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Ó, ha cinke volnék, útra kelnék,

Hömpölygõ sugárban énekelnék –

Minden este morzsára, búzára

Visszaszállnék anyám ablakára.

Ó, ha szellõ volnék, mindig fújnék,

Minden bõ kabátba belebújnék – 

Nyári éjen, fehér holdsütésen

Elcsitulnék jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék kerek égen,

Csorogna a földre sárga fényem – 

Jaj, de onnan vissza sose járnék,

Anyám nélkül mindig sirdogálnék.

Anyák napjára
Weöres Sándor: Buba éneke

A Szociális Ápolási-Gondozási Központban 
farsangi mulatságot rendeztek húshagyó kedden. 
A lakók és dolgozók kacsatánccal és busójárással 
készültek és a kisze bábot is elégették, hangos 
verseléssel kergetve a telet.

Nõnap alkalmából zenés, verses összeállítással és 
virággal köszöntötték az intézmény nõi lakóit, 
dolgozóit.

A Mi Kis Falunk  Egyesület  február 24-én télûzõ 
farsangi mulatságot tartott a Mûvelõdési Házban. 
Az ötletes jelmezek mellett - képletesen - 
megelevenítettük a Fõvárosi Nagycirkuszt, az 
idõsek görbebottal is ropták a táncot, nagy sikert 
aratott a Kabaré a buszmegállóban címû jelenet. 

A munkaszüneti napok rendjére való tekintettel, s a 
családi programok zavartalanságát is figyelembe véve idén 
– rendhagyó módon – április 27-én, csütörtökön rendezi 
meg önkormányzatunk a majálist. A program lapzártakor 
még nem volt végleges, de az biztosra vehetõ, hogy a 
sportpályán mûsort adanak az óvodás és iskolás gyerekek, 
feldíszítik a májusfát.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 29-re 
idõzítette rendezvényét. 6 órakor kezdõdik a zenés 
ébresztõ, majd elkezdõdik a focicsapatok utcabajnoksága. 
Nap közben, délután 5-6 óráig ének, zene, tánc 
tehetségkutatót tartanak , s több, tehetségét már 
bizonyított fellépõ is szórakoztatja majd a nagyérdemût. 

Április végi majális



  1 .  A TOP-4.2.1-15  kódszámú Szociális Jövõnkért! címû konstrukció legfõbb célja a társadalmi 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a 

minõségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése címû pályázat infrastrukturális fejlesztésével 
javítása. A másik cél a helyi esélyegyenlõségi programokban lehetõvé válik a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ által 
feltárt problémák komplex  támogatása. A pályázat nyújtott család- és gyermekjóléti szolgálat különálló épületbe 
konzorciumban valósul meg Nyírmada (konzorciumvezetõ), helyezése, a szolgáltatások minõségi tárgyi feltételeinek és az 
Pusztadobos, Gemzse, Kisvarsány, Õr településekkel. A ügyfélkör szükségleteihez igazodó feltételrendszer 
pályázatot befogadták.megteremtése. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre 

elõterjesztve. 
 2.  A TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése címû pályázat Elõkészítés alatt lévõ pályázataink
fõ célja a városban mûködõ egészségügyi alapellátási 1. Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú Esély Otthon címû 
szolgáltatások egy épületbe történõ integrálása. A pályázatot pályázatban  az önkormányzat vállalja, hogy megvalósításával 
befogadták, támogatási döntésre elõterjesztve. hozzájárul a településünkön élõ fiatalok helyben 
 3. A TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása maradásához, a helyi munkaerõ-piaci igények felméréséhez, a 
címû pályázat alapvetõ célja a Belvárosi Akcióterület településünkön élõ, továbbá az ide letelepülni szándékozó 
zöldfelületi rendszerének növelése, rehabilitációja. A fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. 
szabadidõ eltöltésére alkalmas helyszínek kialakítása, Elõkészítés alatt. (Ady E. u. 60.)
rekonstrukciója, a helyi gazdaságélénkítés feltételeinek bõvítés 
és a közmûvelõdési és kulturális intézményi háttér strukturális 2. A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú A vidéki térségek 
fejlesztése. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre kisméretû infrastruktúrájának és alapvetõ 
elõterjesztve. s z o l g á l t a t á s a i n a k  f e j l e s z t é s é r e  H e l y i  
 4. A TOP-2 .1 .3 -15  k ód s z ámú ,  Telepü lé s i  termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések címû fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése címû pályázat 2. 
pályázat elsõdleges célja a bel-és csapadékvizek belterületrõl célterületén belül az iskola és a Szociális Ápolási - Gondozási 
való biztonságos elvezetése, az ezzel összefüggõ infrastruktúra Központ konyhájának elavult vagy rossz állapotban lévõ 
fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve gépeit, eszközeit, bútorait és berendezési, felszerelési tárgyait 
megszüntetése. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre szeretnénk lecserélni. Elõkészítés alatt.

3. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló elõterjesztve.
fejlesztések támogatásra A KEHOP-5.4.1-16 Szemléletformálási 2017-ben kiírt pályázat céljai  5.  kódszámú 

programok közül mi a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra  címû pályázat szükségességét igazolja, hogy a 
pályázunk, ezen belül a Jókai u. felújítására. Elõkészítés alatt.lakosság körében az energiatudatos gondolkodás és a 

kapcsolódó viselkedésminták, szokások alig elégséges 
4. Az EFOP-3.7.3-16 kódszámú Az egész életen át tartó mértékben elterjedtek. A projektben olyan tevékenységek 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása címû pályázat célja a végrehajtása tervezett, amelyek széles körben megismertetik az 
képzésbe, szakképzésbe történõ beruházás a készségek energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A alternatív energiahasznosítási megoldásokat. A pályázatot 
pályázatot a Mûvelõdési Ház és a Roma Nemzetségi befogadták, támogatási döntésre elõterjesztve.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  Külterületi helyi Önkormányzat közremûködésével készítjük, a késõbbiekben  6. kódszámú
közutak fejlesztése Nyírmadán õk tevékenységükkel is segítik a sikeres pályázat végrehajtását. címû pályázaton az 1. 

Elõkészítés alatt.célterületet célozta meg Önkormányzatunk.  A pályázat révén 
Éles Róberta Petõfi u. bevezetõ része és a Szabolcs u. folytatása újulna meg, 

pályázati referensezzel segítve a helyi õstermelõket, vállalkozókat, hogy 
földjeiket jobban meg tudják közelíteni. A pályázatot 
befogadták.
 7. A KÖFOP-1 .2 .1 -VEKOP-16-2017-00803  
kódszámú Nyírmada Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása címû pályázat a 
közigazgatás minõségi színvonalának emelését célozza. Cél az 
egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli 
megoldások bevezetése is, az elõzõ fejlesztési ciklusban már 
kipróbált ASP technológia lehetõségeivel élve, országos 
szinten. A pályázatot befogadták, támogatási döntésre 
elõterjesztve.
 8. A KKETTKK-56P-02-0628 kódszámú 56-os 
emlékpark kialakítása Nyírmadán címû pályázattal 
önkormányzatunk szeretné felújítani, kialakítani a meglévõ 
emlékmûvet (kopjafa) és környezetét, mellyel hozzájárulnánk 
az 56-os forradalom és szabadságharc társadalmi 
emlékezetnek ébren tartásához. A pályázatot befogadták, 
támogatási döntésre elõterjesztve.
 9. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00089 kódszámú 
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Pályázati helyzetkép

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Jóni Bertalan 
arról számolt be, hogy az 5. számú országgyûlési 
választókerület 27 településének Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata február 10-én megállapodást írt alá az 
együttmûködésrõl. Ebben azt rögzítették, hogy közösen 
készítenek pályázatokat, összehangolják rendezvényeiket, s 
azok lebonyolítását. Célul tûzték ki azt is, hogy közösen 
készülnek fel a jövõre esedékes parlamenti választásokra.

A Minden gyerek lakjon jól Alapítvány március végén 
vetõmagot adományozott mintegy 400 olyan családnak, 
amely gyermekvédelmi támogatásban részesül.  Az RNÖ a 
Humán Szolgáltató Központtal közösen vállalta az 
érintettek értesítését, részt vett az adományok 
szétosztásában és ellenõrzésében.

Az RNÖ hírei
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A Pénzügyi Csoport új vezetõje: Bereczné Jakab Edina

Második nekifutásra március 13-án a képviselõ-testület Számok tükrében
elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló A rendelet szerint a költségvetési bevétel összege 962 millió 
rendeletét. Ugyanekkor rendeletet alkottak az intézményi 006 ezer 088 forint, a kiadás 992 millió 777 ezer 096 forint. 
nyersanyagnormáról és a térítési díjakról. Kiemelendõ, hogy idén az önkormányzat a költségvetési 

 Kezelhetõ hiány bevételek száz százalékát az intézményi feladatellátásra 
Elõzõ számunkban arról számoltunk be, hogy a testület fordítja.
elsõ olvasatban február 15-én tárgyalta meg az idei büdzsét, A helyi adókból származó bevételek között szerepel 11,5 
s arra a felismerésre jutottak, hogy a számok dermesztõ millió forint a magánszemélyek kommunális adójából, 90 
hiányt mutatnak, a költségvetés finoman szólva is millió forint pedig az iparûzési adóból. 
alulfinanszírozott. A mintegy 180 millió forintos „hézag” A korábbi évekhez hasonlóan számol a költségvetés a 
lefaragása lett az ezt követõ csaknem egy hónapra a munkabérek zavartalan kifizetéséhez szükséges 25 millió 
tisztségviselõk, a képviselõk, a hivatali szakemberek, az forintos munkabérhitellel, valamint a mûködés 
intézményvezetõk házi feladata. A leckét megoldották: a finanszírozásához 50 millió forint folyószámla hitellel. Itt 
kasszában mutatkozó hiányt a bevételek növelésével és a jegyezzük meg, hogy a minimálbér és a garantált 
kiadások esetenként bizony fájó csökkentésével sikerült bérminimum jelentõs emelkedése az önkormányzat 
levinni a kezelhetõnek tûnõ 30,8 millióra. Példaként számára csaknem 39 millió forintos kiadásnövekedést 
említjük meg, hogy a bevétel növelése érdekében eredményez. A kormány február 28-ára ígért 
emelkedtek az ellátási díjak A mûködési kiadások több bérkompenzációt, de ezügyben április közepéig nem 
mint százmillióval csökkentek (elsõsorban a személyi történt semmi…
juttatások és járulékai, a dologi kiadások), karcsúbb lett Az elõre nem látható eseményekre 2 millió forint általános 
például a hivatal, az intézmények kiadása, s a céljelleggel tartalékot, valamint 25 millió forint céltartalékot terveztek.
juttatott támogatásokat is mérsékelték (a különbözõ Érdekességként megemlítjük még, hogy a csökkentések 
egyesületekrõl, a rendõrõrsrõl, a RNÖ-rõl van szó). után Mada-Komm kft. mûködési támogatása megközelíti a 
A márciusi elõterjesztés elöljáróban leszögezi: „Az állam 30 millió forintot, 3,75 millió forint jut a Nyírmadai 
által nyújtott támogatási formákon túl az emberek szociális Ifjúsági Sportegyesületnek, egyenként 350 ezer forint a 
támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a három nagy egyházi felekezetnek, félmillió a Polgárõr 
helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely Egyesületnek, 150 ezer a Roma Nemzetiségi 
alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az Önkormányzatnak,  ugyanennyi a Nyírmadai 
önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások Rendõrõrsnek. Egyenként ötvenezer forintos támogatásra 
nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem számíthatnak a városunkban mûködõ civil egyesületek.
maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelõ forrással nem Az összegzés szerint a tervezett költségvetési hiányon felül 
rendelkezõ önkormányzatok központi költségvetési forráshoz be lett tervezve 36,8 millió forint REKI támogatás, 
jutnak. amelynek segítségével vált elfogadhatóvá a pénzügyi terv. A 
Ezután az elõterjesztés sorra veszi a kötelezõ és önként legfontosabb most, hogy a hiány összegére kiegészítõ 
vállalt feladatokat, majd az idei költségvetési évre támogatási kérelmet nyújtsunk be.
vonatkozó alapelveket: Mi mennyi?

1. Takarékos, átlátható és biztonságos mûködtetés. Ami az étkezési normákat illeti, az az óvoda esetében 320, a 
2. A kötelezõen ellátandó feladatok biztosítása. napközi-iskola esetében 350, az idõsek otthonában 480 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. forint. A vendégétkeztetés 300, az önkormányzat és 
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás intézményei alkalmazásában álló dolgozók ebédje 600 

biztosítása. forintba kerül. További részletekrõl városunk honlapján 
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. tájékozódhatnak.Rendeletben szabályozta a testület a 
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális Humán Szolgál tató Központ – Segítõ Ház 

pályázatokhoz, az önrész megteremtése. szolgáltatásainak önköltségeit és térítési díjait is. Az 
érintettek és az érdeklõdõk ezügyben is a honlapról 
tudhatnak meg többet.

Kikínlódott költségvetés

2017. MÁRCIUS – ÁPRILIS

 A Polgármesteri Hivatal Kovács Zoltán 
távozása miatt pályázatot írt ki a Pénzügyi 
Csoport  veze tõ j e  munkakörének 
betöltésére. Ugyan több pályázó is volt, 
olyan döntés született – anyagi 
megfontolásból is -, hogy az utódlást 
„házon belül” oldják meg. Így esett a 
választás a helybeli, korábban is a 

hivatalban dolgozó Bereczné Jakab Edinára.
A fiatal szakember Nyírmadán született 1988-ban, itt járt 
általános iskolába, majd Vásárosnaményban, a Lónyai 
Kereskedelmi  Szakközépiskolában érettségizett. Elõdjéhez 
hasonlóan a Nyíregyházi Fõiskola gazdálkodás-

menedzsment szakán szerzett diplomát 2011-ben. Ezt 
követõen került a hivatalba, ahol könyvelõként dolgozott 
Kádárné Kontig Éva mellett, az õ segítségével szerzett 
szakmai gyakorlatot. Az õ beosztását „örökölte meg” két 
évvel ezelõtt, s lépett most április 1-jén a Pénzügyi Csoport 
élére. 
Feladatkörét némileg átrendezték (a közmunka program 
ügyei a Mada-Komm Kft-hez, a pályázatok Éles Róberthez 
kerültek), de bõven maradt tennivalója, mint például a 
költségvetés tervezése, az elszámolások, a normatívák, a 
zárszámadás elkészítése stb.
Két éve házas, férje a Nyírbátori Rendõrkapitányságon 
dolgozik.
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Gazdálkodók figyelmébe
Benyújthatóak az egységes kérelmek 

Április 7-én megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete. 
2017-ben minden eddiginél több, immár 41 jogcímre, 
intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási 
kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. 
Az ügyfelek számára az április 7-e és május 15-e közötti 
idõszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül 
nyújthassák be kérelmüket.
A május 16-a és június 9-e között benyújtott kérelmek esetén 
a támogatási összeg kapcsán munkanaponként egy százalék 
késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar 
Államkincstárnak.
A június 9-ét követõen benyújtott egységes kérelmeket 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a hivatal.
A már május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi 
szankció nélkül május 31-ig adatváltozás keretében lehet 
módosítani.

Elõzetes ellenõrzés

A 2016. évi eredményes bevezetést követõen a 
gazdálkodók érdekében a Magyar Államkincstár 2017-ben 
is alkalmazza az elõzetes ellenõrzés jogintézményét. 
Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 
15-i, szankciómentes beadási határideje után a hivatal 
ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a 
gazdálkodókat, ha a kérelmek elõzetes ellenõrzésekor 
komolyabb problémát találnak. A termelõk az 
értesítésekben szereplõ pontokon a szankciómentes 
benyújtási határidõt követõ 35 napon belül még 
szankciómentesen pontosíthatják kérelmeiket.
Akik terület alapú támogatást igényelnek, azok a 45-492-
166-os telefonszámon kérjenek idõpontot a rugalmasabb 
ügyintézés érdekében. A mezõgazdászi irodába 
mindenkinek hoznia kell magával a földhasználati lapot 
és az õstermelõi igazolvány plasztik kártyát.

Fejér Viktória
városi mezõgazdász

  A költségvetés tárgyalásakor a képviselõ-testület úgy 
határozott, hogy az általános tartalék terhére egész évben 
ingyenes étkezést nyújt az általános iskolába és az 
óvodába beiratott gyerekek részére.
  Tartós álláslehetõséget kínált Nyírmadán létesítendõ 
csomagolóüzemébe a Bedeco Kft. A zirci székhelyû, de 
Tarpán is mûködõ, étrendkiegészítõket csomagoló, 
kapacitását bõvíteni kívánó cég március 11-én az 
iskolában tartott errõl tájékoztatót az érdeklõdõknek. A 
mintegy 30-40  asszony, lány a betanításukat követõen 
munkába állt.
   A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság azzal a kéréssel 
fordult önkormányzatunkhoz, hogy az április 25-én 
(Szent Gyögy napján) a szõlõlaposi tó és környezete 
lehessen a rendõrnapi rendezvényük színhelye. 
Városunk kérésüknek örömmel helyt adott.
 A híres és népszerû író, Moldova György járt 
városunkban március 23-án, hogy anyagot gyûjtsön 
Kegyelemkenyér címû riportkönyve második kötetéhez. A 
szerzõt fogadta és beszélgetõ partnerekkel is összehozta 
Kálmán Béla polgármester.

Hírek röviden
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A Segítõház híreiA Segítõház hírei
A tavasz beköszöntével mindennapi elfoglaltságunk lett a 
konyhakertünk, virágoskertünk gondozása. A jó idõnek 
köszönhetõen hosszú sétákra, fagylaltozásokra nyílik lehetõségünk, 
amelyek megszínesítik ellátottjaink életét. A húsvétot izgatottan 
vártuk, a kézmûves foglalkozások, a tojásfestés, elengedhetetlen 
részei  az ünnepre való készülõdésnek. 

Simon Renáta – terápiás munkatárs

     "Orizzük emléküket" - ez áll a muvelodési ház  falán lévo emléktáblán, melyet a holokauszt 70. évfordulója akalmából 
tartott megemlékezésen lepleztünk le.
Akkor sokan eljöttek, hogy együtt emlékezzünk Nyírmada  484 mártirjára és mindazokra, akiket szerte Európában a 
dühöngo gyulölet, a náci hatalom és a velük kollaborálók taszítottak elképzelhetetlen szenvedésekbe és rettenetes halálba.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Hosszú ido telt el 1944 óta, lassan elfelejtodnek  vagy kiüresednek a régi idok gyakran használt szavai is...  
    Ha használjuk is, ki gondol már a Weinstock családra, ha a weinstock - boltot emlegeti... Ki tudja még, hogy a most épülo 
gyógyszertár helyén annak idején a Klein család péksége állt...?  Van- e még , aki emlékszik az Ady Endre utca és a Kálvin tér 
sarkán a Fettmann bácsi boltjára...? Krausz Sándor bácsi neve talán még ismeros, o az, aki családjától megfosztottan, 
összetörten   tért haza  Auschwitzból.
    Hányszor megyünk el az elso világháborús emlékmu elott, melynek építéséhez a követ Neuwith Jeno ajándékozta a 
községnek 1939-ben, majd 1944- ben (46 évesen) feleségével (44 évesen) és négy gyermekével (19, 17, 16 és 5 évesek) a 
gázkamrában halt gyötrelmes halált.
  Sokáig folytathatnánk szomorú sétánkat, és emlékeznünk kellene azokra az  életeros, fiatal emberekre és családapákra, 
akik szörnyu körülmények között munkaszolgálatosként pusztultak el az ukrajnai fronton, a bori bányákban vagy 
ahogyan egy halotti anyakönyvben feljegyezték: " valahol Oroszországban".  És senki nem tudja megmondani, hogy a 
hosszú és keserves utak vagy a vasúti pályák mentén  hány helyen, hány ország földje borít  áldozatokat.
Ezúttal  is megköszönöm azoknak, akik 2014- ben jelen voltak a megemlékezésen, mellyel megtörtük a 70 éves hallgatást. 
Arra  kérek mindenkit - ha  soraimat elolvasták - ,hogy arrajártukban vessenek egy pillantást az emléktáblára, az emlékkore 
és emlékezzenek az áldozatokra, akiket 1944. április 19-én kiszakítottak  otthonaikból, elüldöztek a falujukból és a halálba 
hurcoltak. És  tegyenek  fogadalmat: NEM ENGEDIK, HOGY A GYULÖLET ELHATALMASODJON A VILÀGBAN!

Panyi Györgyné

Emlékezzünk!Emlékezzünk!

A Mi Kis Falunk Egyesülete tavaszváró ünnepséget 

tartott április 6-án a Tájházban. A rendezvényre 

meghívtuk az iskola 4.-es osztályos tanulóit,valamint a 

Mocorgó gyerekeit  is. Juha Bertalanné az egyesület 

elnöke ismertette hamvazó szerdától húsvétig terjedõ 

idõszakban a jeles napokat, nagyböjti és húsvéti 

népszokásokat. A 4.B. osztályos tanulók körjátékokat, 

körtáncot, néptáncot, valamint nagyon szép verseket 

adtak elõ. A népszokásoknál  elõkerült a locsolkodás is. 

Elkészítettük és bemutattuk a húsvéti ételszenteléshez 

v a ló  é tk eke t ,  me l y eke t  közö s en  jó í zûen  

elfogyasztottunk. Megmutattuk a hagyományos 

tojásfestést is. Nagy izgalommal keresték a gyereket az 

udvaron eldugott tojásokat, s aki megtalálta azt 

hazavihette. 

TavaszváróTavaszváró

2017. MÁRCIUS – ÁPRILIS
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  Február 24-én tartottuk a farsangi  Március 8-án tartottuk az iskolai versenyen. Szépen szerepeltek: Báki 
délutánunkat, amikor 35 egyéni és 10 nõnapi ünnepségünket, amelyen a Levente (3. évf.) I. helyezett, Kolozsi 
csoportos felvonuló, összesen 198 hölgyek egy-egy cserép virágot Réka (2.évf.) és Búza János (4.évf.) II. 
alsós gyerek öltött magára jelmezt. kaptak. A mûsort a 3.b osztály mutatta helyezett, Dorka Martin (4.évf.) III. 
Jártak itt angyalok, boszorkányok, be. Tanulóink Fojtovicsné Gyetkó Anett helyezett lett.
hercegnõk, pillangók, tea filterek, vezény le téve l  szép  mûsor ra l  
csirkék, pizzafutárok, trollok. kedveskedtek a városi ünnepségen  A Költészet Napjáról április 11-én 
Táncoltak a pávák, a riói szambások, a megjelenteknek. interaktív programmal emlékeztünk 
kis rókák és a hupikék törpikék, de a meg. Diákjaink József  Attila verseket 
rock and roll sem maradt el. Ezúton is  A Március 15-ei ünnepséget 14-én másoltak le, olvastak fel és helyeztek el 
köszönjük a kollégák elõkészítõ tartottuk. Az alsósoknak a 3. az iskola kerítésén.
munká já t .  A szü lõk pénzze l  évfolyamos tanulók adtak elõ 
jutalmazták a legtöbb süteményt sütõ színvonalas mûsort. Felkészítõik:  Kedves szülõk! 
osztályokat, és minden fellépõ Nagy Zoltán Istvánné, Fojtovicsné Gyetkó Az interneten elterjedt egy „Kék bálna” 
ajándékot kapott tõlük. Anett és Topolánszky Ágnes . A nevû veszélyes játék. A csatlakozókat olyan 

felsõsöknek az iskola színjátszósai feladatok elvégzésére késztetik, amelyek 
  Március 6-án az iskolánkban készültek a Piros fehér zöld c. elsõsorban a gyerekre veszélyesek. Kérjük, 
tartottak tájékoztatást az egyházi jogi elõadással Kovácsné Kertész Csilla nézzék át az internetes felületet, gyermekük 
személyek, akik az igen kevés irányításával. Õk adták a városi testét (karcolást, vésést) keressenek! Kérjük, 
számban megjelent szülõknek a ünnepség mûsorát is. 18 éven aluli gyermekük ne vegyen részt a 
hitoktatással kapcsolatos tudnivalókat facebook felnõtteknek kitalált programjain!
mondták el.  Ebben az évben is részt vettek 

alsósaink Taktabájon, a helyesírási 

Idén Székesfehérvár adott otthont az 
Országos Diákparlamentnek. Õsszel a 
megyeszékhelyeken megtartották a 
megyei küldöttgyûléseket. Az általános 
iskolákból 8-os, a középiskolákból a 11-
12-es tanulók képviselték intézményüket. 
Iskolánk Diákönkormányzatának 
v e z e t õ j é t ,  D o r k a  F a n n i t  i s  
megválasztották az országos küldöttek 
közé. Így lehetõsége volt arra, hogy 3 
n a p o n  k e r e s z t ü l  a z  o r s z á g  
legkülönbözõbb településein élõ 
diákokkal vitassák meg a jobbító 
szándékú javaslatokat és a közösen 
elfogadott több, mint 50 pontot 
eljuttassák az Országgyûlésnek. Kukuts 
Csilla a diákok munkáját segítõ tanárok 
között vett részt ebben a munkában, ami 
elõadásokat, szekcióüléseket, fórumokat, 
tanácskozásokat ,  a  demokrácia  
gyakorlását jelentette a diákok számára.

Február 9-én tartottuk Valentin-napi bálunkat. A hetedik évfolyamosok 
készültek mûsorral: közös énekléssel alapozták meg a hangulatot, majd 
szórakoztató perceket szerzett egy összeszokott lánycsapat  poharas Clap 
Song elõadásukkal, amit a Tavaszi szél… kezdetû népdalra adtak elõ. A 
mûsor fénypontja a keringõ volt, amivel a párok kellemes meglepetést 
okoztak tanáraiknak és társaiknak egyaránt. A keringõt betanította, és a 
bálon a zenét szolgáltatta Lõrinczné Balogh Ágota /Baby néni/. 

Valentin-nap keringõvel 

Iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói március 1-jén tanulmányi 
kiránduláson vehettek részt a debreceni Bûvösvölgy központban, ahol 
modern eszközök és képzett oktatók várták a gyerekeket. 
A Bûvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy támogassa a gyerekeket a média 
tudatos és biztonságos használatában. Tanulóink  a foglalkozásokon 
megvizsgálták a média varázslatos hatásait, megismerkedhettek az 
újságszerkesztéssel, filmforgatással, valamint a híradó készítésének 
rejtelmeibe is  betekinthettek.

Tanulmányi kirándulás
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Napsugaras hírek

Móka, kacagás - állt a bál - farsang a Mocorgóban

2017. MÁRCIUS – ÁPRILIS

A farsang a vízkereszttõl a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak 
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. 
Izgalommal készültünk az idén is a farsangra. Nagy örömünkre 
az idén két apukát is köszönthettünk a rendezvényünkön. A sok 
ügyes és lelkes anyuka közremûködésével kreatív jelmezeket 
láthattunk. Már napokkal az ünnep elõtt elkezdtük a készülõdést. 
Feldíszítettük a szobát, készítettünk farsangi díszeket, 
ügyeskedtünk, kreatívkodtunk, elõzõ nap farsangi fánkot 
sütöttünk. Titkolóztunk, sugdolóztunk, hogy vajon ki milyen 
jelmezbe bújik majd. Aztán elérkezett a várva várt nagy nap. A 
gyerekház megtelt szebbnél szebb jelmezbe öltözött gyerekekkel és 
felnõttekkel. A farsangi program köszöntõvel kezdõdött, majd 
jelmezes bemutatkozás, farsangi mondókázás következett. Ezután 
seprû táncra hívtuk a szülõket, s azután a gyereket is 
megtáncoltattuk egy Pinokkió tánccal. A finom tízórai után  farsangi vetélkedõ következett, ahol farsangi kvíz várta a 
csapatot, majd ételkóstoló, szókirakó, memória játék és zokni párosításban mérhették össze magukat. Tartalmas, 
maradandó élményt nyújtó farsangi mulatságot töltöttünk együtt, melyet a mosolygós, vidám arcok igazolnak.

Buza Andrea
 gyerekház vezetõ Nyírmada

vagy a tablet jelentse számukra a Mese, mese mátka… Nõnap
szórakozást. S bár a digitális fejlõdés  Idén hatodik alkalommal szerveztük Az egyes ünnepek jó alkalmat adnak 
megállíthatatlan, s kikerülhetetlen,  meg Mesemondó délutánunkat, azzal arra, hogy elõtérbe kerüljön egymás 
reménykedünk benne, hogy ezeknek a a nem titkolt szándékkal, hogy ezáltal tisztelete, megbecsülése. Ez a fontos 
gyerekeknek fontos marad az írott-is erõsítsük  a gyermekekben az e m b e r i  v i s e l k e d é s i  n o r m a  
olvasott irodalom is.anyanyelv szeretetét. folyamatosan jelen van nevelésünk 

rendszerében, a kis óvodások is A mesék kiválasztása, tanulása – 
megérzik ennek jelentõségét. A  szülõk, óvodapedagógusok  segít- Itt volt a farsang, állt a bál…
kisfiúkverssel, dallal, saját készítésû ségével – már januárban elkezdõdött, Február végén minden csoport kivette 
ajándékkal lepték meg a “nõket”,  a s az „anyanyelv nemzetközi napja” a részét a „télûzésbõl”: az ajtókat, 
csoport kislányait, s a családjuk apropóján, február 21-én  adták elõ  ablakokat színes bohócok, farsangi 
hölgytagjait is köszöntve.közönségüknek az ügyes kis ovisok, s álarcok, szemüvegek díszítették,  

mindannyian megérdemelték az ötletes jelmezekbe bújtak a gyerekek – 
ajándékot, emléklapot. és a vállalkozó kedvû óvónénik, dajka Március 15.

nénik, s néhol még a szülõk is. A A szülõkkel együtt gyönyörködtünk a A nemzeti ünnepünkrõl való 
gyerekek vidám verseket mondtak, gyermekek elõadásában, akik között  megemlékezés jó alkalmat ad arra, 
énekeltek, s persze táncoltak, mókás igazi tehetségeket is felfedezhettünk. hogy a gyerekekkel  is megismertessük  
versenyfeladatokban vehettek részt. Úgy gondoljuk, sikerült elérnünk, a hazaszeretet érzését: könyvek, 

hogy ezek a gyermekek megszeressék a Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink projektoron kivetített képek, videók 
meséket (s majd az iskolában az megismerjék a régi hagyományokat, segítségével ismertettük meg õket – 
olvasást), hogy ne csak a televízió, népszokásokat is, ennek jegyében a koruknak megfelelõen – a bátor 

Margaréta csoport kisze-bábot huszárokkal, a szabadság fogalmával, 
készített, amit az óvoda udvarán t ö r t é n e l m ü n k  n a g y j a i v a l ,  
hangos csörömpölés, farsangi télûzõ múltunkkal. A készített zászlókat, 
versek, dalok kíséretében közösen el is kokárdákat a napsütéses jó idõben 
égettünk. (több csoport „fiai” huszárcsákóban, 
Farsangi programjainkon a Mocorgó „lányai” magyaros pártában) vittük a 
Gyerekház kicsinyeit és szüleiket is szabadságharc emlékmûvének 
vendégül láttuk. t a l apza t ához ,  aho l  v e r s ek e t  

mondtunk, énekeltünk. 
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Labdarúgóink tavasszal ott folytatták, ahol õsszel abbahagyták. Emlékeztetõül: 
november végén egy elmaradt mérkõzésen 9-0 arányú verést kaptunk 
Dombrádon. Ma már tudjuk, nem egyszeri kisiklás történt…
A téli szünetben csend volt a csapat körül. Január közepén – mérsékelt sikerrel – 
részt vettek az MLSZ megyei igzazgatósága által rendezett hagyományos Nyírerdõ 
kupa teremtornán, s a 16-án kezdõdött felkészülés során kipróbáltak az ifibõl 
néhány fiatalt. A játékoskeret egyébként nem változott, senki nem távozott, senki 
nem érkezett.
A pályák rossz állapota miatt a tavaszi kezdés (folytatás) egy héttel csúszott, így a 
17. fordulót március 5-én játszották le. Az Õr csapatát fogadtuk, s a kihagyott 
rengeteg helyzet miatt csak egy gól nélküli döntetlenre futotta. A 18. fordulóban 
Pátrohán léptek pályára a mieink, s 4-0 arányú vereséggel tértek haza. A különbség 
túlzónak mondható, a meccs kiegyenlítettebb volt, ráadásul 1-0-nál egy szabályos 
gólunkat nem adta meg a játékvezetõ. Március 19-én viszont, amikor a Fényeslitke 
csapatát fogadtuk, már ennyi mentségünk sem lehetett az ugyancsak 4-0-s  
vereségre,  hiszen az ellenfél teljesen megérdemelten nyert…
A 20. fordulóban Vaján lépett pályára csapatunk, s bár ezúttal is sok kihagyott 
helyzet miatt fájhatott a fejünk, végül sikerült 2-1-re nyerni, s ezzel kozmetikázni a 
gyengécske szezonkezdetet.
Örömünk nem sokáig tartott, hiszen egy héttel késõbb a Kék ellen idegenben 3-2-
re kikaptunk. A házigazdák megérdemelték a három pontot, mert jobban akarták 
a sikert.
A váltólázas állapot folytatódott április 9-én, a 22. fordulóban. Ezúttal az Ajak 
cspatát fogadtuk, s végre a helyzeteket nemcsak kidolgoztuk, hanem be is rúgtuk, 
így lett a vége 3-0 ide.

Egy nyírmadai férfi március 25-én bejelentette, hogy ismeretlen tettes 
eltulajdonította Simpson típusú segédmotoros-kerékpárját. A rendõrök 
azonnal megkezdték az adatgyûjtést, majd egy nyírmadai lakóház elõtt leállítva 
megtalálták a jármûvet és rövid idõn belül elfogták a bûncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 16 éves helybeli fiatalt. A rendõrök 
a fiút elõállították és jármû önkényes elvétele elkövetésének megalapozott 
gyanújával gyanúsítottként kihallgatták. A gyanúsított beismerõ vallomást tett, 
azt mondta,  a településen akart motorozni, azért lopta el a jármûvet. 

Március 25-én a késõ esti órákban érkezett bejelentés, miszerint Nyírmadán 
ismeretlen tettes betört egy boltba, ahonnan édességeket és szeszesitalokat vitt 
el. A rendõrõrs körzeti megbízottai  polgárõrök bevonásával adatgyûjtést 
végeztek, s megállapították, hogy a bûncselekmény elkövetésével két helyi fiatal 
gyanúsítható. A rendõrök a házkutatáskor megtalálták és lefoglalták az 
édességek egy részét, s a hiányzók csomagolása is elõkerült. A két, gyermek-, 
illetve fiatalkorú elkövetõ beismerte tettét. 

Március 27-én reggel érkezett a bejelentés, hogy Nyírmada egyik sörözõjébe 
ismeretlen tettesek betörtek és onnan különbözõ édességeket, energia-, valamint 
szeszesitalokat vittek el. A rendõrõrs munkatársai megállapították, hogy a 
bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható az a gyermekkorú helyi lakos, aki 
két nappal korábban egy másik üzletbe is betört. A rendõrök azt is 
megállapították, hogy a feltételezett elkövetõ a bûncselekményt nem egyedül 
követte el, társa szintén nyírmadai lakos, aki az egyik javítóintézetbõl engedély 
nélkül volt távol a bûncselekmény elkövetésekor. A férfit elfogták, 
gyanúsítottként kihallgatták, és beismerõ vallomást is tett. Elmondta, hogy a 
lopás elkövetésében gyermekkorú társa az õ rábírására vett részt, ezért a 
rendõrség kiskorú veszélyeztetése bûncselekmény elkövetése miatt is 
gyanúsítottként hallgatta ki. 

Születtek: 
Selyem Ferenc, Jakab Hunor, 
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Szimonetta, Gergely Patrícia, 

Gergely Zea Dorina, Jóni 
Szimonetta Szilvia, Krivács 

Tamás, Tóth Anasztázia, Zócsák 
Botond

Házasságot kötöttek:
- Zámbó Erika és Balogh József
- Smajda Szabina és Oláh János

- Liba Anita és Tóth Gergõ
- Szabó Irén és Bányácski József

- Sebestyén Anett és Mátyus Csaba

Elhunytak:
Haga Ilona, Murzsa Bertalan, 

Szücs Sándor, Ponczók Istvánné, 
Monik Andrásné, Csobolya 

Jánosné, Horváth Zoltán, Kõrösi 
József

50. házassági évforduló:
Tiba Klára és Fodor Mihály

Január 26-án végsõ búcsút vettünk 
Szöllõsy Vlásztától, iskolánk tanárnõjétõl


