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Márciusban népszavaztunkTavasz

Rendben, a törvényi elõírásoknak meg-
felelõen zajlott le a március 9-ei nép-
szavazás településünkön is. A négy sza-
vazókörben a 3575 választópolgár kö-
zül 1437 jelent meg (40 százalék), s
1434-en adták le voksukat.

A kórházi napidíj eltörlésére 1254-en
(88,31 százalék) mondtak igent, 166-an (11,69
százalék) szavaztak nemmel. A vizitdíj meg-
szüntetését 1234-en támogatták (87,11 száza-

lék), 184 szavazó (12,89 százalék) megtartot-
ta volna. A képzési hozzájárulás (közkeletû
nevén tandíj) eltörlésére igennel szavaztak
1242-en (87,46 százalék), megszüntetését 178-
an (12,54 százalék) nem tartották helyesnek.

Megjegyezzük, hogy a nem szavazatok
aránya némileg magasabb volt, mint a me-
gyei átlag.

Az önkormányzat vezetése ezúton is meg-
köszöni minden közremûködõ lelkiismere-
tes munkáját.

Polyák Csaba is véleményt mondott szavazatával

Ragyogó kék ég, fénylõ napsugár,
Téged köszönt tavasz a zöldelõ határ.
Mint megannyi menyasszonyi csokor,
A virágba borult fák illata mindenhol.

Megállok az egyik meggyfacsokornál,
Gondolatban megszólítom:
                           Hát te hogy volnál?
Aki ilyen csodás, csak jól lehet e napon,
Gyûjti az erejét harmatos hajnalon.

Kínálja virága édes nektárját sok méhnek,
Zümmögve köszönik, porozzák be õket.
Bibérõl bibére szállnak a munkások,
Napfény, lágy szellõ rájuk vigyázzatok.

Legyen sok virágpor, étek a méheknek,
Teremjen sok gyümölcs felnõttnek,
                                    gyermeknek.
Óvjad napjait minden élõlénynek
Virágzó tavasz, te szép, csodás természet!

Nagy Sándorné

Pénzt hozhat az összefogás
Az alulról jövõ kezdeményezések, az összefogás támogatása – ezek
az Európai Unió Leader programjának kulcsszavai. Ennek jegyé-
ben alakult meg tavaly szeptemberben 31 település összefogásá-
val, 95 alapító taggal a Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Kö-
zösség (azóta a szervezetnek 33 településsel, civilekkel, vállalko-
zókkal 106 tagja van, s több mint 70 ezer lakost képvisel).

A közösség elkészíti a helyi vidékfejlesztési stratégiát, május 21-
éig jogi társasággá (egyesületté) alakul, s ha tervét támogatásra
méltónak találják, a csoport Leader-közösséggé minõsül. S ami a
legfontosabb: a felhasználható keret összege megközelíti a 3 mil-
liárd forintot! Az elnyert pénzt azután helyi pályáztatás útján
osztják majd szét a végsõ kedvezményezettek között – figyelembe
véve az elfogadott program stratégiai céljait.

helyi vidékfejlesztési stratégia készül

Március 15-én megkoszorúzták az iskola névadó-
ja, Patay István 1848-as honvéd ezredes mellszob-
rát az intézmény növendékei

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA  XI .    ÉVFOLYAM 2.  SZÁM    2008.  MÁRCIUS – ÁPRILIS. .



MADAI  HÍREK2 .

Önkormányzati hírcsokor
 Többszöri nekifu-

tás után immár nagy-
községünk hivatalos
honlapján:
(http:www.nyirmada.hu)
is olvasható a Madai
Hírek. Alig néhány kat-
tintásra van szükség, s
így bárki (például a
Nyírmadáról elszárma-
zottak is) digitális for-
mában böngészheti a
legfrissebb híreket.

  A képviselõ-testü-
let jóváhagyta a Patay
István Általános Iskola
módosított Házirend-
jét, valamint Szerveze-
ti és Mûködési Sza-
bályzatát. A nevelõtes-
tület egyhangúlag tá-
mogatta Márton Ale-
xandra, Kósa Beatrix
és Simon Tamás pályá-
zatát az Arany János
Tehetséggondozó Prog-
ramra, amely a hátrá-
nyos helyzetû, tehetsé-
ges diákok továbbta-
nulását segíti.

     A képviselõ-testület még februárban dön-
tött úgy, hogy pályázatot nyújt be a Gyer-
mekétkeztetési Alapítványhoz a Mindenki
Ebédel 2008 elnevezésû programra. Az igé-
nyelt támogatás összege 1 millió 350 ezer, a
saját erõ 150 ezer forint.

  A baktalórántházi önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be egy korszerû, a 21. szá-
zad igényeinek megfelelõ járóbeteg rende-
lõintézet megépítésére. A több mint egy-
milliárd forintos beruházás támogatása 95
százalékos, az önrészt a székhely település (azaz
Bakta) vállalja, de szükséges a kistérség to-
vábbi 18 települési képviselõ-testületének
igenlõ szavazata is. Ezt – ha fenntartásokkal
is – a nyírmadaitól is megkapták, hiszen a
projekt az itt élõk javát is szolgálja.

  A szilárd hulladék Nyírflop Kft. által
végzett elszállításának, megsemmisítésének
szolgáltatási díját 165 forint (plusz áfa) he-
lyett sikerült 158 forintra lealkudni. Igaz, a
naményi Vitka Városüzemeltetési Kht. ol-
csóbb ajánlatot tett, viszont a meglévõnél
kevesebb háztartással kalkulált, a Nyírfloppal
pedig tíz évre szóló szerzõdés köttetett,
amelynek felbontása településünkre nézve hát-
rányos lett volna.

  Önkormányzatunk ötvenezer forin-
tos támogatást szavazott meg a Humán Köz-
alapítvány javára, így segítve a közelmúltban
elhunyt rohodi polgármester családját, a há-
rom kiskorú gyermek nevelését. A kistérség
valamennyi önkormányzata megtette ezt, így
az összeg együtt kb. egymillió forintra rúg.

Gyarapodásunk esélyei

kormányzati utak kátyúzásához. Nem ma-
radhat el a virágosítás sem: ismét kiültetik
és újakkal gyarapítják a településünket díszí-
tõ virágokat.

Nagyközségünk valamennyi utcájában rendbe kell ten-
ni a vízelvezetõ árkokat

Újabb pályázatokat nyújtott be a nagy-
községünk  önkormányzata – tájékoz-
tatta lapunkat Szojma Péter képviselõ,
aki a polgármesteri hivatalban a tele-
pülésfejlesztés kérdéseivel foglalkozik.

Többek között a település központjának
további fejlesztésére 45 millió forintot sze-
retnének nyerni. A tervek között szerepel
falu-, illetve tájház kialakítása, valamint par-
kosítás és virágosítás. Ha a pályázatunkat po-
zitívan bírálják el, a beruházásk õsszel kez-
dõdhetnek meg.

Az iskola komplex felújítására 500 millió
forintra pályázunk, ez magába foglalja az
iskola épületeinek külsõ és belsõ felújítását,
hõszigetelését, akadálymentesítését, továbbá
az iskola hátsó udvarának rendbetételét, és
az EU-s szabványoknak megfelelõ játszótér
kialakítását. További pályázatot nyújtottunk
be a Sugár út építésére 44 millió forintos

költségvetéssel. Az út megépítésével
könnyebben megközelíthetõ a volt állami
gazdaság, az iskola, óvoda és sportpálya,
valamint enyhül a Honvéd út forgalma is.

Nyírmada turisztikai vonzerejének növe-
lése érdekében benyújtottuk a szabadidõs
tó II. ütemének a pályázatát, amely egy csak-
nem 90 millió forintos összköltségvetésû
beruházást céloz meg. A pályázat magába
fogalja a tó környezeti infrastruktúrájának
a kialakítását. Elnyerése esetén a tó körül
kialakítunk egy sétáló járdát éjszakai megvi-
lágítással. A pihenés és szabadidõ hasznos
eltöltése érdekében pihenõ zónák, szalon-
nasütõk, szabadtéri játékok és testmozgást
elõsegítõ eszközök készülnek. A tervekben
szerepel még egy tanösvény és egy erdei is-
kola kialakítása is, valamint egy fedett sza-
badtéri színpad.

A szakembertõl megtudtuk azt is, hogy a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pá-

lyázata keretében
csatlakoztunk az
eMagyar-ország
pontok országos
hálózatához. A

A nyírmadai eMagyarország pont új
nyitvatartása:

Hétfõ: zárva
Kedd: 12.30-18.00
Szerda: 12.30-18.00
Csütörtök: 10.00-12.00-13.00-18.00
Péntek: 10.00-12.00-13.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00

nyertes pályázat keretén belül sikerült be-
szereznünk egy számítógépet és egy
multifunkciós eszközt. A mûvelõdési ház-
ban kialakított eMagyarország pont így már
öt számítógéppel és ingyenes internethozzá-
féréssel várja a lakosokat. További szolgálta-
tás bõvítést jelent, hogy már fénymásolni és
scannelni is lehet.

e-pont

  A tavaszi jó idõjárás beköszöntével foly-
tatódik az árkok rendbetétele (a felújítás az
1. számú orvosi rendelõnél és a nagy ábécé
elõtt már megtörtént). Hozzáláttak az ön-
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A költségvetési rendelet: mi mennyi?
Elõzõ számunkban az idei költségve-
tés fõbb adatairól tájékoztattuk Olva-
sóinkat az elõterjesztés alapján, de
megígértük, hogy következõ számunk-
ban visszatérünk a részletekre.

Az elsõ és legfontosabb tény, hogy a ren-
deletet a pénzügyi bizottság javaslatának
megfelelõen a képviselõk 12 igen szavazat-
tal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfo-
gadták.

Alapozó adatok
Ezek után lássunk néhány, a tervezési

munkát megalapozó adatot: nagyközségünk
állandó lakosainak száma 5046 (ez a koráb-
bi évekhez képest szerény növekedést mu-
tat, a külterületeken 19-en laknak); az általá-
nos iskolai tanulók létszáma 588, az óvodá-
ba 246 gyereket irattak be (nemzeti-etnikai
nevelésben-oktatásban részesülnek az iskolá-
ban 274-en, az óvodában 134-en); a kedvez-
ményes intézményi étkeztetést 578-an veszik
igénybe; a pedagógusok száma az iskolában
50, az óvodában 16 fõ.

A költségvetési létszámkeret (az önkor-
mányzati létszám elõirányzata a 2008. évre)
173 fõ (ebbõl 28 a polgármesteri hivatalnál,
a többi a részben önálló költségvetési szer-
veknél).

A bevételek legnagyobb hányadát a költ-
ségvetési támogatás teszi ki, ez megközelíti a
700 millió forintot. Ehhez jön egy másik
nagyobb tétel: az önkormányzat mûködési
bevétele, ami meghaladja a 277 millió forin-
tot (ide tartoznak az intézményi mûködési
bevételek, a helyi adók, az átengedett központi
adók és más, kisebb tételek).

Kálmán Béla polgármester

A bevételeket gyarapítják még további, nem
túl nagy összegek (pl. átvett pénzeszközök,
pénzmaradvány), de a forráshiány így is meg-
haladja a 93 millió forintot. Ennek csökken-
tésére szolgál egyebek mellett a szervezett sze-
métszállítás költségeihez való lakossági hozzá-
járulás (havi 400 forint térítési díj bevezeté-
se), ami éves szinten csaknem 7 millió forint
tehermentesítést jelent az önkormányzat szá-
mára. A feltételrendszert (kedvezményeket,
mentességeket) április végéig kell kidolgozni.

A kiadásokról
,,Látványos feladatokat, plusz juttatásokat

nem tervezhettünk” – adta meg az alaphan-
got Juha Bertalan pénzügyi csoportvezetõ
szóbeli kiegészítésében. Ez a számok nyelvé-
re lefordítva azt jelenti, hogy az 1,15 milli-
árd forintos kiadási fõösszegbõl 1,077 mil-
liárd a mûködési elõirányzat (ebbõl szemé-
lyi jellegû kiadás és a munkaadót terhelõ
járulék több mint 370 millió, társadalom-
és szociálpolitikai juttatás csaknem 300 mil-
lió, a dologi kiadás meghaladja a 210 milli-
ót). Az általános tartalék mindössze 2, a
mûködési céltartalék 27,8 millió forint.

Felhalmozási kiadásokra idén 76 millió
forint jut, ebbõl kevés híján 40 millió for-
dítható fejlesztésre. Ez utóbbiból néhány pél-
da: pályázati dokumentumok elkészítésére
mintegy 2,4 millió, az elsõ lakáshoz jutók
támogatására 1,6 millió, tervdokumentációk
készítésére 12 millió, a szilárd hulladéklerakó
rekultivációjával kapcsolatos feladatokra 2 mil-
lió, informatikai korszerûsítésre 1 millió fo-
rint áll rendelkezésre.

Az idei költségvetést terhelik olyan koráb-
ban vállalt kötelezettségek, mint az intézmé-
nyi és közvilágítás, illetve az iskola fûtés kor-
szerûsítése (együtt csaknem 15 millió forint).

Külön nagy tételt jelentenek a szennyvíz-

beruházással kapcsolatos kötelezettségek (ide
értendõ a 108 millió forintos hosszúlejára-
tú hitelfelvétel, a jogosulatlanul igénybe vett
közmûfejlesztési támogatás visszafizetésével
összefüggõ kötelezettség, a nyilvántartott vál-
lalkozói kölcsön). Mivel a jogorvoslati eljá-
rás lapzártáig még nem fejezõdött be, erre
az ügyre a késõbbiekben térünk vissza.

Támogatások
Végezetül lássunk még néhány, a 2008. évi

költségvetést jelentõsen befolyásoló példát.
A Mada-Komm Kht. támogatása a kötelezõ
önkormányzati feladat ellátására 20,6 millió
forint (a vitában Mudri Barnabás alpolgár-
mester fogalmazta meg azt az igényt, hogy a
társaság tegyen le konkrét tervet, mit akar
elvégezni ennek fejében). További 31 mil-
lió forint támogatást kapnak a közhasznú
munka szervezésére.

A Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesületnek
nyújtott támogatás összege 7,5 millió forint,
az egyházaknak egyenként 300 ezer, a
naményi tûzoltó egyesületnek 250 ezer, a
helyi rendõrõrsnek 200 ezer forint jut. Az
alapítványok, civil szervezetek közül a Kert-
barátok Egyesülete 100, a Mi kis falunk egye-
sület 200, a Nyugdíjasklub 130 ezer forint-
tal gazdálkodhat. A Nyírmada Közrend, Köz-
biztonságáért Alapítvány támogatása egy kép-
viselõi módosító indítvány nyomán 300
ezer forintra növekedett.

A nemzeti ünnepekre, a falunap rendez-
vényeire, egyéb közösségi programokra a
költségvetés 1,1 millió forintot vett számí-
tásba. A köztisztviselõk illetményalapját a
költségvetési törvény alapján 38 ezer 650 fo-
rintban állapították meg, a természetbeni
étkeztetés havi hozzájárulása 6000 forint (az
étkezés utalvány összege 3500 forint). A he-
lyi kisebbségi önkormányzat költségvetése
740 ezer forint.

Az elöregedett fák helyére új örökzöldeket ültettek a ravatalozóhoz
vezetõ út mentén

A bevételekrõl
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A rászorulókról gondoskodnak
Haklik Attiláné, a Szociális Támoga-
tó, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat megbízott intézményvezetõje a
közelmúlt eseményeirõl számolt be a
Madai Hírek olvasóinak.

A Mindenki ebédel elnevezésû program
pályázatán elnyert összegnek köszönhetõen
húsz gyerek részesül hétvégi étkeztetésben.
Az érintett családokat értesítették, a gyors-
hûtött készételeket pénteki napokon vehe-
tik át az intézményben.

Március 26-án hatodik alkalommal tartot-
ták meg a jogszabályban elõírt gyermekvé-
delmi tanácskozást. Ennek célja az volt, hogy
az érintettek (szakemberek, képviselõk) kö-
zösen értékeljék a gyermekvédelmi tevé-
kenységet, fogalmazzák meg javaslataikat, el-
képzeléseiket a jövõre, illetve az együttmûkö-
dés hatékonyságának javítására vonatkozóan.

A beszámolóból kiderült, hogy a 2005.
augusztus 1-je óta mûködõ szolgálat tárgyi
feltételei alkalmasak a Nyírmadán élõ 1420
tizennyolc év alatti fiatal (ezen belül 397 négy
év alatti gyerek) ellátására. Tavaly védelem-
be vétel ideje alatti családgondozásban 12
családból 24 gyerek, alapellátásos gondozás

keretében 81 családból 94
gyerek részesült gondozás-
ban. A magántanulók szá-
ma az általános iskolában 7,
a középiskolában 14 fõ,
õket elsõsorban a túl sok
kötetlen szabadidõ veszé-

Emléktábla a pilótának

Hogy kivolt ez a jeles férfiú? A választ
Tóth Sándor nyugállományú ezredestõl, a
Nyíri Honvéd Egyesület elnökétõl kaptuk .
Eszerint hõsünk 1892. október 18-án szüle-
tett Nyírmadán, majd a reálgimnáziumi
érettségit követõen a budapesti Mûegyetem
hallgatója lett. Hat szemesztert fejezett be,
amikor kitört a háború.

A sokoldalúan tehetséges, jókedélyû fia-
talember 1914. október 26-án vonult be a
72. gyalogezredbe, ahol alapkiképzést kapott.
A következõ év elsõ felében az esztergomi
tartalékos tiszti iskolában tanult. Ezután a
keleti fronton szolgált, ahol ütközet közben
megsebesült.

Felépülését követõen, 1916 késõ nyarán
önkéntesként jelent kezett a légierõhöz, meg-
figyelõ tisztnek képezték ki, s elõléptették
hadnaggyá. Október végén került az olasz
frontra, ahol tehetsége hamarosan megmu-
tatkozott: századának legjobb megfigyelõje
lett, elsõrangú felderítõ fényképeket készí-
tett, s kiváló géppisztoly lövésznek bizo-
nyult. Elsõ igazolt légi gyõzelmét 1917. feb-

ruár 17-én aratta, s ezt sorban követték a
többiek.

,,Született pilóta” – mondta róla parancs-
noka. 1918. május 17-én – 18 igazolt légi
gyõzelem után – Treviso térségében halt hõsi
halált. Vitézségéért posztumusz megkapta az
Osztrák-Magyar Monarchia egyik legrango-
sabb kitüntetését.

Az emléktábla avatása 11 órakor kezdõdik
a polgármesteri hivatal fõbejáratánál. Beszé-
det mond Tóth Sándor, s köszönti az
egybegyülteket Kálmán Béla polgármester is.

Napsugaras hírek
A hagyományos nõnapi jótékonysági bál
sikeres megrendezéséhez nyújtott segítsé-
gért köszönetét fejezi ki az óvoda vezetése
és szülõi munkaközössége a támogatóik-
nak. Külön is köszönjük Szabó Antal vál-
lalkozónak, hogy lelkes felajánlása révén
megszépült a gyermekkert udvara. Meg-
újultak a kerítések, esztétikusabbá vált az
óvoda környezete. Köszönjük a segítségét!

Nyílt nap volt márciusban ahol a szü-
lõk egy egész délelõttöt tölthettek el a gyer-
mekintézményben, és nyerhettek betekin-
tést az óvoda munkájába.

Március 19-én Szûcs Dóra 4 éves óvo-
dás emléklapot vehetett át a víz világnapja
alkalmából a Felsõ–Tisza–vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által
meghirdetett rajzpályázaton az elért III.
helyezésért.

Április 2-án kötelezõ orvosi vizsgálatot
tartottunk a nagycsoportosoknak, akik
szeptembertõl az általános iskola 1. osztá-
lyában kezdik meg tanulmányaikat. A vizs-
gálaton 70 gyermek vett részt.

ez történt az oviban

Húsvéti készülõdés a Marga-
réta csoportban

Emlékezés március 15-ére

Díjátadás a víz világnapja al-
kalmából: a képen Szûcs Dóra
és óvónénije, Nagy Lívia

lyezteti.
Tavaly 10 kiskorú állt pártfogói felügye-

let alatt, négy esetben vált szükségessé a gyer-
mekek kiemelése a családból. Mivel települé-
sünkön is egyre súlyosabb probléma a mé-
lyülõ szegénység, a díjhátralékosság, a mun-
kanélküliség, fontos szerepet tölt be az in-
tézmény a gyakori (ruha, élelmiszer) ado-
mányosztással.

Sikeres a Biztos Kezdet elnevezésû prog-
ramjuk, amely segíti a rászoruló gyerekek,
családok szociális felzárkóztatását (ebben 39
család vesz részt 81 gyerekkel). Annyi hely
itt nincs, hogy a Szociális Támogató Szolgá-
lat által kínált segítségek mindegyikét részle-
tezzük, ezért csupán egy vázlatos felsorolás-
ra szorítkozunk: személyi segítés, mentális
felkészítés, információ-szolgáltatás, ügyinté-
zés, tanácsadás, szállító szolgálat, klub mû-
ködtetése.

A tervek szerint május 17-én, halálá-
nak 90. évfordulóján a polgármesteri
hivatal bejárata mellett emléktábla örö-
kíti meg Gräser Ferenc hadnagy bá-
torságát, vitézségét.

Gräser Ferenc hadnagy
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Gazdálkodók figyelmébe!Az enyhe telet követõ eddigi napok csa-
padék nélkül teltek el. Az õszi kalá-
szosok közepes vagy jó szinten teleltek
át, már február végén, március elején
fejlõdésnek indultak. Több gazdálko-
dó megfigyelve a korai ébredést, an-
nak megfelelõen már a további évek-
hez viszonyítva szinte egy hónappal
hamarabb elvégezte a fejtrágyázást. A
gondoskodást a kalászosok üdezöld
színnel hálálták meg, szépen fejlõdés-
nek indultak.

A kalászosok fejlõdésére, a tavaszi vetésû
kultúrák kelésére, fejlõdésére a 2007. évi õszi,
téli csapadékhiány negatívan fog hatni. Mire
ezek a sok megjelennek, már javában készí-
tik a gazdák a talajt a napraforgó, a kukori-
ca, dohány, zöldségfélék vetéséhez, ültetésé-
hez.

Mindenkinek felhívom a figyelmét a ta-
lajban lévõ vízkészlet megõrzésére, mivel na-
gyon kevés a földjeink növények számára
felvehetõ vízkészlete.

Ha lehet a víztakarékos talajmûvelést (tár-
csázást, kombinátorozást) válasszuk, és ke-
rüljük a tavaszi szántást.

Évek óta minden tavasszal a gyümölcster-
mesztõk között beszédtéma, ki mikor kezdi
a permetezést, milyen szert használ. Ahány
gazda, annyi szokás és tapasztalat.

Többségük véleménye az, hogy rügypat-
tanás idején pozitív hatású az úgynevezett
lemosó permezés. Van, aki ragaszkodik a re-
zes permetezéshez, vannak, akik az olajtar-
talmú szerekre esküsznek, többen a kettõ
kombinációját tartják jónak, kiegészítve kén-
tartalmú gombaölõ szerrel.

A virágzás, a termés kötõdése idején, majd
vegetációban a növényvédelmi feladatokat
folyamatosan végezni kell. A szer kiválasz-
tásnál, felhasználásánál fokozottan figyeljünk
oda a növényvédõszer  dózisára, élelmezés-
ügyi várakozási idejére, a szermaradványra.

A visszamaradó csomagolóanyagokat, fla-
konokat ne dobjuk el, mert veszélyes hulla-
dék kategóriába tartoznak! Ezeket össze kell
gyûjteni, és az erre kialakított gyûjtõhelyre
elszállítani.

A 2008. évi területalapú támogatás igény-
lése szinte minden gazdálkodó esetében elekt-
ronikus úton történik május 15-éig. Ez az
igénylés új a gazdálkodók, de a támogatás
igénylést segítõk számára is, mindannyiunk-
nak tanulni kell.

Hogy a feladat végrehajtása zökkenõmen-
tesen történjék, kérjük a támogatást igénylõ-
ket, hogy elõre megbeszélt idõpontra hozzák
magukkal az általuk használt földterületek hely-
rajzi számait (földhasználati lapot), a részükre
átadott borítékokat, melyben a regisztrációs szá-
muk és a személyre szóló jelszó található, e nélkül
ugyanis nincs igénylés, igénybejelentés.

Ezúton is felhívom az agrár-környezetgaz-
dálkodási programban résztvevõ és vala-
mennyi területalapú támogatást igénylõ gaz-

dálkodó figyelmét arra, hogy az AKG prog-
ramban résztvevõknek a program kezdõ
évében, és 2008. szeptembertõl  2009. au-
gusztusáig talajmintát kell venni és talajvizs-
gálati eredménnyel kell rendelkezniük. Fon-
tos tudnivaló, hogy a vizsgálatok akkredi-
tált laboratóriumokban végeztethetõk el.

Az AKG programba be nem vitt terüle-
tekre – a helyes gazdálkodási gyakorlatot
szabályozó rendelet elõírásainak megfelelõ-
en – szûkített talajvizsgálatot kell elvégeztet-
ni 5 évente minden földhasználónak, aki te-
rületalapú támogatást igényel.

Felhívom mindazon gazdálkodóknak a fi-
gyelmét, akiknek a személyes adataiban vál-
tozás történt (megváltozott a lakcím, a név,
a bakszámlaszám, az õstermelõi igazolvány
száma, valamint ha a termelõ, a most meg-
kért új adószámmal rendelkezik), köteles a
módosítást a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kirendeltsége irodájában (4400 Nyíregyhá-
za, Hõsök tere 9.) bejelenteni. Az adatválto-
zás bejelentéséhez a mezõgazdász irodában
igényelhetõ adatlap.

Azok a gazdálkodók, akik 2007-ben ag-
rár-kárenyhítési szerzõdést kötöttek, a 2008.
évi biztosítási díjat május 31-éig ne felejtsék
el átutalni a kárenyhítési számlára.

A lassújármûvek, traktorok vizsgáztatását
az elmúlt 15 évben sikerült helyben, házi
vizsga keretében megszervezni. Az idei, ta-
vaszi vizsgaidõpontban szintén kértük ezt a
lehetõséget, de a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Regionális Igazgatósága kérésünket
nem támogatta. Javaslom, hogy a lassú jár-
mûvek tulajdonosai bizalommal keressék a
Namény Autó Kft. vásárosnaményi vizsga-
bázisát, ahol segítõ szándékkal várják a lassú
jármûveket, traktorokat mûszaki vizsgára.

Mudri Barnabás
nagyközségi mezõgazdász

A tavaszi permetezésen kívül a metszés is sok munkát ad

Március végén már
mindenki nagyon várta a
tavaszt. Az elsõ melenge-
tõ napsütés kicsalogatta a
szabadba az embereket –
volt aki egybõl a kis trak-
tor nyergébe pattant.

A képen látható szépen
karbantartott munkagép
komoly segítséget nyújt a
mezõgazdasági munkák-
ban. Aligha véletlen,
hogy féltõ gondoskodás-
sal törõdik vele gazdája.



MADAI  HÍREK6 .
jótékonysági bál Ez történt az iskolában
Köszönet
a támogatóknak

Tombola:
5. b. osztály, Iklódi Lajos, Lõrincz Csaba, Mud-
ri Barnabás, Csonka Sándor, File Gáborné, 2.
c. osztály, Bobecis János, Haklikné Siska Tí-
mea, Szõke Sándor, 2. a. osztály, Kézi István,
Gyetkó András, Fazekas Béla, Kovács Tibor,
Szociális Ápolási Központ, Madai ABC Pan-
kotai Pál, Képzõmûvészeti csoport, Tiba Pé-
ter, Szabó Antal, Nefelejcs Virágbolt, Tóth Zol-
tán, UNILEVER, TA-TE Kft., YOUNG  Kft.,
Kun István, Rebák Tibor, Lovas Józsefné, Sza-
bó András, Deák Tiborné, Kapu Zoltán, Kere-
cseny György, Csonkáné Szilvási Enikõ, SVÁB
HÚS, HÜGLI FOOD Kft., Fejér Szilvia, Juha
Zoltán, Szûcsné Szijjártó Tímea, Ábelné Tóth
Éva, Fecske  család, Fojtovics Sándor, Tuti Áruk
Boltja, Roskó Norbert, Huszti Jánosné, Mada-
Mix Bt., Sebõk Gyula, Sebõk Gyuláné, Mada
Gabona, Hódi Andrásné, Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, 8. A osztály, Savrnoh Julianna,
Istvánné Tóth Katalin, Tóth István, Móré Ka-
talin, Péter György, Eviker Kft., dr. Szirota
Szilvia, Andrássy Katinka Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Balogh–Trade Bt.

Pénzfelajánlást tettek:
Szívecske csoport, Szénási Csaba, 1. b. osz-

tály, 4. a. osztály, Ferenczi István, Finta Já-
nosné, 5. a. osztály, 1. a. osztály, Iklódi Lajos,
dr. Szegedi János, Poór Zoltán, Tóth András,
ifj. Bartha Tibor, Kaptur Sándor, 7. b. osztály,
Szegedi László, Bokross Elek, Gerõ Csaba,
Lipuszné Mucsonyi Szidónia, Tóthné Csonka
Anikó, Jakab Borbála, 6. c. osztály, Szilágyi
Lászlóné, Juha Bertalanné, 1. c. osztály, Les-
kóné Tóth Judit, Tóth Lászlóné, Katona Fe-
rencné, Némethné dr. Horváth Andrea, Kun
István, YOUNG Kft., CROISSANT Bt., Mas-
ter Food, Erdélyiné Dara Szilvia, Dorka
György, Szabóné Sápi Rita, Magyar Korona
Gyógyszertár, Napraforgó Csoport, ifj. Kolozsi
János, Lovas József, Rebák Tibor, Pelsõczi
Gabriella, Pelsõczi Ferencné, Pillangó Csoport,
Kézi László, Napocska Csoport, Szabó And-
rás, Mi kis falunk Egyesület, Micimackó cso-
port, Kósa Barnabásné, dr. Kozák Gyula, Óvo-
dai dajkák, Benkõ Tibor, Kovácsné Széles Haj-
nalka, Baloghné Kresznovszki Ildikó, Danku
Beatrix, Nagy Lívia, Bóbita Csoport, Margaré-
ta Csoport, Magyar Posta Zrt., ifj.  Klinyecz
Miklós, Madafa Kft., HÉLIX Kft., KA-TO
FÉM Kft., Doka és Társa, dr.  Erdélyi Vanda,
Fitnes Lédik, Poór Zoltán, 6. a. osztály, MA-
DA-VÍZ Kft., Öregfiúk lábteniszezõk, Szaba-
dos József országgyûlési képviselõ, Kálmán
Béla, dr. Legény Zsolt országgyûlési képviselõ,
Öregfiúk labdarúgókör, Katica csoport, Kál-
mánné Balogh Ildikó, 4. b. osztály, Kocsis Béla,
Kliebert Gusztáv, Magos István, Iklódi László,
Krivács és Fia, Mada Gabona, Hotisz-fa, Fejér
József , Vezse Sándor, 3.  b. osztály, BANAMA
Mátészalka, Fekete János, Interelektronik
Plusz Kft., Rebák Attila, Folytovics Sándor,
Kohonóczki Andrásné, Jenei Mária.

Március 15

Farsang

Jól sikerült tanulóink farsangi jelmezbemu-
tatója. A 303 alsós gyerek közül 206 öltött
magára jelmezt. Ezúttal nem volt verseny,
de mindenki kapott ajándékot: egy-egy plüss
vagy kerámia állatkát. A szülõi munkakö-
zösség kérésére a szülõk süteményt ajánlot-
tak fel árusításra,amely bevétele az SzMK
pénztárába kerül. Ezúton köszönjük a sü-
tést vállaló szülõk, nagyszülõk munkáját, il-
letve a jelmezt készítõ szülõk és pedagógu-
sok összefogását.

A „Hozz egy szál virágot vagy gyertyát!”
jelmondat szellemében az iskola elõl indul-
va mentek iskolásaink a 48-as emlékmûhöz,
ahol csatlakoztak a község ünneplõ lakossá-
gához (képünkön).  Méltóságteljes, bensõsé-
ges ünnepség résztvevõi lehettünk az intéz-
mény névadója, névadója, Patay István szob-
ránál is. A diákönkormányzat tagjai a teme-
tõben, Hunyadi Ferenc sírjánál helyezték el
a megemlékezés koszorúját. Itt Szûcs Cintia
méltatta Hunyadi Ferenc életét és tetteit.

Nõnap
az iskolában

Kellemes meglepetésben részesültek a Nem-
zetközi Nõnap alkalmából az iskola nõdol-

gozói. Az intézmény valamennyi (10) férfi
alkalmazottja ünnepi mûsorral kedveskedett
a hölgyeknek. Verset mondtak, nõket dicsé-
rõ szavakat, de a legnagyobb meglepetést és
sikert közös éneklésükkel aratták: „De iga-
zán csak azok boldogok, akiket szeretnek az
asszonyok...”

A nõk mélyen egyetértettek ezzel a gon-
dolattal.

Természetesen iskolánk fiú tanulói is osz-
tálykeretben köszöntötték lány osztálytársa-
ikat és tanárnõiket.

Jelmezes felvonulás

Férfi kollégáik köszöntötték a
pedagógus nõket

Nõnapi mûsor az idõsek ott-
honában

A karitatív kistanács tagjai File Gáborné
tanárnõ vezetésével ünnepi mûsorral ked-
veskedtek az idõsek otthona lakóinak.

Nõnapi bál

A hagyományos iskolai-óvodai jótékonysá-
gi rendezvényt március 1-jén tartották. A
cél: képességfejlesztõ eszközök vásárlása a 3-
14 éves korosztály számára. A szülõk és a
pedagógusok szervezésének köszönhetõen
szinte az egész falu megmozdult. Belépõje-
gyet 131-en vásároltak, 93-an pénzfelajánlást
tettek, 60-an pedig tombola nyeremények-
kel támogatták a rendezvényt.
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továbbképzés

Méregtelenítsük testünket, lelkünket!

Szakmai nap
Iskolánkban integrációs oktatás van.  Ta-
nulóink  képességének fejlesztéséhez nagy
segítséget nyújtanak a legújabb módszer-
tani  lehetõségek, ezért tantestületünk va-
lamennyi tagja szakmai továbbképzésen
vett részt április 7-én.

A  nap bemutató tanításokkal kezdõ-
dött, amelyeken lehetõség nyílt az új mód-
szerek, technikák gyakorlati alkalmazásá-
ra és a többieknek azok megismerésére.
Az alsó tagozatban vendégtanár, Aranyo-
siné Borsodi Éva közoktatási szakértõ tar-
tott bemutató órát a kooperatív techni-
kák alkalmazásával. A rendezvény vendé-
gei voltak a Beregi Iskolaszövetség taní-
tói is.

A nap óramegbeszélésekkel, szakmai elõ-
adásokkal folytatódik.

Az 1.b osztályban Groholy Pál Leven-
téné, az 5. a osztályban Jánvári Rita, a 7. a
osztályban Máyer Kinga tanított, míg az
5.bévfolyamon Csonka Anetta, a 6. évfo-
lyamon Romanovicsné Nagy Gyöngyi
tartott órát.

„így élünk mi, itt élünk mi”

Roma témahét
Április 8-a és 11-e között roma témahét
volt a multikulturális oktatás keretén be-
lül az iskolában, ahol lehetõség nyílt egy-
más kultúrájának megismerésére. A hét
során cigány irodalmi alkotásokhoz ké-
szült illusztrációkból nyílt kiállítás. A ha-
gyományõrzõ kulturális bemutató kere-
tében a zene, a tánc, a vers, a színpadi
játék kapott fõszerepet.  Április 11-én pe-
dig a  Parno Graszt (Fehér Lovak)  paszabi
együttes  adott mûsort, majd táncházzal
zárult a rendezvény.

A téli hideg idõben, amikor a fény ke-
vesebb, a hideg több, természetes, hogy
bizonyos mennyiségû védõ zsírréteg
rakódik le a testünkben. Tavasszal se-
gítenünk kell (sõt kötelezõ is) immun-
rendszerünknek, hogy kiûzzük tes-
tünkbõl a lerakódott méreganyagokat.
Méregtelenítenünk kell a májat és az
egész szervezetet.

Húsvét után vagyunk, amikor még aktu-
álisabb a probléma, mindannyian kicsit töb-

bet, s egészségtelenebb ételeket, italokat vet-
tünk magunkhoz. Elsõ lépés, hogy iktassuk
ki a húst egy kis idõre, szorítkozzunk sok
zöldség,  gyümölcs fogyasztására. Kerüljük
az alkoholt, fõleg az égetett szeszes italokat.
Ha már iszunk, válasszunk egy pohár vö-
rösbort, melyben sok antioxidáns találha-
tó. De vigyázat: elég egy pohárral, a több
nem jobb! Ugyanezt a hatást érjük el a pi-
ros szõlõ fogyasztásával is.

Igyunk bõven folyadékot, mossuk át a
veséket! Felhívom a figyelmet a tiszta vízre,
hiszen nem az a cél, hogy az ivóvízzel bevi-
gyük az ásványi anyagokat, hanem ki kell
mosnunk a felesleget! Együnk napjában
többször keveset, és gondoljuk, meg mit
mivel és mennyit! Az utolsó étkezés zöldség
legyen, ez tisztítja vastagbelünket! Fo-
gyasszunk lúgosító ételeket ami azért fon-
tos, mert a legtöbb ember el van savasodva
és ez számtalan probléma forrása (fejfájás,
szívproblémák, emésztési panaszok stb.).
Kevesen tudják, hogy lúgos közegben, ha
testünkben ideális a pH érték, nem indul el
semmilyen kóros daganatos, degeneratív

folyamat! Legjobb lúgosító ételünk a köles,
a teljes õrlésû gabonák, az ebbõl készült ke-
nyér, tésztafélék, a zöldségek és gyümölcsök.
Ha tehetik, masszíroztassák testüket, vagy
csak akár a talpat, így is távozik méreganyag
a szervezetünkbõl.

Mozogjunk sokat a friss levegõn, egy séta
is csodákra képes.

Ne feledkezzünk meg a lélek méregtelení-
tésérõl sem! Önmagunk elfogadása nagyon
fontos, mert addig a fizikai beavatkozás el-
veszti értelmét!

Igyunk gyógyteákat, méregtelenítõ teát,
nagyon jó a frissen szedett csalán is! Akik
komolyan veszik egészségüket és kitartóak,
azoknak ajánlom a következõ teakeverék
fogyasztását: apróbojtorján, kakukkfû, ka-
tángkóró, diólevél, orbáncfû, ragadós galaj,
citromfû, tarack, pásztortáska, lándzsás úti-
fû. Legalább három hétig 1:1 arányban 1,5
vízhez 2-3 evõkanál keveréket kell adni, s
egész nap kortyolgatni.  Kívánok minden-
kinek jó egészséget, szép tavaszi napokat!

Ábelné Tóth Éva
természetgyógyász

Anyakönyv 50. házassági évfordulóját
ünnepelte:

február 8-án:
       Almási  István és Tóth Erzsébet
február 15-én:
      Juhász János és Czifra Anna

Elhunytak:

Bacskó László, Csonka András, Ács Já-
nos, Gyetkó György, Csonka Péter, Ja-
kab Gusztáv, Nagy Istvánné, Palincsár
József,  dr. Bobecis  Andrásné, Romano-
vics Mihályné, Durfos György, Lakatos
János.

Eboltás – ez bizony kötelezõ!
dekezés elmulasztása szabálysértést követ el
és 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal
büntetendõ, az ebet pedig a tulajdonos költ-
ségére kiírtják.

Akik háznál szeretnék oltatni kutyájukat,
szíveskedjenek felkeresni dr. Kozák Gyula
állatorvost , vagy a 06/30/968-6833 telefon-
számon idõpontot egyeztetni vele.

A jogszabályok értelmében az ebek szá-
mában bekövetkezett változásokat a lakosok
kötelesek a Polgármesteri Hivatalban beje-
lenteni.

Némethné dr. Horváth Andrea
jegyzõ

Nyírmada Nagyközség Polgármesteri
Hivatala értesíti az ebtartókat, hogy a
kutyák veszettség elleni kötelezõ védõ-
oltása:

május 7-én szerdán és
május 8-án csütörtökön,
a pótoltás:
május 21-én szerdán
reggel  7 óra és fél 9 között a piactéren

lesz végrehajtva. Az oltás helyére hozott ebek
oltási díja ebenként: 2.200 forint.

Az oltás minden ebre kötelezõ !
Aki az értesítésnek nem tesz eleget, kutyá-

ját nem oltatja be, az állatbetegség elleni vé-

Születtek:
Rózsa Tibor, Zámbó Miklós, Zábrádi

Dominik, Kátai Márk Bendegúz, Aranyos
Alexandra, Fodor Réka, Horváth Bence,
Horváth János, Teleki Brigitta, Tovt
Habor,  Zsigó Cintia,  Debreceni Benjá-
min, Samu Gyula.

Házasságot kötöttek:
Harcsa Ferenc és Jakab Marianna
Kiss Béla és Horváth Margit Ivanivna
Kiss Gábor és  Szabó Edit
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Felelõs szerkesztõ: dr. Fekete Antal

Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza
Felelõs vezetõ: Kéri József

M A D A I  H Í R E K

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal
Nyírmada, Ady Endre u. 16.

Tel/fax: (45) 492-100

Közös érdekünk a rend
Bõ egy órán át foglalkozott február-
ban a képviselõ-testület a közrend és a
közbiztonság helyzetével. Elõzõ szá-
munkban hírt adtunk az elõterjesztés-
ben megfogalmazott fontosabb tények-
rõl, megállapításokról.

Ezt most a vita néhány figyelemre méltó
gondolatával egészítjük ki:

Testületi felvetések
A meghívottak – dr. Tarcsa Csaba, a kapi-

tányság vezetõje és Koncz László õrsparancs-
nok – a gondok között említették a létszám-
hiányt, a tapasztalatlan fiatalok magas ará-
nyát (alig több mint negyven éves rendõrök
mennek nyugdíjba ..., helyettük rendõri
múlttal nem rendelkezõ határõrök érkeztek).
Jó hír viszont, hogy a kapitányságon az önál-
ló közlekedési alosztály létrejöttével nagyobb
figyelem jut a szabályokat megszegõ gépjár-
mûvezetõkre, s az is, hogy a közeljövõben
egy Lada Niva érkezhet az õrsre.

A képviselõk az óvoda-iskola-sportpálya
környékén fõként hétvégeken randalírozó
fiatalokra híták fel a figyelmet (bár – mint
elhangzott – nem nagyon tudnak hol szóra-
kozni, s a szülõk felelõssége sem hallgatható
el). Nem megoldott a szabályos parkolás az
ábécé elõtti térségben; a kamionok pedig sok
kárt okoznak az utakban, padkákban; gyak-
ran okoznak bosszúságot a szabálytalan par-
kírozással. Felvetõdött, hogy a biztonságot
szem elõtt tartva indokolt lenne a közlekedési
táblák felülvizsgálata vagy akár ,,fekvõrendõ-
rök” elhelyezése is.

Abban teljes volt az egyetértés, hogy min-
den madai polgár jól felfogott érdeke a köz-
lekedési morál, a közrend, a közbiztonság
megszilárdítása.

labdarúgás: szeszélyes tavaszelõ

Állománygyûlés
Ez utóbbi gondolat jegyében tartották

meg március 19-én az õrs állománygyûlését,
amelyen az õrsparancsnok vezetésével érté-
kelték az elmúlt évi munkát és meghatároz-
ták az idei tennivalókat. Elégedettségre adott
okot, hogy mind a kapitányság, mind az
önkormányzat nevében véleményt formáló
Kálmán Béla polgármester megfelelõ
szívnonalúnak, hatékonynak minõsítette
rendõreink munkáját. Tették ezt annak elle-
nére, hogy itt is gondot okoz a létszámhi-
ány (a végrehajtói állomány tekintetében
legalább a régi létszám visszaállítása lenne
kívánatos).

Drograzzia
A naményi rendõrkapitányság bûnügyi

és közrendvédelmi osztálya elûzetes infor-
mációk alapján mácius 25-én a kora reggeli
órákban nyílt rendõri intézkedéseket haj-
tott végre nagyközségünkben. Az akció so-
rán kilenc férfit állítottak elõ visszaélés ká-
bítószerrel vétség, ill. bûncselekmény elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt.

Koncz László õrsparancsnok lapunknak
elmondta: az eljárás során vizeletmintát vet-
tek, az orvosi vélemény és a beismerõ vallo-
mások bizonyították, hogy valamennyien fo-
gyasztottak heroin, extasy vagy TCH tartal-
mú kábítószert. A fogyasztók többsége (az
említett kilenc fiatalemberen kívül egy ko-
rábban s egy az akció után elõállított férfi)
korábban már állt a hatóság elõtt kábító-

szer fogyasztása miatt, de akkor –mivel vál-
lalták gyógykezelésüket – velük szemben az
eljárást megszüntették. Az érintettek kettõ
kivételével nyírmadaiak, de neveket szemé-
lyiségi jogi okokból nem hozhatnak nyilvá-
nosságra - tette hozzá az alezredes.

Megújult
a polgárõrség
Március 20-án – összhangban a képvise-

lõ-testület kérésével – ülést tatottak a pol-
gárõrök, hogy áttekintsék a testület tevékeny-
ségét, s meghatározzák a hatékonyabb mun-
ka feltételeit.

Ennek érdekében döntöttek úgy, hogy
egy-egy összekötõt bíznak meg a rendõrség-
tõl, a kisebbségi önkormányzattól és a pol-
gármesteri hivataltól, hogy ezáltal is gyor-
sítsák az információk cseréjét, közvetíthes-
sék a megoldandó feladatokat, levegyék a
terhek egy részét a rendõrség válláról.

Szó esett arról is, hogy új alapokra kíván-
ják helyezni az együttmûködést a gazdálko-
dókkal, a vállalkozókkal, Tóth Andrást pe-
dig megerõsíteték a szervezet élén.

A nyírmadai labdarúgás évek óta elkényez-
tetett és elszánt híveit kissé váratlanul érte
a tavaszi szezon ellentmondásos elsõ szaka-
sza. Pedig az õszi remek szereplés folytatá-
sa a megszokott volt: március 9-én, a 16.
fordulóban sérülésektõl, betegségektõl meg-
tizedelt csapatunk 5-1-gyel küldte haza a
tabella alapján szerénykedõ Létavértest.

Ezt azonban két vereség követte. A kö-
vetkezõ hét végén a Várda SE elleni rang-
adón 800 nézõ elõtt, hatalmas taktikai csa-
tában 1-0-ra alul maradtunk, s ezzel helyet
cseréltünk a nagy riválissal. Ez még–
ahogy mondani szokás – belefért. Húsvét-
kor azonban hazai pályán ugyancsak 1-0
arányban vereséget szenvedtünk a jelentõ-
sen megerõsödött Hajdúböszörmény
együttesétõl, ami azért is volt fájó, mert
ebben a bajnokságban elsõ alkalommal

botlottunk meg házigazdaként. Szilágyi
Bertalan edzõ szerint bár sokat támadtunk,
a helyzetek kihasználásával adós maradt a
gárda. Maradt tehát a 37 pont, és lecsúsz-
tunk a 4. helyre. Március utolsó vasárnap-
ján aztán helyreállt a világ rendje. Csatára-
ink Balkányban négyszer zörgették meg az
ellenfél hálóját, miközben a mi kapunk
érintetlen maradt. Szerencsére a DVTK II.
kikapott Nagyecseden, így visszafoglalhat-
tuk a 3. helyet.

Április 6-án, a 20. fordulóban csatárjáté-
kunk ,,kiegyenesedett” – Balmazújvárost 7-
2-re kalapáltuk el. A meccs érdekessége, hogy
2-1-rõl még a szünetig sikerült fordítani, a
második félidõben pedig szinte tetszés sze-
rint rúgtuk a gólokat.

Lapzártakor 1-1-et játszottunk Nagy-
ecseden.

tolvajok a stúdióban

Az egyelõre ismeretlen elkövetõk febru-
ár 25-én bemásztak az iskola egyik ablakán,
felfeszítették a stúdió ajtaját, s elvitték, ami
a kezük ügyébe esett. Eltûnt egy Orion tí-
pusú DVD-lejátszó a hozzá tartozó távirá-
nyítóval, egy mikrofon, két hangfalból szak-
szerûen (!) kiszerelték a mélynyomókat.

A nyomozás tart, a rendõrség arra kéri
a lakosságot, esetleges információikkal se-
gítsék munkájukat. Természetesen teljes
diszkréciójukra számíthatnak.


