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Országgyûlési képviselõnk:

  Kovács Sándor (Fidesz-KDNP)

Kovács Sándor
(Fidesz-KDNP)

Április 6-án rendben lezajlottak a
parlamenti választások, megszülettek
az eredmények, s eldõlt, milyen az
országos pártlisták támogatottsága,
illetve, hogy az egyéni képviselõje-
löltek közül ki nyerte el a választó-
polgárok bizalmát, azaz ülhet be a
parlamenti padsorokba.

  Ismét választunk

május 25-én:

S most lássuk, Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg
megye 5. számú választó-
kerületében (központja
Mátészalka), azon belül
Nyírmadán mit találtak
a szavazóurnában.

A választásra jogosult
73431 szavazópolgár-
ból 42006-an jelentek
meg a szavazókörökben
(57,2 százalék) és 41318
érvényes szavazatot ad-
tak le.

Az elsõ három helyen végzett jelölt:
1. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP):

21062 szavazat (50,98 százalék),
2. Dr. Apáti István (Jobbik): 11200 sza-

vazat (27,11 százalék),
3. Halmi József (MSZP–Együtt–DK–

PM–MLP): 7514 szavazat (18,19 százalék).

Városunk-
ban a 3579
választópol-
g á r b ó l
mindössze
1661-en ad-
ták le szava-
z a t u k a t
(46,69 száza-
lék), az érvényes voksok száma 1599.
Nálunk a jelöltek közötti verseny az aláb-
biak szerint végzõdött:

1. Kovács Sándor:      749 szavazat
2. Dr. Apáti Sándor:   415 szavazat
3. Halmi József:         351 szavazat

Nyírmadán az országos listákra lea-
dott szavazatok a következõképpen ala-
kultak (csak az elsõ három helyezett):

1. Fidesz-KDNP:       737 szavazat
2. Jobbik:                371 szavazat
3. MSZP-Együtt -DK-PM-MLP:
                             331 szavazat.

Hamarosan európai parlamenti vá-
lasztásokat tartanak az Európai
Unió minden tagállamában, így Ma-
gyarországon is. A választás idõ-
pontja:  2014. május 25.

A választás egyfordulós, listás szavazás,
csak pártok indulhatnak rajta. Hazánk
mandátumainak száma: 21. A mostani vok-
solás aktualitását az adja, hogy éppen 10
éve lettünk az EU tagállama, s ezúttal 2004
és 2009 után harmadszor dönthetünk ar-
ról, kik képviseljék hazánkat a strasbourgi
testületben.

A szavazáson való részvétel fontosságát
azzal is hangsúlyozzuk, hogy városunk
különösen sokat köszönhet az EU-nak,
hiszen segítségük nélkül például nem
szépült volna meg kívül-belül az iskola, a
mûvelõdési ház, nem épült volna új város-
háza, fedett piac, nem gazdagodott volna
óvodánk. A szavazás helye ugyanaz, mint
legutóbb.

Nemzeti ünnepünk Majális

Március 14-én emlékeztünk
együtt az 1848-49-es forrada-
lom ésszabadságharc hõseire. A
városunkat vezetõ tisztségvise-
lõk  után a település intézmé-
nyei, civil szervezetei helyezték
el a megemlékezés koszorúit. Az
ünnepi megemlékezésen az
általános iskolás gyerekeknek
adtak látványos mûsort.

Képünkön: koszorúzás  a ‘48-
as emlékmûnél.

                   Mi éltünk állampolgári jogunkkal

Május elsején a
sportpályán Kál-
mán Béla polgár-
mester köszönti
a város lakóit, az
óvodások pedig –
a hagyományok-
nak megfelelõen
– felöltöztetik a
májusfát, verssel
és dallal köszöntik a tavaszt és az
anyák napját.

A programot színesíti, hogy a szo-
kásos amatõr labdarúgó mérkõzé-
seken kívül (amelyekre a helyszínen
lehet jelentkezni) pályára lép a Deb-
receni VSC  (a Loki) öregfiúk csapata
itteni sporttársaik ellen.

Természetesen most is lesz kürtõs-
kalács és üdítõ és sör, s lesz alkalom a
gyerekeknek játszásra is.

A szervezõk szeretettel várják
városunk valamennyi lakóját és a szép
tavaszi napsütést.
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Lapunk elõzõ számában bemutat-
tuk dr. Szõllõsi Gábort, a II. számú kör-
zet új háziorvosát. Azóta a képviselõ-
testület megkötötte vele, azaz a SIOR
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyveze-
tõjével  a feladat-ellátási szerzõdést, és
április 1-jétõl megkezdte munkáját a fi-
zikailag is külön álló rendelõben.

 A Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség március 7-én Budapesten tartott
tisztújító közgyûlése egyhangú szavazattal
újabb két évre elnökévé választotta Krivács
Andrást, a baktalórántházi Fenyves Szálloda
és Konferencia Központ szállodaigazgatóját.

 Költségvetésünket érinti, hogy a társult
települések elfogadták a Humán Szolgáltató
Központ, a családsegítõ és a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás mûködtetéséhez a lakos-
ságarányos hozzájárulást. Amíg a pénz meg-
érkezik a számlánkra, önkormányzatunk te-
szi be a szükséges összeget.

 Március 26-án a gazdákkal született meg-
állapodás nyomán jelentõsen megnagyobbo-
dott a megszépült, kibõvített óvoda udva-
ra. A következõ lépés az új terület „belakása”,
játékok telepítése lesz. Végre megérkezett az
óvoda használatbavételi engedélye is.

 A temetõ területe is bõvülhet, ha a
tulajdonossal való egyeztetés után sikerül
megvásárolni a mintegy 2,5 hektáros
akácerdõt. Mivel az erdõ állami telepítési
támogatással létesült, vagy állni kell a kivonás
tetemes költségét, vagy ugyanakkora területet
telepíteni (ez utóbbi a cél). A temetõ kapu-
ját a korábbi pályázatunk terve szerint építi
meg a szolgáltató.

 A Szociális Városrehabilitáció Nyírma-
dán elnevezésû projekt közbeszerzése meg-

hírek röviden

történt, a közeljövõben elkezdõdhet öt út
felújítása, az Ady Endre utca parkosítása,
szelektív szigetek, játszóterek  kialakítása, a
közvilágítás korszerûsítése.

 A napenergia hasznosítását célzó pá-
lyázataink révén nyert 200 millió forint
vissza nem térítendõ támogatáshoz a saját
erõt is megnyertük, a támogatás megelõzõ
banki hitel segítségével finanszírozható.

 Miután lejárt a tíz év, ismét esedékessé
vált a rendezési terv elkészítése. A költség-
és idõigényes munka eredménye egy a való-
ságosnak megfelelõ, naprakész, digitális tar-
talommal  és közmûtérképpel bíró doku-
mentum lesz.

 Az éves gyermekvédelmi tanácskozást
március 31-én tartotta a Nyírmadai Humán
Szolgáltató Központ. Értékelték a jelzõrend-
szeres szolgálat éves mûködését, áttekintették
a település gyermekjóléti alapellátásának
valamennyi formáját. A tanácskozás során
megállapították, hogy a jelzõrendszeres szol-
gálat és a gyermekvédelem területén is haté-
kony együttmûködés alakult ki a sikeresebb
munkavégzés érdekében.

Rendhagyó volt a képviselõ-testület
március 27-én tartott ülése.

Annyiban mindenképpen, hogy a
meghívóban szereplõ hat napirendi
pontból néggyel szinte percek alatt vé-
geztek, ezzel szemben a civil szerve-
zetek képviselõinek tájékoztatója, vala-
mint a szokásos „egyebek” órákig tar-
tott (viszont tartalmas volt, sok tanul-
sággal szolgált).

Az alábbiakban városunk civil világá-
val ismerkedhetnek meg.

A mi kis falunk…
A hivatalos nevén A Mi Kis Falunk Hely-

történeti és Községszépítõ Egyesület képvi-
seletében Juha Bertalanné tájékoztatta a
képviselõket tevékenységükrõl. Elmondta,
hogy segítik településünk építészeti, kör-
nyezeti és természeti értékeinek megõrzé-
sét, korszerû és esztétikus fejlesztését. Fela-
datuknak tekintik Nyírmada hagyomá-
nyainak ápolását, gyûjtését és megóvását,
a történelmi értékek védelmét és megis-
mertetését, a lakosság szülõhely iránti szere-
tetének erõsítését. Céljuk a hátrányos hely-
zetû társadalmi csoportok esélyegyenlõsé-
gének elõsegítése is.

A 2005-ben alakult közhasznú egyesület
53 tagú, évente 3-4-szer tart közgyûlést.
Munkáját 7 tagú  vezetõség irányítja, alap-
szabály, ellenõrzõ bizottság segíti, éves
munkaterv és költségvetés alapján dolgoz-
nak.                  (folytatás a 3. oldalon)

Lakossági összefogás   –

Hirdetmény
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a Patay
István Általános Iskolában az elsõ osztályo-
sok beíratása a 2014-2015-ös tanévre a
következõ idõpontokban tartjuk:

Április 28-29-30 (hétfõ, kedd, szerda) 8
óra és 18 óra között. Helye: a fizika-kémia
terem az emeleten (Honvéd út 36-38).

A beíratáshoz szükséges:
 a gyermek születési anyakönyvi

kivonata;  a gyermek TAJ száma;  a
gyermek azonosítására alkalmas, nevére ki-
állított lakcímkártya;   tartózkodási hely
(állandó bejelentett lakcím hiányában);  a
szülõk személyi igazolványa;  óvodai
szakvélemény (óvoda adja át).

A szülõknek nyilatkozniuk kell a szülõi
felügyeleti jog gyakorlásáról, ezért mindkét
szülõ megjelenése szükséges. Felhívjuk a szü-
lõk figyelmét,  hogy gyermekük beíratásának
elmulasztása esetén az iskola tájékoztatja a
kormányhivatal járási hivatalát.

                   Kovács Tibor igazgató

Tavaly márciustól 158 ember foglalkoz-
tatását sikerült megoldani. A program az
év végéig tartott.  Novemberben 138 sze-
mély ki kellett emelni az induló hétféle OKJ-
s képzésre. Ezt a létszámot december 31-éig
visszatöltötték. A 138 fõ foglalkoztatása múlt
év november 1-jétõl ez év április végéig meg
lett hosszabbítva.

 Idén január elsejétõl újabb 110 munka-
nélküli foglalkoztatására kapott lehetõséget
a MadaKomm Kft. Ebben a programban
(a téli átmeneti idõszakra) újabb 23 fõt
kaptak. Március 1-jén elindították a START
MG programot, melynek keretében 60
munkanélküli foglalkoztatása vált lehetõvé.
Az MG program 3 ezer méter támrendszeres
uborka termesztésérõl és 3 hektáron egyéb
zöldségfélék elõállításáról szól.

Márciusban a képzések lépcsõzetesen véget
értek, és a dolgozók visszatértek a közfoglal-
koztatásba. Március 29-én újabb 30 személy
foglalkoztatását kellett megvalósítani. A nagy

létszámra való tekintettel az önkor-mányzat
bel- és külterületének tisztán tar-tását, illetve
az intézmények környezetének rendbetételét
végeztetjük el. Április 30-án több mint 300
érintett szerzõdése jár le. Idén az MG keretén
belül marad 60 közfoglalkoztatott, illetve a
munkaügyi kirendeltségen további 50 fõ
foglalkoztatását igényeltük.

   Bõvülõ közfoglalkoztatás képzéssel

Közmunkások újítják fel a
vízelvezetõ árkokat a városban

A baktalórántházi Re-
Cikli Mûhely mellett há-
rom településen szerviz-
pont is megnyílik. Ezek

egyike lesz a nyírmadai május 10-étõl,
amikor érdekes programokkal, hasznos
információkkal és meglepetésekkel vár-
ják az érdeklõdõket. 
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Civil világ Nyírmadán
Lakossági összefogás

–

egy  boldogabb, élhetõbb, biztonságosabb városért

(folytatás a 2. oldalról)
Bevételük az önkormányzati támogatás-

ból, az ezer forintos tagdíjból, a rendezvé-
nyek bevételébõl, pályázatokból és az szja 1
százalékának felajánlásából származik.
Programjaik közül megemlítjük az Erzsé-
bet–Katalin napi és az asszonybált, a kül-
földi és hazai kirándulásokat, a színházláto-
gatásokat, a fogyatékkal élõkrõl való gondos-
kodást, az intézményekkel való együttmû-
ködést. Elhangzott, hogy vállalják a Ferenczi
István által kezdeményezett emléktábla állítá-
sok anyagi támogatását.

A testület több tagja fogalmazta meg elis-
merését és köszönte meg az egyesület tevé-
kenységét.

Adószámuk: 18814059-1-15

Polgárõr Egyesület
Földi Miklós egyesületi elnök írásos beszá-

molóval is értékelte elmúlt évi munkájukat.
A 36-40 tagú egyesületbõl 20-22-en vesznek
részt az aktív szolgálat ellátásában (közbiz-
tonsági járõrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
közös szolgálat a rendõrõrs állományával –
ez utóbbi 175 alkalommal 2100 órában tör-
tént meg). Az év végén a Ladát egy kisebb
fogyasztású Suzukira cserélték, a szolgálati
kocsival csaknem 2700 kilométert tettek meg
(néhány tag saját autóját használja ellenszol-
gáltatás nélkül!).

tisztelte meg jelenlétével  a testület ülését. El-
mondta, szerény anyagi körülmények között
végzik munkájukat, ezért különösen is köszö-
net illeti az önkormányzatot az évi 300 ezer
forintos támogatásáért. Amit tenni tudnak,
az a lélek gondozása, az akarat formálása, az
erkölcs alakítása, a jó választására való nevelés.
Fontosnak tartják a közösség építését (ezt
szolgálják a kirándulások, a búcsúk szervezé-
se), valamint õk a magányos emberek lelki
támasza, gyógyító forrása.

Rendszeresen szerveznek családi napokat,
lelki programokat (elsõ áldozás, bérmálás),
szülõi értekezleteket, s tervezik elõadások
megtartását is. A hitoktatásra vonatkozó kér-
désre válaszolva kifejtette, mivel nem kötele-
zõ, irányítani kell a szülõket, a gyerekeket.
Elhangzott az is, hogy az egyházak részvétele
a városi ünnepségeken erõsíti az ökumenikus
gondolatot.

Romák Nyírmadáért
Egyesület
A közvélemény valószínûleg keveset tud

a Jóni Bertalan vezette szervezõdés tevékeny-
ségérõl, ezért is volt hasznos a testület ülésén
elhangzott tájékoztató. A 30 tagú egyesület
szervezi az iskolában a Roma Hét eseményeit,
ennek részeként a régi mesterségek bemuta-
tását. Tevékeny részesei a szemétgyûjtésnek
(a „temetõtõl a focipályáig”), a városi ünnep-
ségeknek, szerveznek (nem csupán a cigány
gyerekek számára) jótékonysági akciókat,
kirándulásokat.

Nyírmadai
Gazdálkodók,
Kertbarátok
Közhasznú Egyesülete
A már 1991 õszén megalakult egyesületnek

32 tagja van. Annak idején sokan jutottak
földhöz, így fogalmazódott meg az informá-
ció, a szakmai tanácsadás iránti igény – fogal-
mazott az alapító elnök, Mudri Barnabás.
1994-ben váltak közhasznú egyesületté alap-
szabállyal, vezetõséggel, felügyelõ  bizott-
sággal, 3000 forintos tagdíjjal (ezt egészíti
ki az önkormányzati támogatás, valamint az
szja 1 százaléka.

Adószám: 188128-99-1-15).
Az egyesület foglalkozik neveléssel és ok-

tatással (képzéssel), képességfejlesztéssel, is-
meretterjesztéssel, természetvédelemmel, állat-
és környezetvédelemmel, hátrányos helyzetû
csoportok társadalmi esélyegyenlõségének
elõsegítésével.  Az elmúlt években õk szervez-
ték az agrárfórumokat, termékbemutatókat,

a mezõgazdasági könyvhónapot, a konyha-
kertek versenyét, szakmai utakat.

Nyírmadai Szabadidõ
és Sport Egyesület
Elõzõ számunkban részletes tájékoztatást

olvashattak lapunkban az egyesület tevékeny-
ségérõl Szojma Péter elnök jóvoltából. Elsõ-
sorban a hobbisport (és nem a versenysport!)
támogatásának szándékával  alakultak meg
2008 februárjában, s mintegy 110 nyírmadai
(fõleg fiatal) lakost fognak össze. A labdarú-
gás, az asztalitenisz, a kosárlabda népszerû-
sítése mellett felkarolták az önvédelmi spor-
tokat, szakosztályuk egyre népszerûbb. Té-
rítésmentes táboraikról, a városi rendezvé-
nyeken való részvételükrõl, jótékonysági ak-
cióikról ugyancsak olvashattak elõzõ szá-
munkban.

Adószámuk: 18818565-1-15.

Nyírmadai Ifjúsági
Sportegyesület
Kálmán Béla elnök kiemelte: egyesületük

a legrégebbi, hiszen 1922 óta mûködik. Jelen-
leg a labdarúgó és az asztalitenisz szakosztály
kínál sportolási lehetõséget, ám gondjaik bõ-
ven vannak. Az MLSZ megnehezítette a dol-
gukat azzal, hogy állniuk kell a Bozsik prog-
ram (40 gyerek) költségeit, bajnoki formá-
ban mûködtetni kell az U 13-as, U 16-os és
U 19-es csapatot (óriási költséget jelent utaz-
tatásuk, versenyeztetésük a nevezési, pálya-
hitelesítési, bírói díjakkal, MLSZ tagdíjjal,
sportorvosi engedélyekkel…) Bevételük az
önkormányzati támogatásból, az elenyészõ
szponzori pénzekbõl (az EVIKER félmilliója
nagy segítség!), a TAO-pályázatokból szárma-
zik (a belépõdíj igen csekély, hiszen a gyere-
kek, nõk nem fizetnek).

Adószám: 18818565-1-15.
Az infrastruktúra (pálya, kiszolgáló léte-

sítmények, világítás) minden igényt kielégít,
a konditermet pedig már ki is nõtték. Az
évi 10-11 milliós költségvetés kb. 150 (zöm-
mel helyi fiatal) igazolt sportoló mozgásigé-
nyét elégíti ki.

Sajnos asztalitenisz csapatunk megszûnt
(Sallait elcsábították, pótlását nem tudtuk
megoldani, szponzorok nincsenek). A feladat
az, hogy a szabadidõsport keretében megõ-
rizzük a pingpong népszerûségét, alacso-
nyabb osztályban versenyeztessük a gyereke-
ket – megmentve ezáltal ezt a szép sportágat.

Végül a polgármester így összegezte a na-
pirendi pont lényegét:

„Fontos, hogy a jól mûködõ civil szerve-
zetekben a tagok jól érezzék magukat, s ennek
legyen kisugárzó hatása településünk egészére.

A teljesség kedvéért a Nyírmadai Nyelv-
és Zeneoktatási Közalapítvány adó-
száma: 18794803-1-15.

Együttmûködnek az önkormányzattal
(amely évente 300 ezer forinttal támogatja
õket), a rendõrséggel, a katasztrófavédelemmel,
az intézményekkel és az egyházakkal. Bevételi
forrásuk még az Országos Polgárõr Szövet-
ségtõl pályázaton nyert pénz (ezt formaruha
vásárlására fordították), s folyamatban van
a szintén pályázaton elnyert összegbõl  a térfi-
gyelõ kamerák felszerelése.

A testület tagjai közül Gerõ Csaba,  Mudri
Barnabás és Kálmán Béla egyaránt méltatta
munkájukat, amelynek nyomán érezhetõen
javult városunkban a közbiztonság.

Római Katolikus Egyház
A felekezetek közül Fülöp Sándor atya

            Rendezvénybiztosítás
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                        Gazdálkodók figyelmébe!

Április a színek kavalkádjának ideje, a gon-
dozott kertek, parkok szemet gyönyörköd-

pingvin tojás

Aki ismeri az élõvilágot az nyilván tudja, hogy a ping-
vin tojással szaporodik. Azt a tojást, amire egyik ked-
ves olvasónk hívta fel a figyelmünket azonban nem
pingvin tojta, hanem ha jól megnézzük, alakja a megté-
veszésig hasonlít egy kis pingvinre. Haklik Attilánét
egyik tyúkja lepte meg talán a közeledõ húsvét tisztele-
tére a rendhagyó formájú tojással. Ha még nem készült
belõle rántotta, jó helye lesz a hímes tojások között, s
különös formája miatt még azon sem kell majd gon-
dolkodni, hogyan is fessék szép díszesre.

Kötelezõ földmûves nyilvántartás

Egy fûzfavesszõ
sorsa

A  május 1-jétõl hatályos 2013.évi CXXII.
földforgalmi törvény általános szabálya,
hogy földtulajdont, illetve földhasználati jo-
gosultságot csak a földmûves nyilvántartásba
vett személyek, gazdálkodó szervezetek szerez-
hetnek. A nyilvántartásba való felvétel kére-
lemre történik április 30-áig.

Az egy hektárnál nagyobb föld tulajdon-
jogát csak földmûves nyilvántartásban sze-
replõ természetes  személy, illetve a föld hasz-
nálati jogát csak földmûves nyilvántartásba
vett természetes személy vagy mezõgazdasági
termelõszervezet kaphatja meg. Az általános
szabály alóli kivételeket és a földmûves re-
gisztrációtól mentes alanyi kört a Földforgal-
mi törvény 40. § (2)-(5) bekezdései részle-
tesen tartalmazzák. Pl. közeli hozzátartozók
közötti földtulajdon átruházása esetén a
tulajdont szerzõ  hozzátartozónak nem kell
földmûvesnek lennie.

A földmûves nyilvántartásba vétel meg-
történtét a május 1-jétõl induló földtulaj-
donjog és földhasználati jog megszerzésre
irányuló eljárásokban ellenõrzi a földhivatal.
A földmûves nyilvántartásba vételt nem he-
lyettesíti a földhivatalhoz 2014. január 1-
jétõl benyújtott földhasználati kérelmeken
tett nyilatkozat. A nyilatkozatok alapján szer-
zett földhasználati jogosultságokat a föld-
mûves nyilvántartás  alapján a földhivatalok
utólag ellenõrzik. A 2014. május 1-jét kö-
vetõen a megyei vagy a járási földhi-
vatalokhoz érkezõ, a föld tulajdonjogának
megszerzésére irányuló szerzõdések vonat-

kozásában az engedélyezésnek, illetve a be-
jegyzésnek szintén feltétele, hogy az érkezést
megelõzõen megtörténjen a nyilvántartásba
vétel.

A földmûves nyilvántartást a járási föld-
hivatalok vezetik. A nyilvántartásba vételi
eljárás díjmentes. Az ehhez szükséges nyom-
tatvány a földhivatal honlapjáról letölthetõ,
vagy  beszerezhetõ a mezõgazdászi irodánk-
ban. A kérelmek tartalmazzák a mellékletként
benyújtandó  igazolások felsorolását is. Pl.
mezõgazdasági szakképesítést igazoló okirat,
vagy érvényes õstermelõi  igazolvány 2011,
2012 és 2013-as betétlappal, amelyen fel van
tüntetve a tárgyévi árbevétel. A  kérelmeket
a kérelmezõ mezõgazdasági üzem központja
vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése
szerint illetékes földhivatalhoz kell benyúj-
tani.

A nyilvántartásba vétel részletes szabályait
a 38/2014. (II.24.) Kormányrendelet tartal-
mazza. Az ezzel kapcsolatos értesítéseket kü-
lön is megküldtük a területlapú támogatást
igénylõknek (akinek egy hektár területnél
több van).

Tájékoztatom a tisztelt gazdákat, hogy
április 15-étõl megkezdõdik a SAPS, azaz a
területalapú támogatás igénylése. A meg-
szokott módón, elõre egyeztetett idõpont-
ban történik a kérelem beadása. Kérek min-
denkit, hogy a 492-166 –os telefonszámon
keressen meg idõpont egyeztetés  miatt.

tetõ látványt nyújtanak. Tavaly
õsszel a város virágos ágyásaiba
árvácskákat ültettek, amelyeket
a kertészeti csoport Balogh Fe-
renc vezetésével magról nevelt.
A múlt év a tapasztalatszerzés
ideje volt, most már csak foly-
tatni kell a megkezdett munkát,

amelynek az eredményében most gyönyör-
ködünk.

Csodálatos dolog a tudás, a tehetség, a
kézügyesség és nem utolsó sorban a tenni
akarás és a munka szeretete. A minden évben
megrendezett termék kiállításra használjuk
kellékként a fonott kis  kerítést, a kosarakat,
melyek készítõje a Nyírmadán mindenki által
ismert Kun László, aki felkérésemre  szívesen
beleegyezett, hogy megmutatja a kosárfonás,
ha nem is a titkait, de legalább az alapjait.

 Érdekes dolog, hogy egy elsõ ránézésre
jelentéktelen, azt lehet mondani, hulladék
vesszõbõl egy ügyes kezû ember mit tud
varázsolni. Laci bácsi ültetett a kertjébe egy
fûzfát, amelyet az eresz csorgásából össze-
gyûjtött víz táplál.

– Az alapanyagot minden évben ma-
gamnak termelem. A fának minden egyes
ágát, vesszõjét  felhasználom: a karót a futó-
babhoz, paradicsomhoz, a vastagot gyújtós-
nak, a véknyat pedig  kosárfonáshoz. A kosár-
fonást édesapámtól tanultam, õ pedig a szom-
szédtól a kerítés résén keresztül leste el. Szó
szerint elleste, mert õ nem volt hajlandó
megmutatni a mesterség titkait, nehogy
konkurenciája legyen.

Népes családban született Laci  bácsi,. Tíz
gyermek népesítette be a házat. Akkoriban
nem volt sem szociális segély, sem gyer-
mekvédelmi támogatás, sem családi pótlék.
A családot el kellett tartani, ezért kezdett bele
édesapja a kosárfonásba. Elmondás szerint a
testvérek közül csak Laci bácsi sajátította el
a mesterséget. 12 évesen fonta önállóan az
elsõ kosarát.  Beszélgetésünk közben kiderül,
hogy a „fakutya” az a munkapad, amin készül
a kosár. A munka befejezéseként a kosár fülét
rögzíti. Hogy rugalmas és csavarható legyen,
a vesszõt „guzsólni” kell.  Ez két embert
igénylõ munka, amiben szívesen segít Laci
bácsinak a felesége, Katika.

A régi mesterséget hobbiból ûzik, a maguk
és barátaik örömére.

             Az oldalt írta: Fejér Viktória
                       városi mezõgazdász

A kosárfonás több mint szakma,
hobbi és mûvészet Kun László
számára

        Vigyázzunk mindnyájunk virágaira!
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 Négy évtized az iskolábanFelmentési idejét tölti, július elsejétõl
pedig nyugdíjas lesz Katona Barnabás-

né Éva, aki negyven éven át, megszakítás
nélkül dolgozott az általános iskolában.

A derûs, kiegyensúlyozott asszony tõsgyö-
keres madai, és a kisvárdai Bessenyei Gim-
náziumban töltött középiskolai éveket leszá-
mítva mindig is itt élt. Érettségivel, az ügyvi-
teli tagozaton szerzett gyors- és gépíró, vala-
mint jegyzõkönyvvezetõi képesítéssel 1974-
ben jött haza, s állt munkába az iskolában
mint az élelmezésvezetõ helyettese. A rá
következõ évben már iskolatitkár lett. Innen-
tõl kezdve minden változott körülöttem,
igazgatók jöttek, mentek (hetet „fogyasz-
tottam el”), én képviseltem az állandóságot.

Tennivalói szerteágazóak voltak, hiszen
például õ írta be a kis elsõsöket, õ kezelte a
személyzeti anyagokat, õ felelt a levelezésért,
õ vette fel a telefont. Bár évrõl évre több
feladat hárult rá, a fizetése nem nagyon
követte a munka gyarapodását… Szeretett

itt dolgozni, nem csak a pedagógusokkal, a
gyerekekkel is napi kapcsolatban volt, s a
„faluban” is mindenki ismerte Éva nénit.

Férje a vasas szakmában, két felnõtt fiuk
vállalkozásában dolgozik nyírmadai telephe-
lyükön, de a fiúknak Nyíregyházán van egy
nemzetközi fuvarozó cége is. A család a két
kislány unokával vált teljessé.

Nekem mindig a család volt és maradt a
legfontosabb, tyúkanyóként magam köré
gyûjtöm, összetartom õket – mondja, ami-
kor hobbijáról, kedvenc idõtöltésérõl kérde-
zem. Szeret olvasni is, szívesen utazik (bár
ennek természetesen vannak anyagi korlát-
jai…), muszájból kertészkedik is (ez utóbbi
nem tartozik kedvenc foglala-tosságai közé).

Isten bezár egy kaput, de ugyanakkor
kinyit egy másikat – tekint az elõtte álló
évekre.

A nyugdíjas
létet új lehetõ-
ségként fogja
fel, amely  sza-
badságot ad,
mert azt teheti,
ami jólesik, süt-
fõz, jön-megy,
maga osztja be
idejét. Úgy
döntöttek, el-
költöznek Nyír-
egyházára, ott közel lesznek a fiúkhoz, az
unokákhoz.

Három testvérem továbbra is Madán él,
gyakran látogatunk majd hozzájuk is. Furcsa
lesz, de ott is otthon leszek, itt is itthon va-
gyok – válaszolja, amikor aziránt érdek-
lõdünk, nem hiányzik-e majd Nyírmada.

Katona
Barnabásné

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbará-
tok Közhasznú  Egyesület – csatlakozva
„A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország Karcagi mintaprogramjához  –
meghirdeti A legszebb konyhakertek
versenyt városunkban.

Nevezési kategóriák a megmûvelt föld-
terület méretei alapján:

 Balkon  kategória: erkélyen kialakított;
 Mini kategória: 10 – 50 m2

 Normál kategória: 50 m2 felett;
 Zártkert 1. kategória: zöldség;
 Zártkert 2. kategória: gyümölcsös.

Jelentkezési határidõ:  május 10.
Jelentkezés módja: A jelentkezési lap kitöl-

tése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ és le-
adható a Nyírmadai Gazdálkodók, Kertba-
rátok Közhasznú Egyesület tagjainál és a
városi mezõgazdászi irodában.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek,
földterület tulajdonosa vagy annak megmû-
velõje. Jelentkezéskor és a program idején
szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a
kertrõl, ami segíti a bírálók munkáját.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/

balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 külön-
bözõ konyhakerti növény termesztése.

2. A növények megválasztása szabadon le-
hetséges, mindenki igényének megfelelõen

3. A megmûvelt terület legyen ötletesen
kialakított, szép, megfelelõen gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyez-
kedjen el.

5. A megtermelt zöldségek, gyümölcsök
minõsége megfelelõ legyen.

6. Permetezés esetén legyen naprakészen,
szabályosan vezetett permetezési napló.

7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio, öko
módszerek alkalmazása és öntözés esetén a
csatorna- és esõvíz használata.

A kerteket két alkalommal tekintik meg
(június 1-je és augusztus 31-e között) elõzetes
idõpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: szeptemberben  lesz,
a városnapi ünnepségen.

Mudri Barnabás
egyesületi elnök

A legszebb konyhakertek
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Mondd…

Anyák napjára

Mondd ki a szót, mert holnap már késõ
lesz.
Mondd ki a szót, mondd, hogy bocsáss meg.
Légy büszke magadra, hogy meg tudtad
tenni,
Légy büszke, mert tudtál bocsánatot kérni.

Még ma mondd el, hogy mennyire szereted
Ne szégyeld, hogy szemedet ellepik a
könnyek.
Nyujtsd ki a kezedet, simogasd az arcot,
Mert õ volt, ki neked ily életet adott.

Nem bántott õ téged, hogyan is tehette,
Tetteivel, szavaival életedet védte.
Míg  õ van, mindig vár, hív: gyere haza.
Asztala terítve, két karja kitárva.

Elmondhatod mi fáj, mi nyomja a szíved.
Hogy õ hogy van, nem mondod, nem
kérdezed.
Hát ne feledd, kérdezd mi a baja,
Mert az õ hátát már a sok teher lenyomta.

Még ma menj hozzá, köszönd meg létedet.
Még ma, mert holnap lehet, hogy késõ lesz.
Kérjed az áldását, kérjed bocsánatát,
Egyszer majd reád rakja az õsök hagyatékát.

                                Nagy Sándorné

a mûvelõdési ház híreibõl

Köszönet
Köszönjük az önzetlen támogatást a

Gumiplast Kft-nek, a Carbon Black Kft-nek
és ifj. Zékány Andrásnak. Segítségükkel
örömet tudtunk szerezni decemberben az
óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Pályázat gyerekeknek
Rajzpályázatot hirdettek „Szokások és

hagyományok Európában” címmel, illetve
irodalmi pályázatot „Európai mítoszok és

legendák” címmel. A pályamû lehet rajz vagy
vers. Pályázni egyénileg, jeligésen kell. Az
eredményhirdetés  május 1-jén lesz.

Nõnap
Március 7-én, pénteken tartottuk a városi

nõnapi ünnepségünket a mûvelõdési ház-
ban. A mûsort a Patay István Általános Iskola
tanulói és Szirota János „Ciki” szolgáltatta.
A megjelenteket Kálmán Béla polgármester
köszöntötte az önkormányzat nevében egy

cserép százszorszéppel. Az Eviker Kft-nek
ezúttal szeretnénk megköszönni, hogy gon-
doskodott az ellátásról.
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iskolai hírek

A hagyományok-
hoz híven a diák-
önkormányzati ve-
zetõk megemlékez-
tek a 48-as  hõsök-
rõl és  megkoszo-
rúzták Patay István
szobrát iskolánk
épülete elõtt (ké-
pünkön) valamint
Hunyadi Ferenc sír-
ját a temetõben.

Emlékezés a ‘48-as hõsökre

Továbbtanulás
Február 10-én elpostáztuk a továbbtanuló

nyolcadikosok jelentkezési lapjait, akik
összesen 31 intézménybe kérték felvételüket
és 178 helyet jelöltek meg.

Valentin nap

A hetedik évfolyam szervezésében Va-
lentin-napi délutánon vettek részt felsõ
tagozatos tanulóink. Mûsorról a hetedikesek
gondoskodtak.

A családon belüli erõszakról

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
szervezésében minden felsõs tanulónk részt
vesz egy érdekes elõadáson, melynek témája
a családon belüli erõszak.

Látványos sulifarsang

Versenyek idénye
Márciusban elindultak a helyi és megyei

versenyek – anyanyelvbõl, matematikából
és rajzból. Néhány tanulónk már a megyei
versenyekre készül. Büszkék vagyunk rájuk
és felkészítõikre, akik névsorát júniusban
ismertetjük.

Matematika Egy eredményt azonban
kiemelünk, Benkõ Zsófia (7. A.) a Zrínyi
matematika megyei versenyen 3. helyezést
ért el, a Varga Tamás megyei matematika
versenyen 2. lett és bejutott az országos
döntõbe, aminek eredménye még nem
ismert.

Rajz Március 18-án már nyolcadik alka-
lommal rendezték meg Vásárosnaményban
a hagyományos alsó tagozatos körzeti rajz-
versenyt. Idén az Iskolásnak lenni jó téma-
körben készíthették el munkáikat a tanke-
rület számos iskolájából érkezett kisdiákok.
Nyírmadát azok az alsós gyerekek képvisel-
hették, akik elõzõleg már dobogós helyezést
értek el az itthon megtartott háziverse-
nyünkön. Tehetségüket bebizonyítva a
következõ versenyeredményekkel növelték
iskolánk hírnevét:

1. évfolyamon: III. helyezett lett Zámbó
Julianna 1.B; 2. évfolyamon: IV. helyezett
Sápi Zsombor 2.B; 3. évfolyamon: II. helye-
zett Kozma Nikoletta 3.C, III. helyezett
Buda Patrik 3.B.; 4.évfolyamon: II. helyen
végzett Ujj Beatrix 4.A.

Sakk A hagyományokhoz híven több
fordulós sakkverseny zajlott az iskolában.

Követve a hagyományokat febru-
árban megrendeztük a hagyomá-
nyos és elmaradhatatlan farsangi
jelmezbemutatót. A gazdag program
keretében mind a 12 alsó tagozatos
osztály részt vett csoportos
jelmezzel. Kétszáz gyermek lépett
közönség elé a mulatságon. A szülõi
munkaközösségtõl valamennyien
egy-egy labdát kaptak ajándékba.

Eseményeink
 A köznevelési törvény szerint a hit- és

erkölcstan oktatásáról tájékoztatást kell adni
a tanulók szüleinek. Településünk lelkészei
és iskolánk igazgatója ennek március 10-én
tett eleget.

 Március 5-én a Napsugár óvoda mese-
mondó délutánján vettek részt az iskola
pedagógusai.

 A törvény elõírásainak megfelelõen
módosítottuk pedagógiai programunkat.

 A városi nõnapi ünnepségen felléptek
iskolánk tanulói.

 Az intézményben a nõket a férfi dolgo-
zók köszöntötték nõnapon, és Kálmán Béla
polgármesterrel közösen adták át az önkor-
mányzat köszöneteként a virágokat.

 Március 14-én tartotta ünnepi megem-
lékezését iskolánk alsó tagozata. A 2. B. osztály
színvonalas mûsorát délelõtt a kisdiákok néz-
hették meg, majd délután a városi ünnepsé-
gen is nagy sikert aratott a verses-táncos
összeállítás. Az ünnepi mûsor koreográfiáját
Kovácsné Kertész Csilla és Szabóné Szõke
Anikó tanító nénik készítették.

 Sajnos egyre több a megfelelõ családi
háttér nélküli gyerekünk és márciusban há-
rom család gyermekeit emelték ki a családból
és helyezték el nevelõszülõknél.

Az érdeklõdõ tanulók selejtezõkön mérhet-
ték össze tudásukat, ügyességüket.

Eredmények: Balogh Alex I. hely, Balogh
Levente II. hely, Almási Fanni III. hely,
Leskó Balázs IV. hely. Szervezõ tanár: Berecz
László.

Képünkön: a legjobb sakko-
zók felkészítõ tanárukkal

 Iskolánk diákön-
kormányzatának veze-
tõi Kukuts Csilla tanár-
nõvel a megyei diák-
parlamenten vettek
részt Nyíregyházán.

 Az alsó tagozatosok
március utolsó hetében
szervezték meg új téma
hetüket (Ismerjük meg
hazánkat) a program
szervezõi: Sarka László-
né és Szabóné Szõke
Anikó.
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Napsugaras hírekFarsangoltunk, vigadtunk...
Kis óvodásaink is hozzájárultak ahhoz, hogy
a tél lassan átadja helyét a tavasznak: egy egész
héten át tartottak a farsangi mulatságok.

Hagyományteremtõ szándékkal kisze-
bábot is égettünk. Csörgõdobokkal, síppal-
dobbal, népi mondókák, ritmusok kiabálá-
sával zajlott a „téltemetés”.

A hét többi napján tartották a csoportok
a farsangi ünnepségeiket, ahol bemutatkoz-
hattak a jelmezek, tréfás, vicces vetélkedõkben
vehettek részt a gyerekek. A Margaréta cso-
port az Idõsek Klubjának tagjait is megör-
vendeztette vidám mûsorával..

Vendégünk volt…
Február 12-én a madáretetésrõl tartott

élményekkel teli, látványos bemutatót a Na-
pocska és a Margaréta   csoportnak Mudri

Kiszebáb égetésével kergették
el a telet az óvodások

Barnabás agrármérnök és felesége, Marika.
A gyerekek nagyon élvezték az érdekes
bemutatót, fõleg mert sok minden szó sze-
rint kézzel fogható volt számukra: a magvak,
a madarak képei, a fészkek,  faodúk.

Mesedélután
Idén is megrendeztük „mesedélutánt”. A

szervezést a Szülõk Klubja munkaközösség
vállalta.  Március 5-én, szép számú közönség
elõtt 36 gyerek mondta el meséjét, verses
meséjét, ezzel szerezve sok örömet a
jelenlévõknek.  Mindenki megérdemelten
vehette át az emléklapot, kifestõt, s az általunk
készített ajándékot.

               A kis mesemondók

Mocorgó: tavaszvárás, szülõi fórum, mûhelymunka

Bábszínház
Március végén A három kismalac címû

mesét láthatták a gyerekek. A bábmûvészek
a Mûvelõdési Ház szervezésének köszönhet-
õen látogattak el óvodánkba. A zenés  elõadás
nagy élményt nyújtott.

Csalogató
A „Szülõk Klubja” munkaközösség egy

olyan mozgásos délutánt szervez április
végén, ahová szeretettel várjuk majd a
mozgásra vágyó anyukákat, apukákat,
nagyszülõket, akik gyerekeikkel, unokáikkal
együtt szívesen vennének részt egy zenés,
közös tornázáson. Kérünk mindenkit,
figyeljék a Szülõk Klubja híreit a faliújságon!

Indulhat a fõzés
Óvodánk használatbavételi engedélye az

elmúlt idõszakban jogerõre emelkedett, így
már nincs semmi akadálya annak, hogy végre
megkezdõdjön a saját konyhánk mûködése.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki vala-
milyen formában, bármilyen segítségével
hozzájárult óvodánk szebbé, barátságosabbá
tételéhez.

Február végén a Mocorgó Gyerekházban
elbúcsúztattuk a telet, farsangi ünnepséget
rendeztünk farsangi fánkkal Az eddigi leg-
sikeresebb farsangi mulatságunkon nagyon
sok szülõ, nagyszülõ volt kíváncsi a rendez-
vényre, sok szülõ öltözött jelmezbe, õket
díjaztuk is. Az általános iskolások mûsora
tette még hangulatosabbá a délelõttünket,
színes vetélkedõvel fogadtuk a szülõket, s a
gyerekek örömére farsangi arcfestés is volt.

A márciusi a tavaszvárás jegyében telt. A
’48-as ünnep tiszteletére a gyerekek kézle-
nyomatából kokárdát készítettünk márciusi
15-ére. Néhány szülõvel és gyerekkel elláto-
gattunk az emlékmûhöz.

A szülõknek megtartottuk a szülõi fóru-
mokat, a gyermekház dolgozó fórumon a
nõnap jelentõségérõl, a nõiesség megélésérõl
beszélgettünk. Gyerekház segítõ fórumun-
kon a tavaszi nagytakarítás szükségességérõl,
a vegyszerek használatáról, tárolásáról esett
szó. Védõnõi fórum szólt a méregtelení-
tésrõl, az egészséges zöldségek, gyümölcsök,
gabonafélék fogyasztásáról tájékoztatta a
szülõket nyugdíjas védõnõnk.

Tavaszi kézmûves foglalkozásunkon
ablakdíszt készítettünk. A hónap közösségi
rendezvénye az egészségnap volt. A Humán
Szolgáltató Központ dolgozói voltak segít-

ségünkre a vérnyomás, a vércukorszint és a
testsúly mérésénél. Egészséges ételeket és
salátákat készítettünk együtt a szülõkkel,
majd elõadás hangzott el az egészséges táp-
lálkozásról. Évrõl évre egyre több helyi lakos
tér be hozzánk, aminek nagyon örülünk.

Részt vettünk Baktalórántházán egy mû-
helymunkán, melynek témája a hétköznapi
tevékenységek tapasztalatai és hálózatépítés
a gyerekházak között. Délelõtt ellátogattak
hozzánk a borsodi kistérségben nyílt
gyerekházak dolgozói. Betekinthettek a
délelõtti foglalkozásokba, s kötetlen
beszélgetésen válaszoltunk kérdéseikre. A
szülõk is szívesen megosztották élményeiket,
tapasztalatukat. A hónap utolsó napján részt
vettünk a Humán Szolgáltató Központ éves
gyermekvédelmi tanácskozásán.

    Muffintól a bolondok napjáig
Február 13-án Valentin nap alkalmából la-
kóink által készített muffint fogyasztottunk
zenés mulatság keretében.

Február 27-én a farsangra merészebb la-
kóink és néhány dolgozó jelmezbe bújt és
egy-egy mesét elevenítettek meg. Szereplésük
elbûvölte és kellemes perceket okozott az
intézmény lakóinak, dolgozóinak, illetve az
ÁNTSZ munkatársainak, akik intézmé-
nyünkben éppen ellenõrzést tartottak

Március 13-án az intézmény madár-
védelmi programja keretében a lakók és a
Mada-Com Kft. férfi munkásai kihelyeztek

5 darab, a Kft. által készített keltetõ odút
intézményünk területén.

Március 26-án az Idõsek klubjában
Gönczi György rendõr fõtörzszászlós bûn-
megelõzési elõadó a vásárosnaményi Rendõr
Kapitányság Rendészeti Osztályáról a bûn-
megelõzésrõl tartott elõadást.

Április 1-jén „bolondok napján” bo-
londos vetélkedõ keretében küzdöttek meg
egymással lakóink. Csapatokba szervezõdve
oldották meg a feladatokat. Mindenki jól
szórakozott, a végén jutalomban részesültek
a részvevõk.

Szociális Ápolási Gondozási Központ:
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Labdarúgás: gyûlnek a pontok védõnõi szolgálat

 A tavaszi rajtot megelõzõen két játékossal
bõvült csapatunk kerete. Ukrajnából
érkezett Derceni Béla, s Madára szerzõdött
a 28 éves Mbonut Bright, aki nigériai
születésû, de felesége révén „magyar” lett.
A játékos elõtt álló feladat, hogy fizikailag
utolérje társait, s azután hasznos tagja legyen
együttesünknek.

A 17. fordulóban a jó erõkbõl álló Bal-
kány volt a vendégünk. Közepes iramú
mérkõzésen Szikszai góljával 1-0-ra sikerült
legyûrni õket.

Egy héttel késõbb, március 16-án Nag-
yecsedre látogatott a gárda. Szeles idõben
a jobb helyzetkihasználás döntötte el a
három párt sorsát: 2-1-re gyõztünk.

A 19. fordulóban a Tiszakanyár csapatát
fogadtuk. Rengeteg helyzetünk kimaradt,

végül megszületett a szezon elsõ döntetlen-
je: 3-3. (A második félidõt jól elrontottuk.)

Március 30-án Csengerben játszottunk, és
gól nélküli elsõ félidõ után a hajrára elfáradó
házigazdák ellen 3-1-re nyertünk, begyûjtve
így a három pontot (az utolsó bõ fél órában
emberhátrányban játszottunk).

A 21. fordulóban gólokban gazdag mér-
kõzésen 4-3-ra sikerült legyõzni a Mándok
csapatát. A jó iramú meccsen akár nagyobb
különbséggel is nyerhettünk volna, a siker-
rel elõre léptünk a 4. helyre (igaz, csak gólkü-
lönbséggel elõzzük meg a mostani ellenfe-
lünket és a Kemecsét).

Lapzártakor a Bakta elleni rangadón óva-
tos elsõ félidõ után vezetést szereztünk, de
a végén a házigazdák – némi szerencsével –
egyenlítettek, így a vége: 1-1 lett.

A védõnõk több mint 90 éve töltenek be
fontos szerepet a családok életében. A
védõnõ végigkíséri  egy  gyermek életét
az anya várandósságától  egészen a fel-
nõtté válásig. Õ az, aki  a fontos élet-
szakaszoknál jelen van, így az újszü-
lött fogadásánál, a családi élet kiala-
kításánál, vagy amikor gyermekünk
óvodába vagy iskolába kerül.

Önálló védõnõi tanácsadóban dolgozunk,
szorosan együttmûködve a háziorvossal és
a gyermekorvossal. Városunkban három
védõnõi körzetben három fõállású védõnõ
dolgozik: I. körzet: Cseszlainé Szabó Kata-
lin, aki leginkább az  iskolában és az óvo-
dában látja el a védõnõi feladatokat, de egy
kisebb területet is gondoz. II. körzet: Szabó-
né Jakab Anikó, aki a területi védõnõi mun-
ka mellett a helyi vezetõi védõnõi feladatok
ellátásáért is felelõs. III. körzet Poórné Fodor
Erzsébet, aki a területi védõnõi munka mel-
lett a védõnõi méhnyakrákszûrést is végzi.

Az ellátási terület nagy, a gondozott csa-
ládok száma a 2013. decemberi adatok sze-
rint közel 320. A kismamák száma 31, a 0-6
éves korú gyermekeké 425.

A feladat sokrétû, de a legfontosabb a
családok egészségvédelme, a betegségek kiala-
kulásának megelõzése és az egészségfejlesztés.
A védõnõ és gondozottja közötti  kapcsolat
szoros és személyes, mindig az egyén szük-
ségleteinek megfelelõen ad tanácsot a kü-
lönbözõ problémák megoldására. A felada-
tok a területei :a nõvédelem, a várandós és
gyermekágyas gondozás, a gyermekek
gondozása születéstõl tanköteles korig,
komplex családgondozás, szûrõvizsgálatok
szervezése, közösségi rendezvényeken való
részvétel. A helyben dolgozó védõnõk várják
azokat, akik tanácsot szeretnének kérni egy-
egy probléma megoldására. A tanácsadó
címe: Nyírmada, Kálvin tér 6.

                     Szabóné Jakab Anikó
                                vezetõ védõnõ

Szirota Jennifer

Folytatódni lát-
szik a mi énekes
lányunk, Szirota
Jennifer sikerso-
rozata. A televízi-
ós tehetségkutató
mûsorokban  lá-
tott nagyszerû sze-
replése után ezek-
ben a napokban
elsõ nagylemezén

Nagyon jól vagyok!

dolgozik zenekarával, s egymást követik fellé-
pései.

Karrierjének bizonyára fontos állomása

rendõrségi  hírek

Február végén egy este az egyik  sörözõben
egy helyi lakos trágár szavakkal sérelmezte,
hogy bejelentették a zárórát. Miután az egyik
vendég kikísérte a hangoskodót, õ ott vere-
kedni akart. A  rendõrök  az izgága vendég
ellen rendzavarás miatt – szabálysértési
õrizetbe vétel mellett – gyorsított bírósági
tárgyalás lefolytatását kezdeményezték.

Március 2-án egy körbekerített ingatlan-
ról tíz méter drótkerítést és egy vasból ké-
szült mezõgazdasági csúszólapot emeltek el.
A bûncselekményt két fiatal és egy gyerekkorú
személy követte el. Az értékeket visszakapta a
tulajdonos.

Március 21-én a város egyik erdõterületén
három környékbeli lakos kitördelt egy má-
zsányi akácfát. Cselekményük közben elfogták
a rendõrök az elkövetõket.

Április 6-án egy külterületi téglaépítmény
falait és vasszerkezetét  megbontották, majd
megkíséreltek elvinni egy gerendát, és vascsö-
veket. A tetteseket megzavarták, ezért elme-
nekültek. Nem sokkal késõbb három helyi

lesz a július 4-e és 8-a közötti néhány nap,
amikor a lengyelországi Rzeszów városában
részt vesz a X. Kárpátia Fesztiválon. A nagy-
szabású rendezvényre több mint kétszázan
jelentkeztek, közülük került ki a fellépõ, tu-
dását összemérõ nyolc zenekar (köztük Jen-
niferék) és nyolc szólista.

A mieink Zeffer András szerzeményének
(szöveg: Mózsik Imre) angol verziójával cí-
me: Brighter Day (a YouTube-on eddig 12
ezren nézték, hallgatták meg!) igyekeznek
meghódítani a várhatóan több tízezres kö-
zönséget.  Nagyon jól vagyok! – válaszolta
kérdésünkre énekesünk, akivel abban egyez-
tünk meg, hogy legközelebb a gyõzelme
után találkozunk…

anyakönyv

Születtek:
Szikora Dávid Benjámin,  Varga Mária,

Balogh Franciska, Balogh Ilona,  Lencsés
Eszter, Zsigó Rikárdó Imre, Jóni Mihály,
Kiss Zsombor, Varga Dalma, Nagy
Alexandra Leila, Smajda Virág, Smajda
Vivien, Biró Bianka.

Házasságot kötött:
Varga Regina és Jóni Ádám.
Elhunytak:
Horváth Andrásné, Szabó Béla, Huszti

László, Nagyhaju Józsefné,  Rebák István,
Gerõ Bertalanné.

lakost fogtak el, akik a lopási kísérletet elis-
merték.

A rendõrõrs munkatársa és a helyi polgár-
õrség együttmûködésének köszönhetõen az
elkövetõk minden esetben kézre kerültek.
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