározott létszámmal). formája. Szûcsné Mátyus Judit, az intézmény 
   A számok sokaságától eltekintve kiemeljük, vezetõje a tavalyi munkáról beszámolva 
hogy az ügyintézés során a hivatal ezúttal is abból indult ki, hogy városunk 
munkatársai szaktudásukkal, elhivatott- lakosságának 15,8 százalékát a nyugdíjas 
ságukkal, emberszeretettükkel igyekeznek korúak adják, s nagy részük kedvezõtlen 
maximálisan kiszolgálni az állampolgárokat, szociális körülmények között él.
segítenek gondjaik megoldásában.    Szociális alapszolgáltatásaik körébe tartozik 
   Juha Bertalanné, az illetékes szakbizottság az étkeztetés és a nappali ellátás – Idõsek 
elnöke arról számolt be, hogy átruházott Klubja., a szakosított ellátást az Idõsek 
hatáskörben az elmúlt évben 19 ülésükön Otthona jelenti. A szociális étkeztetésben 

Hírek röviden

Szeptemberi szerda a szociális szféráról
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Gazdálkodók figyelmébe
gyomirtott kultúrákban, táblaszé- haszonvétel fogalmát (ilyen például a 
leken, mezsgyéken, önkormányzati fakitermelés, a gomba, vadgyümölcs, 
utakon, ugaroltatott területeken, zárt virág, gyógynövény gyûjtése, a nád, 
kertekben is el kell végezni a kaszálást, sás, gyékény termelése, a fû kaszálása, a 
gyomirtást! méhészeti tevékenység). A mezõ-

gazdasági õstermelõ – a tevékenységet Kérjük, ne mulasszák el, ne halasszák 
kezdõ is – a minimálbér alapul-késõre a tarlóhántás elvégzését, ami 
vételével fizeti meg a 4% termé-növényegészségügyi, agrotechnikai és 
szetbeni, 3% pénzbeli egészség-gazdaságossági szempontból is nagy 
biztosítási, valamint a 10% nyugdíj-jelentõséggel bír!
járulékot. Az a mezõgazdasági 
õstermelõ, akinek a tárgyévet  A felderítést végzõ földhivatali 
megelõzõ évi bevétele nem érte el a mezõgazdász és növényvédelmi 
mezõgazdasági kistermelõre vonat-felügyelõ a parlagfüves területeket 
kozó bevételi értékhatárt, a termé-beméri, jegyzõkönyvezi, lefotózza, 
szetbeni egészségbiztosítási járulékot, mely dokumentumok a késõbbi 
valamint a nyugdíjjárulékot a bevétel eljárás lefolytatásához szükségesek. A 
20 százalékának alapulvételével fizeti felvételezés során a nem mûvelt, 
meg.ugaroltatott parlagfüves területeket is 

rögzítik, miként a nem megfelelõen 
Szeptember 1-jétõl az õstermelõi kezelt kukorica, napraforgó, dinnye, 
nyilvántartásból a törvényben meg-burgonya táblákban található 
határozott adatok bárki számára foltokat, tábla széleket is. A gaz-
megismerhetõk és nyilvánosak dálkodó kötelessége az egész-
lesznek. Ilyen adat például az ségkárosító allergén parlagfû kiirtása. 
õstermelõ neve, igazolványának Az eljárás megindítását követõen a 
száma, a termesztett növények, tartott felvett terület nagyságtól függõen Dinnyevásár
állatfajok megnevezése, stb. Az 15000-5000000 forintig terjedõ Egy jó dinnyeválasztás igényel némi 
Agrárkamara köteles lesz a nyilvános növényvédelmi bírságot kell kiróni, szakérte lmet ,  nem elég csak 
adatokat megismerhetõvé tenni.melyet a földhasználónak vagy megkopogtatni, ahogy ez a köztu-

tulajdonosnak kell kifizetnie.datban elterjedt.
Mezõgazdasági kiállításMegkülönböztetik a hosszúkás „fiú” 

A száraz, aszályos tavasz nem Tisztelt helyi gazdálkodó, termelõ és kerek „lány” dinnyét, ez utóbbi 
kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, szervezetek, õstermelõk és kertész-édesebb. A világos fehéres folt 
így a parlagfû kisebb borítással, de kedni kedvelõ nyírmadaiak! Vége a éretlenségrõl árulkodik, minél 
jelen van a területeken. Az elmúlt nyárnak, itt az õsz, a szüret ideje és sárgább annál jobb. A héj szép, fényes 
hetekben lehullott csapadék, az ezzel természetesen idén is lesz hagyo-legyen. Szakértõk szerint a legjobb a 
együtt érkezett viharos idõjárás mányõrzõ, szüretet ünneplõ nap, mérethez képest nehéz dinnye. Túl 
jégveréssel a haszonnövényekben amelyet szeptember 17-én rendezünk korai szedésrõl árulkodik a zöldes 
súlyos károkat okozott, viszont a meg. Ennek lesz része a mezõ-szár, a háló szerû barna foltok azt 
parlagfû növekedése felgyorsult. gazdasági kiállítás, amelyre mindenkit jelzik, hányszor porozták be a virágját 

szívesen várunk! Aki a saját termékét a méhek, minél többször, annál 
szeretné kiállítani, kérem idõben Õstermelõk figyelmébe!édesebb.
jelezze!Az adótörvények változásai az 

õstermelõkre vonatkozó szabályokat A parlagfûrõl
Fejér Viktória városi sem hagyták változatlanul. Ezek egy  Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, 

mezõgazdászrésze már év közben hatályba lép. A hogy augusztus elsõ dekádjában 
változások az õstermelõkkel kap-elkezdõdött a parlagfûvel fertõzött 
csolatos meghatározásokat egészítik táblák légi úton történõ felderítése. A 
ki, illetve az õstermelõk nyilván-nemrég betakarított kalászos tarlókon 
tartását és ellenõrzését szabályozzák.a gyomok, köztük a parlagfû 

nagymértékû, gyors fe j lõdése 
Július 1-jétõl a saját tulajdonú észlelhetõ. A közérdekû védekezésnek 
erdõterületen az erdei haszonvétel és a szankciók elkerülésének legjobb 
keretében végzett tevékenység is módja a tarlóhántás idõben és 
végezhetõ õstermelõi tevékeny-megfelelõ minõségben történõ 
ségként. A törvény nevesíti az erdei elvégzése. A nem megfelelõen 
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A Segítõ Ház mindennapjai

A közmûvelõdés 
híreiMozgalmas hónapokat tudhat maga meglátogattuk a szomszéd településen 

mögött a Fogyatékos Nappali lévõ Földvárat, majd egy finom ebéddel 
intézmény valamennyi ellátottja. látták vendégül az ellátottainkat. A 
Igyekeztünk folyamatosan változatos tanya állatparkjában házi állatokat, a 
szabadidõs programokat szervezni, növénykertben pedig egzotikus 
melyek segítették a kis közösség növényeket tekinthettünk meg. 
formálódását, így a klubtagok Napi tevékenységeink közé tartozik a 
hasznosan tölthették a hosszú nyári társasjátékozás, kártyázás, színezés, 
napokat. rajzolás, felolvasás, mozizás, zene-
Legsikeresebb programjaink a kirán- hallgatás, illetve a gyógytorna jellegû 
dulások voltak. Többször voltak foglalkozások mindennapi rend-
kreatív foglalkozások, bográcsolások, szerességgel. Lehetõség szerint 
szalonnasütések, közös séták, szüli- bevonjuk az ellátottakat a környe-
napok, névnapok megtartása, fagyizás, zetünk tisztán tartásába, kertész-
kerékpártúra. Meghívtuk a Segítõ Ház kedésbe ,  mindezzel  segí tve a  
ellátottjait egy finom ebédre, melyet mindennapi életvitelhez szükséges 
egy közös Ki mit tud?  elõzött meg. technikák elsajátítását. 
A nyár elején részt vettünk a 
nyíregyházi fogyatékossággal élõk  Kissné Czipták Judit
találkozóján, melyre labdás, illetve terápiás munkatárs 
pomponos tornagyakorlattal készül-
tünk, de sajnos technikai okok miatt 
nem tudtunk fellépni. Itt lehetõségük 
volt a fogyatékkal élõknek összemérni 
tudásukat, illetve ügyességüket, majd 
egy közös ebéddel zárult a rendezvény. 
A gyakorlathoz szükséges labdákat a 
önkormányzat finanszírozta, amit 
ezúton szeretnénk megköszönni.
A Mi kis falunk Egyesület meghívta a 
klubot a Petneháza külterületén lévõ 
Szigeti-tanyára, ahol lovas kocsival 

Ellátottjaink mozgalmas nyári napokat tudhatnak maguk mögött. A közös 
bográcsolások,  szalonnasütések kellemes kikapcsolódást nyújtottak 
számunkra. Meghívást kaptunk a Fogyatékkal Élõk Nappali Intézményébe, 
ahol finom étellel, s színes programokkal, ügyességi játékokkal kedveskedtek 
nekünk. Örömmel tölt el minket, hogy fáradságos munkánk meghozta 
gyümölcsét, mert a virágos kiskertünk csodálatos látványt nyújt. Lelkesen 
készülõdünk a városnapra, ahol meg lehet majd tekinteni a tagok által készített 
kézmûves termékeket. 

Simon Renáta 
terápiás munkatárs

Június 24-én, az év legrövidebb 
éjszakáján megünnepeltük a nyári 
napfordulót hangulatos énekszóval, 
tuzzsonglorökkel. 

A gyerekklub tagjaival heti rend-
szerességgel kerékpártúrákat szervezünk 
a közeli településekre: Nyírkarász-
Földvár, Pusztadobos-Jármy kúria, 
Gemzse-Harangláb). A kézmuves 
foglalkozásokon kreatív dísztárgyakat 
készítettek. 

A  könyv t á rban  fo l y ama to san  
leltározunk és selejtezünk. Az 
elhasználódott vagy használaton kívüli 
könyveket 30 forintos darabáron 
árusítjuk a könyvtárban.

Augusztus 14-én vasárnap táncházat 
szerveztünk a tájház udvarán. 
Közremuködtek a nyíregyházi  
Muvészeti Szakközépiskola néptán-
cosai a Bürkös zenekar kíséretében. 
Meglepetés vendégünk volt a Fölszállott 
a páva tavalyi nyertese, Hoksz Attila 
Dombrádról. A résztvevok késo estig 
ropták a táncot, a jó hangulatra és a 
nagy érdeklodésre való tekintettel 
hagyományt szeretnénk teremteni.  Aki 
megéhezett, zsíros kenyérrel csil-
lapította éhségét, ha  megszomjazott, 
bodzaszörppel vagy finom borral 
oltotta szomját. 
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT

Napközi Erzsébet-tábor

Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy a tankönyvek A tanév rendjérõl 
megérkeztek, a csomagokat a diákok az elsõ tanítási 
napon vehették át az osztályfõnököktõl. A tankönyveket A tanítási év elsõ tanítási napja szeptember 1. 
a tanév végén le kell adni. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június 15. 

(csütörtök).
Az új tanév szeptember 1-jén (csütörtökön) 
megkezdõdött. A tanévnyitó ünnepséget reggel 8 órától A tanítási év elsõ féléve január 20-ig tart. Január 27-ig 
tartottuk az iskola udvarán. A új elsõ osztályosok az óvó értesítjük a tanulókat, szülõket az elsõ félében elért 
nénikkel és a tanító nénikkel az aulában gyülekeztek. tanulmányi eredményekrõl.
Ezen a napon már délután 16 óráig tartott  a tanítás.

Az õszi szünet november 2-ától november 4-ig tart.
Örülünk annak, hogy gyermekeink többsége a nyár A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 28. 
folyamán sem maradt éhen az önkormányzat (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 7. 
pályázatának köszönhetõen. (hétfõ).

A téli szünet december 22-étõl január 2-ig tart. 
Az iskolában a szokásos évi tisztító festéseken túl a A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 21. 
tantermek festése is megtörtént a Mada-Komm Kft. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap január 3. 
jóvoltából, s zajlik a konyha festése is. Szeptemberben (kedd).
tiszta egészséges környezet várta tanulóinkat. A tavaszi szünet április13-ától április 18-ig tart. A 

szünet elõtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a 
A bukott tanulóinknak augusztus 24-én  9 órától volt szünet utáni elsõ tanítási nap április 19. (szerda).
a javítóvizsga. 

Ebben az évben második alkalommal szerveztünk nyári ahonnan szép élményekkel gazdagodva tértünk haza.
A tábor ideje alatt sikerült az iskolát gazdagító, Napközi Erzsébet-tábort 40 gyerek és négy pedagógus 
maradandó alkotásokat létrehozni. Az alsó tagozatos részvételével. A programokat két turnusban 
gyerekeknek ugróiskolákat festettünk, a játszóudvar régi bonyolítottuk le. Az elsõ napon közös szabályokat 
kerítését színpompás képekkel díszítettük, amivel alkottunk, amelyekhez a gyerekek szívesen 
barátságosabbá tettük az udvar hátsó részét.alkalmazkodtak, így mindenki jól érezte magát, és 
Elmondhatjuk, hogy ismét egy sikeres nyári tábort egymásra figyelve, kellemes napokat éltek meg. Nagy 
tartottunk diákjainknak, s ez köszönhetõ Simon Istvánné, sikere volt a mindennapos sportos játékoknak, 
Fojtovicsné Gyetkó Anett, fagyizásoknak. A kézmûves foglalkozások alkalmával 
Bodóné Tótok Krisztina maradandó alkotások születtek: gyöngyöt fûztünk, 
és Dávid Nóra taní-üvegeket  fes tet tünk,  halacskát  készí tet tünk 
tóknak.papírszövéssel. Kiemelt témája volt a tábornak az 

egészséges életmódra nevelés, a testmozgás, a sport 
és az egészséges táplálkozás. Több alkalommal 
készítettünk a gyerekeknek zöldség- és 
gyümölcssalátát. A testmozgás fontosságát 
hangsúlyozva táncházat szerveztünk, melyben 
Kovácsné Kertész  Csilla volt a segítségünkre. 
Az elõzõ évhez hasonlóan ismét ellátogattunk 
városunk Tájházába. Szíves fogadtatásban volt 
részünk, hiszen a Mi kis falunk Egyesület tagjai 
befûtötték a kemencét, kenyérlángost dagasztottak, 
sütöttek számunkra. A finom falatokra várva 
megtekintettük a kiállítást, a gyerekek rajzoltak, 
játszottak az udvaron, majd jót lakmároztunk.
Nagy sikere volt a két alkalommal szervezett buszos 
kirándulásnak. Elõször Paposra látogattunk el a 
Fülöp lovas tanyára, ahol gyerekek lovagolhattak, 
és sok háziállattal ismerkedhettek meg. A második 
héten a nyíregyházi Vadasparkba kirándultunk, 
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Nyár a Mocorgó Gyerekházban
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udvart vették birtokukba. Jutott gyerekek nagy elõnyt élveznek a 
b õ v e n  j á t é k  m i n d e n k i n e k :  többiekkel szemben, megszokják a 
csúszdáztak, hintáztak, bicikliztek, közösséget, azt, hogy egymáshoz kell 
rollereztek, a fák hûvösében alkalmazkodniuk, megismerik 
homokoztak. A bõséges folyadék- egymást, így már lesz barátjuk, ha egy 
bevitelrõl is gondoskodtunk: csoportba kerülnek. Köszönjük, 
mindenkinek volt egy friss vízzel hogy részesei lehettünk ennek a 
töltött, jellel ellátott kis üvege. Idén vidám programnak.
egy kis „piknikezésre” is sor került: 
Enikõ óvó néni finom cukki-
nilapcsánkát, túrófánkot sütött Személyi változások 
mindenki nagy-nagy örömére. 

Hihetetlen, de igaz: óvodánk Nyári óvoda  vezetõje, Tóthné Szûcs Éva megkezdi Az élet nyáron sem áll meg, a két Nyáron sok teendõ van az épületen megérdemelt pihenését a ledolgozott hetes bezárás után jöttek azok a belül is, ahol szükség volt rá, festésre 40 év után. Hivatalosan december 1-gyerekek, akik szülei óvodai ellátást került sor, s az év közben sérült jétõl lesz valóban nyugdíjas (ha eljön igényeltek. Természetesen ilyenkor a bútorok, berendezési tárgyak az ideje, errõl még szót ejtünk majd, napirend kötetlenebb, szabadabb. felújítása is megtörtént. A dajka addig is kívánunk neki jó egészséget, Délelõttönként mindig abban a nénik is „ráncba szedték” a gondtalanságot, nyugodt, vidám csoportban voltak a kicsik, amelyik csoportszobákat, minden bútor, éveket).óvodapedagógusa éppen dolgozott. játék, az ágyak, ágynemûk átmosva, Augusztus 1-jétõl november 30-ig Átgondolt szervezést igényel a nyári fertõtlenítve, tisztán kerültek vissza a dr. Kozák Gyuláné (a „Katica csoport” szabadságok kiadása, hiszen úgy kell helyükre.  Edit óvó nénije) kapott vezetõi megoldani, hogy mindig legyen elég 
megbízást. Õ az utóbbi években óvónõ. Ha kellõen elfáradtak a 

Vendégségben szakértõként is dolgozik (azaz gyerekek, délután a tornaterem 
Ezúttal is meghívást kaptunk a országos szinten részt vesz a hûvösében pihenhettek. Márpedig 
Moco r gó  Gye r ekház  f i óka - pedagógusok minõsítésében). Jó volt alkalmuk elfáradni, hiszen 
röptetõjére, amikor a 3 éveseket munkát kívánunk neki.reggelente a csoportszobában 
„elengedik” az óvodába. Az oda járó játszhattak, tízórai után pedig az 

 Zsíros deszka és dinnyeparti egymás sa l  t apa sz t a l a t a inka t ,  sikerült a családi nevelést hasznosan 
A zsíros deszka és a dinnye kapott ötleteinket, élményeinket. Köszönjük kiegészíteni. 
fõszerepet nemrég a Mocorgósoknál. a Támogató Szolgálatnak, hogy    A köszöntõ után a vendégek és a 
Családi délelõttöt szerveztünk, segítettek az eljutásban. szülõk videót nézhettek meg Szülõk 
amelyre nagyobb gyerekeiket is élményei, emlékei címmel, a Mocorgósok 
elhozhatták a családok. A gyerekeket Fiókaröptetõ hétköznapjai videón pedig egy 
ügyességi vetélkedõ, cukorkából Rendezvényünkön az óvodába összeállítást láthattak a résztvevõk 
nyaklánc és karkötõ készítése, induló gyerekektõl köszöntünk el. arról, miként zajlik nálunk egy - egy 
trambulin, sok - sok játék várta. Az Utoljára ünnepeltünk így együtt, nap. Ezután közös mondókázás 
óvónõk arcfestéssel kedveskedtek hiszen új fejezet nyílik majd a következett ,  búcsúzóul pedig 
n e k i k .  A  n y á r i  k ö z ö s s é g i  gyerekek és a szülõk életében is. Nehéz ajándékba kaptak egy tarisznyát és egy 
rendezvények a családok számára az elválás, hiszen az együtt töltött évek „büszke könyvet” amiben az 
azért jók, mert ezen a napon a kisebb alatt nemcsak a gyerekekkel, hanem „alkotásaikat” gyûjtöttük össze
és nagyobb gyerekükkel együtt részt szüleikkel is szoros kapcsolatba A nyáron is kaptunk ruhákat, cipõket, 
tudnak venni. kerültünk. Hatan óvodába mennek, amit ezúton is köszönünk Földi 

egy kicsi bölcsõdébe készül, ahol Andreának és nyíregyházi airsoft 
A gemzsei gyerekházban szeretettel várják õket. csapatnak. 

Gyerekeinkkel ellátogattunk a Örömmel emlékezünk vissza az Buza Andrea gyerekház vezetõ
s z o m s z é d  t e l e p ü l é s e n  l é v õ  elmúlt idõszakra, arra, hogy mi 
gyerekházba, ahol nagyon szép minden történt velük. A szülõkkel 
délelõttöt töltöttünk el. A csöppségek közösen figyeltük a gyerekek értelmi, 
örömmel játszottak, tízóraira pedig érzelmi és testi fejlõdését. A 
finom kalácsot és kakaót kaptak. szakemberek által tartott fórumok 
Ezután a szülõk papírcsónakot mind hasznosak és tartalmasak 
készítettek a gyerekeknek, mi voltak, sok ismerettel gazdagodtunk. 
dolgozók pedig megosztottuk Bízunk abban, hogy a gyerekházban 



.8 2016.  JÚ LIUS – AUGUSZTUS

Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal

Nyírmada, Ady Endre u. 16.

Tel/fax: (45) 492-100

M A D A I H Í R E K

Felelõs szerkesztõ: dr. Fekete Antal

Nyírmada Város

Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

 
ISSN 2060 – 9825 (nyomtato tt)

ISSN 2060 – 9833 (online)

Nyomtatás: 
Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza

Labdarúgás:
Új bajnokság a régi kerettel

anyakönyv

Születtek: 
Káté Loretta Jolán, Pataki Bence, 
Zámbó Dávid Rómeó, Orgován 
Viktória Zsüliett, Algács Levente 

Kornél, Deák Alexa, Horváth Lara 
Alexa, Zámbó László Diegó, Lõrincz 
Jákob László, Ponczók Iván Ferenc, 

Rózsa Melissza, Smajda Balázs, 
Aranyos Edina, Jakab Zsombor

Házasságot kötöttek:
 Jóni Zsanett és Kanalas Pál

Repelik Zsuzsanna és Deák Imre
Turóczi Mónika és Skórán Sándor

Menydörgõs Bettina és Suskó Mihály 
Dávid

50 éves házassági évforduló:
Zolcsák Miklós és Simon Julianna

90 éves szépkorú:
Kovács Józsefné

Elhunytak: 
Simon Jánosné (helyesbítés: a legutóbbi 
lapszámban Simon János szerepelt) 
Handari Hajnalka, Jóni Bertalanné, 
Jóni Miklósné, Gerõ Szabolcs, Heé 
Sándor, István István 

Rendõrségi hírek

   Augusztus 13-án megkezdõdött a Tiszakanyár volt az ellenfél, és hazai 
pályán 2-1-re gyõztünk. Szõke István a pontvadászat a labdarúgó megyei II. 
meccs után így nyilatkozott: „Jó osztályban is. Amint azt legutóbb 
színvonalú meccsen, remek játékvezetés megírtuk, a mieink – hasonlóan az 
mellett, megérdemelten nyertünk.” egy évvel ezelõttihez – annak 
Gratulált az ifiknek is, akik 4-3-mal ellenére, hogy bajnokok lettek, nem 
hozták a három pontot.vállalták az elsõ osztályt, így ezúttal is 
   A második fordulóban az Õr a Nyírerdõ csoportban indultak el. 
vendége  vo l t  c sapatunk .  A Mivel a Pap együttese széthullott, 
keménykedõ, idõnként kifejezetten ezért visszalépett, 15 csapat kezdte el 
durva ellenfél szokatlan (szabály-a küzdelmet (vagyis egy minden 
talan) méretû pályáján csak 1-1 fordulóban van egy szabadnapos).
arányú döntetlenre futotta. Ugyan-   A keret mindössze annyiban 
ekkor az ifik 4-2-re kikaptak.változott, hogy ketten búcsút 

Németh Attila       Augusztus utolsó hetének végén intettek Nyírmadának (
Zakor János a Pátroha csapatát fogadtuk, s Apagyra,  Nagykállóba 

helyzeteinket jobban kihasználva 3-távozott), új játékos nem érkezett.
0-ra nyertünk.   Az elsõ fordulóban (vasárnap) a 

jócskán átalakult, új edzõvel kezdõ 

   A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság 
Közlekedésrendészeti alosztálya cserbenhagyás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
nyomozást folytat egy nyírmadai lakos ellen. A 
nyomozás adatai szerint augusztus 4-én történt, 
hogy egy helybéli autós a saját jármûvével haladt a 
Kossuth utcán, ahol jobbra be akart kanyarodni 
egy lakóház kapubejárójába. Ezt a szándékát 
irányjelzõvel is jelezte. Kanyarodása közben egy 
ismeretlen személy a kocsijával – annak ellenére, 
hogy fékezett – autója jobb hátsó részének ütközött. Az 
ismeretlen személy anélkül, hogy meggyõzõdött volna arról, történt-e 
sérülés, mintha mi sem történt volna, elhajtott.
   A rendõri intézkedés megállapította az elkövetõ kilétét, akit 
elõállítottak, és gyanúsítottként kihallgatták. Mindeközben kiderült az is, 
hogy a balesetet okozó sofõr ittas állapotban volt.
   Szabálysértési eljárás indult egy városunkba rokonlátogatásra érkezõ 
ózdi lakos ellen, aki július 14-én az egyik nyírmadai vegyesboltból ellopott 
három üveg féldecis szeszesitalt. A kiérkezõ rendõrök megállapították 
kilétét, majd a gyorsított bírósági eljárás lefolytatásáig szabálysértési 
õrizetbe vették. 
   Szabálysértési eljárás indult lopás miatt egy nyírmadai férfi ellen. A 
bejelentés adatai szerint az illetõ július 23-án a késõ délutáni órákban 
bement az egyik idõs néni kertjébe, és onnan gyümölcsöt lopott el. A 
tolvaj személyazonosságát megállapították, s õrizetbe vették. Ügyében 
ugyancsak gyorsított bírósági eljárás dönt.
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