
NYÍRMADA  NAGYKÖZSÉG  KÖZÉLETI  LAPJA       XII.  ÉVFOLYAM  2.  SZÁM      2009.  MÁRCIUS – ÁPRILIS      ..NYÍRMADA  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA    •  XIX.  ÉVFOLYAM  4.  SZÁM  •  2016.  SZEPTEMBER - OKTÓBER

   Az idõjárás idén is kegyeibe fogadta városunk lakóit (és a 
hozzánk érkezett vendégeket), akik a városnapon Ferenczi István 
Nyírmada története a legrégibb idõktõl 2015-ig címû könyvét 
kezükbe véve emlékezhettek meg településünk 720. 
születésnapjáról. Az információkban gazdag, sok képpel 
illusztrált kötet bemutatója szeptember 16-án volt a mûvelõdési 
házban, ahol telt ház köszönte meg a köztiszteletben álló 
szerzõnek a munkáját.
  Másnap megnyílt a hagyományos termékbemutató, amely 
látványos, színvonalas keresztmetszetét adta az itt élõ, 
tevékenykedõ gazdálkodók, vállalkozások, civil szervezetek, 
intézmények nagyszerû munkájának.
   A színpadon egymást követték az óvodások, iskolások 
produkciói a szülõk, rokonok, érdeklõdõk legnagyobb 
gyönyörûségére. Az ízek utcájában idõközben elkészültek a 
mindenféle finomságok, ezek közül a Krivács András vezette 
zsûri sokak meglepetésére az iskola 7.b. osztályának babgulyását 
találta a legjobbnak. Közben zajlottak a gyerekeket csábító 
kézmûves foglalkozások, szépen fogytak a vásározók 
nyalánkságai (plusz sör), csecsebecséi, körözött a póni, rengett 
az ugráló vár.
  Délután 1-kor kezdõdött a hivatalos megnyitó Kovács Sándor 
országgyûlési képviselõ, a rendezvény fõvédnöke írásban 
megküldött üdvözletével, a vendégek – köztük Nagy Gábor, 
Jászó polgármestere – köszöntésével. Kálmán Béla polgármester 
példásan rövid beszédében felidézte az elmúlt esztendõ 
eredményeit, a jövõre vonatkozó terveket, majd közös munkára 
hívta városunk lakóit. Ezután következtek az eredmény-
hirdetések (fõzõverseny, virágos utca, legszebb konyhakertek), 
díjátadók (emléklap a nemrég elhunyt Jóni Bertalannénak, a 
Rózsaszirom alapítójának, az RNÖ ajándéka Kovács Tibornak, s 
persze a díszpolgári címek – utóbbiakról a 2. oldalon 
olvashatnak).
   Ezután elindult útjára a szüreti felvonulás a bort kínáló 
csõszlányokkal- és fiúkkal, lovas fogatokkal, hintókkal, 
mazsorettekkel, õket követték a motorosok, majd pedig 
színpadra léptek a meghívott mûvészek, köztük a legismertebb, 
az Irigy Hónaljmirigy. A napot idén is tûzijáték, tombola, 
diszkó zárta. A nap sikerére jellemzõ, hogy több mint 
háromezren vásárolták meg a támogatójegyet.

     Az október 2-án megtartott országos népszavazás (közkeletû nevén „kvótareferendum") 
eredményei városunkban az alábbiak voltak.
   A névjegyzékben szereplõ 3649 választópolgár közül 1166 adta le szavazatát (31,95 
százalék). Az érvénytelen szavazólapok száma szokatlanul magas, 67 volt (5,754 százalék). 
Az 1099 érvényes szavazat közül a feltett kérdésre 20 volt az „igen" (1,82 százalék), 1079 a 
„nem"(98,18 százalék) válasz.

Népszavazás 2016Népszavazás 2016

Városnap: szeptember, szüret, sztárok
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Újabb díszpolgáraink
 Balogh Ferenc (1931-1981): A néptanító

A nyíregyházi tanítóképzõben szerzett tanítói oklevelet 
1950-ben, s ezt követõen a rohodi iskola és a 
közmûvelõdés irányítója volt, a klasszikus értelemben 
vett néptanító. 
Nyírmadára, felesége szülõfalujába 1967-ben költözött, s 
itt kezdett el tanítani az általános iskolában. Ekkor épült 
fel a mûvelõdési ház, amelynek elsõ igazgatója lett. 
Munkáját megalapozták a Rohodon szerzett szakmai 
tapasztalatok, családi kötõdésének köszönhetõ 
helyismerete, s mindez magas színvonalú kulturális életet 
teremtett településünkön.
A civil kapcsolatokra építve ifjúsági klubot szervezett, rendszeres kulturális programokkal, zenés 
rendezvényekkel csábította a házba az itt élõket, fõként a fiatalokat. Azt igényeket felismerve megalapította a 
kertbarátok klubját, az asszonyoknak a pávakört, létrehozta a színjátszó kört, a néptánc csoportot, szervezett 
zongora és balett oktatást, tánciskolát, ismeretterjesztõ elõadásokat. Fontosnak tartotta az olvasóvá nevelést, 
ezért fejlesztette a könyvtárat, bevezette a folyamatosan mûködõ könyvtári szolgáltatást. Ezekben az években az 
ország legismertebb, legnépszerûbb nóta- és táncdalénekesei, elõadói fordultak meg Nyírmadán, rendszerint telt 
ház elõtt.
A pezsgõ kulturális életet váratlan betegsége szakította meg 1981-ben, s a gyógyíthatatlan kór néhány hónap alatt 
legyõzte az örökmozgó, élete végéig a közösséget, a közjót szolgáló férfit, akit feleségén és két gyermekén kívül 
Nyírmada lakossága gyászolt meg.
A díszpolgári kitüntetõ címet özvegye vette át.

 Juha Bertalanné: A közélet védõnõje

A fenti cím szándékaink szerint sûrítve igyekszik kifejezni mindazt, ami bizonyítja, 
idén is jó kezekbe került a díszpogári cím.
A kitüntetett középiskolai tanulmányait befejezve Szegeden, a Védõnõképzõ 
Intézetben szerzett diplomát. Nyírmadán 1972-ben nevezték ki védõnõnek, itt 
alapított családot: férje hosszú éveken át volt az önkormányzat köztisztviselõje, 
házasságukból két gyermek született. 
Napi munkája mellett 1985-ben elvégezte a szegedi Orvostovábbképzõ Intézet 
Fõiskolai Karát is. Tevékenységében kiemelt feladatának tekintette az anyák, a 
csecsemõk és a kisgyermekek egészségének védelmét. Vallotta, hogy a csecsemõ és a 
gyermekkor alapozza meg az egészséges,a világra nyitott személyiséget, testi és lelki 
harmóniájukat. Megkülönböztetett figyelmet fordított a várandósok és a 
gyermekágyas anyák gondozására, kapcsolatuk elmélyítésére, a bizalmi légkör fenntartására, a gondjaikkal való 
empatikus, segítõkész foglalkozásra. A gondozottak szerették, hivatástudatát, szakértelmét, kitartását tisztelték.
Településünk közéletébe már fiatalon bekapcsolódott, három cikluson át volt tagja az önkormányzat Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának. 2002-ben képviselõvé választották, s azóta is tagja a testületnek. Vezeti a 
szakbizottságot, de tagja az Oktatási és Mûvelõdési Bizottságnak is. 2010-ben ugyan nyugdíjba vonult, de a 
közélettõl nem fordult el. Vezetõje lett a ma már félszáz tagot számláló Mi kis falunk Helytörténeti és 
Községszépítõ Egyesületnek, amely városunk pótolhatatlan szervezetévé nõtte ki magát. Fáradhatatlanul 
szervez, pályázatokat ír, közösségi programokat bonyolít, kapcsolatokat ápol.
Tevékenységéért több elismerésben részesült (miniszteri dicséret, Pro Sanitate kitüntetés, kitüntetõ cím védõnõi 
szolgálatáért), s most a városunk érdekében végzett példamutató munkáját, életpályáját köszönte meg az 
önkormányzat.
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intézményvezetõ jegyezte elõterjesztés 
tartalmazza például azt, hogy az 
ellátottaknál gyógyszer nem lehet 
(azokról ugyanis az intézmény 
s z akdo l gozó i  gondo skodnak ) ,  
szabályozták az ellátottak ruházatának 
és hûtõszekrényének használatát.

• Még a szeptember 7-ei testületi ülés 
döntött arról, hogy teljesíti a kisvarsányi 
karate klub kérését, és évi 300 ezer 
forinttal (idén ennek a felével) támogatja 

• Korábban hírt adtunk már a savanyító õket. Az indoklás szerint népszerûek az 
ház létrehozásáról, beüzemelésérõl. Új ép és a fogyatékkal élõ nyírmadai 
fejlemény, hogy nemrégiben egy gyerekek körében, sikeresen sajátítják el 
pályázaton sikerült elnyerni 3,5 millió az önvédelem, a harcmûvészet fortélyait. 
forintot, amibõl egy nagy teljesítményû Feltételül szabták, hogy a jövõben is 
fagyasztó kamrát vásároltak. Ez lehetõvé közremûködnek a városnapon és más 
teszi a közmunkások által megtermelt rendezvényeinken.
zöldségfélék tartósítását ,  majd 
felhasználását önkormányzatunk • A Tiszamenti Regionális Vízmûvek 
konyháiban. Zrt.véleményezésre megküldte önkor-

mányzatunknak a másfél évtizedes 
• Szeptember 29-ei ülésén határozatot idõtávra szóló Gördülõ Fejlesztési 
hozott a képviselõ-testület a Nyírmadai Tervet, valamint a Felújítási és Pótlási 
Szociális Ápolási-Gondozási Központ Tervet. A képviselõ-testület rábólintott a 
idõsek Otthona házirendjének dokumentumra.
módosításáról. A Szûcsné Mátyus Judit 

Hírek röviden

Csak egészség legyen!
Szeptember 7-e után három héttel 29-én is közgyógyellátási igazolvány iránti igény. Valószínûleg a magas 
tanácskozott városunk képviselõ-testülete, amely munkanélküliséggel függ össze, hogy viszonylag alacsony a 
ezúttal az egyebekkel együtt nyolc napirendi pontot táppénzes állományúak aránya.

   A fogorvos dr. Bácsa Gellért Ákos Pusztadobossal együtt tárgyalt meg. Ezek közül a Beszámoló a háziorvosi 
mintegy 6500 fõt lát el, s közülük csaknem 3000-an jelentek alapellátás és fogorvosi ellátás, valamint a védõnõi 
meg rendelésén (nála is van elõjegyzési lehetõség). A páciensek szolgálat mûködésérõl címû volt a közérdeklõdésre 
bõ egyharmada gyermek.leginkább számot tartó.
   Szabóné Jakab Anikó, a tavaly április óta Hungarikum (!) Elsõként Nyéki doktor adott számot az elmúlt évben végzett 
védõnõi szolgálat vezetõje a tõle megszokott alapossággal munkájáról. A körzetébe bejelentkezett ellátottak száma 
mutatta be hármójuk tavalyi tevékenységét. A védõnõi tavalyhoz képest kicsit nõtt, 2282 volt. Kiemelte, hogy a 
gondozás színterei továbbra is a Kálvin téri egészségház várakozási idõ csökkentése érdekében lehetõség van 
(tanácsadás), a családok otthona (a családlátogatások száma elõjegyzésre, s hogy a gyógyító-megelõzõ tevékenység 
3311 volt!), és a közösségi színterek. Feladatuk a várandósok, a keretében folyamatosan történik a lakosság szûrõvizsgálata, 
gyermekágyas anyák és az újszülöttek, a csecsemõk, a gondozása.

A betegségcsoportok közül továbbra is a magas vérnyomás és a kisgyermekek gondozása, továbbá a nõvédelmi gondozás. A 
cukorbetegség a leggyakoribb. Aggasztó, hogy a szülõképes gondozott családok száma tavaly 346 volt. A számokból 
korban lévõ, felelõsen gondolkodó fiatalok nem mernek több kiderül, hogy az élveszületések száma egyre csökken, 2015-ben 
gyereket vállalni, az újszülöttek zöme a rossz szociális mindössze 52-en jöttek a világra (az elõzõ évi 73-mal szemben). 
helyzetben lévõ családokban születik. Tárgyi feltételeik javultak, hiszen pályázati pénzbõl kicserélték 
   Szõllõsi Gábor a 2. számú körzet tavalyi munkáját mutatta be. az ajtókat, ablakokat, elvégezték a külsõ szigetelést. Szükség 
A körzet kártyaszáma az õ esetében 2425 (az elõzõ évhez képest lenne viszont egy belsõ felújításra, festésre is. Az összegzés 
itt is növekedés volt). A fõbb betegségtípusok ebben a most is megállapítja, hogy a társadalmi, gazdasági nehézségek 
körzetben is megfelelnek a magyarországi lakosság általános egyre több családban éreztetik hatásukat.
állapotának, kapcsolatba hozhatók az elöregedéssel, a A napirendi pont tárgyalását összefoglalva a polgármester 
helytelen táplálkozással, a szocializációs problémákkal. megjegyezte: elégedettséggel tölthet el bennünket, hogy 
Beszámolója további részében szó esik a betegadatok valamennyi státusz jó szakemberekkel van betöltve, az 
kezelésének rendjérõl, a szûrõvizsgálatokról, a gyermek- egészségügyi ellátás az ágazat nehézségei közepette is jól 
gondozásról és az iskola-egészségügyrõl. Figyelemre méltó, mûködik. Az integrálást, korszerûsítést célzó pályázatot 
hogy városunkban viszonylag nagy a megváltozott benyújtottuk, reménykedve várjuk a pozitív döntést.
munkaképességûek aránya, s különösen kiemelkedõ a 

   A képviselõ-
testület szeptember 
29-én kinevezte a 
Mada-Komm Kft. 
ügyveze tõ  igaz -
gatójának Kertész 
Krisztiánt, aki 1982-
ben született Kis-
várdán. Az általános 
iskolát Újkenézen 

végezte el, majd a Baross László 
Mezõgazdasági Szakközépiskolában, 
illetve a Déri Miksa Szaközép- és 
Szakiskolában tanult.
  Ez után Budapestre költözött, ahol az 
Auchan-nál lett raktáros, késõbb 
csoportvezetõ. Hazatérve a Mada-
Komm-nál lett termelésirányító, majd 
megbízott vezetõ. Idõközben levelezõ 
hallgatóként megkezdte tanulmányait 
a Debreceni Egyetem Mûszaki 
Karának gépészmérnöki szakán.
   A bizalmat ezúton is köszöni, s azt 
ígéri, legjobb tudása szerint igyekszik 
szolgálni, élhetõbbé tenni városunkat. 

  Új ügyvezetõ a
 Mada-Komm-nál 
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Gazdálkodók figyelmébe
 Tisztelt termékbemutatón résztvevõk, segítõk!

 Idén ünnepelte településünk 720 éves évfordulóját a 
szeptember 17-én megtartott  városnappal, a szüreti 
felvonulással  és a hagyományos  termékbemutatóval . Úgy 
gondoljuk, az ide látogatók és az itt élõk nagy többségének 
tetszését elnyertük a sokszínû kiállítással. A személyes 
találkozások során elmondottak csak dicséretrõl szólnak, 
maximálisan elismerik a közremûködõk fáradságot nem 
kímélõ munkáját. A látogatók csodálták a nyírmadai 
vállalkozások, intézmények, termelõk, gazdálkodók 
sokszínû termékeit.

Köszönjük mindazt a segítséget amit Öntõl, az Ön által 
vezetett intézménytõl, vállalkozástól kaptunk, amellyel 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Köszönjük az 
önzetlen segítségét, és a jövõben is számítunk Nyírmadáért 
való tenni akarására.

A batáta termesztése
 A batáta, vagyis magyar nevén édesburgonya a világ 
trópusi területein elterjedt, fontos élelmezési növény. 
Hazánkban is egyre többen fogyasztják a kiemelkedõ 
beltartalmi értékekkel rendelkezõ növény módosult 
gyökerét. Hazánkban is termeszthetõ, egyre többen 
foglalkoznak vele, elsõsorban az ország déli részén. Idén a 
termékkiállításon nagy érdeklõdést keltett ez a számunkra 
ismeretlen, takarmányrépához hasonló gyökér, amelyet 
nálunk elsõként pár száz öles területen termesztett Kálmán 
Béla polgármesterünk. 

  -Nagyon sokféle batáta létezik, a hús színében és ízében is 
van eltérés közöttük. Az egyik fehér vagy világosszürke 
húsú, a bõre mélylila színû, íze a szelíd gesztenyére 
hasonlít. A másik fajta, amellyel gyakran találkozhatunk, 
sötét narancssárga húsú, bõre sárgás-pirosas vagy réz színû. 
Ennek a fajtának az íze az édes sütõtökhöz áll közel. Én a 
magyar fajtát (Tápió 96) választottam. Szárazanyag 
tartalma alacsonyabb, a gumó húsa fehér, héja élénk 
rózsaszín. Könnyebben szeletelhetõ, az íze jobban hasonlít 
a burgonyához, de ez is édes. Fõzésre, sütésre egyaránt 
alkalmas, ásványi anyagokban és vitaminokban rendkívül 
gazdag. Gasztronómiai szempontból sokféleképpen 
elkészíthetõ, ezt Zsófi lányom nekünk már bizonyította. Egy 
közepes méretû édesburgonyával biztosíthatjuk a 
szervezetünk számára szükséges napi A és C-vitamint, 
káliumot, magnéziumot, réz- és mangán- szükségletet, 
emellett rendkívül magas a rosttartalma, ezért fogtam bele 
a termesztésébe. Betakarítás után mindig +10 °C fölötti 
hõmérsékleten kell tárolni a gumókat, mert a benne lévõ 
cukor keményítõvé alakul alacsony hõmérsékleten. Egy 
papírdobozban 15°C körüli hõmérsékleten sokáig 
eltartható – mesélte a polgármester.

Fejér Viktória 
városi mezõgazdász
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Kertem, kertem, mondd meg nékem...
2016. SZEPTEMBER-OKTÓBER

A Legszebb konyhakertek címû programot tavasszal hirdettük 
meg, s kilenc fõ, illetve család vállalta a nyilvánosságot, a 

megmérettetést, bemutatva, hogy a kertjüket a legjobb gazda 
gondosságával ápolják, mûvelik.

A kitûzött célokat minden jelentkezõ maximálisan teljesítette, 
minden résztvevõ nyertese a versenynek. A szép eredményekre 
büszkék lehetünk mi, nyírmadaiak is. A kertek valóban szépek, 
gondozottak! A nyár folyamán az alkalmi zsûri minden kertet 
kétszer meglátogatott, a látottak, a tapasztaltak alapján hozta meg 
döntését.

Normál kert kategóriában:
 I. helyezést ért el: Ladányi László
II. helyezést ért el: Kiss Arnold
II. helyezést ért el: Mudri Barnabásné
II. helyezést ért el: Aranyos Miklós

Zártkerti kertek vegyes kategóriában:
 I. helyezést ért el: Gyetkó András
 I. helyezést ért el: Kézi Istvánné
 I. helyezést ért el: Polyák János és Polyák Jánosné

Közösségi kategóriában:
 I. helyezést ért el: Nyírmada Város Önkormányzata

Brikett üzem zöldségtermelõ csoportja

Különdíjban részesül:
a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ 

Gratulálunk minden díjazottnak!

Köszönetemet fejezem ki a program önzetlen támogatóinak: 
• Krivács Andrásnénak, 

Nyírmada Város Önkormányzatának, 
•A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok Egyesület 
  elnökségének.

Köszönöm a program zsûrijében végzett lelkiismeretes munkát 
Fojtovics Sándornénak, Kézi Istvánnak, Kiss Andrásnak és Tisza 
Sándornak.

Mudri Barnabás
az egyesület elnöke

• 

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozói 
megköszönik mindenkinek az önzetlen 
segítséget és támogatást, amit a Városnapon 
nyújtottak.

Szeptember 28-án, az Idõsek Világnapja 
alkalmából zenés délutánt szerveztünk a város 
lakóinak. Ünnepi köszöntõt mondott Kálmán 
Béla polgármester. Elõadómûvészeink voltak 
Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ operett énekesek. A 
megjelenteket egy kis süteménnyel láttuk 
vendégül.

Október 23-ai ünnepséget október 21-én 
pénteken, 15 órától a Kálvin téri kopjafánál 
tartjuk. Ünnepi beszédet mond  polgármester, 
mûsort adnak a Patay István Általános iskola 
diákjai, koszorúzás. Szeretettel várunk 
mindenkit.

A Mûvelõdési Ház hírei

A Polgárõr Egyesület, a helyi vadásztársaság és a rendõrõrs 
kezdeményezésére, a polgármester támogatásával családi napot 
tartottak október 8-án. Földi Miklós elnök elmondta, a rendezvénnyel 
szeretnének hagyományt teremteni

Családi nap
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ISKOLAI HÍREK

Szeptember 7-én délután a negyedikes gyerekek 
megérkeztek Géberjénbe, a Barkós Cinege Erdei 
Iskolába. Izgatottan vették birtokukba a jól felszerelt, 
igényesen kialakított szállást, hiszen most szüleiktõl 
két éjszakát távol töltöttek.
Már aznap élménydús programokkal vártak 
bennünket. Megtekintettük a Jékey  kúriát, ahol 
tárlatvezetés közben a gyerekek jegyzeteltek, mivel a 
kapott információkra a késõbbiek során  szükség volt. 
Másnap reggeli után a gyerekek csoportokba 
szervezõdtek, csapatnevet választottak, hozzá plakátot 
készítettek és verset írtak. A finom és bõséges ebéd után 
a Sulyom tanösvényt járták be, útba ejtve Shrek 
tanyáját. Nagyon sok hasznos tudnivalót hallottak a 
Holt- Szamos természeti szépségeirõl, élõvilágáról. A 
kimerítõ túrázást követõen jól esett pihenni vacsoráig 
kényelmes ágyaikon.
Utolsó napon került sor a várva várt csónakázásra, 
ahol képzett túravezetõk a gyerekek minden kérdésére 
szívesen válaszoltak, saját élményeikkel megtûzdelve. 
Ebéd elõtt a táborozók számot adtak az elmúlt napok 
alatt megszerzett tudásukról egy totó formájában.
Kissé elfáradva, de élményekben gazdagon tértek haza 
péntek délután családjaikhoz.

A tanévet rendben megkezdtük. 7-8. osztályos tanulóink közül 21 Tanulóinkkal megemlékeztünk a 
fõ jelentkezett az Útravaló Magyar népmese napjáról – A hagyományok szerint a 
ösztöndíjprogram – Út a mesemondással.n yo l c ad i ko sok  a z  i s ko l a  
középiskolába alprogramjára 6 tanulójává fogadták az elsõsöket. Október 6-án minden osztály 
pedagógus mentorálásával .  ünnepi mûsorral emlékezett meg A második héten negyedikes és 
Eredmény a késõbbiekben az aradi  vértanúkról .  Az hatodikos tanulóink erdei 
várható. ötödikesek átvehették a Nemzeti i s k o l á b a n  v e t t e k  r é s z t .  
Elég sok magatartási problémás Hitvallás 1-1 példányát, a 8. Géberjénben. A költségeket az 
tanulónk van. Nehezíti a osztályosoknak pedig Kovács Tibor önkormányzat állta.
dolgunkat a bizonytalan családi i n t é zményv e z e tõ  ad t a  á t  A pályázat részeként a résztvevõ 
háttér, a megengedõ, szülõi Magyarország Alaptörvényét.gyerekek budapesti kiránduláson 
magatartás, a ráhagyás. A szülõk vesznek részt októberben. 
nem gondolják végig, hogy ezzel Meglátogatják a Csodák Palotáját, 
mennyit ártanak gyermekeiknek.a Tropikáriumot.
A rendõrség is megkezdte Szeptember 17-én, a városnapon 
megelõzõ tevékenységét, elindult a iskolánk mazsorettesei léptek fel. 
DADA program.  Minden A nagyobb gyerekek közül 
évfolyamon érdekes elõadást tart néh ány an  c sõ s z l án yk én t ,  
Gönczi György.tombolaárusként vettek részt.

Erdei iskola: felsõ tagozat
Az elõzõ évekhez hasonlóan, az idei tanévben is erdei 
iskolát szerveztünk a felsõ tagozat 6. évfolyamos diákjai 
számára. Ebben az évben Géberjénben, a csendes, 
nyugodt szatmári kisközségben tölthettek el a gyerekek 
három napot. Tartalmas programok keretében 
i smerkedhettek a  természet te l ,  é lõvi lággal ,  
növényvilággal. Az érkezés napján a Jékey-kúriát 
látogatták meg, illetve csapatépítõ program keretében, 
kézmûves foglalkozáson vettek részt.
A második nap is igen emlékezetes marad minden diák 
számára, hiszen a Holt-Szamos menti tanösvénytúrán 
kamatoztathatták eddigi tudásukat, illetve új 
ismeretekhez juthattak. A mocsári területen vezetõ út 
talán egyik legnagyobb élménye az Ogre-tanya volt, ahol a 
Shrek c. rajzfilm szereplõinek másával találkozhattak. A 
nap második felében a Holt-Szamoson tutajozva 
ismerkedhettek a vizek élõvilágával.
Az erdei iskola zárásaként egy 
vetélkedõn adhattak számot 
a gyerekek a tudásukról, az új 
ismeretek elsajátításáról.

Erdei iskola: alsó tagozat
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Napsugaras hírek

Mocorgós életünk

A szeptember új nevelési évet, s ezzel Ennek eldöntésében segítségünkre többieknél, megmutathassa azt. Ezt 
együtt máris sok tennivalót hozott lesznek a   Vásárosnaményi  nevezhetjük „tehetséggondozásnak”, 
óvodánk életébe. Megkezdõdött a Pedagógiai Szakszolgálat munka- s ide sorolhatjuk a néptánc, 
készülõdés a városnapra, melynek társai, akik  megismerkedtek a mazsorett foglalkozásokat, s a 
eredményeként igazi õszi hangulat tanköteles korú gyerekekkel, az mesemondó délutánunkat is. Ezek 
költözött óvodánk pavilonjába az alapvetõ készségeikkel, képes- mellett a jobb kézügyességû 
óvónõk és a gyerekek „ügyes- ségeikkel. Tapasztalataikat meg- gyerekeknek szervezünk kézmûves 
kedésének” köszönhetõen. osztották,  s  javaslatot tettek arra, délelõttöket, ahol barkácsolhatnak, 

kik vegyenek részt az általuk kreatívan alkothatnak. Elsõ ilyen Arcfestést is lehetett kérni, így sok 
szervezett fejlesztõ foglalkozásokon. foglalkozásunk az Állatok világnapja gyerek változott át pillangóvá, 

jegyében zajlott le, ahol cso-tündérré, katicabogárrá, cicává…
portonként néhány gyerek  termés-Óvodánk mazsorett- és néptánc- Ügyes gyerekek
bábokat, levélképeket készített, s csoportja most is jó hangulatot 
e z ekbõ l  „min i  g a l é r i á t ”  i s  varázsolva nyitotta meg a városnap 
rendeztünk. kulturális programját. Az idén 10 

éves néptánccsoport az Idõsek 
Világnapja alkalmából köszöntötte Szülõi értekezletek
az Idõsek Otthona lakóit, s vittek  Mire e sorok megjelennek, már 
örömet, jókedvet  hétköznapjaikba. valószínûleg minden csoportban 

lezajlanak a szülõi megbeszélések, 
ahol sok fontos és mindenki számára Nagycsoportosok…
hasznos információ hangzik el, s Mai világunkban nagy  dilemmát 
amire mégsem szokott mindenki okoz szülõnek, óvodapedagógusnak 
eljönni. Pedig azt a sok tudnivalót, egyaránt, hogy  mikor menjen el a 
amirõl ott szó van, nem tudjuk utána nagycsoportos iskolába. Az sem jó, Idén lehetõséget nyújtunk arra, hogy 
mindenk inek  egyenkén t  e l -ha korán engedjük el, de az sem, ha ha egy gyerek valamiben ügyesebb a 
mondani… feleslegesen marad még egy évig. 

Egy szép nap 
A városnapon a Biztos Kezdet Mocorgó Gyerekház is képviseltette magát. 
Délelõtt a gyerekeket kézmûves foglalkozás várta sátrunkban, ahol békás 
dekorációt készítettek, s ami nagyon tetszett kicsiknek, nagyoknak egyaránt. 
Az  õszi ablakdíszek vásárlására is volt lehetõség, nagy örömünkre 
valamennyit sikerült eladni. Egy nagyon szép napot töltöttünk együtt. 

Kukoricáztunk
Egy héten keresztül minden a kukorica (tengeri) körül forgott. A népi értékek, 
emlékek felelevenítésével megismerkedhettünk a kukorica betakarításának 
folyamatával és az ezek köré épült tevékenységekkel: kukoricatörés, -fosztás, 
morzsolás, csutka szedés, csuhébaba készítés. A gyerekek és a szülõk 
érdeklõdéssel vettek részt a tevékenységekben. A gyerekek ujjfestéssel 
kukoricát színeztek közösen a szülõkkel. Készítettünk még kukorica salátát is, 
ami nagyon ízlett mindenkinek.
Köszönjük Cseszlainé Kiss Gyöngyi családjának a játékokat, aminek a gyere-

kek nagyon örültek, a 
Rauch Kft – nek pedig 
köszönjük a finom 
gyerekpezsgõt. 

                                                                                           

 Buza Andrea 
a gyerekház vezetõje

Intézményünkben az Idõsek 
Világnapja alkalmából köszöntöttük 
ellátottainkat és klubtagjainkat. 
Jeszenszki József alpolgármester úr 
néhány mondatával, dolgozóink és 
Balázs Andrásné Anna néni lakónk 
versekkel kedveskedtek az ünne-
pelteknek. A Napsugár óvoda 
nép t áncos  gy e r eke i  s z eme t  
gyönyörködtetõ táncukkal emelték a 
mûsor színvonalát. Ünnepségünk 
végeztével szendvics és sütemény 
várta vendégeinket, ellátottainkat, 
dolgozóinkat.

A szociális otthon 
hírei

2016. SZEPTEMBER – OKTÓBER
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Rendõrségi hírek

 A jó augusztusi rajt után (két gyõzelem, egy döntetlen) szeptemberben 
folytatódott focistáink kedvezõ sorozata, bár szeptember 4-én, a negyedik 
fordulóban a Fényeslitke otthonában csak 1-1 arányú – igazságos – döntetlen 
született.
   Egy héttel késõbb a szomszédos Vaja csapatát fogadtuk, s a szokatlanul nagy 
melegben magabiztos, 6-1-es gyõzelmet aratva küldtük haza a vendégeket. 
Szeptember 18-án a Kék ellen – ha nem is villogott a csapat -  itthon 3-1-re 
nyertünk, felzárkózva ezzel a harmadik helyre. A 7. fordulóban  Ajakon 
vendégeskedtünk. A kezdõ csapatból többen hiányoztak, ezért a játék 
akadozott, ám az 1-0-s gyõzelemért így is járt a három pont. Ezzel a Demecser 
mögé, a második helyre sikerült feljönni. 
   Október 2-án rendezték meg a 8. fordulót, amelyben a Ladányi FC csapatát 
láttuk vendégül. A jól játszó ellenfelet sikerült 2-1-re legyõzni. A következõ 
héten Újdombrádon sima, megérdemelt, 3-1 arányú gyõzelmet arattunk. Az 
élen a helyzet nem változott.

Születtek: 
 Káté Csenge, Lakatos Brájen, Balogh 

Zsigmond István, Bányai Lilien, 
Homolya     Zsófia, Jóni Félix

Házasságot kötöttek: 
 - Horváth Mária – Balogh Krisztián

- Kovács Klaudia – Kálmán 
Krisztián

- Krivács Edina – Novák János
- File Ágnes – Papik András

50 éves házassági évforduló:
- Samu Sándor – Kökényesi 

Magdolna
- Dobos Imre – Karakó Mária

Elhunytak:  
Bíró Gizella, Fodor Tibor, Losonczi 
Józsefné, Tóth Sándor Károly, László 

László, Pócsi János 

 Szeptember 4-én a Retro Cafe & Pizza szórakozóhelyen két 

helyi lakos szóváltásba került, ami aztán tettlegességgé fajult. 

A sértett az ökölcsapásoktól nyolc napon belül gyógyuló 

sérülést szenvedett, az elkövetõvel szemben garázdaság és testi 

sértés miatt indult nyomozás.

   Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bûntettének 

megalapozott  gyanúja miatt nyomozás indult egy madai 

férfi ellen, aki a városnapon a színpad elõtt elõzetes szóváltást 

követõen meg akart ütni egy másik helyi lakost. Az illetõ 

elhajolt az ütés elõl, ami így a mögötte álló 13 éves lányát érte 

el. A gyerek nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

   Október 1-jén este az Iris sörözõben ismeretlen személyek 

szórakoztak, ám elõbb szóváltásba, majd verekedésbe 

keveredtek, s megrongálták a berendezést is. Ketten nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendõrség azt 

kéri, a 112-es ingyenes segélyhívón vagy személyesen 

jelezzék, ha az üggyel kapcsolatban használható 

információval rendelkeznek. Segítségüket elõre is 

köszönik.

   Bombákkal fenyegetõzött egy nyírmadai férfi az 

október 2-ai népszavazás napján. Este fél 6-kor telefonált a 

megyei rendõr-fõkapitányságra, s valótlanul azt állította, 

mindhárom szavazóhelyiségben bomba van elhelyezve. A 

rendõrök húsz percen belül elkapták, hiszen az ittas 

telefonáló saját nevén mutatkozott be… Gyorsított 

eljárásban bíróság elé állították közveszéllyel fenyegetés 

bûntette miatt, tettére nem tudott magyarázatot adni. 

Büntetése öt hónap börtön, amit egy évre 

felfüggesztettek. Mindenesetre a mobiltelefonját 

elkobozták.

Biciklizz helyesen, ügyesen!
   A gemzsei általános iskolások 
kerékpáttúrájukon keresték fel a 
szõlõlaposi szabadidõ központot. A 
tó melletti parkolóban Tóth Tibor 
rendõr százados, a madai õrs 
parancsnoka köszöntötte õket, majd 
a szabályos bicikl izésrõl ,  a  
drótszamarak kötelezõ tartozékairól 
tájékoztatta õket Jakab Tamás rendõr, 
polgárõr. Ezt követõen a gyerekek a 
polgárõr egyesület jóvoltából egy 
kerékpáros ügyességi pályán 
mérhették fel tudásukat. A pálya 
k i a l a k í t á s á é r t  é s  a  n a p  
m e g s z e r v e z é s é h e z  n y ú j t o t t  
segítségéért köszönet illeti Földi 
Miklóst, a polgárõr egyesület 
vezetõjét.

Roma Ki mit tud
 Általános iskolás roma gyerekek 
számára szervezett Ki mit tud?-ot a 
megyei rendõr-fõkapitányság szep-
tember 14-én. A nyírmadai gyerekek 
mindhárom kategóriában színpadra 
léptek, s szépen szerepeltek: Nagy Anett 
(ének, 3. helyezett), Jóni Boglárka (próza), 
Zámbó István (tánc, 2. helyezett).
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