
NYÍRMADA  NAGYKÖZSÉG  KÖZÉLETI  LAPJA       XII.  ÉVFOLYAM  2.  SZÁM      2009.  MÁRCIUS – ÁPRILIS      ..NYÍRMADA  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA    •  XIX.  ÉVFOLYAM  6.  SZÁM  •  2016.  NOVEMBER - DECEMBER

Mindenki Karácsonya
December 21-én (szerdán) fél 5-tõl a mûvelõdési ház elõtt felállított fenyõfánál rendezi 

meg a hagyományos Mindenki Karácsonyát városunk önkormányzata.

Ünnepi köszöntõt mondanak Kálmán Béla polgármester, s a helyi egyházi felekezetek 

képviselõi. A mûsorról a Patay István Általános Iskola színjátszó csoportja gondoskodik. 

A rendezvény végén forralt bort, meleg teát, pogácsát kínálnak a megjelenteknek.

Önkormányzatunk ezúton kíván Nyírmada valamennyi lakójának áldott, békés, 

örömteli karácsonyt és sikerekben gazdag, reményteli, boldog új esztendõt.

A Mocorgó Gyerekházba 
ellátogatott a Mikulás a gyerekek 
nagy örömére.Igaz, ami igaz egy 
kis hóval nem, de egy kedves 
Mikulás-csomaggal minden 
mocorgóst megajándékozott. 
Hogy miért mindenkit? Mert a 
Mocorgó Gyerekházba csak jó 
gyerekek járnak!Csodálatos volt 
látni azt az örömteli várakozást, 
csodálkozást, izgalmat, amirõl a 
gyerekek arca árulkodott. A 
Mikulást mondókával és énekkel 
köszöntötték a gyerekek és a 
szülõk. Majd a gyerekházas 
anyukák egy Mikulásnapi tánccal 
kedveskedtek. Biztos vagyok 
abban, hogy így jövõre is 
örömmel látogat el hozzánk, mi 
pedig nagy-nagy szeretettel 
várjuk õt újra és újra…

Köszönjük Mikulás!

Buza Andrea
gyerekház vezetõ 

Nyírmada

Mikulás a Mocorgó

 Gyerekházbanm

Képes krónika

A Szociális Otthon lakói megemlékeztek 
a halottak napjáról

A Mi kis falunk Egyesület a városháza 
elõtt köszöntötte az adventet

Zacher Gábor toxikológus tartott elõadást az 
élvezeti szerek okozta függõsségrõl

A Mocorgóba is ellátogatott a Mikulás,  aki mindenkinek
 hozott ajándékot, mert jó gyerek volt

A Fogyatékosok Nappali Intézményébe is 
beköszöntött a december. Ismét egy 
színdarabbal készültek a klubtagok, amit  
sikeresen elõadtak a nyíregyházi Bárczy 
Gusztáv Általános Iskolában. Itt meghitt 
hangulat, egy finom ebéd, sok ajándék és egy 
Mikulás csomag várta a klub tagjait.
A klubtagokkal közösen meggyújtottuk az 
adventi koszorún a gyertyákat, és beszél-
gettünk az adventi szokásokról. A kézmûves 
foglalkozáson ötletes dekorációkat készí-
tettünk.
Megérkezett a télapónk, akit meglepett arccal 
és énekszóval vártak a klubtagok, õ pedig egy 
nagy kosár csomaggal ajándékozta meg õket. 
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Hírek rövidenTudnivalók a kéményseprésrõl
· Az Észak-magyarországi Közlekedési 
központ Zrt. tájékoztatása szerint 
december 1-jétõl módosul a helyközi 
autóbusz menetrendje. Eszerint a 
Kisvárdáról közlekedõ járat az iskolai 
elõadások napján 5 perccel késõbb, 14 óra 
15 perckor indul, s a nyírmadai, Kálvin 
téri megállóhelyre 15 óra 3 perckor 
érkezik.
· Önkormányzatunk korábban úgy 
döntött, felmondja szerzõdését a 
tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel, 
mert a Zemplénvízhez szeretnénk 
csatlakozni. Az ügyben elõzetes 
á l l á s f o g l a l á s t  k é r t ü n k  a z  
Energiahivataltól, addig a döntés fel van 
függesztve. 
· A szennyvíztelep sürgõs felújításra 
szorul, a víztorony állapota is 
aggodalomra ad okot, s van olyan kút, 
amelyikre ugyanez érvényes. Az 
önkormányzat a rekonstrukciót száz 
százalékos uniós támogatással tervezi 
megoldani.
· Eddig  városunk konyhái t  az  
önkormányzat mûködtette, ám a 
közelmúltban olyan központi döntés 
született, hogy a jövõ év elejétõl ezt csak 
költségvetési intézmény teheti meg. A 
testület úgy határozott, hogy a konyhák 
mûködtetését a polgármesteri hivatalhoz 
rendelik.

A kéményseprõipari tevékenységrõl szóló törvény, valamint a 
kéményseprõipari szerv kijelölésérõl szóló kormányrendelet alapján 2016. 
július 1-jétõl módosult a kéményseprõipari tevékenységre vonatkozó 
szabályozás. Megyénkben a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem 
kéményseprõipari szerve végzi. 
Hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprõ, attól függ, az adott 
háztartásban milyen tüzelõberendezéssel fûtenek, nem pedig attól, hogy fûtési 
idõszak van-e. Gázüzemû és zárt égésterû tüzelõeszköz esetén kétévente, minden 
egyéb fûtõberendezés esetében évente érkezik a kéményseprõ.

A kötelezõ lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprõ 15 
nappal az ellenõrzés elõtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprõ az 
értesítésben megadott idõpontban nem találja otthon a tulajdonost, újabb 
idõpontról hagy értesítést. Ha a munkát  a második idõpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a tulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös 
idõpontot, amikor elvégezhetõ a munka. Ekkor azonban már ki kell fizetni a 
kiszállási díjat (körülbelül 500 forint) csekken, vagy átutalással.

A kötelezõ és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az 
összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását, a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt 
befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az 
égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve ahol elõ van írva, ott a szén-
monoxid-érzékelõ mûködõképességének ellenõrzését is. A sormunkába nem 
tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.

Természetesen lehetõség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli 
kéményellenõrzést  vagy  tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, 
azon belül a 9-es,  majd az 1-es menüpont  kiválasztásával  elérhetõ 
ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelezõ sormunka között megrendelt 
ellenõrzés   a  sormunkába  nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés 
terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos  információk elérhetõk a 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu  weboldalon. 

Városunk képviselõ-testülete kiadta megteremtette a feltételeket, hogy 
Ferenczi István „Nyírmada története bárki megvásárolhassa a hiánypótló 
a legrégibb idõktõl 2015-ig” címû mûvet a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 
könyvét. vezetõi irodájában, 4000 forintos egy-
A sok képpel illusztrált, közel 500 ségáron.
oldalas mû szép ajándék lehet 
minden gyermeknek, család- Tisztelettel  a jánl juk minden 
tagjainknak, rokonainknak és családnak a könyv megvásárlását, 
barátainknak, valamint a városból hogy mi, felnõttek és gyerekeink 
elszármazott ismerõseinknek. egyaránt az õsök nyomdokain 

haladva méltókká válhassunk 
A kötet igazi kuriózum a múltunk és hozzájuk.
jelenünk iránt érdeklõdõ, itt élõ 
fe lnõtt  és  gyerek ,  va lamint Kívánjuk, hogy a több évszázados 
elszármazott számára. küzdelem adjon erõt és hitet a szebb 
A képviselõ-testület lehetõvé teszi, jövõnkhöz,  és  mindnyájunk 
hogy a könyv felkerülhessen minden boldogulásához. A könyv által váljék 
érdeklõdõ család könyvespolcára, minden olvasója nemesebb emberré!

Életre szóló ajándék

· Az Észak-magyarországi Közlekedési 
központ Zrt. tájékoztatása szerint 
december 1-jétõl módosul a helyközi 
autóbusz menetrendje. Eszerint a 
Kisvárdáról közlekedõ járat az iskolai 
elõadások napján 5 perccel késõbb, 14 
óra 15 perckor indul, s a nyírmadai, 
Kálvin téri megállóhelyre 15 óra 3 
perckor érkezik.
· Módosította, kiegészítette és egységes 
szerkezetbe foglalta a képviselõ-testület a 
Közép-Nyírségi  Önkormányzati  
Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodását. A korrekciót az 
idõközben bekövetkezett személyi 
v á l t ozá s  (Ramoc s aházának  ú j  
polgármestere lett) tette szükségessé.
· Önkormányzatunk korábban úgy 
döntött, felmondja szerzõdését a 
tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel, 
mert a zemplénvízhez szeretnénk 
csatlakozni. Az ügyben elõzetes 
á l l á s f o g l a l á s t  k é r t ü n k  a z  
Energiahivataltól, addig a döntés fel van 
függesztve. Megjegyezzük, hogy a 
Nyírségvíz Zrt. újabb csatlakozókat nem 
fogad.
· A fentiekhez kapcsolódik, hogy a 
szennyvíztelep sürgõs felújításra szorul, 
a víztorony állapota is aggodalomra ad 
okot, s van olyan kút, amelyikre ugyanez 
érvényes .  Az önkormányzat  a  
rekonstrukciót száz százalékos uniós 
támogatással tervezi megoldani.
· Eddig városunk konyháit az 
önkormányzat mûködtette, ám a 
közelmúltban olyan központi döntés 
született, hogy a jövõ év elejétõl ezt csak 
költségvetési intézmény teheti meg. A 
testület úgy határozott, hogy a konyhák 
mûködte t é s é t  a  po lgá rmes t e r i  
hivatalhoz rendelik, ehhez azonban 
módosítani kell az Alapító Okiratot és a 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatot is.
· Megváltoztatta a képviselõ-testület az 
étkezési nyersanyag normatívákat: az 
eddigi egységesen 300 forintot az óvodák 
esetében 320-ra, az iskolánál 350 forintra 
emeli. A differenciált emelést a gyerekek 
életkori sajátosságai indokolják, a 
feladat finanszírozását az Államkincstár 
állja.
· Egy nyírmadai fiatalember, a 22 éves 
Varga Zsolt (Zsubi) lett ebben az évben a 
legszebb hangú férfi call centeres. A 
hangszépségverseny gyõztese a telekom 
t e l e f ono s  ü g y f é l s zo l g á l a t án ak  
nyíregyházi irodájában dolgozik mint 
szakértõ munkatárs.
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 1.TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése” 
címû pályázat infrastrukturális fejlesztésével lehetõvé válik a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ által 
biztosított család és gyermekjóléti szolgálat különálló épületbe helyezése, a szolgáltatások minõségi tárgyi 
feltételeinek és az ügyfélkör szükségleteihez igazodó feltételrendszer biztosítása. A pályázatot befogadták, 
támogatási döntésre elõterjesztve. 

 2.TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat fõ 
célkitûzése a városban mûködõ egészségügyi alapellátási szolgáltatások egy épületbe történõ integrálása. Az új 
rendelõközpont megépítése kiemelt fontosságú programmá válhat a város és az ellátási területén élõk számára az 
egészségmegõrzésben, a betegségek megelõzésében, a népesség egészségének tervszerûbb, szakszerûbb és 
tudatosabb szakmai-szervezeti ellátási vonatkozásában. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre 
elõterjesztve. 

 3.TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” címû pályázat alapvetõ célja a Belvárosi Akcióterület 
zöldfelületi rendszerének növelése, rehabilitációja. A szabadidõ eltöltésére alkalmas helyszínek kialakítása, 
rekonstrukciója és ezen beavatkozások megközelíthetõségét javító infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. 
(útépítés, útfelújítás) A helyi gazdaságélénkítés feltételeinek bõvítése és a település közmûvelõdési és kulturális 
fejlesztéséhez szükséges intézményi háttér strukturális fejlesztése. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre 
elõterjesztve. 

 4.TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” címû pályázat 
elsõdleges célja a bel-és csapadékvizek belterületrõl való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal 
veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezetõ, belvízelvezetõ infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta 
károk enyhítése, illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése a belvárosi 
akcióterület és a szociális akcióterületen. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre elõterjesztve.

 5.KEHOP-5.4.1-16 kódszámú „Szemléletformálási programok” címû pályázat szükségességét igazolja, 
hogy a lakosság körében az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták, szokások alig elégséges 
mértékben elterjedtek. A projektben olyan tevékenységek végrehajtása tervezett, amelyek széles körben 
megismertetik az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 
megoldásokat. A tevékenységek kiválasztása a minél széles célcsoport elérés elve szerint történt oly módon, hogy a 
településen zajló életvitelhez minél jobban igazodjon. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre elõterjesztve.

 Csaknem két hónap elteltével, Az egyik határozat-tervezet a 
szeptember 29-ét követõen környezeti vizsgálat anyagához 
november 23-ára hívta össze a beérkezett véleményeket tartalmazta, 
képviselõ-testületet Kálmán továbbá felhatalmazta a polgár-
Béla polgármester. mestert, hogy tegye meg a további 
A meghívóban egy igazán intézkedéseket, miszerint a környe-
fontos téma, a település- zeti vizsgálat eredményét ismételten 
szerkezeti terv, illetve a helyi küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
építési szabályzat és szabá- Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
lyozási terv módosítása szere- Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
pelt. Felügyeleti Fõosztály Állami Fõ-
Júniusban adtunk hírt arról, hogy a építészének a záró szakmai vélemény 
Bárány család tulajdonában lévõ kérésével egyidejûleg. 
Baromfi-Coop Kft. csirkenevelõt A másik dokumentum összefoglalja, 
kíván létesíteni városunkban. A értékeli a településfejlesztési kon-
beruházás megvalósításához módo- cepcióról, az integrált telepü-
sítani kellett a fenti dokumentu- lésfejlesztési stratégiáról és a 
mokat (a tetemes költségeket a cég településfejlesztési eszközökrõl a 
magára vállalta), hogy az érintett véleményezési eljárás keretében 
ingatlanokon megtörténhessék az beérkezett véleményeket, melyeket a 
átsorolás. képviselõ-testület tudomásul vett.

Hányadán állunk?

Napirenden a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása
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Gazdálkodók figyelmébe

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok 
Közhasznú Egyesület megalakulásának 25 éves 
évfordulóját ünnepelték az egyesület tagjai, a 
családtagok, a meghívott kedves vendégek november 
26-án. Több szakmai szervezet, érdek képviselet, 
kutatóintézet képviselõi személyesen, illetve 
levélben méltatták a szervezet alapítás óta végzett 
munkáját, amihez nagy szeretettel gratuláltak, és 
további jó egészséget és eredményes munkát 
kívánnak az egyesület tagjainak. Az ünnepség estje 
közös vacsorával, jó hangulatban telt el.

Mudri Barnabás

     Az õstermelõi igazolványok cseréje
A régi típusú, 2016 elõtt kiállított, papír alapú (barna 
színû) õstermelõi igazolványokat az év végéig 
mindenképpen szükséges új típusúra váltani. 
Nyírmadán a többségnek már kiskártyás igazolványa 
van, de ha valaki még nem kapta meg postai úton, az 
szíveskedjék jelenteni a falugazdásznak. Az 
õstermelõként biztosítottak még decemberben 
érvényesítsék az igazolványt, hogy ne legyen megszakítás 
a jogviszonyban. A dohánytermesztõk január elsõ 
napjaiban tegyék meg ezt az értékesítéshez és a 
szerzõdéskötéshez .

  Nitrát jelentés
Január 1-jén lépett hatályba a vizek mezõgazdasági 
eredetû nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl 
szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása, mely 
az adatszolgáltatással kapcsolatban több változást 
tartalmaz.
Az eddigi gazdálkodási év (szeptember 1-tõl   augusztus 
31-ig) helyett a következõ idõszaktól kezdve naptári évre 
vonatkozóan kell a nitrát jelentést megtenni. Ennek 
megfelelõen az adatlapokat január 1. és március 31. 
között kell majd elektronikusan, ügyfélkapun keresztül 
beküldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) részére.
Az adatszolgáltatási idõszak változása miatt a 2016. évrõl 
szóló jelentésben a 2015. szeptember 1. és 2016. 
december 31. közötti gazdálkodási tevékenységrõl kell az 
adatlapot kitölteni. Átalakul az adatlap legeltetésre 
vonatkozó része, a trágyakijuttatás megjelenítésére 
szolgáló táblázat pedig kiegészül a termesztett növényre 
vonatkozó oszloppal is. A kitöltési útmutató nem képezi 

részét a rendeletnek, a Földmûvelésügyi Minisztérium 
honlapján jelentetik meg, de elérhetõ lesz a NÉBIH 
honlapjáról is.
Az adatszolgáltatók köre (a nitrát érzékeny területen 
gazdálkodók és a háztartási igényt meghaladó mértékben 
állatállománnyal rendelkezõk), valamint az elektronikus 
benyújtás módja nem változik. A területalapú támogatást 
igénylõk a mezõgazdászi irodában jelezzék, hogy mennyi 
mûtrágyát és istállótrágyát  használtak fel, továbbá a 
trágyázott területek nagyságát és helyrajzi számát is kell 
tudniuk, hogy  a kölcsönös megfeleltetésben foglalt 
kötelezettségnek eleget tudjanak tenni.   

A közmunka programban résztvevõ mezõgazdasági 
munkás tanfolyam hallgatói a gyakorlatban mutatják  
meg a szerzett tudást kertészeti ismeretbõl, mégpedig a 
rózsabokor ültetésnél.

 Bort, búzát és békességet, kamrába nagy bõséget, otthonokba 
fényességet, Istentõl jó egészséget kívánok mindenkinek az új 
esztendõben!

Fejér Viktória
 városi mezõgazdász

Gazdálkodók figyelmébe

Jubiláltak a kertbarátok
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Vezetõváltás az óvoda élén

2016. NOVEMBER – DECEMBER

Tóthné Szûcs Éva: Készültem a visszavonulásra
Városunk közismert, köztiszteletben álló szereplõje vonult nyugalomba 
december 1-jén: Tóthné Szûcs Éva, a Napsugár Óvoda vezetõje, aki 36 itt 
töltött év után kezdhette el a megérdemelt pihenést. Olcsvaapátiban 
született, Vásárosnaményban érettségizett, majd rövid ideig Ilken, 
Nagyvarsányban dolgozott képesítés nélküli óvónõként. Ezután 1977 és 
1980 között a naményi mûvelõdési házban volt mûvészeti elõadó, mígnem 
házassága révén Madára került a frissen épült óvodába. 
Munka mellett, levelezõn végezte el a hajdúböszörményi óvónõképzõt, s 
hamarosan munkaközösség vezetõ lett. „Az ezredforduló tájékán volt egy néhány 
évig tartó leépülés az intézményünkben, de 2004-ben az óvodára felépült egy új szint, s 
újabb négy csoportot indíthattunk" – emlékezik. A jelenlegi, korszerû épületet 
2013-ban avatták, visszakapták a konyhájukat, s bõvült az udvar is. „Bár 
munkánkat nehezítette, hogy kevesen voltunk, jó csapat jött össze, jól felkészült, 
lelkiismeretes kollégákkal értünk el szép eredményeket." A sikeres pályázatoknak 
köszönhetõen új eszközöket szereztek be, kulturális programokat, tovább 
képzéseket, családi napokat szerveztek, s ezekbõl miden gyerek profitált.
Nem hirtelen elhatározásból döntött a visszavonulás mellett, tudatosan 
készült erre. „Olyan folyamatok indultak el felülrõl, amelyekkel szakmailag nem 
tudtam, nem akartam azonosulni." – említ egy indítékot. A most következõ 
években hódolhat kedvenc idõtöltésének, a kertészkedésnek, s 
programtervezõ matematikus, illetve közgazdász fiaitól várja az unokákat. 
Szívesen foglalkozna önkéntesként a fogyatékos fiatalokkal, hiszen 
gyógypedagógiai végzettséget is szerzett. Továbbra is tevékeny tagja lesz a Mi 
kis falunk egyesületnek, s reméli, megtalálja a módját a túrázásnak, a 
kirándulásnak is.

Dr. Kozák Gyuláné: Ötven éve vagyok óvodás
A Napsugár Óvoda 2021. november 30-áig 
megválasztott új vezetõje 1966-ban, Vásáros-
naményban született, majd – miután divattervezõ 
szeretett volna lenni – Püspökladányban, a ruhaipari 
szakközépiskolában érettségizett. Aztán mégis 
édesanyja hivatását választotta, s 1987-ben elvégezte a 
Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Intézetet. Joggal 
mondhatja tehát, hogy  „lényegében ötven éve vagyok 
óvodás, hiszen szinte beleszülettem."
Állatorvos férjét Nyírmadára helyezték, így került õ is 
városunk óvodájába, elsõ és mindmáig egyetlen munkahelyére. Közben két 
gyermeknek adott életet: Zsuzsa Barbara jogász-közgazdász (õ az elsõ unoka, a 
nemrég született Emese édesanyja), Tamás Gyula pedig fogorvos lett. 
A friss diplomás óvónõ aztán 2007-ben tanügyigazgatási, nevelési-nevelési 
szakvizsgát tett, 2015-ben szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetõ 
képesítést szerzett, és számos szakmai továbbképzésen vett részt. Alapos, 
húsz oldalas pályázatot nyújtott be, amit mind az alkalmazotti értekezlet, a 
Szülõi Értekezlet, mind pedig az önkormányzat szakbizottságai és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat maradéktalanul támogatott, kinevezését 
valamennyi képviselõ megszavazta. Indoklásul elhangzott az is, hogy 
helybeli lévén egyaránt jól ismeri az óvodai közösséget, a szülõket.
„Számomra a legfontosabb a jó munkahelyi légkör, az, hogy munkatársaim szeressék 
a munkájukat, szakértõként pedig azon leszek, hogy mihamarabb a pedagógus 2. 
besorolásba kerüljenek." - vall terveirõl. Szándékai szerint a tehetséggondozás 
kap elsõbbséget, s olyan színvonalú óvodát szeretne mûködtetni, ahonnan 
nem elviszik, hanem idehozzák a gyerekeket. Távlati célja, hogy 
bázisóvodává tegye az intézményt.

Egyesületünk idén is értékelte az egyes 
ingatlanok elõtti közterületek ápolását, 
gondozását, virágosítását, kiemelt 
hangsúlyt fektetett a kerítések mögötti 
udvarok rendezettségére, szépítésére. 
Városunk szépen gondozott házainak az 
alábbi tulajdonosait díjazta "Tiszta udvar, 
rendes ház" elismerõ táblával és 
jutalomban részesítette a városnapon:
Garai Gábor Ady E. u.
ifj.Balogh Gyula Petneházi u.
Csonka Miklós Gárdonyi G.u.
Nagyhaju József Madách u.
Nagy Zoltán Vörösmarty u.
Tóth Erika Kossuth u.
Lõrincz József Petõfi u.
Doka István Toldi  u.
Kapros Józsefné Kölcsey u.
Fodor Istvánné Arany J. u.
Pocsai Péterné Jókai u.
Hajdu István Vasvári P.u.
Vaskó Ferenc Vasvári P.u.
ifj. Csonka Péter Katona J. u.
Rózsa Sándor Bem u.
Petõ László Honvéd u.
Sápi László Béke u.
Ábel János Rákóczi u. 

Márton napot köszöntöttünk november 
11-én  a Mocorgó Gyerekházzal közösen. 
A mocorgós anyukák bábelõadással 
készültek, s felejthetetlen perceket 
szereztek a jelenlévõ gyerekeknek és 
felnõtteknek. A Mocorgó gyerekházból 
lámpás sétával vonultunk a Mûvelõdési 
Központba, ahol libazsíros kenyérrel és 
gyümölcsteával várták a résztvevõket. 
Megrendeztük a liba szépségversenyt is, 
melyet a "Nemes" libák nyerték. A gyõztes 
libák jutalma egy 10-kg-os táp volt. A 
Márton napot 12-én bál követte. 
A tombola fõnyereménye egy liba volt, 
melyet a libapásztor adott át a nyertesnek.  

Mi kis falunk
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT

Napközi Roma témahét 

* Tovább folytatódik iskolákban a Bûnmegelõzési program Gönczi György fõtörzszászlós vezetésével: a hetedik 
évfolyamosoknak tartott elõadásokat.
* November 24-én nyílt órát tartottunk szülõk részére. Az elsõ évfolyam óráira meghívást kaptak az óvónénik is, 
akik örömmel látták, tapasztalták, hogy volt óvodásaik milyen nagy utat tettek meg az elmúlt hónapokban. Szabóné 
Szõke Anikó, Tamási Ildikó matematika, Kliebert Anita magyar órát tartott.
* November 30-án tartottuk szokásos pályaválasztási szülõi értekezletünket: tíz környékbeli középiskola 
jelentkezett be. Fontos, hogy a szülõk pontos, naprakész tájékoztatást kapjanak.
* Az Arany János Tehetséggondozó Programra három tanulónk jelentkezett. A november 21-én tartott 
nevelõtestületi értekezleten hozott határozat alapján mindhármójuk részvételét támogatjuk.

Idén november 18-án tartottuk a Halloween-délutánt. A késõi idõpont 
nem szegte kedvét a tanulóknak, nagy lelkesedéssel tervezték a 
programokat. Õk díszítették ki és varázsolták hangulatosra az aulát. 
Már hagyomány, hogy valamilyen játékos feladattal vagy apró 
édességgel (Csokit vagy csalunk!) válthatják meg belépésüket. 
Mindenkinek jelmezben vagy arcfestéssel kellett érkeznie, majd a 
jelmezes tánc volt a fõ program. 

Alsós diákjaink november 14 -én 
egy „mesés délutánnal" varázsoltak 
el bennünket a mesék 
birodalmába.  A hagyományos 
megmérettetésen 33 tanuló 
mondott mesét. Büszkék voltunk 
arra, hogy a tanító nénik és a 
vendégek elõtt is szépen, 
kifejezõen adták elõ a meséket. 
Köszönet a gyerekeknek a sikeres 
szereplésért, a pedagógusoknak 
pedig a felkészítõ munkáért!

· I. évfolyam
Balogh Melani 1.B
Aranyos Alex1.C
Ponczók Vivien 1.A

· II. évfolyam
Fojtovics Réka 2.A
Kolozsi Réka 2.C
Kézi Nikolett 2.A

     
· III. évfolyam

I. Sápi Sára 3.C
II. Tóth Gábor 3.B
III. Krivánik Eszter Anna 3.B
IV. Cseszlai Nóra 3.B.

· IV.  évfolyam
I. Balogh Klaudia 4.B
II. Bartha Zita 4.C
III.Szabó Gábor 4.C

Korcsoportonként a következõ 
eredmények születettek:

Felsõ tagozat
Október 14-18. között a hagyományoknak megfelelõen Roma 
Témahetet tartottunk iskolánkban. Ez a hét a roma szokások, 
hagyományok megismerésének, egymás elfogadásának hete. A 
megnyitón megismerhettük a programokat, majd az osztályok roma 
témájú filmeket néztek meg. Megadott témákban rajzokat készítettek, 
melyekbõl kiállítást rendeztünk, s roma hírességeket mutattak be 
társaiknak ötletgazdag prezentációkkal. Kreativitásuk megjelent a 
kézmûves foglalkozáson is. A hét eseményeit a Roma Gála zárta.

Alsó tagozat 
Hétfõ délután mesemondó 
versenyen a mesék birodalmába 
röpítették el a közönséget, majd 
roma mesefilmeket néztek 
ésillusztrációkat készítettek 
hozzá. A következõ a napon 
kézmûves foglalkozásokon 
v e t t e k  r é s z t ,  a m e l y e n  
termésképeket készíthettek.
Másnap volt a gála, amelyen 
színvonalas mûsorszámokkal 
fogadták a vendégeket.  Mintegy 
160-an léptek fel ez alkalomból, a csoportok népi játékkal, mesejátékkal, 
színdarabbal, cigány tánccal ,modern tánccal, sakktánccal, tûztánccal, 
egyéni és csoportos énekléssel szórakoztatták a közönséget. 
A hét zárásaként kiállítottuk  a gyerekek kreatív, ötletadó munkáit.

November 25- én Vásárosnaményban volt az Esze Tamás és a 
Rákóczi - szabadságharc emlékére megrendezett történelmi 
vetélkedõ „… Köll már a vitézség …." címmel. Iskolánk négy fõs 
csapattal vett részt, tagjai Benkõ László, Kovács Domonkos, Nyári 
László és Tóthfalusi Péter 8. A osztályos tanulók voltak. 
   Végül a 11 csapatból (amelybõl 6 középiskolai és 5 általános 
iskolai volt) a 7. helyen végeztek. A jutalmuk a Szilva Fürdõbe és a 
Beregi Múzeumba szóló egy – egy belépõjegy lett.

Halloween-délután Mesemondó 
verseny

„... Köll már a vitézség...”
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Napsugaras hírek

Mocorgó Gyerekház

2016. NOVEMBER – DECEMBER

Szakmai  napok Munkaközösségek 
Október 25-én – dr. Kozák Gyuláné Mindkét munkaközösségben folyik a 
óvodavezetõnk szervezésének köszönhetõen munkatervben meghatározott feladatok 
- egy olyan bemutatónak adhattunk otthont, elvégzése. A „Módszertani munkaközösség” 
amely bennünket s meghívott vendégeinket tagjai Nagy Lívia – Méhecske csoport - 
egyaránt elvarázsolt. Megismerkedhettünk a foglalkozását nézték meg, s tartottak utána 
„DIOO”-val, azaz a „Digitális OkosJáték szakmai megbeszélést. A „Tehetséggondozó 
Óvodásoknak” elnevezésû képességfejlesztõ munkaközösség” tagjai - csoportonként 
eszközzel. A „DIOO” lényege: úgy tanítja a néhány ügyeskezû gyerekkel – karácsonyi „Ovizsaru”
gyerekeket, hogy végig azt hiszik, játszanak, asztali díszeket barkácsoltak az Idõsek 

Az „Ovizsaru” program keretében Gönczi 
ugyanis  játékokon keresztül fejleszti a Otthona lakóinak.

György rendõr látogatott el hozzánk, s egy 
gyerekek alapképességeit.  Óvodánkban 

Mikulás-mese kapcsán beszélt a gyerekeknek 
magas a halmozottan hátrányos helyzetû Búcsú becsületességrõl, jóságról, arról, hogy 
gyerekek aránya, akik motiválásában, Dolgozóink szép emléke marad az az este, érdemes egymást megajándékozni, 
fejlesztésében nagy segítséget jelenthet a amikor nyugdíjba vonult óvodavezetõnk másoknak segíteni. Nem maradt el a közös 
DIOO és az átlagon felüli jó képességû, köszönt el tõlünk. Tóthné Szûcs Évától jó éneklés, s végül színezõket, matricákat kaptak 
tehetséges gyerekek „felfedezésében” is hangulatú vacsora-esten búcsúztunk, ám ajándékba a kis ovisok.
támaszunk lehet az eltérõ nehézségû játékos elõbb  az ünnepelt meghatottan fogadta a 
feladataival. munkatársak mûsorát. Néhány gyerek 
November 9-én Hajdúböszörménybe verssel, énekkel, virággal köszöntötte, ezt 
látogattunk, ahol részt vettünk egy egész követte a kollégák verses búcsúja.  A sok közös 
napos szakmai rendezvényen. Elõadást emléket fényképek kivetítésével elevenítettük 
hallgattunk az óvodapedagógusokat érintõ fel, majd közös énekléssel kívántunk neki a 
kérdésekrõl, s bemutató foglalkozásokat megérdemelt pihenéshez jó egészséget, 
néztünk a gyakorló óvodában. boldog nyugdíjas éveket.

szülõket akik eleget tettek a 
játékfelhívásnak és sárga, narancs-
sárga vagy zöld pólóban érkeztek a 
rendezvényre. Tényleg egy tök jó 
napot töltöttünk együtt tök jó 
hangulatban.

Márton-nap
Az õszi idõszak bõvelkedik a 
néphagyományokon alapuló jeles 
napokban. Ha pedig Márton-nap, Töknap
akkor a libák sem maradhatnak ki. Az idén is megrendeztük a mára 
Már korábban készültek szebbnél már hagyománnyá vált tök-
szebb libás alkotások, dekorációk, napunkat.  A hét folyamán 
tanultunk libás mondókákat. k é s zü l t ek  kü lönbözõ  tök  
Márton napi rendezvényünket egy dekorációk,  tök fe jdíszek,  
közös mondókázással kezdtük. A festettünk tököt, tanultunk tökös 
gyerekekrõl libás fényképek mondókákat .  A szülõkkel  
készültek, a szülõk Márton napi megbeszéltük mennyi finomság 
vetélkedõn vettek részt. A játék készíthetõ a tökbõl.  A délelõtt 
gyõztesei libás bögrét, libazsírt, folyamán volt tökfaragás, tök-
libamájast nyertek. Tízóraira börze, mondókázás, majd a 
libazsíros, libamájas kenyér sem szülõket hívtuk egy tök jó 
maradt el. Mindenki nagyon jól ügyességi vetélkedõre, ahol tök jó 
érezte magát.feladatokat, tök ügyesen oldották 

meg.  A gyerekekrõl készítettünk 
tökjelmezes képeket ,  amit Buza Andrea
ajándékba kapnak majd meg. gyerekház vezetõ Nyírmada
Jutalmaztuk azokat a gyerekeket és 

· December 3-án rendezték meg a városi 
Mikulás ünnepséget a gyerekek legnagyobb 
örömére.

· December 5-én babakiállítás nyílt a ház 
emeleti termében egy nyíregyházi könyvtáros 
hölgy magángyûjteményébõl. A tárlat, amely 
munkaidõben tekinthetõ meg, január 30-áig 
látogatható.

· December 6-a és 9-e között 8-tól 12 óráig 
tüdõszûrésen vehettek rész városunk lakói a 
mûvelõdési ház elõtti parkolóban.

· December 16-án délután az alsó 
tagozatos gyerekek a Boldika karácsonya 
címû interaktív zenés mûsoron szórakoz-
hattak.

· December 29-én (csütörtökön) délután 
13 és 16 óra között véradásra hívják a mûve-
lõdési ház földszinti termébe mindazokat, 
akik készek segíteni másokon.

· A könyvtárba – mint minden évben – 
újra be kell iratkozni, a tagság megújítása 
ingyenes. Arra biztatunk mindenkit, keressék 
fel könyvtárunkat, mert sok szép olvas-
mányélménnyel gazdagodhatnak.

A közmûvelõdés 
hírei
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Rendõrségi hírek
Október 31-én a délutáni órákban falopás közben lett tetten 
értünk két Vaja-Rákóczi tanyára való férfit. A tolvajok az egyik 
helyi lakos erdejébõl tulajdonítottak el mintegy 0,2 m3 akácfát. A 
két férfi ellen nyomozás indult. 

November 12-én a késõ esti órákban bejelentés érkezett, hogy a 
mûvelõdési ház elõtt parkoló két autót ismeretlen személy 
megrongálta. A  térfigyelõ kamera felvételeit visszanézve 
megállapítottuk, hogy az ismeretlen elkövetõ egy helyi fiatal férfi. 
Ellene rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
indult büntetõeljárás.  

November 10-én az egyik helyi lakos bejelentést tett, miszerint egy ismeretlen férfi az általa 
vezetett gépjármûbõl káposztát árul. A bejelentõ vásárolt is tõle, s húszezressel fizetett, ám 
csak 2.400 Ft-ot kapott vissza. A bejelentõ a gépkocsi rendszámát nem jegyezte meg, de a 
térfigyelõ kamera segítségével megállapítottuk, s kiderült a tulajdonos kiléte is. A sértett a 
férfit felismerte, ellene tulajdon csalás miatt indult. A fenti esetek bizonyítják a térfigyelõ 
kamerák hasznosságát, s továbbiak telepítésének szükségességét.   

A rendõrõrs beosztottjai november 29-én a délelõtti órákban kérdõre vontak egy kislányt, 
aki azt mondta, hogy az iskolából engedéllyel van távol. Ezt azonban semmilyen hitelt 
érdemlõ módon nem tudta igazolni, s a kérdésekre is összefüggéstelenül válaszolt. A 
gyermeket a rendõrök visszakísérték az iskolába, ahol kiderült, engedély nélkül távozott. A 
csavargó diákok iskolába történõ visszakísérésére jogszabály ad lehetõséget, s ennek a 
jövõben mind a rendõrség, mind az iskola érvényt fog szerezni. 

A rendõrõrs személyi állománya és a magam nevében minden kedves városlakónak áldott, 
békés  karácsonyi  ünnepeket  és  boldog  új  esztendõt  kívánok.                                                                                                              

 Tóth Tibor r. százados 
 õrsparancsnok

Születtek:
Farkas Jázmin, Éles Nikoletta, 
Aranyos István Szebasztián, 
Fülep Zoltán Milán, Jakab 

Szebasztián, Jónás Noel Martin, 
Murzsa Iván Mihály, Rózsa 

Viktória, Skara Tamás, Zámbó 
Annamária, Lobancsuk Marcell, 

Zámbó Kristóf Egon.

Házasságot kötöttek:
Káté Dániel és Jóni Bettina

Horváth Zsolt és Zámbó Aranka

50. házassági évforduló: 
Kézi Miklós és Smajda Erzsébet
Tóth József és Balázs Erzsébet
Szirota János és Sugta Piroska 
Polyák János és Bertók Borbála

Elhunytak:
Tóth Sándorné, Bors István, 
Rózsa Gyula, Selyem István, 

Zsigmond Ferencné, Kiss 
Sándorné, Fodor Sándor, 

Szijjártó László, Fejér Józsefné, 
Varga Károlyné.

Eredményesen szerepeltek a King Cobra Harcmûvészeti, Kulturális és Sport 
Egyesület versenyzõi az október 1-jén Rákoscsabán megrendezett Csaba 
Kempo és Sport Jitsu Kupán. Szûcs Dóra, Szabó Bence és Jóni Csaba elõször indult 
földharc kategóriában, s nagy meglepetésre Dóra elsõ, a két fiú pedig harmadik 
helyezést ért el.
Versenyzõink sikeresek voltak a kifutó önvédelem kategóriában, ahol Jónás 
Barbara, Tóth Dávid és Szûcs Csaba léphetett a dobogó legfelsõ fokára. Második 
helyezést ért el Varga Richárd, Fábián Balázs, Jónás Dániel és Szûcs Dóra, 
harmadik lett korcsoportjában Filep Zita és Jóni Csaba. Kata formagyakorlat 
kategóriában Szûcs Dóra arany, Szabó Bence ezüst érmet szerzett.
Az október 6-ai övvizsgát követõen megkezdõdött a felkészülés a november 5-
ei Sport Ju Jitsu Magyar Bajnokságra. Jászberényben Szûcs Dóra Gi földharc 
kategóriában 1., Jóni Csaba 2., Szûcs Csaba pedig 3. helyezést ért el. Egy másik 
versenyszámban (Duo System) a Szabó Bence - Szûcs Dóra páros 3. lett, a Fighting 
System kategóriában Szûcs Dóra 2. helyen végzett.
Egyesületünk fontos célja a taglétszám növelése, a rendszeres edzések, a házi 
versenyek, az együttmûködés más klubokkal, a sportbarátságok kialakítása. 
Külön köszönet illeti az önkormányzatot és a Támogató Szolgálatot 
segítségükért, s jár a köszönet a szülõknek, a versenyzõknek is.

Serpai Gergõ Király 1. Kyu

Királyi kobrák

   Október közepe, a 9. forduló óta egy elmaradt meccs (október 22-én, a 11. 
fordulóban a pálya használhatatlansága miatt a Dombrád elleni rangadót el kellett 
halasztani), egy szabadnap (a Pap visszalépése miatt november 20-án, a 15. 
fordulóban a mieink pihentek), s egy 3-0 arányú vereség (Nyírkarászon november 6-
án, a 13. fordulóban) ellenére csapatunk továbbra is a táblázat élmezõnyében 
tanyázik.
   De haladjunk sorban! Október 16-án, a 10. fordulóban 8-2-re vertük a Záhony 
együttesét. Nehéz talajon játszottak a csapatok, a mieink már az elsõ félidõben (5-0) 
eldöntötték a dolgot. Két héttel késõbb itthon 4-2-re nyertünk a Tiszaszentmárton 
ellen. Bár a szívósan, lelkesen, fegyelmezetten küzdõ vendégek kétszer is vezettek, a 
végén sikerült behúzni a három pontot.
   A 13. fordulóban, november 6-án jött a nyírkarászi vereség. Voltak lehetõségeink, 
de azokat rendre kihagytuk, a házigazdákat viszont a játékvezetõ is segítette… A 
következõ héten a Demecsert fogadtuk. Rossz idõben, keménykedõ ellenféllel 
szemben, hátrányból fordítva, 1-1-es félidõ után 4-1-re sikerült nyerni. 
A szabadnap után november utolsó hétvégéjén következett a Dombrád ellen 
elmaradt meccs pótlása.A listavezetõ otthonában aztán akkora verést kaptunk, 
amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa: az eredmény 9-0 lett!!! Némi 
magyarázat lehet, hogy a kapott gólok között voltak lesbõl szerzettek, továbbá az is, 
hogy az ellenfél után futva védelmünk közepe kilyukadt. Ennek ellenére vagy ezzel 
együtt is megkapaszkodtunk a dobogó harmadik fokán.
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