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„Nyírmada három kategóriában (zöld város, az egészségügyi alapellátás fejlesztése és a 
környezetvédelmi fejlesztések) is gyõztesnek találtatott a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatainak elsõ körös elbírálásalkor. Az Irányító Hatóság 
döntése nyomán az elsõ esetben 320, a második kategóriában 60, míg a harmadik 
esetben 150 millió forintot költhet el a beadott pályázatok megvalósítására az 
önkormányzat.” 

Minderrõl a Kelet-Magyarország adott hírt május 24-én. Kálmán Béla 
polgármester a lapnak elmondta: „Igyekeztünk arra pályázni, amire tényleg 
szükségünk van. Nem becsült, hanem igazi költségvetéssel dolgoztunk a pályázatok 
elõkészítésekor. Sok esetben már most konkrét építési és hatósági engedéllyel 
rendelkezünk, nem most kezdünk majd el „vakarózni”.
A várható egészségügyi fejlesztésrõl szólva elmondta, hogy egy 
magánszemélytõl megvásároltak két régi épületet, az egyiket lebontják és újat 
húznak fel a helyére, ide költözik majd be a két háziorvos és a fogászat, ebben 
az esetben a rezsifizetést az önkormányzat magára vállalja. „A másik épületet 
felújítjuk, itt kaphat helyet a roma- és a civilház” – tette hozzá.

A zöld város projektbe sok minden belefér: új út építése, útfelújítás, 
piacbõvítés, a mûvelõdési ház mozitermének felújítása. Felújítják a meglévõ 
sportpályát, palánkkal veszik majd körbe és korszerûsíteni szeretnék a 
világítást is. A nagypályát egy salakpályával bõvítik ki, s egy kondiparkot is 
építenek a város lakóinak.

A zöldítés jegyében fákat ültetnek, több kis park kialakítását tervezik. 
Tökéletesítik a csapadékvíz-elvezetõ rendszert (ehhez közvetve már 
megkapták a vízügy szakmai jóváhagyását is).

A fentieket egy hónappal késõbb a polgármester azzal egészítette ki, hogy a 
támogatási szerzõdéseket – elsõként a megyében ! – már alá is írták, a száz 
százalék elõleg megérkezett az elkülönített számlánkra (a teljes összeg 530 
millió forint). A mielõbbi megvalósítás érdekében lapunk megjelenésekor 
már folynak a közbeszerzési eljárások.

Pénz áll a házhoz
- mintegy 530  milliós fejlesztés valósulhat meg

Nagyon sok lakossági panasz-bejelentés 
érkezett arra vonatkozóan, hogy a több éven 
nem mûvelt, elhanyagolt, kaszálatlan 
telkekben tömegesen elszaporodott a 
kullancs, mely az emberre-állatra veszélyes 
több betegség hordozója.

Kérjük ezért a lakosságot, hogy a 
tulajdonában-használatában lévõ kertek 
gyomtalanításáról, kaszálásáról záros 
h a t á r i d õ n  b e l ü l  g o n d o s k o d n i  
szíveskedjenek!

dr. Horváth Andrea
jegyzõ

Tisztelt Nyírmadaiak!

Lapzárta
Június 20-án tartotta következõ ülését a 
képviselõ-testület. A tárgysorozatban 
szerepelt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló értékelés, 
beszámolt munkájáról a Humán Szolgáltató 
Központ és a Mocorgó Gyermekház, 
valamint a Napsugár Óvoda. Tájékoztatta a 
testületet mûködésérõl a Nyírmadai Nyelv- 
és Zeneoktatási Közalapítvány. A 
részletekrõl lapunk következõ számában 
olvashatnak.

Éltanulók
Az önkormányzat – hagyományaihoz híven 
és a pedagógusok javaslatait figyelembe véve 
– idén két általános iskolás gyereknek ítélte 
oda a Nyírmada legjobb tanulója címet. A 
két diák Nyári László és Tóthfalusi Péter, 
egyaránt nehéz körülmények között élnek, 
egy osztályba járnak és egymást húzva, 
inspirálva értek el elismerésre méltó 
eredményeket országos és megyei 
tanulmányi versenyeken. 

Kereszt 
A temetõben áll a László Károly (Nyírmada 
egykori plébánosa) emlékére állított kereszt. 
Dobos János, a római katolikus egyház helyi 
gondnoka arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
halaszthatatlanná vált a rossz állapotú 
kereszt felújítása. A szükséges pénz 
rendelkezésre áll, megvan a kivitelezõ 
sírköves is, s a tervek szerint hamarosan 
munkához látnak. Az eredményrõl, a 
felszentelésrõl legközelebb, a nyár vége felé 
számolunk be.

Urnafal

Május elején a Mada-Komm Kft. 
ügyvezetõje arról számolt be, hogy a 
temetõben hozzáláttak egy 72 helyes urnafal 
építésébe, ami azóta elkészült. Az urnás 
temetés feltételei tehát megteremtõdtek, 
igény esetén a szolgáltatóhoz kell fordulni. 
A megváltás díja 25 évre tízezer forint. A 
késõbbiekben a képvise lõ - tes tület  
aktualizálja a szolgáltatóval kötött 
szerzõdést, illetve az errõl szóló rendeletet.
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sokkal kevesebb lakásbetörés történt: Komm Kft. tavaly kinevezett Féltucatnyi napirendi pontot 
10 helyett 2. ügyvezetõje (a 2016. június 1-je és tárgyalt meg május 2-án tartott 

2017. március 31-e közötti idõszakról). ülésén városunk képviselõ- Kis bûnügyekként kezelik a szabály-
Õ fejezte be a savanyító üzemet, nyár testülete. sértéseket, s a számokból kiderül, hogy 
elején munkájuknak köszönhetõen ezen a téren is tapasztalható volt némi 
ismét „virágba borult”  városunk, s 70 javulás. Tavaly városunk területén 25 Zárszámadás közmunkással 6000 folyóméteren egy közlekedési baleset történt. Az okokat 

Hagyományos, kötelezõ gyakorlatnak korszerûbb permetezõ gép segítségével vizsgálva megállapítható, hogy az 
mondható az elõzõ évi költségvetés termesztettek uborkát. Már az õ elsõdleges ok a (relatív) gyorshajtás, ezt 
végrehajtásáról szóló rendelet nevéhez fûzõdik 400 kilónyi ponty és követi az elsõbbségi jog meg nem 
megalkotása. Az elõterjesztés szerint a 150 kiló csuka telepítése a szõlõlaposi adása (halálos baleset szerencsére nem 
2 0 1 6 .  é v i  z á r s z á m a d á s t  tóba a helyi horgászok nagy örömére. történt).
önkormányzatunk 1 milliárd 736 Ugyanitt – a mûvelõdési házzal Ami a gyakran emlegetett illegális 
millió 869 ezer forint költségvetési együttmûködve – két alkalommal migrációt illeti, rendõreink rend-
bevétellel, 1 milliárd 701 millió 201 rendeztek horgászversenyt, s ezt szeresen hajtanak végre mélységi 
ezer forint költségvetési kiadással és 35 hagyománnyá szeretnék tenni. Már ellenõrzést, részt vettek a déli 
millió 638 ezer forint helyesbített most márciusban is telepítettek 300 határõrizet megerõsítésében, fokozták 
maradvánnyal fogadta el. kg. pontyot.a külföldiek igazoltatását (tavaly 15 fõt 
A terjedelmes, rengeteg számot A fentieken kívül feladatuk volt a fogtak el).
tartalmazó anyag részleteivel nem városfenntartás (például a fûnyírás), az A szolgálatot ellátó rendõreinkkel 
untatjuk olvasóinkat, mindössze utak karbantartása, az intézmények szemben továbbra is elvárás a 
annyit jegyzünk meg, hogy a rendben tartása. Gondot okozott törvényesség, a fegyelmezett, felkészült 
teljesítések természetesen többnyire viszont eszközeik (a fûnyírók, eljárás, a rend, a fegyelem, a 
eltérnek mint az eredeti, mind a pótkocsik, teherautók) rossz állapota. szakmaiság és az empátia.
módosított elõirányzattól, hiszen az Télen takarították, síkosságmentessé D r . F a r k a s  Z s o l t ,  m e g b í z o t t  
év közbeni változások miatt a számok tették a közutakat, járdákat. kapitányságvezetõ igen jónak értékelte 
folyamatosan változtak. Összes-  A közmunkaprogram sikeresebb az õrs munkáját, Kálmán Béla 
ségében joggal állapítható meg, hogy irányítása érdekében az ügyvezetõ a polgármester pedig a jó kapcsolatokat, 
önkormányzatunk felelõsségteljesen, résztvevõk közül brigádvezetõket az együttmûködést emelte ki. 
az ésszerûség határain belül maradó nevezett ki, akiket magasabb Hozzátette: a Polgárõr Egyesület két 
szigorúsággal gazdálkodott közös jövedelemmel  ösztönöznek a  robogóval gazdagodott, s további öt 
pénzünkkel. színvonalasabb munkavégzésre. A térfigyelõ kamerára pályáztak.

vitában elismeréssel állapították meg, 
hogy a társaság a vállalt költség-Rend, fegyelem… Új seprû… csökkentést tartani tudja.

Menetrendszerû, ám nagyobb 
Elõször terjesztette be szakmai 

érdeklõdést kiváltó volt a városunk 
beszámolóját Kertész Krisztián, a Mada-

2016. évi bûnügyi-közbiztonsági 
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekrõl és az azzal 
kapcsolatos rendõri feladatokról szóló 
beszámoló, amelyet Tóth Tibor 
százados, õrsparancsnok terjesztett a 
képviselõk elé.
A bevezetés számba veszi a kitûzött 
célokat, majd értékeli a bûnügyi 
helyzetet. Megtudhatjuk, hogy a 
madai õrs teljes illetékességi területén a 
regisztrált bûncselekmények száma a 
2015. évi 178-ról 139-re csökkent 
(városunkban 91-rõl 84-re). Kevesebb 
volt a közterületen elkövetett 
bûncselekmény, amely leginkább 
ront ja  a  lakosság szubjekt ív  
biztonságérzetét: 9 helyett 7. 
Emberölés 2011 óta nem volt , a súlyos 
testi sértések száma viszont 6-ról 10-re 
nõtt. A folyamatos rendõri jelenlétnek 
k ö s z ö n h e t õ e n  a  g a r á z d a s á g  
bbûnc s e l e kmény  11 - r õ l  9 - r e  
mérséklõdött. Örvendetes módon 

2017. MÁJU S – JÚ NIUS

Májusi napirend

Közmunkások gondozzák az uborkát
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Gazdálkodók figyelmébe
évelõ gyomnövények elleni védekezések fontos alapeleme.   Viszontagságos idõjárás
A kalászos gabonák betakarítását követõen az elhanyagolt Az idei év eddig eltelt része bõvelkedett olyan 
tarlókat szõnyegszerûen borítja a parlagfû, esetenként a idõjárási szélsõségekben, amelyek nemcsak az õszi 
csattanó maszlag, szerbtövis fajok, árva kelésû napraforgó, kultúráink teljesítményére, de a tavasziak 
kender, ebszékfû, az évelõk közül pedig a mezei aszat, indulására is hatással voltak. A kezdeti nehézségek 
folyondár szulák, tarackbúza, valamint a fenyércirok. Az miatt (hideg talajok, talaj menti fagyok áprilisban) 
idei májusi  esõs idõjárás miatt  a belvizek miatt igen csak napraforgóink 3-4 hét után keltek csak ki, 
kifoltosodtak a bevetett területek részei, itt nyilván fejlõdésük ezidáig vontatott volt. 
fokozott figyelemmel kell kísérni a parlagfû elterjedését.

Az alap gyomirtások sikerességében ugyan bízhatunk, 
A parlagfû a tarlón sem juthat el a virágzásig, illetve a 

hiszen a bemosó csapadék még idõben megjött, viszont a 
virágbimbós fenológiai állapotig. 

napraforgó levelein sok helyen láthatóak a készítmények 
felverõdésének hatásai, melyek rövidebb-hosszabb idõre 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi visszavethetik a növényeket korai fejlõdésükben. Számos 
XLVI. törvény 17. § (1) 4. bekezdése kimondja, hogy a kukoricatáblában gyomirtózás nem lett sikeres a hirtelen, 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig nagy mennyiségû csapadéktól és belvíztõl.
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt 

 Parlagfû-mentesítés az állapotot a vegetációs idõszak végéig 
Az idén a parlagfû-mentesítésben részt vevõ folyamatosan fenntartani.
hatóságok különös figyelmet szentelnek a tarlók 
állapotának ellenõrzésére, hogy enyhítsenek a több 
mint 2,5 millió allergiás ember augusztusi, 
szeptemberi, parlagfû-pollen miatti szenvedésén. 
Így a felelõtlen földhasználó a terület nagyságától 
függõen tizenötezertõl ötmillió forintig terjedõ 
növényvédelmi bírságban részesülhet  a 
tarlómûvelés elmulasztása, és ennek következtében 
virágbimbós, illetve virágzó parlagfû állomány 
elõfordulása esetén.

 A parlagfû nemcsak allergiát okoz több millió 
embernek, hanem 10-30 %-os terméskiesést is 
eredményezhet!
A gabona, valamint repcetarlók kezelése, rendbetétele 
fontos növénytermesztési-, növényvédelmi technológiai 
láncszem, és egyben a parlagfû-mentesítés, valamint az 

A belterületi ingatlanokon is fokozott figyelmet és
 gondoskodást kell fordítani parlagfû ellen,

 ellenkezõ esetben jegyzõ elrendelhet közérdekû 
kényszer  kaszálás,amelynek komoly 

anyagi vonzata van. 

A belterületi ingatlanokon is fokozott figyelmet és
 gondoskodást kell fordítani parlagfû ellen,

 ellenkezõ esetben jegyzõ elrendelhet közérdekû 
kényszer  kaszálás,amelynek komoly 

anyagi vonzata van. 

Hírek röviden
· Rendkívüli ülést tartott április nevelõtestület, a közalkalmazottak, az 

· Tájékoztatást kaptak a képviselõk 26-án önkormányzatunk képviselõ- SZMK és a RNÖ után a képviselõ-
arról, hogy a közelmúltban az testülete. Úgy határoztak, pályázatot testület mindkettõjük pályázatát 
illetékesek ellenõrizték a Start nyújtanak be az iskola és a Szociális véleményezte. A döntést a KLIK 
munkaprogram végrehajtását és a Ápolás i -Gondozás i  Központ  hozza meg.
közcélú foglalkoztatást. Örvendetes, konyhájának fejlesztésére. Siker 

· Határozott a testület arról is, hogy semmilyen lényegi hiányosságot esetén a támogatás mértéke 95 
hogy kezdeményezi és kérelmezi egy nem találtak.százalékos lesz.
az állam tulajdonában lévõ országos · Felhatalmazta a testület a 

· Ketten nyújtottak be pályázatot a közút ingyenes önkormányzati polgármestert, hogy írja alá a MÁV 
Patay István Általános Iskola tulajdonba vételét, hogy azt helyi Zrt-vel kötendõ együttmûködési 
intézményvezetõi álláshelyére. Az közút céljára használja fel. Az megállapodást a vasútállomás és 
egyikük Kukuts Csilla, az iskola önkormányzat vállalja az átadás- környéke kertészeti tevékenységének 
mesterpedagógusa, a másikuk Kovács átvétellel kapcsolatos járulékos elvégzésérõl. Ennek értelmében a 
Tibor, az intézmény jelenlegi költségeket.A Gárdonyi és a Hunyadi vasút havi 33.334 forintot fizet az 
igazgatója. A szakmai közösségek, a utcát éritett átadás megtörtént. önkormányzatnak.
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Mûvelõdési Ház hírei

2017. MÁJU S – JÚ NIUS

A Napsugár Óvodával és a Patay István Ált. Iskolával jó Rendszeresen  lehetõség van igény szerint intéz-
kapcsolatot ápolunk, rendszeresen részt vesznek a gyerekek ményünkben élményfestésre, ahol igazán szép 
könyvtári órákon, foglalkozásokon, ahol meséket remekmûvek készülnek. A következõ alkalom 
olvasunk, a könyvtárral megismerkednek, illetve aktuális elõreláthatóan augusztus közepén várható.
kiállításainkat látogatják meg a gyerekek.

Több labdarúgó mérkõzést közösen nézünk meg a település  
Május 13-án a Mûvelõdési Ház szervezésében, a focirajongóival. A közös szurkolás összekovácsol minket.
MadaKomm Kft. segítségével horgász versenyt 

A gyerek klub foglalkozásait elõreláthatóan minden héten szerveztünk. Az esõs idõ ellenére a részt vevõk jól érezték 
szerdán fogjuk tartani, melyre minden kis és nagy magukat . Az elsõ helyezett: Orosz Attila, további helyezettek 
gyermeket szívesen várunk. Kovács Sándor és Fodor Sándor.

Ellátottjaink mozgalmas napokat tudhatnak maguk mögött. 
A közös séták, bográcsolások, kézmûves foglalkozások, 
társasjátékok alkalmával igyekszünk minél több élményt 
nyújtani tagjaink számára. Örömmel tölt el minket, hogy 
fáradságos munkánk meghozta gyümölcsét, mert a virágos- és 
zöldséges kiskertünk csodálatos látványt nyújt. 

A Segítõ Ház mindennapjai

A "Mi Kis Falunk"  Egyesület idén is meghirdeti a "Tiszta 
udvar, rendes ház" versenyprogramot. A település szépen 
gondozott házainak tulajdonosait díjazni fogjuk elismerõ 
"Tiszta udvar, rendes ház táblával és jutalomban részesítjük a 
Városnapon.

Mûsorral köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat az otthon lakói, pünkösdkor 
pedig régi népszokást elevenítettek fel.

Szociális Ápolás-Gondozási Központ

A Mi kis falunk Egyesület május 22-én a 
tiszakóródi bukógáthoz vitte kirándulni a 
fogyatékkal élõket
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT

Köszönjük Lego!
- Április 27-én természetvédelmi vetélkedõvel 
egybekötött tájfutóverseny volt Gebriné Jánvári Rita és 
Kovácsné Szesztai Anikó irányításával. A díjakról a Nyelv-
és Zeneoktatási Alapítvány gondoskodott. Iskolánk és az óvoda közösen pályázott a Lego 
- Április 28-án, a Föld napján a természetvédelemmel Alapítványnál a közösségépítési pályázaton. 
kapcsolatos elõadáson vettek részt tanulóink Lemák Játszóterekre, közösségépítõ programokra szólt a 
Zoltán vadász és Tóth Tibor rendõrparancsnok jóvoltából. pályázat, ami számunkra nagy sikerrel zárult, 1,8 millió 
- Május 8-tól egy héten át tartott a Patay-hét. Diákjaink Ft értékben kaptunk udvari fa játékokat. Így a Napsugár 
igen gazdag programsorozaton gyarapodhattak észben, Óvoda udvara egy gyönyörû fa kalózhajóval bõvült. Az 
jellemben: iskola mindkét telephelyére egy-egy egytornyos, 

• kiállítás,  megnyitó, koszorúzás, Patay – próba, mászókás, függõhidas, csúszdás játék került. 
Patay-vetélkedõ, rendhagyó történelemórák A központi épület udvara ezen kívül libikókával, két 
Nyírmadáról, Patay Istvánról, Hunyadi Ferencrõl, állásos hintával és képkirakóval is bõvült. A teljes 
a 48-as nyírmadai honvédekrõl /Romanovicsné Nagy összeget a játékok vásárlására fordíthattuk, mert a 
Gyöngyi, Pócsiné Simon Szilvia, dr. Nagyné Veres telepítés költségeit, munkáit átvállalta az önkormányzat. 
Szilvia, Kálmánné Balogh Ildikó/,  filmek 1848-ról, A telepítést a Mada-Komm Kft. dolgozói végezték.
kézmûves foglalkozás Az átadás a gyermeknapra esett, ahol Székelyföldi Zoltán 

- Alsós tanulóink szép, gazdag mûsorral köszöntötték a beszéde után birtokba vették a játékokat a gyerekek. 
nagymamákat és az édesanyákat az anyák napján. Eközben a tornateremben a legó világa elevenedett meg. 
- Május 1-jén 7-8. osztályos lányaink tánccal léptek fel a Építsd a jövõt! címmel a gyerekek több asztalnál, 
majálison. szõnyegnél építhettek. A kész munkákból kiállítást 

rendeztünk. Az ovisok a hatszínkocka varázslatába - Elvégeztük az év végi méréseket: helyesírás, 
merülhettek el. Legizgalmasabbnak a legó – robot hangosolvasás, matematika, informatika, idegen nyelvi 
bizonyult. Nem is gondoltuk volna, hogy ekkora sikere vizsga szerepelt a listán.
lesz a számítógépes irányítással mûködõ robotoknak.- Rendben megtörténtek az országos mérések idegen 

nyelvbõl, szövegértésbõl és matematikából a 6. és 8. 
évfolyamokon.
- A leendõ elsõs tanító nénik ellátogattak az óvodába, a 
kicsik pedig egy-egy órát töltöttek a mostani elsõsöknél 
ismerkedés céljából. Iskolánkban május 30-án tartották tanév végi 
- Május végén megtörténtek a szakköri, hittan és gálamûsorukat az Andrássy Katinka Alapfokú 
tanszobai beiratkozások. Mûvészetoktatási Iskola színjátszós növendékei. Közel 40 
- 7-8. osztályos lányaink Palicz Gyöngyi tanárnõ gyerek állt színpadra, bemutatták a Lúdas Matyi címû 
vezényletével két alkalommal is szép gyõzelmet arattak a vígdarabot. A mûsorban felléptek az 1. és 2. évfolyam 
pusztadobosi lány focisták fölött. népi játék szakkörének tagjai, akik dunántúli népdalokat 

énekeltek és sárközi ugróst táncoltak.- A pedagógus nap alkalmából szívélyes köszöntõt 
kaptunk a Tankerületi Központból és polgármester Megköszönöm a gyerekek egész éves kitartó munkáját! 
úrtól. Köszönjük!
- Az utolsó tanítási hétre maradt az alsós matematika Kovácsné Kertész Csilla 
munkaközösség „Mozogj az egészségedért!” hete. A drámapedagógus
zenés gimnasztika után alsós gyerekeink ügyességi és 
sorversenyeken vettek részt.
- Lezajlott a Diákönkormányzati nap. Volt igazlátó 
nap,  i skolakulcs -átadás ,  vet í téses  búcsú a 
nyolcadikosoktól, 7-8.-os fiú foci, zumba, karaoke, 
activiti diákok és tanárok között, kinti sakk és 
asztalitenisz-verseny. Nagy sikere volt a helyes válaszért 
cukrot adó „automatának”.
- Az év vége legnagyobb programja a gyermeknappal 
egybekötött legós családi nap volt, közösen az óvodával. 
A nagyszerû esemény nem jöhetett volna létre, ha nem 
segít a Lego Manufacturing Kft. Nyíregyháza, a szülõi 
munkaközösség, a Nyelv-és Zeneoktatási Alapítvány, a 
polgárõrség, a helyi tûzoltók, a Mi kis falunk egyesület, 
Gönczi György és a rendõrség, a város önkormányzata, a 
Mada-Komm Nonprofit Kft. 

Gálamûsor
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Napsugaras hírek
Majális Gyermek- és családi nap  Lego-hajó

Kicsinyeink is kivették részüket a Május 26-án vidám családi napra Mozgalmas nap volt a június 6-a is: a 
május 1-i ünnepségbõl: az óvó nénik hívtuk a város apraját-nagyját. A Lego  Alapítványhoz - az általános 
segítségével feldíszítették  a májusfát, s gyermeknap apropója mellett  más iskolával közösen benyújtott -  sikeres 
fellépett mazsorett- és néptánc pályázatunknak köszönhetõen egy okunk is volt az ünneplésre: a Carbon 

2  csoportunk is.  gyönyörû, fából készült udvari játékot, Black Kft .  220 m  ütésá l ló 
egy nagy hajót kapott óvodánk. gumiszõnyege t  adományozot t  

óvodánk  udvari játékai alá. Ezúton is Anyák napja
köszönjük  Pénzes Ilona és Balogh István BallagásTalán legszebb  ünnepünkrõl minden 
tulajdonosoknak a támogatást, mellyel csoport megemlékezett: a gyerekek 57 óvodás gyerek vett búcsút attól a 
hozzájárultak ahhoz, hogy óvodásaink verseket, dalokat tanultak, ajándékokat helytõl, amely 3-4 évig második 
biztonságosan és balesetmentesen készítettek. otthonuk volt.  A ballagás verseivel, 
használhassák udvari játékainkat. dalaival,  köszöntek el egymástól, s az 
 óvónéniktõl, dajka néniktõl.     Irány az iskola!

Kirándulás
Hagyomány már, hogy a leendõ elsõs 

Május 29-30-án minden csoport Nyártanító nénik meglátogatják óvodánk 
eljutott a Nyíregyházi Állatparkba a nagycsoportosait. Az iskolába menõ Óvodánk július 3-tól július 14-ig  zárva 
felzárkóztatásért felelõs államtitkárság gyerekek -  kisebb csoportokban -  tart. Július 17-tõl várjuk a nyári óvodát 
támogatásának köszönhetõen.különbözõ játékos tevékenységekkel igénylõ gyerekeket. Mindenkinek 

mutatkoztak be.  Barátkozva az  kellemes, szép nyarat, jó egészséget 
iskolával részt vehettek az elsõsök nyílt kívánunk, s kérjük a szülõket, 
óráján, megnézték, milyen az vigyázzanak nagyon  a gyerekekre.
osztályterem, az iskolapad, s mennyi   Rebák Tiborné
mindent tudnak már az elsõsök.  óvodapedagógus

Gyerekházunkban  a  napok  
játékosan, tartalmasan, vidáman, 
eseménydúsan telnek,  ezeket egy- 
egy közösségi rendezvény teszi még 
színesebbé.

Nyuszi  buli
 Ismét megrendeztük a nyuszi bulit a 
gyerekek legnagyobb örömére. A délelõtt 
nagyon mozgalmas volt. A köszöntõ 
után a hupikék törpikék tánca 
következett, melyet az általános iskola 
2.b osztályos tanulói adtak elõ, majd a 
szülõk nyuszi – bugi táncot jártak. A 
közös tízórain húsvéti ételeket 
kóstolhattak a gyerekek és szülõk, s még 
délelõtt nyuszis fotózással, nyuszi 
arcfestéssel, nyuszi simogatással 
kedveskedtünk az apróságoknak. Végül  
a szülõket hívtuk egy játékos vetélkedõre: 
a feladatok között szerepelt tojáskeresés, 
nyuszi kvíz, majd tojásdobálásban 
mérhették össze erejüket (színes labdákat 
dobtak egy kosárba).  Három gyõztest 
hirdettünk, ajándékba tojást kaptak.

 
Anyák napja 

Minden évben van egy kedves nap, 
amelyrõl sohasem feledkezhetünk meg. 
Május elsõ  vasárnapján az édesanyákat 
ünnepeljük, õk a  gyermekek és a 
felnõttek szívében különleges helyet 
foglalnak el. A köszöntõ után  az Anyák 
napja címû mese hangzott el, majd 

bábelõadással kedveskedtünk. Ezután 
az édesanyák megajándékozása 
következett: kézlenyomatból készült 
virággal lepték meg õket a gyerekek. 
Végül  elfogyasztottuk a tízórait és a  
csokitortát.

Vendégek Gemzsérõl
A szomszéd településen élõ gyerekházas 
családokat láttuk vendégül, nagyon szép 
délelõttöt töltöttünk el velük. A gemzsei 
gyerekházas családok betekinthettek a 
madai gyerekház életébe. Tízóraira 
szendvicset, teát, ivólevet fogyasz-
tottunk, majd közös mondókázás 
következett.  A kézmûves foglalkozáson 
cukorkából nyakláncot fûztek az 
apróságok közösen a szüleikkel. 
Nekünk, dolgozóknak alkalmunk volt 
egy kis tapasztalatcserére, élmények 
ötletek megosztására. Megbeszéltük, 
hogy legközelebb is találkozunk. 

Madarak és fák napja 
Ebbõl az alkalomból is színes 
programokkal vártuk az érdeklõdõket.  
Délelõtt a szülõk kézmûves fog-
lalkozáson az erdõ fáit, madarait 
jelenítették meg egy tablóképen, majd 
játékos  vetélkedõ következett.  A 
program az udvaron folytatódott,  
megnéztük a bokrokat, azok termését, 
majd a gyerekek a fûben tojást kerestek, 
melyekhez aztán madárfészket 

készítettünk. A  gyerekek és felnõttek ezen 
a napon is sokrétû tapasztalatot 
szerezhettek, átélhették a felfedezés 
örömét. 

Családi nap az oviban
A gyerekház lakói meghívást kaptak az 
óvoda által rendezett családi napra. Az 
egész délelõtt tartalmas szórakozást 
nyújtott,  a kis mocorgósok nagyon jól 
érezték magukat.

Legós gyereknap az iskolában
Néhány  gyerekkel részt vettünk egy 
másik családi napon is.  A délelõtt az 
óvoda udvarán egy koncerttel kezdõdött, 
ezután játszottunk egy kicsit.  Az 
iskolában  legó kiállítást néztünk meg, a 
gyerekek ki is próbálhatták a szebbnél 
szebb,  különbözõ méretû darabokat, 
végül pedig egy közös fagyizáson is részt 
vettünk.

Buza Andrea 
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Rendõrségi hírek

Június 11-én véget ért a labdarúgó megyei II. osztály Nyírerdõ csoportjában is a 
pontvadászat, amelynek végén csapatunk a 4. helyen végzett. A rend kedvéért 
idézzük fel az idáig vezetõ utat, illetve az utolsó két hónap történéseit!
Húsvétkor Mezõladányban 3-1-re nyertünk, Szõke István szerint ennyival jobbak 
voltunk az ellenfélnél. Egy héttel késõbb az Újdombrád együttesét fogadtuk és 4-
2-es gyõzelemmel hoztuk a három pontot (bár az ellenfél játékos-edzõje erõsen 
kifogásolta a játékvezetõk mûködését…). Ekkor pontszában utolértük a 2. 
Tiszakanyárt és a 3. Nyírkarászt. 
Ekkor azonban következett egy rémes sorozat. Május 7-én a sok sérült 
távollétével még magyarázható volt a Dombrádtól itthon elszenvedett 5-3-as 
vereség ( a mestertõl külön elismerést érdemelt mesterhármasáért Danku Attila), 
amivel visszacsúsztunk a 4. helyre. A következõ fordulóban – amikor már úgy 
tûnt, egyenesbe kerül a gárda – Záhonyban egy alacsony színvonalú meccsen 3-0 
arányban alul maradtunk a szerencsés házigazdákkal szemben. Ezt követõen 
Tiszaszentmártonban jött az újabb bukta, ezúttal a gyõzelmet jobban akaró, 
jobban küzdõ házigazdák 2-1-re verték a mieinket. 
Május 21-én, az utolsó hazai mérkõzésünkön az erõs Nyírkarász ellen 3-2-re 
nyertünk, s a megérdemelt sikerrel megszakadt a rossz széria. A következõ héten 
viszont Demecserben – hiába játszott jól a csapat – 2-1-re kikaptunk (a játék képe 
alapján legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna). 
Pünkösdkor szabadnaposak voltunk, s így érkeztünk el a záró fordulóhoz. 
Csapatunk a végül második helyen végzett Tiszakanyár otthonában lépett 
pályára, s dicséretesen küzdve 1-0-ra gyõzött. 
A szezon végeztével elmondhatjuk, csapatunk ugyan hullámzó teljesítményt 
nyújtott, de összességében megfelelt a kitûzött célnak, továbbra is ott van a 
csoport élmezõnyében. Jó hír a jövõre nézve, hogy az U-14-es és az U-19-es csapat 
szépen szerepelt

A  V á s á r o s n a m é n y i  R e n d õ r k a p i t á n y s á g  
közlekedésrendészeti alosztálya nyomozást rendelt el 
ismeretlen tettes ellen, aki május 23-án 6 óra körül a 41-es 
számú fõúton a 39-es kilométernél lévõ, fényjelzõvel és 
félsorompóval ellátott vasút-közút keresztezõdésben a 
fényjelzõ készülék tilos jelzése ellenére a félsorompónak 
hajtott. Az ütközéskor a félsorompó rudazata letört, az 
ismeretlen elkövetõ megállás nélkül továbbhajtott. A 
balesetben személyi sérülés nem történt. Az illetõ késõbb 
bement a Nyíregyházi Rendõrkapitányságra és elmondta, 
hogy a fenti cselekményt õ követte el.

 A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya 
nyomozást rendelt el egy nyírturai lakos ellen, aki május 22-én 09 óra 50 perc 
körül az általa vezetett MAN típusú tehergépjármûvel a 41-es számú  fõúton  
Nyíregyháza felõl Vásárosnamény irányába tartott, amikor a 39-40. kilométer 
között lévõ, fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban 
figyelmetlenségébõl adódóan késõn észlelte az elõtte már teljesen lezárult 
félsorompó rúdját. Jármûvének jobb oldali elsõ részével nekiütközött az elõtte 
lévõ, lezárt sorompónak. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. 

 Ugyancsak a Vásárosnaményi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya nyomozást 
folytat ismeretlen tettes ellen, aki május 14-én reggelre virradóra az egyik 
nyírmadai lakóházhoz tartozó, fából épített mûhelybe bement, és onnan 
különbözõ szerszámokat (fûkasza, aggregátor, mobiltelefon) tulajdonított el 
92.000 forint értékben. 

Nyomozást rendeltünk el szintén ismeretlen tettes ellen, aki május 13-án reggelre 
virradóra egy nyírmadai lakóház melléképületébõl eltulajdonított egy MTD 
márkájú rotációs kapát. Amennyiben a fenti két üggyel kapcsolatban bárkinek 
használható információja lenne, kérem jelezzék személyesen a rendõrõrs bármely 
tagjának vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon.    

Tóth Tibor
Õrsparancsnok


