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Együtt városunk napján
Többé-kevésbé a kialakult hagyományoknak 
megfelelõen zajlott le szeptember 16-án a 
2017. évi városnap. A korábbi évekhez 
hasonlóan most is kellemes nyárvégi-
koraõszi idõ köszöntött ránk, ezúttal is 
zajos sikert arattak a színpadra lépõ 
óvodások, iskolások, idén is sokakat 
csábított a kirakodóvásár, s nem maradt el a 
fõzõverseny sem (elsõ lett a polgárõrök 
pincepörköltje, második a 8. B. osztályosok 
babgulyása, de Balogh György birkapörköltje 
is méltán lett harmadik helyezett).

Ami egy kissé más volt, mint korábban: a 
támogatójegy 1000 forintra nõtt (talán ezzel 
is magyarázható, hogy a látogatók száma 
csaknem megfelezõdött, 1580-an fizették 
meg a belépõjegyet), idén elmaradt a 
termékbemutató (ennek a mûvelõdési 
házban elkezdõdött rekonstrukció volt az 
oka), s késõ délutánra csúszott a „hivatalos” 
megnyitó. Mindez nem szegte kedvét a 
közönségnek, amely nagy tapssal 
köszöntötte városunk új díszpolgárait 
(róluk a 2. oldalon olvashatnak), a különféle 
elismerések átvevõit. Utóbbiak között volt 
Kovács Sándor ,  választókerületünk 
országgyûlési képviselõje, aki (elsõ ízben) 
Nyírmada Városért plakettet vehetett át, az 
emlékplakettel és könyvjutalommal elismert 
három önkéntes tûzoltó, Szabó András, 
Nagyhaju József és Tóth István, valamint 
oklevelet és tárgyjutalmat kapott a Polgárõr 
Egyesület három alapító tagja, Kiss András, 
Szabó András és Mudri Barnabás.

A díszes fogatok és az õket kísérõ, bort 
kínáló csõszlányok és csõszfiúk megtették 
szokásos körüket, majd késõ estig egymást 
váltották a színpadon az énekesek, 
zenekarok. A tûzijátékot hajnalig tartó 
diszkó követte. Ide kívánkozik még, hogy jól 
sikerült (bár a végén eleredt az esõ) a 
másnapi fogathajtó verseny, amelyen 22 
látványosan küzdõ csapat mérte össze 
tudását.

Plakettel jutalmazott 
országgyûlési képviselõ

Az óvodás kis mazsorettek
szemet gyönyörködtetõ tánca

Miénk volt a
 legmutatósabb fogat

A Mi kis falunk köszönti 
a vendégeket a Tájházban

Így ropták az iskola kislányai

Sürgölõdés, sütés-fõzés

A Mi kis falunk egyesület idén is 
meghirdette a Tiszta udvar, rendes 
ház versenyt. A bíráló bizottság 
értékelte az egyes ingatlanok 
elõtti közterületek ápolását, 
gondozását, virágosítását. Az 
elismerõ táblát és a jutalmat a 
városnapon a bizottság döntése 
alapján az alant felsorolt 
háztulajdonosok vehették át:
- Ferenczi István Arany J. u.
- Magyar Attila  Kölcsey u.
- Gulyás Lászlóné Honvéd u.
- Poór Miklós Kossuth u.
- Bigai Csaba Vásár tér
- Vass Jánosné Kossuth u.
- Dobos Imréné József A. u.
- István Tibor Katona J. u.
- Jónás Ferenc Árpád u.
- Baráth József Bem u.

Tiszta udvar...
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Idei díszpolgáraink
Fülöp Sándor római katolikus plébános

Vállajon született 1940-ben, Egerben szentelték pappá 
1965-ben. Káplán, illetve plébános volt Mérken, 
Pátyodon, Pusztadoboson, 1989-tõl pedig Nyírmadán 
fogta össze a híveket. 
Az itt töltött 27 esztendõ alatt sok gyereket keresztelt 
meg, sok fiatal párt adott össze, sok katolikus hívet 
temetett el. Nagy gondot fordított a gyermekek 
hitoktatására, de szervezett családi napokat, 
kirándulásokat, zarándokutakat is. Lelkileg gondozta 
az Idõsek Otthona lakóit, lakásukon látogatta meg a 
betegeket. Tevékenyen részt vett a templom és a paplak 
felújításában városunk rendezvényein. A címzetes apát 
címet 2012-ben kapta meg. Hosszú szolgálata után 
augusztusban vonult nyugdíjba.

Mudri Barnabás agrármérnök

Detek községben született 1949-ben. Gyerek- és 
fiatalkori éveit Borsod megyében töltötte, majd a 
Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett 
agrármérnöki diplomát 1974-ben. Nõs, felesége 
nyugdíjas, korábban a könyvtárban dolgozott. Három 
felnõtt gyermekük van.
Pályakezdõként került a nyírmadai Kossuth 
termelõszövetkezetbe agronómusként, késõbb 
ágazatvezetõ, elnökhelyettes, majd 1982-tõl a 
felszámolásig elnök volt. Közben vállalatgazdálkodási 
szakmérnöki diplomát szerzett, 2004-ben pedig agrár-
környezetgazdálkodási tanácsadói ismeretekkel 
bõvítette tudását. 
Városi mezõgazdászként nyugdíjba vonulásáig 
szakértelmével, tapasztalataival segítette a 
gazdálkodókat. Nevéhez fûzõdnek a városnaphoz 
kapcsolódó agrárfórumok, termékbemutatók, a 
különbözõ szakmai tanfolyamok megszervezése. 
Emellett tevékenyen részt vett településünk 
közéletében: 1990 óta önkormányzati képviselõ, egy 
ciklusban alpolgármester volt, alapító tagja a Polgárõr 
Egyesületnek és a Nyírmadai Gazdálkodók, 
Kertbarátok Közhasznú Egyesületének, ez utóbbinak 
ma is elnöke. A díszpolgári címet sokoldalú szakmai 
és közösségformáló tevékenységével, segítõkészségével 
érdemelte ki.

· Készül az új településrendezési terv, folyamatosan zajlanak az 
egyeztetések. A cél az, hogy idõtálló, konkrét, életszerû 
szabályozás készüljön, javuljon a lakosság életminõsége, minél 
kevesebb korlátozást tartalmazó, vállalkozóbarát tervet 
fogadjanak el.
· A Vodafonnal kötött hosszútávú megállapodás értelmében a 
társaság által fizetett éves bérleti díj - a képviselõk jóváhagyásával 
– az eddigi 900 ezer forintról 760 ezer forintra mérséklõdött.
· Rendeletet fogadott el a képviselõ-testület a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. 
Eszerint városunk 3500 választópolgárának 25 százaléka 
kezdeményezheti a helyi referendumot.
· Önkormányzatunk idén is csatlakozik a hátrányos helyzetû 
felsõoktatási hallgatók, illetve a felsõoktatási tanulmányokat 
kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
pályázathoz.
· A költségvetés tervezésekor kimaradt a támogatotti körbõl a 
King Cobra Harcmûvészeti, Kulturális és Sport Egyesület. 
Tekintettel az általuk képviselt sport és nevelési értékekre 150 
ezer forint támogatást szavazott meg a testület.

Hírek röviden

Kálmán Béla polgármester arról tájékoztatta a 
képviselõket, hogy mind az egészségügyi központ 
építését, mind a zöld várost, mind pedig a bel- és 
csapadékvíz elvezetését célzó pályázatunk sikeres volt, 
lezajlott a közbeszerzés, elkezdõdhet a kivitelezés.
Amint arról már korábban beszámoltunk, a Zöld Város 
kialakítása Nyírmadán bruttó 320 millió forint uniós 
támogatással 2019 közepéig valósulhat meg (a 
sportpálya és a piac fejlesztése, pihenõpark és 
szolgáltató ház kialakítása, a mûvelõdési ház 
színháztermének felújítása). Ugyanekkorra bruttó 150 
milliós, ugyancsak EU-támogatásból városunk teljes 
belterületén megoldott lesz a vízelvezetés (zárt 
csapadékcsatorna, padkafolyóka, befogadó árkok, 
tározó kotrása stb.).

Sínen vannak 
pályázataink
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Évadnyitó képviselõ-testületi ülés
250, a beíratkozott (és étkezõ) kicsik Szeptember 28-án, az õszi 
létszáma 222. Ez azt jelenti, hogy a szezon nyitányaként közmeg-
csoportok nem haladják meg a hallgatással egybekötött ülést 
jogszabályban meghatározott 25 fõs tartott városunk képviselõ-
létszámot. Meghatározza a munkát, testülete. „Csomagban”, azaz 
hogy az ovisok közül 146 roma egy napirendi pont keretében 
származású, 174 a hátrányos számoltak be munkájukról az 
helyzetû, 128-an pedig halmozottan orvosok és a védõnõk, ismét 
hátrányos helyzetûek.terítékre került az óvoda (a 
A személyi ellátottság megfelelõ, a 19 beszámoló egy teljes esztendõ 
óvodapedagógust három pedagógiai munkájáról szólt), a tárgy-
asszisztens segíti. A tárgyi feltételek is sorozat két pontja pedig 
rendben vannak, az udvari játékok városunk költségvetését vizs-
felújítása a helyi vállalkozóknak gálta.
köszönhetõen folyamatban van. A  Egészségünkért

A két háziorvosunk és a fogorvosunk napelemes rendszer jóvoltából a 
ugyan nem tisztelte meg jelenlétével villanyszámla összege minimális, s a 
a képviselõket (Szabóné Jakab Anikó, a fûtés is gazdaságos. 

A vitában elhangzott, hogy az Védõnõi Szolgálat vezetõje „hiva-
intézmény takarékos gazdálkodása talból” jelen volt, hiszen õ tagja a 
nem ment a színvonal rovására, s testületnek), az írásos beszámolókat 
hogy az óvónõk kiégése elleni kézhez vehettük. Ezekbõl – egyebek 
küzdelmet az ingyenes, a kitekintést között – az derült ki, hogy a két 
lehetõvé tevõ, önbizalmat erõsítõ háziorvos leterheltsége nagyjából 
képzésekkel segítik.hasonló, a rendeléseken megjelent 

Gazdálkodásunkbetegek száma idõben viszonylag 
Bereczné Jakab Edina, a pénzügyi egyenletesen oszlik meg, a különféle 
csoport vezetõje jegyezte azt az betegségcsoportok megfelelnek a 
elõterjesztést, amely az idei magyarországi lakosság általános 
költségvetési rendelet módosításáról állapotának, bár szembetûnõ a 
szólt. Gerõ Csaba, a Pénzügyi és szorongásos és más, enyhébb 
Településfejlesztési Bizottság elnöke pszichiátriai betegségekkel küzdõk 
örömmel állapította meg, hogy a száma. Ez összefügghet azzal is, hogy 
kényszerûségbõl hozott taka-viszonylag nagy létszámú a meg-
rékossági intézkedések ered-változott munkaképességûek, a rossz 
ményesnek bizonyultak. Kálmán körülmények között élõk száma. 
Béla polgármester az elmúlt évi és az A fogorvosi szolgálatról is elmond-
idei szállítói tartozásokról szólva ható, hogy doktorunkra nagy teher 
annak a reményének adott hangot, nehezedik, hiszen Pusztadobossal 
hogy a helyi iparûzési és a gépjármû együtt mintegy 6700 lakost lát el. 
adóból, valamint a gyermek-Nagy elismeréssel szóltak a 
étkeztetésbõl és a szociális támo-képviselõk a három védõnõ 
gatásból befolyó összegek, illetve a áldozatos, szakszerû, lelkiismeretes 
várt „önhiki” pénzbõl tartozásainkat munkájáról.
kifizetjük, költségvetésünk kifuthat A vitában elhangzott legfontosabb 
nullára, így jó évet zárhatunk.megállapítás az volt, hogy ideje 
Beszámoló hangzott el az elsõ féléves megfontolni egy önálló gyermek-
költségvetés végrejajtásáról is. A orvosi körzet létrehozását.
mintegy húsz oldalnyi, a bevételeket A kicsinyekért

Dr. Kozák Gyuláné, a Napsugár óvoda és a kiadásokat tartalmazó számten-
vezetõje azért állt ismét a testület elé, gerbõl kiderül, hogy összességében 
mert ebben a pozíciójában ez volt az városunk büdzséje rendben van, a 
elsõ teljes éve. Az intézménybe teljesítések többnyire idõarányosak.
felvehetõ gyerekek maximális száma 

Egyirányúsítás

- A tanévkezdést segítendõ írószercsomagot 
ajándékoztak az általános iskola rászoruló 
tanulóinak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselõi.

- A városnapon a Romák Nyírmadáért díjat 
vehette át Jóni Dezsõ, az RNÖ volt képviselõje a 
roma közösségben végzett munkájáért.

- A Rózsaszirom Hagyományõrzõ Táncegyüttes 
is fellépett a gemzsei falunapon Kis Palika 
táncosaiként.

Tevékeny romák

Önkormányzatunk döntött  a Katona József, a 
Honvéd, és a Dózsa György utca egyirányú-
sításáról.
A Katona József utca az Ady Endre út irányába, a 
Honvéd út a Kossuth út irányába, a Dózsa 
György utca a Petõfi utca irányába lesz egyirányú. 
A forgalmi rend megváltoztatására a Sugár út  
kiépítése  után kerül sor. Mindez a zsúfoltság 
csökkentését, a közlekedés biztonságának javítását 
szolgálja. Kérjük, kísérjék figyelemmel a 
változásokat!
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Gazdálkodók figyelmébe
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a 
gazdálkodók figyelmét, hogy október 31-ig 
jelenthetik be a jövõ évre vonatkozó egyszerûsített 
foglalkoztatás iránti szándékukat, ezáltal 
tervezhetõbbé téve az átjárást a közfoglalkoztatás 
és az idénymunka között. 
A bejelentéséhez még nem kell napra és fõre pontosan 
megadni az igényt, elegendõ, ha – a termesztett növényi 
kultúra vegetációs jellemzõinek és a korábbi évek idõjárási 
tapasztalatainak figyelembevételével – jelzik a 
munkáltatók a lehetséges munkaerõ igényüket. A 
bejelentést a járási hivatalnál lehet megtenni.
Fontos tudni, hogy az elõzetes bejelentés nem jár 
foglalkoztatási kötelezettséggel. A határidõig bejelentett 
igénylésben egy tervezett számot kell leadni, ami nem 
jelenti azt, hogy kötelezõen ki is kell a járási hivatalnak 
közvetítenie az álláskeresõket, hanem csak egy várható 
keretet megadni a jobb tervezhetõség érdekében. A 
munkáltatóknak lehetõségük van arra is, hogy a tényleges 
egyszerûsített foglalkoztatásra irányuló munkaerõ 
igényüket közvetlenül annak felmerülése elõtt (amikor már 
elõre pontosan látják, hány fõre van szükségük) jelentsék 
be. 
 A november 3-i kamarai választásokon országosan 
mintegy 250 szavazási körzetközpontban adhatják 

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok Egyesülete immár 
ötödik alkalommal csatlakozott a Legszebb konyhakertek 
Magyarország országos programhoz, melynek keretében 
idén is helyben szervezte, koordinálta a versenyt, a kertek 
szemlézését.
A programban résztvevõk - 10 fõ és családjuk -  szép, saját 
termésû zöldséget és gyümölcsöt takarítottak be, amit a 
családjuk szükségleteire használtak fel. Jutott belõle még a 
hordókba, a befõttes üvegekbe is,  a gyümölcsökbõl pedig 
valamennyit értékesítettek is.
 Köszönöm kitartó munkájukat, szorgalmukat, s hogy 
vállalták a nyilvánosságot, megmutatták kertjüket a 
közönség számára is. Köszönöm a program segítõinek, 
támogatóinak a munkát,  Folytovics Sándornénak, Kézi 
Istvánnak és Kiss Andrásnak a kertek szemlézését, zsûrizését.

A díjazottak:

Közösségi kategória:
Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ különdíj
Nyírmada Város Önkormányzat
brikettüzem zöldségtermelõ csoportja II. díj

Normál kategória:
Aranyos Iván I. díj

   Nagy Sándorné II. díj
Kiss Arnold III. díj

Zártkert 3. - vegyes zöldség és gyümölcs kategória:

Legszebb kertek versenye

le voksukat a kamarai tagok. A részükre kijelölt 
központból a kamarai portálon, illetve saját e-
irodájukba belépve tájékozódhatnak.
A pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a hatályos, de nem 
érvényesített õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõk 
kivételével valamennyi június 30-án tagsági jogviszonnyal 
rendelkezõ kamarai tag jogosult részt venni a november 3-i 
megyei küldöttválasztáson, amelyen a 17 szakmai, érdek- 
képviseleti szervezettel közös listát állító Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségére 
(MAGOSZ) vagy a Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk 
Országos Szövetségére (MOSZ) lehet voksolni. Nyírmadán a 
Mûvelõdési Házban lesz kialakítva szavazókörzet, ahol 
reggel 6-tól-18 óráig voksolhatnak.
A kamarai tagoknak lehetõségük van arra, hogy ugyanazon 
megyén belül, de más szavazókörben adhassák le 
szavazatukat. Az átjelentkezéshez szükséges forma-
nyomtatványok kérhetõk bármelyik falugazdász irodában. A 
kitöltött formanyomtatványt a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara postacímére (1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy a 
kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre kell eljuttatniuk. A 
kérelemnek legkésõbb október 29-én éjfélig kell a kamarához 
beérkeznie.

Fejér Viktória
városi mezõgazdász

Gyetkó András különdíj
Kézi Istvánné I. díj
Polyák János és Polyák Jánosné I. díj
Kiss Zsolt I. díj
Jakab Andrásné különdíj

Köszönet illeti a támogatókat: 
- Krivács Andrásné, városunk  önkormányzata és a Nyírmadai 
Gazdálkodók, Kertbarátok Egyesület elnöksége.

Szeptember 24-én  Nyírmada Kertbarátok Egyesületét a 
földmûvelésügyi miniszter, dr. Fazekas Sándor az öt évvel 
ezelõtti  csatlakozásért és a részvételért elismerõ oklevélben és 
márvány emlékplakettben részesítette.

Mudri Barnabás
egyesület elnöke
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Törékenysége látszat csupán – hajlékony, mint az 
acélpenge. Az õt ért sorscsapások, szülei és öccse elvesztése 
megrendítették ugyan, de szorosabbra húzta magán az 
önfegyelem láthatatlan palástját, fejét felszegte, s haladt 
tovább a megkezdett úton – ami mindig az iskolába 
vezetett.
Kis tanyán kezdte pályáját képesítés nélkül, ezzel 
egyidõben szülõfalujában, Székelyben is tanított, nálánál 
alig fiatalabb gyerekeket, köztük saját öccsét. A földrajz-
népmûvelés szakot elvégezve nevelõotthonban dolgozott 
Miskolcon. Élete 1993 óta a nyírmadai Patay István 
Általános Iskolával fonódott össze.
Tudatosan építette fel magát: elõször a stabil tárgyi tudás 
megszerzésére törekedett, szakkönyveket olvasott, 
igyekezett az idõsebb kollégáktól eltanulni a szakmai 
fogásokat. Az informatika szak volt a második lépcsõ, 
ezáltal kibõvültek lehetõségei, könnyebben tudott 
szemléltetõeszközöket elõállítani, feladatlapokat 
készíteni, ezeknek a tanórai differenciálás során is nagy 
hasznát vette. Az informatikát nem önmagáról szóló 
tantárgynak tekinti, hiszen használatával a többi tantárgy 
feldolgozását és az életben való eligazodást is segíthetjük.

Szaktanári munkája mellett fontos része pályájának a 
munkaközösség-vezetõi tevékenysége. A legtöbb 
kollégájával nagyon sok éve dolgoznak együtt, ismerik 
egymás erõsségeit, gyengeségeit. A feladatokat igyekeznek 
úgy elosztani, hogy senki ne rutinból, sablonosan 
dolgozzon, hanem mindig legyen mindenki számára új 
kihívás. (...)
Néhány éve megismerkedett az oktatás egy másik ágával: 
olyan felnõtteknek tanított földrajzot és informatikát, akik 
annak idején nem végezték el az általános iskolát. Többen 
közülük jelenlegi tanítványai szülei, sõt, nagyszülei. 
Nagyon megszerette a velük való munkát, mai napig 
örömmel találkozik velük az iskolában vagy annak falain 
kívül. (...)
Ez is hozzásegítette ahhoz az elhatározásához, hogy 
megpróbáljon a gyerekek oktatása és nevelése mellett 
közoktatási szakértõként felnõttekkel együtt dolgozni. 
2012-ben közoktatási vezetõ és pedagógus szakvizsgát tett, 
majd két év múlva jelentkezett a tanfelügyeleti és 
pedagógusminõsítési szakértõi képzésre. Bekerült az elsõ 
turnusba, a sikeres vizsga után trénerként és 
vizsgáztatóként szakértõket képzett, 2015 tavaszán és õszén 
pedig az intézményvezetõk képzésében vehetett részt 
tutorként és trénerként. Barátságos természetének 
köszönhetõen itt is hamar olyan társakra talált, akikkel a 
munkán, tanuláson túl is szívesen keresik egymás 
társaságát. 
Idén júniusban vette át jogi közoktatási szakember 
diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam-és 
Jogtudományi karán. (...)
Gyermekei, a hetedikes Levente, a középiskolás Csilla és a 
félig felnõtt Zoltán édesanyjuk útján járnak: mindannyian 
tanulnak. Férjével, Kornéllal meleg, szeretõ otthont 
teremtettek maguknak Nyírparasznyán. Nem akarják 
megváltani a világot. Buddhisták, így tudják: az idõ nekik 
dolgozik. 

M. Szlávik Tünde

•  A ház vezetése ezúton köszöni meg az intézmények, civil 
szervezetek, magánszemélyek önzetlen segítségét, amivel 
hozzájárultak a városnap sikeréhez.
• Október 2-án, az Idõsek Világnapján  
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az iskola 
tanulói versekkel, a Rózsaszirom Hagyományõrzõ Egyesület 
tagjai tánccal, dr. Szöllõsy Tibor vidám történeteivel szórakoztatta 
õket. A végén finom süteménnyel, borral kedveskedtek nekik.
• Az 56-os megemlékezés október 20-án 13 órától lesz a Kálvin 
téri kopjafánál, ahol Kálmán Béla polgármester mond beszédet, 
az iskola diákjai adnak mûsort, amit koszorúzás követ.
• Helytörténeti esték címmel Ferenczi István tart elõadásokat 
Nyírmada történetének középnemesi családjairól a mûvelõdési 
házban. Idõpontok: október 16-a és 30-a, november 13-a és 27-e 
és december 11-e (mindannyiszor hétfõn) 17 órától. A részvétel 
ingyenes.

Kálmán Béla

A mûvelõdési ház hírei
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ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT

Pályaorientációs nap
Ebben az évben elõször került sor az egész iskolát érintõ 
pályaorientációs nap szervezésére. Elsõstõl 
nyolcadikosokig érdekes programokon ügyeskedtek 
tanulónk. Beszélgettek,filmet néztek, kérdõívet és 
tesztet töltöttek ki, kézmûves foglalkozáson vettek 
részt. Nagy szeretettel fogadták a gyerekeket üzem-, 
illetve munkahelylátogatáson településünk vállalkozói, 
alkalmazottai. Köszönjük az értékes órákat!

I.  PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
1-2. évfolyam

1.A – ÓVODA/Dr.Kozák Gyuláné
1.B - IDÕSEK OTTHONA/Szûcsné Mátyus Judit
1.C – MOCORGÓ/Buza Andrea

2.A – POSTA/Balogh Tiborné
2.B – EGÉSZSÉGHÁZ/Poórné Fodor Erzsébet
2.C – GYÓGYSZERTÁR/Dr.VáliAnikó

3-4. évfolyam
3.A –EVIKER/Vezse Sándor
3.B - MÛVELÕDÉSI HÁZ/Tóth Judit
3.C – MAGYAR ÁLLAMVASUTAK/Szûcs József

4.A –GAZDABOLT/Krivács Csaba
4.B - GAJO-NETT/Tomcsa József
4.C –ALFI-KER/Pankotai Pál

5-8. évfolyam
5.A - GUMISZERVIZ/István László,Kiss Attila
5. B – POLGÁRMESTERI HIVATAL
5.C - FAÜZEM/Bartha Tibor és Tóth Erika
6.A - AUTÓSZERVIZ ÉS BOLT/Iklódi Lajos 
6.B - POLGÁRMESTERI HIVATAL/Kálmán Béla, 
dr.Horváth Andrea
6.C - HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT/Haklik 
Attiláné

7.A –RAUCH/Nagy Miklós
7.B –HELIX/Katona Zoltán
7.C - TEHENÉSZET+GYÜMÖLCSÖS/Gerõ Csaba

1. NYÍREGYHÁZA– BUSZACSA/kiállítás
2. RENDÕRSÉG/Tóth Tibor
    POLGÁRÕRSÉG/Földi Miklós

Zöld hét

Erdei iskola

Ebben a tanévben is megszerveztük az erdei iskolát a 

hatodikosok számára, a helyszín a szõlõlaposi tó 

volt. A gyerekek minden nap lovas kocsival jutottak 

ki osztályfõnökeikkel együtt. A programok 

szervezéséért és lebonyolításáért a Természet és 

Mûvészet Munkaközösség volt felelõs. A három nap 

alatt a diákok megismerkedhettek az erdõ, a mezõ és 

a vizek élõvilágával. Tudásukat feladatlapok 

segítségével ellenõrizhették. Minden nap részt vettek 

kézmûves foglalkozásokon is: levélbõl képet, mozgó 

állatfigurákat és rajzokat készítettek. Délutánonként 

további érdekes programok vártak rájuk. Elsõ nap 

Jakab Tamás iskolarendõr tartott elõadást a 

közlekedés szabályairól. Másnap bejárhatták a 

tanösvényt, s megismerkedhettek a légpuska lövészet 

rejtelmeivel. Utolsó nap délutánján az airsofttal 

ismerkedhettek meg a gyerekek Folytovics József 

elõadásában. Akinek kedve volt, horgászhatott is. 

Mindkét délután kipróbálhatták a tanulók a fitnesz 

park és a játszótér eszközeit is. Köszönjük 

mindenkinek a munkáját, akik részt vettek a 

programok szervezésében, lebonyolításában, 

megvalósításában.

Október 6.

Tanulóink osztálykeretben emlékeztek meg az aradi 

vértanúkról. A hagyomány szerint ezen a napon 

veszik át az ötödikes tanulók a Hitvallást, a 

nyolcadikosok pedig az Alaptörvényt iskolánk 

vezetõjétõl.

Az alsó tagozaton ezúttal az egészséges életmód 

volt a téma. Készítettünk zöldség-gyümölcs 

kiállítást, vendégeket hívtunk. Dr. Bácsa Gellért 

fogorvos hétfõn a helyes fogápolásról tartott 

elõadást. Kedden Balogh Eszter 

táplálkozástudományi szakember látogatott el 

hozzánk, és az egészséges táplálkozásról beszélt a 

gyerekeknek. A nap folytatásaként minden alsós 

osztály egy kellemes délutánt töltött a szõlõlaposi 

tónál. Csütörtökön sport-, pénteken elméleti 

vetélkedõ várta a gyerekeket. Minden résztvevõ jól 

érezte magát.



A Tudom, hogy van 
jogom 2017. ellá-
tottjogi pályázaton 
makettjeivel vett részt 
S z a b ó  K á r o l y ,  a  
Szociális Ápolási -
Gondozási Központ 
lakója. A makettek 
elsõsorban az intéz-
mény épületét, illetve 
várakat jelenítettek 
meg (ezeket a korábbi 
városnapokon a termékbemutatón láthatták). A díjátadó 
ünnepséget szeptember 5-én Nyíregyházán, a Váci Mihály 
Mûvelõdési Központban tartották, ahol gondozottunk 
alkotásait emléklappal és csokoládéval jutalmazták.
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Gyerekházunkba is beköszöntött az 
õsz. Kicsit nehezen indult, nem sok 
rendszeresen járó gyerekünk maradt, 
hiszen szeptemberben többen 
megkezdték az óvodás éveket. Így 
elkezdtük a családok felkeresését a 
védõnõi szolgálattól kapott lista 
alapján. A családlátogatás után 
bíztunk és bízunk abban, hogy a 
meglátogatott családok közül 
lesznek, akik élnek a lehetõséggel. Kis 
közösségünk még alakulóban van, az 
ismerkedés és a napi tevékenységek 
megismertetése történik. Már 
elkezdtük a közös mondókázást, a 

A szeptember új tanévet hozott óvodánk gyermekeinek 
és dolgozóinak egyaránt. Idén a 10 csoportot úgy 
alakítottuk ki, hogy közel azonos korú gyermekekbõl 
álljanak. Így lett egy nagycsoport, három kis csoport, ill. 
lettek középsõ-nagy, és kis-középsõ csoportok. 
Az elsõ hetek a beszoktatással teltek: igyekeztünk 
zökkenõmentessé tenni a szülõktõl való elválást, ill. a 
„régi”ovisok számára az óvodai életbe való 
„visszarázódást”.

Õszi programok
A városnapon óvodánk pavilonját szebbnél szebb 
gyerekmunkák s az óvodapedagógusok kreatív ötletei 
tették õszi hangulatúvá. Mazsorett csoportunk és ügyes 
mozgású „Manó-tornásaink” jó hangulatot varázsolva 
nyitották meg a kulturális programot. Mindkét 
csoportunk részt vett mûsorával szeptember 23-án a 
Határmenti Nyugdíjas Rendõrök I. Regionális 
Találkozóján. Pomponos leánykáink az Idõsek 
Világnapján köszöntötték az Idõsek Otthona lakóit. Az 
elsõsegély alapvetõ tudnivalóival ismertetett meg 
bennünket szemléletes elõadásán Folytovics József oktató, 
akinek ezúton is jár a köszönet.

Napsugaras hírek

Díjazott makettépítõ:
Szabó Károly

szülõkkel sünis ajtódíszt is készítettünk.
Ruhaosztás is volt a 

közremûködésével. Ezen a 
napon több új család felkeresett 
bennünket, aminek nagyon örültünk, s 
nekik is bemutattuk a gyerekházat. Ennek 
a napnak célja volt a családok megsegítése 
mellett a kisgyermekes családok bevonása 
is. Továbbra is várjuk a kisgyerekes 
családokat, mert ez egy nagyon jó 
lehetõség, amit minden érintettnek 
ajánlunk, hiszen a gyerekek nagyon jól 
érzik magukat a sok játék között. 

Buza Andrea gyerekház vezetõ

Magyar Református 
Szeretetszolgálat jóvoltából a Humán 
Szolgáltató 

Tehetséggondozás
Hogy munkánk minél eredményesebb legyen, óvodánk 
valamennyi óvodapedagógusa részt vesz a tanév során a külön 
az erre a célra szervezett továbbképzéseken.  Ide sorolhatjuk a 
néptánc- mazsorett foglalkozásokat, a mesemondó 
délutánunkat, s azokat a délelõttöket, amikor barkácsolhatnak.

Szülõi értekezletek
A csoportokban lezajlottak a szülõi értekezletek. Egy ilyen 
megbeszélés kb. 1.5-2 óráig is eltart. Az itt elhangzottakat 
(házirendet, szokásokat, nevelési problémákat, várható 
eseményeket stb.) lehetetlen néhány percben összefoglalni. 
I lyenkor  lehetõség  nyí l ik  tapaszta la tcserére ,  
élménybeszámolóra, s arra is, hogy a szülõk ismerkedjenek 
egymással.
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Rendõrségi hírek
 Augusztus 13-án reggel egy Opel Astrával haladt egy gemzsei nõ az 
édesanyjával Rohod irányából Nyírmada felé. Útközben egy balra ívelõ 
útkanyarulathoz ért, megcsúszott, s az árok rézsûjén álló akácfának ütközve állt 
meg. A baleset következtében a gépkocsiban utasként tartózkodó személy nyolc napon 
túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Tíz nappal késõbb délután egy nyíregyházi lakos hajtott egy Daciával a Kölcsey úton az 
Ady Endre út irányába. Amikor az útkeresztezõdésbe ért, a stoptáblát figyelmen kívül 
hagyta, megállás nélkül jobbra kanyarodott, nem adott elsõbbséget az Ady Endre úton 
haladó tehergépkocsinak, melyet egy helyi férfi vezetett A személygépkocsi bal elejével a 
teherautó hátsó kerekének ütközött, de személyi sérülés nem történt. 
 Gyorsított bírósági eljárás céljából szabálysértési õrizetbe került egy 33 éves helyi lakos, aki 
szeptember 24-én délelõtt egy külterületi, önkormányzati tulajdonban lévõ gyümölcsös 
diófái alól engedély nélkül összeszedett 45 kg. diót. Az elkövetõt a helyi polgárõr egyesület 
tagjai tetten érték és a rendõrök kiérkezéséig visszatartották. A lopással okozott kár 22.500 
forint.
Szeptember 27-én bejelentés érkezett a helyi Real ábécébõl, hogy lopáson értek két helyi 
fiatal lányt. Megállapítottuk, hogy 1.700 forint értékû élelmiszert akartak eltulajdonítani. 
Ellenük szabálysértési eljárás indult.                                  Tóth Tibor r. százados 

õrsparancsnok

Legutóbbi számunkban rémesnek neveztük az õszi szezon kezdetét, hiszen két 
vereséggel rajtoltak focistáink. Aztán a harmadik fordulóban itthon 3-2-re vertük 
az elsõ félidõben még két góllal vezetõ Tiszaszentmártont, vagyis fiaink a 
fordítással azt bizonyították, van tartásuk.
Szeptember 3-án azonban Õrben 1-0-ra kikaptunk (bár a döntetlen igazságosabb 
lett volna, hiszen a bíró egy szabályos gólt nem adott meg). Az 5. fordulóban 
folytatódott csapatunk gólképtelensége, így aztán az Ajak csapatától itthon 1-0-ra 
vereséget szenvedtek. Visszatekintve szeretnénk hinni abban, hogy nincs lejjebb, 
az utolsó elõtti 15. helyezésnél csak jobb jöhet. Egy kicsit javult is a helyzet, a 6. 
fordulóban Kéken lejátszott meccsen mindkét oldalon sok helyzet maradt ki, 
igazságos, 1-1 arányú döntetlen született.
Egy héttel késõbb a Rohod ellen hazai pályán jó játékkal 4-1-re nyertünk, s ezzel 
feljöttünk a 11. helyre. Október 1-jén, a 8. fordulóban a jó erõkbõl álló vendégek, 
Fényeslitke ellen sikerült 1-0-ra nyerni, s ez már a sokkal jobban kinézõ 9. helyre 
volt elég.
Amikor már azt hittük, rendezõdtek a sorok, október 8-án a Gergelyiugornya 
vendégeként hatalmas verést kaptunk. A 8-3 arányú vereségre aligha található 
magyarázat.

Születtek: 
Ponczók Réka Gabriella, 

Tóth Csenge Zoé, Deák Erik, 

Kiss Abigél

Házasságot kötöttek:
- Zocsák István és Fecsku Ilona 
- Balogh Vivien és Váradi János

- Tarcsa Alexandra és Földi 

Gergõ
- Varga Ida és Ponczók János

- Varga Klára és Zámbó György
- Bundovics Éva és Csobolya 

István
- Török Beáta és Rácz József
- Selyem Erzsébet és Balogh 

Tamás

Elhunytak:
Zámbó Ferencné, Lakatos 

Jánosné, Jakab István, 

Tar Ferenc, Tóth József, 

Vass István

  Szeptember 1. után kötelezõ a vizsgálatok elvégzése: 1,2,3,4,6,9,12,15,18 hónapos, 
2, 2 és fél, 3,4,5,6,7 éves korban lesz. (Eddig a vizsgálatok: 1,3,6 hónapos,1,2,3,4,5,6 
éves korban történtek.)  Emellett a szülõi kérdõíveket is ki kell töltetnünk a 3 
hónapos kor kivételével minden alkalommal. Ez rengeteg idõ, rengeteg 
fénymásolási teher. Kérünk minden anyukát, hogy az elõírt vizsgálatokra jelenjen 
meg a védõnõi tanácsadáson, mert ha elmaradnak a szûrések, azt jeleznünk kell a 
Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Gyámhivatalnak és a Vásárosnaményi 
Kormányhivatalnak is. Szigorúbbak lettek a jogszabályok, amennyiben valaki 
nem mûködik együtt a Védõnõi Szolgálattal, az a gyermek veszélyeztetését jelenti. 
A szûrõvizsgálatok elvégzéséhez játékeszközökre van szükségünk, és játék közben 
kell megfigyelnünk a gyermekek fejlettségét. Ezek beszerzésére játékgyûjtést 
szervezünk, várjuk a megunt, de még használható játékokat (csörgõk, labdák, 
zenélõ játékok, kockák, könyvek stb.) Az adományokat köszönettel fogadjuk az 
egészségházban, hétfõi és csütörtöki napokon. 

Szabóné Jakab Anikó védõnõ

Változások a védõnõi szûrõvizsgálatokban
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