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Meghívó a városavatóra

Tisztelt nyírmadaiak! Önkormányzatunk tisztelettel
meghívja településünk valamennyi lakóját, az in
nen elszármazottakat, a hozzánk látogató vendé-

geket, s mindazokat, akiknek bármiért fontos Nyírmada a
2009. szeptember 26-án tartandó városavató ünnepségre.

Agrárfórum, termékbemutató

Az elõzõ napon (szeptember 25-én) lesz a hagyományos
agrárfórum, ezúttal dr. Forgács Barnabás, az FVM szakállam-
titkára tart elõadást az ágazat idõszerû kérdéseirõl. Ezt köve-
tõen nyílik meg a szokásos termékbemutató, amely 26-én 9 és
17 óra között tekinthetõ meg a mûvelõdési ház mozitermében.

Cigányszenés ébresztõ

Szeptember 26-án reggel 7 órától cigányzenés ébresz-
tés a község területén lovas szekérrõl

9 órától 17 óráig termékbemutató
megtekinthetõ a mûvelõdési ház mozi termében
10 órától népi kirakodó vásár (kovács, fafaragó, csipkeve-

rõ, stb.) fõzések az ,,Ízek utcájában” fõzõverseny! (töltött ká-
poszta, lapcsánka, hurka, kolbász, halászlé, sütemények, lán-
gos, babgulyás, stb.)

10 órától 15 óráig ingyenes egészségügyi szûrést végez a
Szatmár-Beregi Kórház

10 órától 13 óráig kulturális mûsor, amelyben fellép: a
Porcsalmai Búzakalász Férfikórus, az Õri Ezüst Alkony és Ha-
gyományõrzõ Nyugdíjasklub, a Csaronda Férfikórus, a Nyír-
parasznyai Daloskör, a Lónyai Népdalkör, a Rózsafa Citera
Együttes, a Nyírmadai Mûvelõdési Ház Tánccsoportja

A városavató programja

11 órától városavató ünnepség
– Himnusz
– Kálmán Béla polgármester köszöntõje
– A kormány nevében Gráf József  FVM-miniszter, a

rendezvény fõvédnöke adja át a várossá nyilvánító oklevelet
– A város kulcsának átadása (készítette: Antal Imre)
– Az egyházi felekezetek képviselõi
– Meghívottak: a térség országgyûlési képviselõi, a megyei

Ünnepség: szeptember 26-án

közgyûlés tisztségviselõi, a környezõ települések polgármeste-
rei, a rendõrség, a tûzoltóság, a katasztrófavédelem képvise-
lõi, a Nyírmadáról elszármazott jeles személyiségek.

– Kulturális mûsor (fellép az általános iskola néptánccso-
portja, a Nyugdíjas Klub népdalkórusa)

– Zárszó, Szózat.

Szüreti felvonulás, utcabál

13 órától 17 óráig szüreti felvonulás
17 órától 22 óráig esti kulturális programok. Közben:

tombola sorsolás, Szirota Dzsenifer mûsora
17 órától Csillogó Gyöngyszemek Néptáncegyüttes
17 óra 30 pertõl Igrice Néptáncegyüttes
18 óra 15 perctõl Nelson koncert
19 órától Rockzone koncert
19 óra 45 perctõl Indián folklór
20 óra 30 perctõl Michael Jackson emlék-show
20 órától Groovhouse
20 óra 45 perctõl Postás Józsi
22 óra 30 perctõl Profi kick-boksz nagydíj  (Thai-boksz,

K-1 mérkõzések)
23 óra 30 perctõl tûzijáték
24 órától 4 óráig utcabál (zene: Sláger Duó)
Támogatójegy: 300 Ft/fõ
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A mi kis városunkMúltunkról

A település nevét 1296-ban említik elõ-
ször, Dobos határjárása alkalmával.
Ekkor Karász Sándor bán fiainak a bir-
toka. 1330-ban már két Madáról beszél-
nek: Nagymadáról és Miklósmadáról.
Miklósmada névadóját és a település egy-
házát 1354-ben említik (Nicolaus f.
Petri de Mada), amikor madai és pazonyi
nemesek osztozkodtak rajta.

Személynévi eredetû településnév, de a
személynév jelentése nem ismert.

Több település olvadt a határába, ezek kö-
zül némelyik még a XVI-XVII.  században is
élt: Körtvélyestelek (Madával, Szigetelkével,
Mérgessel és Csokallyal határos telekhely,
amelyet Rohodi László 10 márkáért adott el
Nagysemjéni Jánosnak). Kápolna falu, ame-
lyet 1366-ban említenek elõször az okmá-
nyok; még a XV. században néptelenné vált.
Kápolnával együtt merült fel a XVI-XVIII.
században Zeke vagy Zeöke pallaga nevû
szõlõhegy.

Határába olvadt Csokaly falu, melynek
1313-ban plébánosát említik és amelyet
1371-ben Várasdobossal mondtak határos-
nak. Bocsó falu neve 1322-ben tûnik fel,
mint a Gutkeled nembeli Pál bán fia Mik-
lós birtoka.

1382-ben Szatmár vármegyéhez tartozott.
1386-ban a Madai család egyik ága kihalt és
az általuk birtokolt Bocsó falu birtokrész a
királyra szállt, amelyet Mária királyné Károlyi
Lászlónak és Mihálynak, valamint Várdai Do-
mokosnak adományozott. 1454-ben a lele-

szi országos levéltár egyik oklevele ,,Kis-” és
,,Nagy-Mada” néven említi.

A XIV. sz. közepén a Madai család két
ágra szakadt, a Madai és a Pazonyi ágra. 1406-
ban osztották meg a rokonok egymás közt
a falu belterületét; a határbeli területek osz-
tatlanok maradtak. 1407-ben a Madai, 1454-
ben a Naményi család is birtokos. A XV.
század végén a Lugosy család birtokolta,
akitõl hódmezõvásárhelyi birtokáért cseré-
be bedegdi Nyáry Pál özvegye szerezte meg.
A XV. században a Madai család mellett

birtokosok a Kereky, Vay, majd késõbb a
Békény és Kornya családok. A XVI. sz. vé-
gén a település vásártartási jogot kapott, et-
tõl kezdve mezõvárosként említik.

1772-ben birtokosai voltak: Patay Sámu-
el, Pogány László, Bay István, Bersenyi Jó-
zsef, Nyiczky Ferenc, a Vay család, Szabó
Pál, Járay János, Bégányi György, Apagyi
Sámuel, Nagy Péter, Gróf Haller Sándorné,
Hunyadi és Péchy családok. A XIX. század
elsõ felében a Bay, Uray, Somossy, Bernáth,

Berzsenyi, Szemere, Szabó, Hunyady, Jármy,
Csébi Pogány, Báji Patay és Péchy családok-
nak volt itt birtoka. Közéleti szereplésével
és mûveltségével tûnt ki az ekkori nemes
családok közül a Báji Patay család, ezen be-
lül is Patay István, aki 1830-ban Szabolcs
vármegye alispánja, majd Szabolcs vármegye
követe lett.

Természeti csapások, veszedelmek: 1799-
ben két embert megmart egy veszett farkas,
melybe mind a kettõ belehalt. 1834-ben föld-
rengés volt.

Iskolájáról egészen a korai idõbõl értesü-
lünk; 1659-ben Madán ún. ,,tarisznyás mes-
ter” tanított. Báthori Zsófia – miután ka-
tolizált – üldözésbe vette a református pa-
pokat és tanítókat. Menekülésre kényszerítet-
te a sárospataki iskola tanítóit és tanulóit
is. A sok ,,tógás diák” jórészt Szabolcs me-
gyei egyházközségekben húzta meg magát,
ahol mint ,,tarisznyás mesterek” tanítottak.
1659-ben összeírták azokat a helyeket, ahol
ilyen tanítók voltak, közöttük szerepelt Mada
is. 1867-tõl van önálló postahivatala. 1882-
ben jött létre a Weinstock Farkas és fia ter-
ménykereskedelmi cég. A cég exporttal is
foglalkozott, fõ profilja volt a gabona, hü-
velyesek, burgonya, takarmánymagvak fel-
vásárlása és eladása. 1898-ban megalakult a
Nyírmadai Takarékpénztár, elnöke gr. Vay
Ádám, vezérigazgatója Krausz Mór. Az 1890-
es évek elején a Nyírmadai Kaszinó mûkö-
désérõl van tudomásunk; a lakosok olvasó-
kört tartottak fenn. Ekkor birtokosok vol-
tak: Bay Ferenc, Patay Andrásné, Szegedy
Antal, Péchy Béla, Hunyady István és Kál-
mán és Fried Aurél.1925-ben 100 holdon
felüli birtokosok: Bay Ádám, Bay Ferenc,
Fried Béni, Fried Géza, Fülöp Mór, Gold-
stein Sólem, Hunyady Béla, Hunyady Ist-
ván, Hunyady Kálmán, Weinstock Farkas,
Zoltán Géza és Zoltán Ödönné, Grünvald
Ignác (bérlõ), Nyírmada község. Az 1911-
13-as névtár szerint lakosainak száma 2.538
fõt tett ki.

Nyírmada 1967-ben közigazgatásilag Sza-
bolcs megyéhez és a Baktalórántházi járás-
hoz, legutóbb a Vásárosnaményi járáshoz
tartozott.

korabeli pecsétnyomók 1781-bõl, 1789-bõl és 1848-ból

Mada egy 18. századi térképen (XXVII. col.11.sect.)
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Határidõre
elkészült az új
városközpont
az Európai Uni-
ótól elnyert 45,5
millió forintból.
A Kálvin téren
díszburkolat
d í s z s ö v é n y ,
díszkivilágítás
fogadja az ide
látogatókat.

Településünk új ékessége a
múlt század 30-as éveiben
épült népi lakóház, amely a
szakszerû felújítás után ere-
deti állapotában, kontyos nye-
regtetõvel ad helyet a hagyo-
mányos madai élet és építészet
bemutatásának Az ingatlant
az önkormányzat civil kezde-
ményezésre vásárolta meg és
az unió támogatásával újítot-
ta fel.

Jól szolgálja az itt élõk kom-
fortérzetét a nemrégiben átadott
új, fedett piac.

Némi késéssel
ugyan, de meg-
kezdõdött az ál-
talános iskola
csaknem félmilli-
árd forintos fel-
újítása. Az ön-
kormányzat és az
intézmény veze-
tése hatalmas
,,logisztikai” fel-
adatot oldott meg
annak érdekében, hogy a munkálatokkal párhuzamosan
zavartalanul megkezdõdjön az új tanév.
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Ahogy a jegyzõ látja

Számít az itt élõk véleménye

– Milyen változásokat jelent a várossá válás
jegyzõi szempontból?– kérdeztük Né-
methné dr. Horváth Andreától.

– Ami a testület mûködését illeti, semmi
nem változik. A régiben marad a képvise-
lõk száma, összetétele, javadalmazása,  s a
megtartandó ülések száma sem módosul. A
polgármesteri hivatal tekintetében tovább-
ra is fennáll a jegyzõi gyámhatóság, viszont
létrejön a több települést érintõ gyámhiva-

Az immár várossá lett Nyír-
mada legidõsebb polgára a Rá-
kóczi utcán lakó Éles Gyuláné,
aki 1912. augusztus 25-én szü-
letett, azaz nemrég betöltötte a
97. életévét.

Augusztus 27-én kezdõdött és szeptember
27-éig tart az a kérdõíves felmérés, amely-
nek az a célja, hogy összegyûjtse a települé-
sünk fejlõdésének folyamatát, a lakosság ál-
tal kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat
tükrözõ információkat. Az önkormányzat
számít a lakosság együttmûködésére, hiszen
a Nyírmadán élõk, a gazdasági szereplõk
tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül
nem lehetséges a helyi igényeknek megfele-
lõ fejlesztések elõkészítése.

Arra terjedelmi okok miatt nincs lehetõ-

ségünk, hogy a kérdõívet az újságban köz-
readjuk, ezért mindenkit arra biztatunk,
hogy számítógépén kattintson városunk hi-
vatalos honlapjára:

 (www.nyirmada.hu),
ahol megtalálja a megválaszolandó kérdése-
ket. Ha nem áll módjukban az internet hasz-
nálata, a polgármesteri hivatalban is meg-
kaphatják a kérdõívet, s a papírok kitöltésé-
vel is kifejezhetik véleményüket. Ne késle-
kedjenek tehát, hiszen mindannyiunk kö-
zös jövõje a tét!

csupa leg... A város – szerintem...

A lapzártakor legfiatatalabb
városlakók: Balogh Valentina és
Balogh Alex 2009. aug. 31-én
születtek. Az ikrek a Gábor
Áron u. 16/a. szám alatt élnek.

Pásztor József
(mail 2009.07.01.)
Ha jók az információim, akkor 2009. jú-

lius 1-je Nyírmada életében egy jelentõsõ
mérföldkõ. Várossá  nyilvánították. Remé-
lem, az informátoraim nem tévedtek, illet-
ve a Köztársasági Elnök aláírta, ez viszont
biztos. Gratulálok, további jó munkát a
város vezetésének!

Kurcz Mária
(mail 2009.07.02.)
Gratulálok a várossá váláshoz! Kívánom,

hogy azok a ,,falusi” értékek (mint például
a szorgalom, biztatás, összefogás, tisztesség),
melyeken nevelõdve megálljuk a helyünket
a világ minden részén, továbbra is jellemez-
zék a városka lakóit, vezetõit!

Mindenkinek vidám és méltó ünneplést
kívánok!

Szegedi Józsefné
(60) nyugalmazott pedagógus:
A városi rang nagy örömmel töltött el.

Remélem ez kedvezõbb feltételeket teremt a
munkahelyteremtõ beruházásoknak. Ez a
feltétele annak, hogy végre csökkenjen a mun-
kanélküliség, növekedjen az életszínvonal.

Nagyon fontosnak tartom a kultúrát, ezért
bízom abban, hogy sikerül rendbehozni a
nagyon rossz állapotban lévõ mûvelõdési
házat.

Kun Melinda
(25) irodavezetõ:
Jól tette az önkormányzat, hogy megcé-

lozta a városi cím elnyerését. Azt várom,
hogy ezáltal több lesz a munkalehetõség,
megújul a mûvelõdési ház és több alkalom
nyílik a szórakozni vágyó fiatalok számára.
Én például szinte minden hét végén Nyír-
egyházára megyek, mert ott van színház,
mozi, étterem. Ezek itt hiányoznak, pedig
szerintem lenne rá igény. Az is igaz persze,
hogy mindig vágyom haza...

Horváth József
(36) közmunkás:
Örülök annak, hogy Nyírmada város lett.

Én elsõsorban azt várom, hogy több mun-
kahely lesz az itt élõknek, mert most a mun-
kanélküliség a legnagyobb gond. Az lenne a
jó, ha itt is lenne gyár, kórház meg ilyenek,
nem kellene messzire utazni, ha gond van.

Balogh Norbert
(26) alkalmi munkás:
Nyírmadának elég sok lakosa van, ebbõl

a szempontból várossá lehetett nyilváníta-
ni. Szépek az utak, a járdák, a parkok is.
Haladunk a korral és ez jó, de a magasabb
szintet mi nem érzékeljük, s szerintem a
megélhetés sem fog javulni. Csak rosszabb
ne legyen!

tal, amelynek felügyelete szintén jegyzõi ha-
táskör. Ugyancsak több községet érint az
elsõ fokú építésügyi hatósági jogkör, a dön-
téseket egy építész szakember fogja elõkészí-
teni. Természetesen ki kell cserélni a bélyeg-
zõket, a feliratokat (ez már megtörtént), fo-
lyamatos munkát ad az önkormányzati ren-
deletek az új helyzetnek megfelelõ átírása, a
számítógépes sablonok kijavítása. Az intéz-
mények életében a változás mindössze annyi,
hogy át kell dolgozniuk az alapító okiratot.


