
A 2010. április 11-én megtartott ország-
gyûlési képviselõ választás 1. fordulójá-
nak eredményei
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Választópolgárok száma: 3509
Szavazáskor megjelent: 1911
Részvételi arány (% ) : 53,49
Érvényes szavazatok száma: 1877
Érvénytelen szavazatok száma: 34

Egyéni:
Név               Szavazatok száma (db)

Adorján Béla
Dr. Czomba Sándor
Daróczy Pál
Dr. Kapolyi László
Dr. Legény Zsolt

Területi listás:
Választópolgárok száma: 3509
Szavazáskor megjelent: 1911
Érvényes szavazatok száma: 1885
Érvénytelen szavazatok száma: 26

Párt               Szavazatok száma (db)

MSZP
Munkáspárt
LMP
Fidesz KDNP
CM
MSZDP
Jobbik
MDF

A választáson 1911-en adták
le voksukat
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                   Az anyák napját osztályonként ünnepelték az iskolában

Nyírmada Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a MADA-KOMM Nonprofit Kft. ügy-
vezetõi álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek
– minimum mûszaki- építõipari szak-

középiskolai végzettség
– hasonló szakmai területen eltöltött ve-

zetõi-szakmai gyakorlati idõ, min. 5 év.
A pályázathoz csatolandó:
– a végzettséget igazoló okmány hiteles

másolata
– szakmai önéletrajz
– a kft. vezetésére vonatkozó szakmai

program
– erkölcsi bizonyítvány

A vezetõi megbízás 2010. július 01.
napjáig 2015. június 30-ig 5 év idõtartamra
szól.

Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázatokat Nyírmada Város Polgár-
mesteréhez kell benyújtani

4564. Nyírmada, Ady Endre út 16.
Telefon: 45/492-100; 45/492-049
Pályázat benyújtásának határide-

je:  2010. május 31.

Pályázat elbírálásának határideje:
2010. június 30.

A pályázat a Madai-Hírek 2010. május
hónapban megjelenõ számában kerül köz-
zétételre.

Pályázat

beszéljenek a számok

Elbûvölõ
tavaszi

virágpompába
öltözött

a természet
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Gyermekvédelmi tanácskozás
Immár nyolcadik alkalommal rendez-
tük meg a nyírmadai gyermekvédelmi
munkát értékelõ gyermekvédelmi ta-
nácskozást március 18-án. A rendezvé-
nyen a települési észlelõ- és jelzõrend-
szer tagjai vettek részt, s értékelték a
2009. év  gyermekvédelmi  történéseit
az eredményesebb együttmûködés meg-
valósítása érdekében.

A mindennapos gyermekvédelmi problé-
mák megoldása mellett szó esett a családok
egyre fokozódó elszegényedésérõl, a közüze-
mi díj-hátralékok okozta anyagi problémák-
ról, a sokproblémás családok emelkedõ szá-
máról és a segítõ kapcsolatban mûködõ csa-
ládgondozás nehézségeirõl is.

Örvendetes hírként adtunk számot arról,
hogy településünkön – az eddig szükséglet-

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy ez év március 1-jétõl a bakta-
lórántházi háziorvosi központi
ügyeleti ellátás telefonszáma megvál-
tozott!

Az ügyelet az alábbi telefonszámon ér-
hetõ el:

42/552-130
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a ké-

szülék rögzíti a hívásokat.
A központi ügyeleti ellátás székhelye:

Baktalórántháza, Jókai u. 3.

Az ügyeleti ellátás:
hétköznap 16 órától másnap reggel 8

óráig;
hétvégén, illetve pihenõ- és ünnepnapo-

kon az alábbiak szerint:
péntek 16 órától – szombat 8 óráig
szombat 8 órától – vasárnap 8 óráig
vasárnap 8 órától – hétfõ 8 óráig.

hiányként jelentkezõ ellá-
tási forma – a 0-5 éves kor-
osztály számára nyújtott
komplex szolgáltatás-cso-
magot kínálva megkezdte
mûködését a Mocorgó
Gyerekház, melynek mun-
katársai a helyi észlelõ- és
jelzõrendszer tagjaiként
kapcsolódtak be a gyer-
mekvédelmi munkába. A
tanácskozás kötetlen, jó
hangulatú beszélgetéssel
zárult a települési gyer-

mennyi jelzõrendszeri tag áldozatkész, segí-
tõ közremûködését, s a 2010-es évre hason-
ló pozitív együttmûködést, jó egészséget
kívánunk mindenkinek!
       Haklik Attiláné intézményvezetõ

Húsvétváró nap a Mocorgó Gyerekházban

mekvédelem témában, s megerõsödni látszott
az a partneri együttmûködés, amely a haté-
kony gyermekvédelmi munka alapkövét is
jelenti egyben.

Ezúton is szeretnénk megköszönni vala-

Március utolsó napján húsvétváró napot
tartottunk a Mocorgó Gyerekházban. A
programok között szerepelt húsvéti tojás-
keresés, nyuszi arcfestés, játék és zene.

Véradók Nyírmadán

A következõ napokat is a húsvéti készü-
lõdés jegyében töltötték el a gyerekházba járó
gyerekek és szüleik. A  dolgozókkal közösen
készítettek húsvéti ajtó- és ablakdíszeket, to-
jást festettek és sárgatúrót fõztek.

Nagyon örülök, hogy e napon sokan el-
látogattak hozzánk. A gyerekek és felnõttek
egyaránt nagyon jól érezték magukat. To-
vábbra is szeretettel várjuk az óvodába még
nem járó gyerekeket és szüleiket hétfõtõl pén-
tekig 8-tól 12 óráig változatos programok-
kal, a gyerekeket játékos fejlesztõ foglalkozá-
sokkal.

Buza Andrea
Gyerekház-vezetõ

,,Kisnyuszik” a Mocorgóban

Véradás nincs véradók nélkül, s így van ez
Nyírmadán is. A rendszerváltás elõtt a vér-
adások szervezésekor – évente kétszer – a
munkahelyekre koncentráltunk. Azóta sok
munkahely megszûnt, így összevont véradá-
sokat tartunk települési szinten, évente há-
romszor.

Sajnos a résztvevõk száma egyre csökken.
Hajdan a munkahelyeken 40-50 önkéntes
nyújtotta a karját, mostanában jó, ha 30-an
eljönnek. Az okokat csak találgatjuk – a va-
lóságos választ nem tudjuk.

Szerencsére azért ma is vannak adni aka-
ró emberek. Bizonyítja ezt, hogy 2004-ben
tízszeres véradásért húszan, húszszorosért
öten, huszonötszörösért ugyancsak öten,
harmincszorosért hárman kaptak kitüntetést.

2008-ban Mudri Barnabás  ötvenszeres, 2009-
ben Bobecis János hatvanszoros véradásért
vehetett át elismerést a Vöröskereszt által
szervezett Véradók Napján. Idén Szabó Csa-
ba, Jókai u. 37. szám alatti lakos köszönt-
hetjük majd hatvanszoros véradóként.

Molnár Lajosné
a Vöröskereszt vásárosnaményi

területi szervezete

orvosi ügyelet

Az Együtt Egymásért Összefogás a Ro-
mákért Egyesület ezúton köszöni meg a
támogatóinak, hogy felajánlásaikkal támo-
gatták részvételünket a majálison, külö-
nösképpen az alábbi személyeknek: dr.
Legény Zsolt, Krivács László, EVIKER
Kft., Katona Zoltán, Csonka András,
Szojma Péter, VÉNUSZ Áruház, Iklódi
László, Krivács Csaba, id. Krivács And-
rás, Magos István, ÁRVARÁZS, Pankotai
Pál, SMALL TRADE, Járomcsák János.

köszönet
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A Városházáról jelentjük
A megszokottól eltérõ napon (hétfõ he-
lyett csütörtökön), eltérõ idõpontban
(nem 13, hanem 14 órától) és szokat-
lanul hosszan (este 6-ig) tanácskozott
április 29-én a képviselõ-testület.

A vita nem annyira a megtárgyalandó
napirendi pontok számossága, mint inkább
néhány téma fontossága miatt húzódott el.

Pénzügyek, fejlesztések

Kálmán Béla polgármester arról tájékoz-
tatta a testületet, hogy a korábban emlege-
tett, a foglalkoztatás bõvítésérõl szóló prog-
ram az elsõ körben továbbjutott, a pályáza-
tot június 30-áig benyújtjuk, nyerési esélye-
ink jók. Benyújtották és befogadták az in-
tegrált városfejlesztést és a kerékpárút építé-
sét célzó pályázatokat, a (remélhetõleg pozi-
tív) döntés hamarosan megszületik.

A szõlõlaposi fejlesztésekre irányuló tu-
risztikai megállapodások megkötése megtör-
tént, s az iskolába is megérkeztek a tízmilli-
ós eszközbeszerzési pályázaton nyert pénz-
bõl a bútorok, technikai berendezések.

Ezután következett a 2009. évi gazdálko-
dásról szóló beszámoló, azaz a zárszámadás
elfogadása. Juha Bertalan pénzügyi csoport-
vezetõ elõterjesztésének fõ megállapítása:
„Összességében értékelve a 2009. évi önkor-
mányzati gazdálkodást úgy ítéljük meg, hogy
az elõzõ évektõl még kedvezõtlenebb pénz-
ügyi helyzetet figyelembe véve kellett gon-
doskodni az önkormányzat kötelezõ felada-
tainak ellátásáról, az intézményhálózat fo-
lyamatos mûködésérõl. A feszültség oldásá-
ra önkormányzatunk is megtett minden tõle
elvárható intézkedést. Cselekedeteinket nem
csupán a külsõ segítségre való várakozás
motiválta, hanem a lehetõségek határain
belül kiemelt figyelmet fordítottunk a saját
bevételek beszedésére, feltárására, a takaré-
kos, hatékony gazdálkodás követelményének
érvényesítésére, a pályázati lehetõségek ma-
ximális kihasználására.” Az elõterjesztés hoz-
záteszi: mindezek eredményezték a várossá
nyilvánítást.

Személyi kérdések

Mint ismeretes, a képviselõ-testület feb-
ruár 23-án Takács Sándort bízta meg a Mada-
Komm Kft. vezetésével, ezért õ számolt be
a társaság mûködésérõl, a közcélú foglalkoz-
tatás helyzetérõl. Kiemelendõ, hogy a kft.
feladatai nem változtak, gazdálkodása rend-
ben van, s hogy a tavalyi 101 fõvel szemben
(a szociális törvény módosulásával összefüg-
gésben) idén 164-en szerepelnek a közfog-

lalkoztatási tervben. Az elvárások között
fogalmazódott meg, hogy a szervezettség, a
számonkérhetõség érdekében minden mun-
kacsapatnak legyen egy vezetõje, az értéknö-
velõ munkák legyenek piaci elszámolásúak,
s hogy legyen koncepciójuk. A tulajdonos
önkormányzatnak gondoskodnia kell arról,
hogy a társaságnak legyen tényleges, fejleszt-
hetõ telephelye.

Az ügyvezetõ igazgatói teendõk ellátására
az önkormányzat kiírta a pályázatot. (lásd
1. oldal)

Lezárult viszont a pályázati eljárás a Szo-
ciális Ápolási-Gondozási Központ intéz-
ményvezetõi munkaköre betöltése esetében.
A kiírásra hárman adtak be pályázatot, de –
miként azt a szociális és az ügyrendi bizott-
ság is megállapította – két jelentkezõ nem
felelt meg a kiírásnak, mert nem rendelkez-
nek szakvizsgával. Egybehangzóan az eddi-
gi megbízott vezetõt, Szûcsné Mátyus Judit
kinevezését támogatták, már csak azért is,
mivel rátermettségét, alkalmasságát a megbí-
zásos idõszak alatt is bizonyította, ráadásul
madai illetõségû. Mandátuma június elsejé-
tõl öt évre szól.

Mindenfélék röviden

 Hosszú vitát váltott ki az iskola felújí-
tását végzõ kivitelezõ, a Nyírép Kft. azon
kérése, miszerint a befejezés határidejét a tes-
tület június 15-éig hosszabbítsa meg. Azzal
érveltek, hogy a terület átadása késett, az
idõjárás nehezítette a munkát, s több rejtett
hiba derült ki. A többség méltányolva a cég
maximális együttmûködõ magatartását, tü-
relmét, a hétvégeken végzett munkáját (ami
lehetõvé tette a folyamatos tanítást) hozzá-
járult a határidõ meghosszabbításához (ami
egybeesik a ballagással, ám az zavartalanul
megtartható lesz).

 A szervezetfejlesztési terv keretében még
a nyáron alkották meg az esélyegyenlõségi ter-
vet, ami feltétele az uniós pályázatoknak. A
késõbbiekben átdolgozandó tervezetet a tes-
tület elfogadta. Ugyanez vonatkozik a közbe-
szerzési szabályzatra, amely egy szintén javí-
tandó, határozati szintû séma, minta.

 A képviselõ-testület elhatározta, hogy
testvérvárosi kapcsolatra lép a szlovákiai Jászó
városával. A kapcsolat nem elõzmény nélkü-
li, most egy szerzõdéstervezetet fogadtak el,
amely lehetõséget teremt a gazdasági, kultu-
rális, sport terén való együttmûködés elmé-
lyítésére, szervezetté tételére. A dokumen-
tum aláírására Kálmán Béla polgármester
kapott felhatalmazást.

 Tudomásul vette a testület dr. Szalontai
György bejelentését, hogy december 31-ével

fogorvosi praxisát el kívánja adni. Mivel a
fogászati ellátás az önkormányzat kötelezõ
feladata (viszont ingatlana, felszerelése erre
a célra nincs), kezdeményezi, hogy legköze-
lebbi ülésére mind a praxis tulajdonosát,
mind az õt helyettesítõ szakembert meghív-
ja, hogy a jövõrõl egyeztessenek a lakosság
zavartalan ellátása érdekében.

 A környezetvédelmi elõadó foglalkoz-
tatását a közelmúltig Jánd, Pusztadobos,
Gyüre és Nyírmada megállapodás alapján,
városunk gesztorságával oldotta meg (a költ-
ségekhez a munkaidõ arányában járultak hoz-
zá). Mivel a szerzõdés, illetve a referens mun-
kanélküli ellátása lejárt, a hogyan továbbról
hamarosan dönteni kell.

 Az önkormányzat kész foglalkozni az-
zal az ajánlattal, amely a méhnyakrák elleni
védettséget nyújtó oltást adna 13 éves kor-
tól. A program nem ingyenes, de minél több
a jelentkezõ, annál kedvezményesebb az ár-
ajánlat. A költségek kétharmadát az önkor-
mányzat vállalná, egyharmadát a szülõknek
kellene vállalniuk. Elsõként az igényeket
mérik fel.

 Egyre több panasz érkezik az állatmen-
hely mûködésével kapcsolatban (nem meg-
felelõ a felügyelet, sok a kóbor állat) – hang-
zott el a testület ülésén. A rendellenességért
nem a lelkes állatbarátok a felelõsek, hanem
a tisztázatlan helyzet, a megfelelõ telephely
és a pénz hiánya, ezért mielõbb megoldást
kell találni.

 Jó, hogy tavaly nyáron elkészült a Táj-
ház, nem jó viszont, hogy máig nem tisztá-
zódott, ki mûködtesse, mit akarunk vele,
mit mutassunk be ott, milyen költségek
merülnek fel. Mire ezeket a sorokat olvas-
sák, lezajlott az a tisztázó beszélgetés, ame-
lyen az intézményvezetõk, civil szervezetek,
segíteni szándékozó önkéntesek ültek le.

Már bizonyított Szûcsné Má-
tyus Judit a Szociális Ápolási-
Gondozási Központ régi-új in-
tézményvezetõje
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Gazdálkodók figyelmébe!

pót-eboltás

A téli estéken több témában szervez-
tünk szakmai elõadást a mezõgazda-
sági termelõk, gazdálkodók részére.
Így például az alkalmi munkavállalás
szabályairól két alkalommal tartottunk
foglalkozást, az elõadók a Megyei Mun-
kaügyi Felügyelõség munkatársai vol-
tak.

A téma az érdeklõdés középpontjába ke-
rült, szinte a fél megyébõl jöttek hallgatók.

A másik elõadásunk vendégei a Vásáros-
naményi Rendõrkapitányság Közlekedés-ren-
dészeti Alosztály Nyírmadai Rendõrõrs ve-
zetõi voltak.

Mindkét elõadás témája és a végrehajtáshoz
kapcsolódó rendelet sokunkban aggodalmat,
és további adminisztratív  teher- növekedést
világított meg, és nem beszélve a végrehajtás-
hoz kapcsolódó, a gazdálkodókat terhelõ pénz-
ügyi kiadások növekedésérõl.

A lehetõségeink alapján maximálisan igyek-
szünk segíteni a gazdálkodókat a még nem
teljesen kiforrott rendelet értelmezésében,
jelenléti ív és munkaszerzõdés nyomtatvány
biztosításával.

A veszélyes anyagokat (mûtrágya, növény-
védõszer, üzemanyagok)  szállító erõgép ve-
zetõk részére vizsgával egybekötött, kihelye-
zett ADR képzést szervezünk május 7-én az
elõzetes terv alapján.

Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala
értesíti az ebtartókat, hogy az ebek veszett-
ség elleni kötelezõ pót-eboltása

május 19-én szerdán
reggel 7 órától 9 óráig a piactéren lesz.

Az oltás helyére felhozott ebek oltási díja
ebenként: 3 ezer forint.

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

nem oltatja be, az egyes szabálysértésekrõl
szóló 218/1999. (XII. 28.) korm. Rendelet

113. § (1) bekezdése alapján állatbetegség
elleni védekezés elmulasztása szabálysértést
követ el és 50 ezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal büntetendõ.

Akik háznál szeretnék oltatni ebüket, va-
lamint akiknél az ebek számában változás
történt, azt dr. Kozák Gyula állatorvosnak
szíveskedjenek bejelenteni személyesen vagy
a 06/30/968-6833 telefonszámon.

Némethné dr. Horváth Andrea
jegyzõ

                                       A fóliasátrakban is szorgos munka zajlik

A Föld Napja alkalmából április 22-én
ötödször szerveztek szemétgyûjtési akci-
ót településünkön (most harmadszor a
Magyar Közútkezelõ Kht. segítségével).
Ezúttal 30 közcélú foglalkoztatott, a ci-
gány kisebbségi önkormányzat szervezé-
sében 15 személy, mintegy 600(!) diák, 50
pedagógus, 60 óvodás és 8 óvónõ szedett
össze a közterületeken és a város határá-
ban 3, 06 tonna szemetet.

Szászi Ildikó környezetvédelmi referens
ezúton köszöni meg a Közútkezelõnek,
hogy zsákokat, mellényeket, védõkesztyû-
ket adott, Kocsis Béla vállalkozónak, hogy
idén is a kijelölt helyre hordta a hulladé-
kot (amit aztán a kht. szállított el a
kisvárdai lerakóba). S köszönet illeti meg
mindazokat a gyerekeket és felnõtteket,
akik tevékeny részt vállaltak városunk tisz-
tábbá tételében.

Bár jelentõs eredménynek tekinthetõ,
hogy az összegyûjtött szemét mennyisége
a kezdeti 15 tonnáról ötödére csökkent,
továbbra is arra kérünk mindenkit, fi-
gyeljenek a szemetelõkre, szóljanak rá, je-
lentsék be. Annál is inkább szükség van
erre, mert – amint az a képviselõ-testület
ülésén elhangzott – máris újabb illegális
szemétlerakó van kialakulóban a
szõlõlaposi tónál. A munka sziszifuszi…

zöld hírek

Április közepén megkezdõdött a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a te-
rületalapú és több más közvetlen támogatás
egységes kérelmének elektronikus benyújtá-
sa. A kérelem benyújtásának végsõ határide-
je: május 15-e. A 2010-es egységes kérelem-
ben már nem igényelhetõ az energianövé-
nyek kiegészítõ támogatása, valamint a ter-
meléshez kötött Virginia és Burley dohány
kiegészítõ támogatása.

Papíron kell külön nyilatkozatot tenni-
ük május 15-éig azoknak, akik korábban
zöldség-, gyümölcs- vagy dohánytermelõk
voltak, és a szerkezet-átalakítási programban
kívánnak résztvenni. A résztvevõknek a fog-
lalkoztatással, árbevétellel kapcsolatos és a ter-
mesztési technológiai elvárásoknak kell meg-
felelniük.

A gazdálkodók figyelmét felhívom arra,
hogy a hûvös, de csapadékos idõjárásban is
szaporodnak, fertõznek a különbözõ gom-
babetegségek, így például az almafa varaso-
dás, a csont-héjasok monilía gombája, az õszi-
barackosok tafrinás foltossága. Fokozott, kö-

vetkezetes növényvédelemmel a fertõzéseket
mérsékelni tudjuk.

Valamennyi nyírmadai lakos figyelmét fel-
hívjuk arra, hogy a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) június 1-je  és június 21-e között
a ország valamennyi településén általános me-
zõgazdasági összeírást (ÁMÖ)  hajt végre.

Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a nö-
vénytermesztés, az állatállomány részletes fel-
térképezése mellett a mezõgazdaságban fog-
lalkoztatottak összeírására, a mezõgazdasági
szolgáltatások nyújtására és igénybevételére,
valamint a talajmûvelési, öntözési, trágyázá-
si stb. eljárások számbavételére is.

A termelõket, egyéni gazdaságokat egyé-
ni összeírók keresik fel, és személyes beszél-
getés során töltik ki a kérdõíveket. A gaz-
dálkodó szervezetek maguk töltik ki a kér-
dõíveket s postán küldik vissza a KSH-nak.

Mivel az összeírást törvény írja elõ, a kér-
désekre a válaszadás kötelezõ! Kérem, segít-
sék õket!

Mudri Barnabás
                      városi mezõgazdász
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Begyógyul az ön-okozta seb

         (Nem) virágos eset

év katonaság után falura, aztán 1966-ban
Técsõre kerültem. Titkos vágyam találkozott
a lehetõséggel, amikor járási ideggyógyász
lettem, s itt dolgoztam egészen 2001-ig, nyug-
díjba vonulásomig. Munkám mellett köz-
életi-társadalmi szerepet vállaltam, szívügyem-
nek tekintettem a Técsõhöz kötõdõ nagy-
szerû festõ, Hollósy Simon emlékének ápo-
lását (az elsõ szabadon választott kormány
kulturális szakembereinek segítségével kapott
szobrot), a magyar gimnázium megnyitá-
sát, azt, hogy a Kárpátaljára látogató anya-
országiak eljöjjenek Técsõig…

Az áttelepülés egyáltalán nem szerepelt a
terveim között. Rokoni és református vallá-
si szálak kötöttek Sárospatakhoz, s amikor
az 1980/90-es évek fordulóján kinyíltak a
lehetõségek, fiunkat püspöki ajánlással fel-
vették pataki diáknak. Telt, múlt az idõ, ám
tanulása már anyagi kötelezettségekkel is járt.
Dalmay Árpádtól – aki németet tanított a
nagyvarsányi iskolában – megtudtuk, Szûcs
Gyula igazgató német szakos tanárt keres.
Feleségem (német szakos) elsõ kérdése az volt:
hol van az a Nagyvarsány? Amikor Lacit
Patakra vittük, szétnéztünk, Gyula pedig
(Isten nyugosztalja!) elénk tette a papírt: itt

Szöllõsy Tibor és az õ hét évtizede
Él itt közöttünk egy ember, aki idõrõl
idõre megtiszteli lapunkat a világ dol-
gaira érzékenyen figyelõ, igényes stí-
lusú írásaival, akinek van füle a ma-
darak füttyére, van szeme a virágok
nyílására, van szíve a másik ember
fájdalmaira, örömeire, aki nélkül
nincs kulturális esemény a környékün-
kön.

Egy – ne féljünk a jelzõtõl! – reneszánsz
ember, akivel néhány perc után mint régi
ismerõs beszélgetünk történelemrõl és iro-
dalomról, zenérõl és képzõmûvészetrõl, gyö-
kerekrõl és közösségrõl, a mi közös közép-
európai otthonunkról, az emlékek törmelé-
kei alól felbukkanó közös barátokról.

Hogy ki ez az ember?
Adjuk át a szót Szöllõsy Tibornak!
– Beregszászon születtem 1940-ben, de

csak azért ott, mert otthon, Técsõn nem
voltak felkészülve egy több mint öt kilós
baba érkezésére… A Tisza partján fekvõ kár-
pátaljai kisvárosban jártam általános iskolá-
ba, majd orosz középiskolában érettségiz-
tem. Ezt követõen az ungvári egyetemen
szereztem általános orvosi diplomát, s egy

kell aláírni! A döntés  a feleségemé volt, õ
egy évet vállalt, aztán még egyet…

A család immár három különbözõ helyen
élt, s ez így ment hét éven át. Az már eldõlt,
hogy a fiú nem fog hazajönni, a feleségem
is letelepedett, és várt engem. Közben egyre
intenzívebben kezdtem helytörténettel fog-
lalkozni – persze abszolút amatõr módon
–, igyekeztem megismerni Máramaros me-
gye múltját, megjelent két könyvem, publi-
káltam a máramarosszigeti Hollósy Simon
Mûvelõdési Egylet antológiájában. Egyik
pályamunkám jutalmául beteljesült régi vá-
gyam: bejárhattam Erdélyt.

Bár az én koromban új sínekre állni nem
könnyû, 2001-ben, amikor elértem a nyug-
díjkorhatárt, a családom után én is átjöt-
tem.

Hogy kerültünk Madára? Varsányban a
feleségemnek nem volt elég óraszám, itt vi-
szont Ferenczi István akkori igazgató né-
met tanárt keresett, s a nejem azóta is itt
tanít. Hát így lettünk madaiak. Hamar be-
kapcsolódtam a naményi Irodalmi Kör
munkájába, az itteni Nyugdíjasklubba. Már
Técsõn is a város ócskása voltam, azóta is
gyûjtöm a régiségeket, a régi könyveket,
pénzeket, bélyegeket. Idõközben már kilenc
kötetem jelent meg: mûvelõdés-, illetve mû-
vészettörténeti tárgyúak, a református egy-
ház történetérõl, szépirodalmiak. Igyekszem
elhinteni az irodalom iránti szeretetet, mert
úgy látom, az emberek híjával vannak a sok
szépnek. Íly módon küzdöttem le a kezdeti
nehézségeket, a lelki törést, gyógyítom az
önokozta sebet, igyekszem a jót észrevenni,
s ma már jól érzem itt magam. Segít az is,
hogy itt vagyunk a határtól néhány kilomé-
terre, s nem telik el hónap, hogy ne látogat-
nék haza, hogy találkozzam a lányunkkal, az
unokámmal, a régi barátokkal, ismerõsök-
kel. S ez így van jól.

Moszkvában vendégeskedtem a pereszt-
rojka vajúdásának elsõ éveiben. Jártam, bá-
multam a megapoliszt; megdöbbentett a
szürke épület-halmazok egyhangúsága, nyo-
masztó sivársága, mert nagyon hiányzott
valami az ablakokból, az erkélyekrõl, a ker-
tecskékbõl, az üzletekbõl, az esti alkonyt
kísérõ fiatalok kezeibõl… rájöttem. Nem
láttam, nem volt sehol virág!

Elgondolkodtam: nem illett volna, nem
lett volna összhangban a tülekedõ, céltala-
nul õdöngõ-bolyongó, póker-arcú sokaság
hangulatával? Igen, de minden jel, azok hi-
ánya arra utalt, arra emlékeztetett, hogy
nemcsak akkor, hanem addig sem éltek
virágok moszkvai albérletben…

A napokban, mikor a lustálkodó tavasz
kíváncsiskodó sugarai beköltöztek udva-
rainkba, házaink ablakaiba, kiköltöztettem
cserepes virágaimat emeleti lakásom erké-
lyére. Duzzadó bimbóikból pattanni ké-
szültek a szirmok, kezdõdött a színek-illa-
tok lelket-szemet gyönyörködtetõ orgiája.

Szóltam hozzájuk, mert barátságosak vol-
tak, és azt mondják: a virágok szeretik, ha
beszélnek hozzájuk, és meghálálják:  dú-
sabban, színesebben hozzák koronáikat.

Mialatt rendezgettem sorukat, két har-
mincas hölgy sétált el erkélyünk alatt. Az
egyik – hallhatóan – szólt társához:

– Nézd, milyen szép virágok! Olyan lett
az erkély, mint egy virágoskert. Van mun-
ka velük, de megéri, a virágok hálásak! A
megszólított felpillantott, megrándította
vállát, majd reagált:

– Hm! Nekem nincsenek virágaim se a
balkonon, se a lakásban. Megvagyok nél-
külük is!

Nem illett hallgatóznom, de önkéntelen
mindent hallottam, és eszembe jutott a
bölcs mondás: Ki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet! Vajon, aki nem szereti,
az milyen?

Meg lehet élni (jól is) virágok nélkül, de
vajon érdemes? Nem szebb-e velük?

                             Szöllõsy Tibor

M

moszkvai tavasz

                               Szöllõsy Tibor
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Az Apáczai Kiadó által szervezett „Ki lesz az
év legjobb tanítója?” versenyen természetis-
meret tanításával Tóth Zsuzsanna tanító I.
helyezést ért el.

Az Ambrózy Géza megyei matematika ver-
senyen dicséretben részesült: Poór Fanni 6.
A., Mészáros Attila 7. B., Szûcs Marcell 5. A.,
Leskó Regina 5. A., Csorba Anikó 5. A., Cser
Zoltán 8. A., Csonka Fruzsina 8. B.

Alapmûveleti matematika verseny: Faze-
kas Béla felkészítésében (8.osztály): Csonka
Fruzsina 1. hely, Cser Zoltán 2. hely. Cson-
ka Anetta felkészítésében (7.osztály): Mészá-
ros Attila 1. hely. Szegediné Tisza Judit fel-
készítésében (6.osztály): Polyák Evelin 3. hely,
Erdélyi Dávid 6. hely. Szegedi László felké-
szítésében (5.osztály): Leskó Regina 2. hely,
Ábel Gábor 3. hely, Szûcs Marcell 4. hely.

„Szépen, helyesen, magyarul” megyei he-
lyesírási verseny: Kovácsné Kertész Csilla fel-
készítésében (2. osztály): Szabó Bence 2. hely,

       Iskolás versenysikerek
Ponczók Marianna 3. hely, Tóth Boglárka
7. hely. Kliebert Anita felkészítésében (2.
osztály): Szenes Hanna 3. hely, Szenes Péter
7. hely.

Kossuth Lajos Általános Iskola Tiszalök
megyei versmondó versenye: Fülöpné Szûcs
Anikó felkészítésében (4. osztály): Bacsó Bi-
anka 1. hely.

Vértesi Géza matematika verseny: Tóth
Zsuzsanna felkészítésében (3. osztály): Benkõ
Zsófia 6. hely.

„Életet a környezetnek, életet az ember-
nek” nemzetközi természetvédelmi csapatver-
seny Ku-kuts Csilla felkészítésében: Csonka
Fruzsina, Szénási Alexandra, Cser Zoltán 3.
hely.

Észforgató matematika verseny: Lõrincz
Valéria felkészítésében (1. osztály): Bíró
Roland 3. hely.

Varga Tamás matematika verseny: Faze-
kas Béla felkészítésében (8. osztály): Cser
Zoltán országos döntõbe jutott!

Az április 19-23 közé esõ héten tartot-
tuk a Zöld-hetet. Ásványkiállítás és vá-
sár hívta az érdeklõdõket.

Április 22-én, a Föld napján 600 ta-
nuló és 50 pedagógus gyûjtötte a sze-
metet a településen. Megállapítottuk,
hogy a város sokkal tisztább volt mint
az elmúlt években. Az idõsebbek által
lakott utcák gondozottabbak, a gyere-
kek és szüleik teleszórják szeméttel a bol-
tok környékét években. Az idõsebbek
által lakott utcák gondozottabbak, a gye-
rekek és szüleik teleszórják szeméttel a
boltok környékét.

A költészet napján

Beíratkozás
Az április 26-30 közötti héten 82 leendõ elsõ
osztályos beíratását vártuk. Közülük  18-an
nem íratták be a törvényes határidõn belül
gyermeküket. Kérjük, mielõbb pótolják
mulasztásukat!

A jelenlegi 4. osztályos tanító nénik ellá-
togattak a Napsugár Óvoda 2 csoportjába,
ahol megnézték, milyen ügyesek a jövõ tan-
év elsõsei.  Meseországban járva megmutat-
ták számolási képességüket, szóbeli kifejezõ-
készségüket. Ezúton is köszönjük az óvó
nénik munkáját! (Dorka Györgyné, Liga
Edina)

Az iskola is várja az iskolába jövõket má-
jus végén osztálylátogatásra az elsõ osztályok-
ban.

     Zöld hét szemétgyûjtéssel, futással

Az idén kevesebb volt a szétdo-
bált szemét, mint a korábbi évek-
ben

Április 12-én megemlékeztünk a költészet
napjáról Katona Ferencné szervezésében. A
fellépõ, József Attila verseket mondó gyere-
kek mellett Mészáros Attiláné szülõ versmon-
dását is meghallgathattuk.

Édesanyák köszöntése
Az anyák napi ünnepségek az idén is osz-

tálykeretben folytak. Így minden gyereknek
lehetõsége volt  verssel, dallal, ajándékkal kö-
szönteni az édesanyját.

Az egészségért
– Folyamatos az alsó és felsõ tagozatos

gyerekek tisztasági szûrése. Sajnos igen gya-
kori a fejtetû. Kérjük a szülõket, õk is rend-
szeresen ellenõrizzék a gyerekek haját. A fej-
tetû ugyanis szereti a tiszta hajat.

– Megtörtént a 8. osztályosok egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálata.

– A 8-os tanulók megkapták a Hepatitis
B elleni védõoltást.

-– Megtörtént a 6.osztályosok általános
egészségügyi vizsgálata.

– Az 5. évfolyamosok ortopédiai vizsgá-
laton vettek részt. A vizsgálatokat dr. Szege-
di János iskolaorvos és Cseszlainé Szabó
Katalin védõnõ végezték.

Pénteken „ Fuss az egészségedért”
program keretén belül 250 gyerek fu-
tott nevelõivel, testvéreivel, szüleivel,
barátaival. A következõ 6 osztály moz-
gatta meg a legtöbb résztvevõt:  6. A.,
5. B., 8. A., 6. B., 5. C. 6. C..

Május a mérések hónapja. Az Országos Kompetenciamérés a 4. 6.
8.  évfolyamon május 26-án lesz. Az iskolai mérések: matematika
6-8., magyar (helyesírás, olvasás) 6-8., 8. évf. nyelvi vizsga, 8. évf.
informatika. 7. évf. természetismeret.

Májusi
mérések
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A közmûvelõdés híreibõl

Napsugaras hírek – színes programok
Az elmúlt hetekben több olyan alka-
lom is volt óvodánkban, amikor nem
mindennapi módon szórakozhattak a
gyerekek.

Nem mondható sikeres-
nek a Leblanc Gyõzõ és
Tóth Éva szereplésével meg-
hirdetett mûsor, jóllehet
ez nem a mûvészeken mú-
lott.

Hiába a méltányos árú
belépõ, a hírverés, a szín-
vonalas program, az ér-
deklõdés igen mérsékeltnek
bizonyult…

Jól sikerült viszont a
budapesti Pitypang Szín-
ház vendégszereplése. A 3-

4. osztályos 120-150 gye-
reknek ingyen mutatták be
a Mátyás király meg az ör-
dög címû mesejátékot, s
méltán kaptak nagy tapsot.

Ide tartozó hír még,
hogy a mûvelõdési ház
könyvbeszerzésre benyúj-
tott egy 700 ezer forintos
pályázatot. A szükséges 10
százalékos önrészt, azaz 70
ezer forintot a képviselõk
megszavazták.

Vendégünk volt
Leblanc Gyõzõ és
Tóth Éva

Május 1-jén tavaszi körtjátékkal kezdõdött a Nap-
sugár Óvoda kicsinyeinek mûsora

  A Pillangó Bábszínház mûsora min-
dig elrepíti a közönséget a mesék világába:
óriás bábjaikkal, zenés betétdalaikkal elérik,
hogy lekössék a gyerekek figyelmét, s hogy
beleéljék magukat a szereplõk helyzetébe.

  Bûvész vendégünk is volt, csodálkoz-
hattunk a trükkök varázslatán. A gyerekek
figyelték, gondolkodásra voltak késztetve,
néhányan „bûvészsegédek” is lehettek, s a
végén minden csoport kapott egy lufiból
készített ajándékot.

Szép hagyomány  Anyák nap-
ján az édesanyák köszöntése

 A jó idõt megrendeltük arra a napra –
s szerencsére meg is érkezett –, amikor ug-
ráló játékok „nõttek ki” óvodánk udvarán.
A gyerekek nagyon élvezték ezt a napot, még
arcfestésen is részt vehettek.

Ezek a programok a szülõk pénztárcáját
természetesen nem terhelik meg, óvodánk
pályázati pénzbõl valósítja meg.

 Áprilisban lezajlott  az orvosi vizsgá-
lat: dr. Nyéki Tamás, óvodánk orvosa meg-
nézte az iskolába menõ gyerekeket. Ezt meg-
elõzõen Szabóné Jakab Anikó folyamatosan
elvégezte a hallás- és látásvizsgálatot. A gye-
rekek nagy részénél nincs semmi gond, aki-
nek mégis szükség van valamilyen szakren-
delésre elmenni, a védõnõtõl segítséget kap-
nak a beutaló és idõpont kérésében.

Nagy sikert arattak az ugrá-
lós játékok

Nyílt napok
A csoportok folyama-

tosan tartják nyílt nap-
jaikat. Kérjük a kedves
szülõket, éljenek a lehe-
tõséggel, hogy betekint-
hetnek mindennapja-
inkba: hogyan játszunk,
tornázunk, milyenek a
foglalkozások, hogyan
telik egy napunk.

Az édesanyák köszöntésére minden cso-
portban készültek a gyerekek: szép ajándék-
kal, versekkel, dalokkal lepték meg az anyu-
kákat, nagymamákat.

Tanító nénik látogatása
Tavasszal a leendõ elsõs tanító nénik el-

jönnek, s ismerkednek a nagycsoportosok-
kal. Idén Dorka Györgyné és Liga Edina
tartott foglalkozást, amiket az óvónénik is
megtekinthettek munkaközösségi foglalko-
zásként. Mindenki egyetértett abban, hogy
fontos a gyerekek alkalmazkodóképességének
kialakulása: tudjanak megfelelni az iskola el-
várásainak. Az óvodából iskolába való át-
menet minden 6-7 évesnek megpróbáltatást
jelent, s a szülõk odafigyelésén is sok múlik:
rengeteg türelemre lesz szükségük, de ha nem
hanyagolják gyermeküket, ha a tanítókkal
együttmûködnek, meg lesz az eredménye.

Családi hét, és...
Az elmúlt évben hagyományteremtõ szán-

dékkal nagysikerû családi napot tartottunk.
Az idén kibõvítjük családi hétté: négy na-
pon változatos elfoglaltságot kínálunk gye-
reknek, felnõttnek egyaránt:

– 25-én délelõtt szabadtéri mûsorok szó-
rakoztatják az óvodásokat, szülõket, nagy-
szülõket.

– 26-27-én – az eddigiekhez hasonlóan –
autóbusszal visszük a kicsiket a megújult
Nyíregyházi Vadasparkba.

–  28-án játékdélelõttöt szervezünk a szü-
lõkkel, fõzõcskézésre is lehetõség nyílik.

Közeledik a tanév vége. Június elsõ két
hetében a csoportok megtartják évzáró
mûsoraikat, melyekre mindenkit szeretettel
várunk. A gyerekek nyáron is járhatnak óvo-
dába, ám az intézmény június 28-ától július
10-éig zárva tart. Ezt követõen július 12-
étõl várjuk újra az óvodásokat.

anyakönyv

Születtek:
Csonka Leila, Zámbó Erzsébet, Murzsa

Elizabet.
 Házasságot kötöttek:

Kuczmog Sándor és Nagy Szilvia.
50 éves házassági évfordulójukat
ünnepelték április 15-én :

Ács Imre és Doka Erzsébet
 Elhunytak:

Ujj Pálné, Iklódi Gyula, Szücs Imréné,
Jóni Miklós, Molnár Károly, id. Kálmán
Béla, Balogh István, Szirota István, Zámbó
György, Hosszumezei Istvánné.
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   Három éves a NYÍSZASE

A támogatók és sportolóink a születésnapi aján-
dékokkal

Nemrég ünnepelte a
Nyírmadai Szabadidõ és
Sport Egyesület (NYÍ-
SZASE) hivatalos mû-
ködésének 3. születés-
napját. A jeles évfordu-
lóról ünnepségen emlé-
kezek meg.

Dr. Legény Zsolt alapító
tag már több alkalommal is
sportfelszerelésekkel támo-
gatta a nyírmadai fiatalokat,
s ezúttal sem érkezett üres
kézzel. Állandó szponzo-
runk, a Krivács család   kép-
viseletében ifj. Krivács And-
rás látogatta meg a fiatal spor-
tolókat. Ajándékokat is hozott, különbözõ esz-
közöket, hogy a versenyeken eredményesen
és kellõképen felkészülve szerepelhessenek spor-
tolóink. A támogatók nagy örömet szereztek
a gyerekeknek az ajándékaikkal. Eúton köszön-
jük az értékes felajánlásokat.

Sok eljöttek a rendezvényre, köztük azok
a támogatónk is,  akik munkájukkal, tudá-
sukkal és tanácsaikkal segítik az egyesület mû-
ködését, s akik szintén köszönetet érdemel-

nek: Pacuk Péter, Katona Zoltán, Földi Fe-
renc Norbert, Sárközi Zsolt, Rebák István,
Kovács Tibor, Kálmán Béla, Jeszenszki Jó-
zsef, Tóth István, Ferenczi István. Szponzo-
raink megígérték, hogy továbbra is szem
elõtt fogják tartani az egyesületünk sorsát és
amennyiben kereteik is engedik, tovább tá-
mogatják az egyesületet.

Szojma Péter
a NYISZASE elnöke

  Labdarúgás: töretlen bizalom
Már az elõzõ számunkban is utaltunk a hul-
lámzó teljesítményre, ám azóta vereségekkel
terhes, igen nehéz (és az elmúlt évek nagy-
szerû teljesítményéhez képest szokatlan) hely-
zet alakult ki csapatunk házatáján, ami ki-
sebb belsõ válsághoz vezetett.

A 17. fordulóban egy küzdelmes meccsen
egy potyaízû góllal 1-0-ra nyert a vendég
Kemecse, majd április 10-én a Létavértes ven-
dégeként hiába játszott jól a madai együt-
tes, a 91. (!) percben lõtt góllal a házigazdák
gyõztek.

Egy héttel késõbb a Tiszalök gárdája volt
a vendég. Miközben a mieink minden léte-
zõ helyzetet kihagytak, az ellenfél a 22. perc-
ben „talált” egy gólt, a vége tehát ismét (zsi-
nórban harmadszor) 1-0-s vereség lett (ta-
vasszal az ötödik). Ezzel visszaestünk a 10.
helyre.

Ekkor Szilágyi Bertalan edzõ felajánlotta
lemondását, ám ezt Kálmán Béla  a NYISE
társadalmi elnöke nem fogadta el. Nyilatko-
zata szerint morális válság nincs, a helyzetek
kimaradásáról az edzõ nem tehet, a gödör-
bõl együtt kell kimásznunk, szükség van a
mester munkájára. Április 22-én összeült az
egyesület elnöksége, s mivel Szilágyi Berta-
lan kitartott távozási szándéka mellett, össze-
hívták az egyesület közgyûlését. Miután
mindenki kifejtette véleményét a kialakult

helyzetrõl, s önkritikát gyakorolt, a testü-
let, a játékosok és a szurkolók egyaránt kiáll-
tak a szakvezetõ mellett, akit így sikerült
maradásra bírni.

A 20. fordulóban  tehát továbbra is  õ
ült a kispadon, amikor a Nyíregyházi Spar-
tacus II. ellen egy hajtós, sok gólhelyzetet
hozó, sportszerû mérkõzésen igazságos 0-0
született.

Lapzártakor (május 8-án): Tuzsér – Mada:
2-1.

A Nyírmada Rendõrõrsön eljárás indult
ismeretlen tettes ellen, aki április 1-je és
24-e közötti a Nyírmada külterületén ta-
lálható, egy nyíregyházi lakos tulajdo-
nában lévõ kerítéssel körbekerített gyü-
mölcsösbõl a vezér-drótokat elvágva eltu-
lajdonított összesen 128,5 méter 150 cm
magas kerítésdrótot, mintegy 50 ezer fo-
rint értékben. Az adatgyûjtés során a beje-
lentést követõ napokban kiderült, hogy a
bûncselekmény elkövetésével két nyírma-dai
lakos megalapozottan gyanúsítható, egyi-
kük a nyomozás eddigi adatai szerint még
fiatalkorú. Az eltulajdonított kerítésdrót a
városban lakó három további személynél
megtartott házkutatások során megkerült,
részben már kerítésnek beépítve.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
április 28-ára virradóra az ablakot betör-
ve bement egy nyírmadai lakos tulajdo-
nát képezõ, a város külterületén található
gyümölcsösben lévõ tároló épületbe, és
az ott leállított MTZ 50. típusú munka-
gép üzemanyag tankjából eltulajdonított
40 liter gázolajat mintegy 12 ezer forint
értékben. A nyomozás során megállapí-
tották, hogy a bûncselekmény elkövetésé-
vel két fiatalkorú és egy felnõtt nyírmadai
lakos megalapozottan gyanúsítható. Ki-
hallgatásuk során a cselekmény elköveté-
sét elismerték, a felnõttkorú személytõl a
gázolaj eltulajdonításához használt mû-
anyag kannákat lefoglalták.

Április 29-én a délutáni órákban a Vá-
rosõrség munkatársai az  Ady Endre úton
tettenértek egy fiatalkorú és egy felnõtt
korú helyi lakost, akik a kerítésen átmász-
va bementek a Mada-Komm Kft. körbe-
kerített telephelyére és onnan különbözõ
alumínium alkatrészeketloptak el mintegy
15 ezer forint értékben. A tettenért sze-
mélyektõl az eltulajdonított értékeket a
helyszínen lefoglalták. Kihallgatásuk során
a bûncselekmény elkövetését elismerték.
Az ügyben a nyomozást a Vásárosnaményi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
folytatja.

Április 28-án az országosan elrendelt
„Tis Pol” akció keretében a Vásárosna-
ményi Rendõrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Alosztály munkatársai közlekedés-
rendészeti ellenõrzést tartottak, trafipax
sebességellenõrzõ berendezéssel. Az akció
során 7 személy ellen közigazgatási eljá-
rást kezdeményeztek, 5 esetben szabálysér-
tési feljelentés tettek, 3 alkalommal külön-
bözõ összegû helyszíni bírságot szabtak
ki, 1 embertõl pedig a helyszínen elvet-
ték a forgalmi engedélyt. A megengedett
legnagyobb sebesség túllépését több eset-
ben regisztrálta a traffipax.

rendõrségi hírek


