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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
városunk közigazgatási területén új
településrendezési eszközök készülnek (te-
lepülésrendezési terv). A képviselõ-testület
a jelenleg érvényben lévõ 2/2004 (IV.13.)
számú  tervet teljes egészében felülvizsgálja
és újraalkotja. A megkezdett munkáról fo-
lyamatosan tájékozódni lehet a polgármes-
teri hivatalban vagy a város honlapján:
www.nyirmada.hu.

EP-választás
 Május 25-én városunkban is rendben le-
zajlott az Európai Parlament képviselõ-
inek megválasztása. A névjegyzékben 3599
választópolgár szerepelt, közülük 558-an
jelentek meg szavazóként. A részvétel
tehát rendkívül alacsony, mindössze 15,5
százalékos volt (az országos, csaknem 29
százalékos átlag sem mondható magas-
nak…).

Az 555 érvényes szavazat a listát állító
pártok sorsolt sorszám szerinti meg-

oszlása az alábbiak szerint alakult:
1. MSZP:              152 (27,39 százalék)
2. SMS:                      2   (0,36  százalék)
3. Fidesz–KDNP:
                          238 (42,88 százalék)
4. A Haza nem eladó:     5  (0,9   százalék)
5. Jobbik:                  94 (16,94 százalék)
6. LMP:                      5   (0,9  százalék)
7. Együtt–PM:              17 (3,06 százalék)
8. Demokratikus Koalíció:
                             42 (7,57 százalék)

Május 1-jét gazdag programmal ünepelte a
város a mûvelõdési ház szervezésében.  Igazi
majálisi hangulatot teremtett az óvodások
mûsora a Romwalter Duo közremûködésé-
vel. A lufiból készült figurák hajtogatását
alig gyõzték a vendég fellépõink a kicsiknek
és a felnõtteknek egyaránt.

Ezt követõen a Debreceni Öregfiúk csa-
pata mérte össze erejét a Nyírmadai Öreg-
fiúk csapatával barátságos labdarúgó tornán.
A mérkõzésen sajnos csapatunk 7:1-re vere-
séget szenvedett.

Délután ügyességi vetélkedõket tartot-
tunk, így volt lisztfújó versenyt, medicinlab-
da hajítás, de legszórakoztatóbbnak a lépe-
getõvel való verseny bizonyult.

Természetesen nem maradhatott el az ama-
tõr labdarúgó torna sem, melyen négy csapat
részvétele mellett az elsõ helyezést a „Rossz-
fiúk” együttese érte el.

Május 1-jén:

  Majális

A tavaszi ünnep emlékezetes
pillanata volt a májusfa felállí-
tása

   Testületi elõzetes

hirdetmény

Kálmán Béla polgármester lapzártakor,
június 11-ére összehívta városunk képviselõ-
testületét. A tárgysorozatban 11 napirendi
pont szerepelt, melyek közül a közérdeklõ-
désre leginkább számot tartók a következõk
voltak:

– Dr. Horváth Andrea, jegyzõ terjesztette
elõ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-
datok ellátásáról szóló értékelést.

– Beszámolt munkájáról, mûködésének
feltételeirõl és gazdálkodásáról a Nyírmadai
Humán Szolgáltató Központ. Haklik Tímea
intézményvezetõ mellett tájékoztatót kaptak
a képviselõk Búza Andrea jóvoltából a Mo-
corgó Gyermekház életérõl is.

– Tóthné Szûcs Éva a Napsugár Óvoda
mûködési feltételeirõl, gazdálkodásáról ter-
jesztette elõ beszámolóját.

– A szociálpolitikai feladatokról szóló be-
számolót is városunk jegyzõje nyújtotta be.
Ehhez kapcsolódott Juha Bertalanné elnök
beszámolója a Szociálpolitikai Bizottság át-

jeles napok az oviban

Gyermeknapi ajándékként má-
jus 23-án a pályán, 26-án az óvo-
da udvarán „tomboltak” a felfúj-
ható ugrálóvárakon az ovisok.

Anyák napja alkalmából az édesanyák kö-
szöntésére szebbnél szebb ajándékokat ké-
szítettek a gyerekek, verseket, dalokat ta-
nultak. A Katica csoport tagjai az Idõsek
Otthona lakóit is meglátogatták, s kö-
szöntötték a jeles napon.-

ruházott hatáskörben ho-

zott hatáskörben született döntésekrõl.
– A beszámolók sorában ezután Tóth

Judit intézményvezetõ következett, õ a Mû-
velõdési Ház és Könyvtár tevékenységérõl
terjesztette elõ mondanivalóját.

A beszámolók sorát Szûcsné Mátyus Judit
zárta a Szociális Ápolási-Gondozási Köz-
pontban végzett munkáról.

   A fentiekrõl természetesen tájékoztatjuk
olvasóinkat lapunk következõ számában.

zott döntésekrõl, valamint
a polgármester a reá átruhá-
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hírek röviden Sokkerekes Re-Cikli

Romahíradó

 Április 29-én, a tavalyi zárszámadás elfo-
gadását követõen önkormányzatunk a la-
kosságszám arányában kiszámlázta a szoci-
ális ellátásra társult 19 településnek a hozzá-
járulást. Mivel nem kötelezõ önkormány-
zati feladatról van szó, felül kell vizsgálni
a társulás mûködtetését, az esetleges kilé-
pési szándékot pedig 6 hónappal elõtte
jelezni kell.
A közbeszerzési eljárás lezárultával

elindulhat a Szociális Városrehabilitáció
megvalósítása. Április 28-án megtörtént
a munkaterület átadása, május 5-én pedig
elkezdõdött a munka elsõ fázisa, azaz öt
út felújítása.
Április 29-én megkezdõdött a fõzés

az óvoda új konyhájában. Az intézmény
többlet létszámot nem igényelt, s a fiatal
csapat a biztosítéka annak, hogy a gyere-
kek egészséges táplálkozásban részesülnek.
A temetõ területének korábban elha-

tározott bõvítése érdekében önkormány-
zatunk 3 millió forintért megvásárolta a
magántulajdonban lévõ 2,5 hektáros akác-
erdõt. Az adásvételi szerzõdés megkötését
követõen elkezdõdhet a fa kitermelése,
majd szociális tûzifaként való hasznosítása.
 Elkészült az önkormányzat idei évre

vonatkozó közbeszerzési terve. Ennek gya-
korlati megvalósulása természetesen a be-
nyújtott pályázatok sikerétõl vagy ered-
ménytelenségétõl függõen alakul.
A képviselõ-testület egyhangú sza-

vazással döntött arról, hogy városunk a
május 31-ei határidõig ismét csatlakozik
a Virágos Magyarországért mozgalomhoz.
  Képviselõi indítványra határozott

úgy a testület, hogy ezen túl minden év-
ben megemlékeznek a szociális dolgozók
világnapjáról, így köszönve meg a rászoru-
lók gondozóinak, az ápolóknak áldozatos
munkájukat.

Flash-mob-ot, azaz
villámcsõdületet szer-
vezett a Re-Cikli Mû-
hely csapata a mûvelõ-
dési házzal közösen
május 10-én a mûhely
átadásának alkalmá-
ból. Két helyszínen
zajlottak a sportvetél-
kedõk, a Jóléti tónál
és  a Mûvelõdési Ház
elõtti parkolóban.
Összegyûltek kicsik és
nagyok, mindenki,

A folyékony
hulladékról

A képviselõ-testület április 29-én tartott
ülésén rendeletet alkotott A települési
folyékony hulladék kezelésével kapcso-
latos közszolgáltatásról és annak köte-
lezõ igénybevételérõl címmel. Bár ez te-
lepülésünkön nem jellemzõ, a rendeletet
kötelezõ volt megtárgyalni és elfogadni.
Annyit azért elmondunk, hogy önkor-
mányzatunk a Nyír-Flop Kft-vel meg-
kötötte a szerzõdést, de még ennél is
sokkal fontosabb az, hogy a tulajdono-
soknak kötelezõ ezt a közszolgáltatást
igénybe venniük (és ennek díját megfi-
zetni), amennyiben ennek mûszaki felté-
telei adottak. Vagyis: aki teheti, kössön
rá a hálózatra!

figyelmet: elérhetõvé vált a kistérségben a
segédeszközök javítása, a lakossági szolgál-
tatás; javult a megváltozott munkaképes-
ségûek, a lakosság életminõsége; ,,láthatóvá
váltak” a helyi társadalom számára;  szélesebb
körben terjed a környezettudatosság, a kör-
nyezeti fenntarthatóság.

  A szervezõk mindenkinek köszönik a
részvételt, a sok segítséget a mûvelõdési ház
és az iskola dolgozóinak, a tó üzemeltetõjé-
nek és  a városüzemeltetõ társaságnak.

akinek fontos hogy sokat mozogjon, kere-
kezzen. Sokan pattantak bringára, felkapták
a rollert, mopeddel vagy egyéb guruló esz-
közzel érkeztek. A versenyeken (kerékpáros
ügyességi, kerekes székes kosárlabda hajítás,
közlekedési totó) értékes nyereményeket
kaptak a nyertesek. Az ingyenes kerékpár
átvizsgáláson kívül szakmai tanácsadás is
volt a helyes kerékpáros közlekedésrõl.

A rendezvénnyel a mûhely munkájának
társadalmi hatásaira kívánták felhívni a

Szép számban érkeztek a résztvevõk a rendezvényre

  Rostás Zoltán, a megyei levéltár nyugal-
mazott munkatársa az önkormányzatunknak
küldött levelében emlékeztetett arra, hogy 70
évvel ezelõtt történt a cigány holokauszt is. A
kisvárdai gyûjtõtábort 1944. november else-
jén szabadították fel a szovjet csapatok, a get-
tóból – mások mellett – 27 nyírmadai cigány
kapta vissza szabadságát. Azt már mi kérdezzük:
vajon élnek-e még közöttünk leszármazottaik,
hozzátartozóik?

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ) idén május elsején is szervezett prog-
ramot a sportpályára ellátogatóknak. A
gyerekek az ügyességi játékoknak, a felnõttek
pedig a jól sikerült pörköltnek örülhettek.

Az RNÖ si-
keresen pályá-
zott a Szoci-
ális Földprog-
ramra. Ennek
köszönhetõen
a múlt hónap-
ban 30 roma
család kapott
választási ma-
lacokat, majd
további 45
család elõnevelt csirkéket. A kisállatokhoz takarmány is járt.
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Testületi döntések április végén
A képviselõ-testület április 29-én tartott
ülésén a szokásos napirendi pontokon
kívül (a lejárt határidejû határozatok
végrehajtása, segély iránti kérelem el-
bírálása, egyebek) három közérdeklõ-
désre számot tartó témát vitatott meg.
Az alábbiakban ezek összefoglalóját
adjuk közre.

A közbiztonságról

Estefán László fõhadnagy utolsó alkalom-
mal terjesztette elõ tájékoztatóját városunk
2013. évi bûnügyi–közbiztonsági helyzeté-
rõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekrõl és a jövõ feladatairól. Õrsparancsno-
kunk ugyanis május elsejétõl Baktalóránthá-
zára került vezetõ beosztásba, utódja pedig
Tóth Tibor rendõr hadnagy lett, akit lapunk
8. oldalán mutatunk be olvasóinknak.

A beszámoló szól arról, hogy az õrs szélsõ-
ségektõl mentes, a szakmai követelményeket
és az állampolgári elvárásokat egyaránt kie-
légítõ évet tudhat maga mögött. Illetékességi
területükön (Nyírmada, Pusztadobos, Ilk és
Gemzse) nyolc egyenruhás teljesít szolgálatot
24 órás, folyamatos rendõri jelenléttel. Mun-
kájukat segítik a polgárõrök, a mezõõrök,
az erdészek, valamint a vadásztársaságok egy-
egy megbízottja. Eredményes tevékenységük
összefügg azzal, hogy jó kapcsolatot alakítot-
tak ki a lakossággal, az önkormányzatokkal,
a települések intézményeivel. A rendõrõrs
technikai ellátottsága (számítógépek, két gép-
kocsi) megfelelõ.

Tavaly Nyírmadán 130 bûncselekményt
regisztráltak, ez az elõzõ évhez képest csak-
nem 40 százalékos csökkenés (a lopások száma
29, a betörések száma 40 százalékkal mérsék-
lõdött). A korábbiakhoz képest viszont né-

ki, hogy 2013-ban az Európai Unió finan-
szírozásával kilenc beruházás valósult meg,
köztük olyanok, mint például az óvoda
bõvítése (csaknem 104 millió forintból), a
brikettáló üzem (51 millió forintból), elkez-
dõdhetett a szociális célú városrehabilitáció
(13 millió forintból), megtörtént az infor-
matikai szolgáltatások fejlesztése a könyv-
tárban (7,8 millió forintból).

Kálmán Béla polgármester vitazárójában
megállapította: az elmúlt esztendõben önkor-
mányzatunkat a viszonylag stabil, jó gazdál-
kodás jellemezte, s ez köszönhetõ a felelõs-
ségteljes gazdálkodásnak. Hozzátette:

,,Bízom abban, hogy ez így lesz 2014-ben
is.”

A másik napirendi pont az idei költség-
vetésrõl szóló rendelet technikai jellegû mó-
dosítása volt (az óvodai étkeztetés finanszí-
rozása miatt).

A Mada-Kommról

A – hivatalos nevén – Mada-Komm Kom-
munális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013.
évi szakmai beszámolóját Takács Sándor
ügyvezetõ terjesztette a képviselõ-testület elé.

A társaság két fõ tevékenysége a település
üzemeltetési feladatainak ellátása és – ezzel
összefüggésben – a közfoglalkoztatás szerve-
zése. Csökkentett létszámmal ugyan, de foly-
tatódott a belvízelvezetõ rendszer karban-
tartása, egy másik program pedig a közút-
hálózat karbantartása címen teremtett fog-
lalkoztatási lehetõséget. A harmadik, s egy-
ben legnagyobb létszámot mozgató prog-
ramelem a mezõgazdasági földutak karban-
tartása volt, erre nyert önkormányzatunk
támogatást.

A költségek (a munkabér és terhei, a tárgyi
eszközök, anyag) összesen meghaladták a 152
millió forintot, a létszám a másfélszázat. Beé-
pítettek 13 ezer gyeprácsot, és 5 ezer meder-
lapot (saját gyártásúakat!), kijavították a ká-
tyúkat (ehhez 27 tonna aszfaltot vásároltak),
kitermeltek 1200 mázsa fát (gallyat, nyese-
déket), amit az intézmények fûtésére használ-
tak fel.

Novembertõl lépett be új elemként a köz-
foglalkoztatottak OKJ-s képzése, ami 138 fõt
érintett. A cég a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelõen összegyûjtötte és elszállította a tele-
pülési szilárd hulladékot, ápolta az önkor-
mányzat meggyültetvényét, takarította az
utakat, járdákat, üzemeltette a piacot, a tele-
házat, segítette az intézmények mûködését.

A felügyelõ bizottság javasolta, hogy ezen
túl összegezzék és minõsítsék a közmunkát,
s gondolják át a szõlõlaposi tó mûködtetését.
A polgármester hozzátette, haladéktalanul
megteszik a szükséges lépéseket, hogy végre
megoldódjon a kft. telephelyének ügye.

mileg növekedett a garázdaság, a testi sértések
száma és aránya. Az okok fõként a lakosság
összetételével, mentalitásával, életszemlé-
letével, halmozottan hátrányos helyzetével
magyarázhatók.

A statisztikák szerint a szabálysértési és más
közrendvédelmi mutatók emelkedtek, ami
a szolgálatot ellátó állomány szakmai felké-
szültségét és intézkedési készségét is tükrözi.

Összegzésként még annyit, hogy a hozzá-
szólásokból kiderült: a helyzet javulása kö-
szönhetõ a kemény munkának, az együttmû-
ködõ környezetnek, a rendõrbarát hozzáál-
lásnak. A képviselõk köszönetet mondtak az
emberségében, szakmaiságában kiváló csa-
patnak, s jó munkát kívántak mind a távozó,
mind az új õrsparancsnoknak.

Pénzügyeinkrõl

Két, az önkormányzat gazdálkodásáról
szóló napirendi pontot összevonva tárgyalt
meg a képviselõ-testület. Az egyik a 2013.
évi gazdálkodásról (a zárszámadásról) szóló
rendelet tervezete volt, amit törvény ír elõ.
A feladatellátás általános értékelése megálla-
pítja, hogy az önkormányzat költségvetését
1 milliárd 352 millió 342 ezer forint bevé-
tellel, 1 milliárd 468 millió 810 ezer forint
kiadással és 96 millió 468 ezer forint pénz-
maradvánnyal fogadta el, majd év közben
különbözõ okok miatta több alkalommal
módosította.

Összességében elmondható, hogy tavaly
önkormányzatunk gazdálkodása kiegyen-
súlyozott volt, az intézmények a rendelkezé-
sükre bocsátott elõirányzataikon belül gaz-
dálkodtak.

A rengeteg számot, táblázatot tartalmazó
mellékletek közül itt most csak azt emeljük

A szociális városrehabilitáció projekt
keretében elkezdõdtek az útfelújítások

Városszerte útkorszerûsítések
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Védõnõi beszámoló az iskola egészségügyrõl

Véget ért a 2013/2014-es tanév. Ebben
az iskolai évben is megtörtént a 2., 4.,
6., 8. osztályosok védõnõi és orvosi
szûrõvizsgálata. A testi fejlettség (test-
tömeg, magasság) mellett ellenõriztük
a gyermekek vérnyomását, látását is.

Az általános orvosi vizsgálaton túl  a 6. évfo-
lyamosok  golyvaszûrésen is átestek, ami a
pajzsmirigy tapintásos vizsgálata. A szak-
vizsgálatokra küldött gyerekek szülei írásban
értesítést kaptak. Kérjük a szülõket,  akik
még nem vitték el a javasolt szakrendelésre
gyermeküket,  azt mielõbb pótolják.

A vizsgálatokból sajnos elég sok egész-
ségügyi gondra fény derült. Például arra,
hogy nagyon elhanyagolt a gyerekek fo-
gazata. Oda kell figyelni a fogszuvasodás
megelõzésére, a helyes táplálkozásra,  a fogá-
polásra, és a rendszeres fogászati szûrésre!

Egyre több iskolásnak van szüksége szemü-

Túlsúly, rossz fogak, hanyag tartás, szemüveg
vegre. A látás romlásának fõ oka az, hogy
nagyon sok idõt töltenek a gyerekek a tévé
és a számítógép elõtt! Ez szülõi odafi-
gyeléssel javítható! Ha szükséges, fontos a
szemészeti kezelés mielõbbi elkezdése, mert
a gyermekkori tompalátás 6-7 éves korig
kezelhetõ a legjobb eredménnyel.

Sok a túlsúlyos, elhízott gyermek. Ennek
leggyakoribb oka a helytelen táplálkozás, a
mozgásszegény életmód. Ezen sürgõsen vál-
toztatni kell, mert a fölösleges kilók beteg-
ségeket okozhatnak, így például magas vér-
nyomást, cukorbetegséget már gyermek-
korban is.

Aggasztóan rossz a gyerekek testtartása,
gyakori a lúdtalp.

Minden elváltozás súlyos betegségek
kialakulásához vezethet! Nagyon fontos az
egészséges életmód kialakítása, a helyes táplál-
kozás, a rendszeres testmozgás, a szenvedélyek
leküzdése, a szabadidõ helyes eltöltése!

Vigyázzunk gyermekeinkre, óvjuk egész-
ségüket, vegyünk részt a szûrõvizsgálatokon!
Mutassunk példát, mert a szülõi minta köve-
tendõ példa a gyermek számára, tehát a
leginkább akkor lehetünk hitelesek, ha mi
magunk is egészségesen élünk.

A vizsgálatok mellet szinte minden
évfolyamon történt felvilágosító védõnõi
elõadás, amit nagy érdeklõdéssel fogadtak a
gyerekek.

Rendszeresen végeztünk ebben a tanévben
is tisztasági vizsgálatokat. Sajnos az idén is
meg kellett küzdei a fejtetvességgel, ami min-
den esztendõben visszatérõ probléma.
Nehezen értik meg a szülõk, hogy a fejtetû-
vel bárki fertõzõdhet, elkapni nem szégyen.
Eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel
a többi gyereket veszélyeztetni viszont súlyos
felelõtlenség!

                     Szabóné Jakab Anikó
                              vezetõ védõnõ

Április 14-én és 17-én gyerek-
foglalkozást tartottunk a mûve-
lõ-dési házban, ahol a gyerekek
tavaszi és húsvéti ajtódíszeket ké-
szítettek, s azokat haza is vihet-
ték. Felelevenítettük a húsvét ha-
gyományait, a fiúkkal locsoló
verseket tanultunk.

a mûvelõdési ház híreibõl

Eredményhirdetés
„Európai mítoszok és legendák”, illetve

„Európai szokások és hagyományok” címû
pályázataink nyerteseinek névsora:

Rajz kategóriában:
7-8.évfolyamon: 1. Vám Antónia, 2.

Tóth Alexandra, 3. Fecsku Enikõ. Külön-
díj: Maticsák Bettina.

5.-6. évfolyamon: 1. Szûcs Kitti, 2. Bá-
ki Szabina, 3. Pócs Laura. Különdíj:
Horváth Dominika.

3.-4. évfolyamon: 1. Báki Vivien, 2.
Horváth Fanni, 3. Smajda Alexandra. Kü-
löndíj: Somogyi Bence.

Próza kategóriában a két elsõ helyezett:
Szõnyi Fruzsina és Balogh Bianka.

 Ismerkedés a könyvtárral
Májusban a könyvtárban az ovisok és álta-

lános iskola alsó tagozatos tanulói látogattak
meg bennünket több ízben is. Az óvodások-
nak nagy élményt jelentett, hogy megismer-
hették a könyvtárat. Meseolvasással és a mese-
könyvek böngészésével tartalmas délelõttöt
tölthettek el velünk. Az általános iskolások a
könyvtári társasjátékon kívül a könyvtári
könyvek rendszerezése iránt érdeklõdtek
(nem értették, hogy a könyveket hogyan le-
het számokkal azonosítani). Miután elmagya-
ráztuk nekik és megértették, aktívan vettek
részt az új könyvek polcra helyezésében.

A költészet napja egy kis mozgás

Zumbára fel!
Ki ne szeretne szenvedés nélkül izmosod-
ni, sõt fogyni! Lehetetlen? Dehogy! Ha
valaki szeret táncolni, kedveli a pergõ
ritmusú latin zenét és mozgást, továbbá
hajlandó mindezt egy kis aerobiccal ötvöz-
ni, akkor már meg is találta a  megoldást.
Mindezt egyben kínálja a zumba, ami
immár elérhetõ városunkban! A zumba
oktatás segítségével egy 60 perces alkalom-
mal kb. 600 kalóriát égetünk  el! Nem csak
a test, hanem a lélek is felfrissül! A zumba
tanfolyamra foglalkozásai csütörtök
esténként 6 órakor kezdõdnek az általános
iskola tornatermében.

Április 10-én ünnepelték az iskolások
a költészet napját, amelyen a gyerekek
Katona Ferencné irányításával József
Attiláról emlékeztek meg.

Szent Iván éj
Június 23-án, hétfõn, Szent Iván éjszaká-

jának elõestéjén este fél 9-tõl a hagyományok-
hoz híven máglyarakással, zenével és tûz-

zsonglõr bemutatóval ünnepeljük a nyári
napfordulót. A nyár legrövidebb éjszakájára
szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Gyermekklub
Július 1-jétõl gyerekklub foglalkozásra és

kerékpártúrákra várjuk a gyerekeket. A
foglalkozásokon különféle kézmûves techni-
kákkal készítünk dísztárgyakat. A kerékpártú-
rák alkalmával a környezõ településekre
tkirándulunk, illetve közvetlen környeze-
tünkkel ismerkedünk meg bõvebben.
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A Holocaust ,,Égõ áldozatot”, a Soá
katasztrófát, szerencsétlenséget”  je-
lent. Ezzel a két kifejezéssel emleget-
jük azt a szörnyûséget, amelyben a II.
világháború idején 6 millió zsidót
pusztítottak el...

Június elsõ napjaiban volt 70 éve annak,
hogy begördült Auschwitzba a vonat az
elgyötört nyírmadai zsidó családokkal.... A
Pesachot még itthon ünnepelték, de ez az
ünnep már nem volt a régi. Évek óta tar-
tottak a megpróbáltatások: a zsidótörvények-
kel elvették már a tanulási, érvényesülési
lehetõségeiket, aztán kiszorították õket a
gazdasági életbõl, megfosztották földjeiktõl,
üzleteiktõl, kenyérkereseti lehetõségeiktõl.
A férfiak többsége munkaszolgálatosként
már a fronton volt. 1944. április 19-én a
csendõrök otthonaikból is kiszakították
mindannyiójukat.

Az átélt szenvedések leírhatatlanok.
Mások zárták be mögöttük otthonaik

ajtaját, a zsinagógába és az iskolába zsúfolták
össze õket, majd Kisvárdára szállították va-
lamennyiüket.

A kisvárdai gettóban rettenetes volt az
éhség, a minimális életfeltételeket hiánya, a
járványveszély, a megalázás, a megfélemlítés
és a fizikai bántalmazások közepette resz-
ketni a holnapért...

A holnap pedig 1944. május 29-én a
bevagonírozást jelentette...

S a szörnyû utat Auschwitz felé.....
Az a gyorsaság, mellyel a magyar hatósá-

gok mindezt véghezvitték, még a holocaust
történetében is páratlan.

Fried Gyurika (édesanyja
Burgida Vera) élt 9 hónapot.

Az elhallgatott történelem

A zsidóságról
Május 12-én dr. Panyi Györgyné, Margit-
ka néni tartott tartalmas elõadást a Nyírma-
dán élõ és a Nyírmadáról elszármazott zsidó
családok és iparosok életérõl, fájdalmas sor-
sukról a II. világháborúban. Megismerhet-
tük a nyírmadai zsidó közösség életvitelét,
szokásaikat, értékrendjüket. Az idõsebbek
feleleveníthették emlékeiket, a fiatalok pedig
betekintést nyertek városunk történelmének
egy idõszakába.

végsõ  búcsú

Fried Kálmán (anyja neve
Groszwirth Zseni) 45 évesen
küldték a halálba

Deutsch Nikolasné született
Weiss Jolán - neki csak 35 év
adatott...

Ami érkezésük után következett, az sza-
vakkal leírhatatlan.

Szétszakították a családokat.
A gyermekeket édesanyjukkal valamint az

idõseket, betegeket azonnal a megsemmisítés
felé irányították.

A munkaképesek még haladékot kaptak.
Rettenetes haladékot – tele szenvedéssel, éhe-
zéssel, betegséggel, megalázással.

S közülük is a legtöbben mégis a gázkam-
rákban haltak meg.


Nyírmadán 1941-ben 503 zsidó vallású

ember élt, de a pusztító 1944-es év után
alig  negyvenen tértek vissza. Azon kevesek,
akik valamilyen csoda folytán átélték az átél-
hetetlent.

Már csak a legidõsebbek emlékeznek a
Weinstock boltra, Gizi mamára..., a Krausz
család nevét is csupán a játszótér õrzi.

dr. Panyi Györgyné az iskolá-
ban is megtartotta megrázó
elõadását a zsidóságról

A nyírmadai zsidó temetõ. So-
kaknak még az sem adatott meg,
hogy hazai földben nyugodhas-
sanak. Az elhurcoltak nagy több-
ségének teste a krematóriumok
tûzében hamvadt el, vagy  tömeg-
sírokba  került.

Német Nagy József
1944 – 2014

A közelmúltban
hetven éves korá-
ban váratlanul el-
hunyt Német
Nagy József, aki
1998 és 2006 kö-
zött két cikluson
át volt tagja tele-
pülésünk önkor-
mányzati képvi-

Német Nagy
József

selõ-testületének. Halálával az ismert ke-
reskedõt, a köztiszteleten álló, felelõs közé-
leti embert veszítettük el.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.
A képviselõ-testület nevében:

Kálmán Béla polgármester
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Idén 69 nyolcadikos tanulónk ballag.
Közülük 21-en gimnáziumban, 30-an
szakközépiskolában, 15-en szakisko-
lában folytatják tanulmányaikat. Egy
gyereket nem vettek fel, kettõ tankö-
telezettsége megszûnt.

8. a.
Osztályfõnök:
Romanovicsné Nagy Gyöngyi
Algács Éva, Bacsó Bianka, Balogh

Alexandra, Balogh Krisztián, Balogh Tibor,
Csatári Julianna, Danó Alex, Duló Olivér,
Farkas Alexandra Friderika, Fejér József
Dániel, Finta Gréta, Fodor Evelin, István
Dóra, Kokas István, Molnár Károly, Nagy
Máté, Pálinkás Gábor, Ponczók Barbara,
Rácz István, Samu Béla, Varga Levente, Zsi-
gó Iván, Bakró Rita.

8. b.
Osztályfõnök:
Bereczné Herczegh Éva Zsuzsanna
Aranyos András, Bagi Georgina, Balogh

Edina, Biró Tünde, Dajka Bernadett,
Erdélyi Iván, Finta Eszter, Gajdos
Alexandra, Horváth Valentina, Jóni Bianka,
Jóni István, Jóni Tímea, Korcsmáros
Fruzsina, Kolozsi Kíra, Lõrincz István,
Orgován Angelika, Pataki Roland, Rózsa
Ádám, Rózsa Fruzsina, Szénási Csaba, Tóth
Fanni, Varga Richárd, Vám Antónia.

8. c.
Osztályfõnök:
Kukuts Csilla
Almási Miklós, Aranyos Gábor, Bacsik

Mátyás, Dobos Attila, Fehér Gréta, Horváth
Anasztázia, Horváth Anett Lívia, Horváth
Gyula, Jóni Katalin, Kanalas Roland, Kiss
Balázs, Kiss Erik, Lõrincz Dzsenifer, Papp
Bernadett, Polyák Sándor, Ponczók Gizella
Magdolna, Repelik Evelin, Selyem Anett,
Sólyom Nikolett, Szabó Róbert, Tóthfalusi
Bettina, Vajda János, Zámbó Miklós.

iskolai hírek

 Ballagó végzõseink
Május 5-e és 10-e közt tartottuk meg
névadónk hetét. A megnyitón  megko-
szorúztuk  névadónk szobrát.

A felsõs tanulók rendhagyó történelem

    Névadó hét az iskolában

órán vettek részt Kecskés Tünde vezetésével,
aki szakdolgozatát Patay Istvánról írta. A
Patay–vetélkedõ is elmélyítette a gyerekek
ismereteit a névadóról és az 1848-as szabad-
ságharcról. A vetélkedõ szervezõi: Lipuszné
Mucsonyi Szidónia és Bereczné Herczegh
Éva Zsuzsanna voltak.

A Patay–próbát Szõlõlaposon tartottuk

Patay-próbát tettek a gyerekek

Romanovicsné Nagy Gyöngyi és Pócsiné
Simon Szilvia irányításával. Az alsós gyerek
is letették a Patay –próbát. Az alsó tagozaton
a program szervezõi: Papp Zoltánné, Ko-
vácsné Kertész Csilla, Kliebert Anita, Faragó
Rita, Mezeiné Topolánszky Ágnes, Kósa
Barnabásné voltak. Ezen a héten a diák ön-
kormányzat vezetõi és tagjai kiránduláson
vettek részt, az úticél  Nagyar és Szatmárcs-
eke. Nagyaron interaktív történelmi és iro-
dalmi játékokat játszottak, majd megpihen-
tek a Petõi-fa alatt. Szatmárcsekén  a Kölcsey
emlékhelyeket látogatták meg.

A felsõsöknek Patay-vetélke-
dõt tartottak

 Áprilisban folytatódott a rendõrség
bûnmegelõzési programja.  Gönczi György
irányításával olyan témákat dolgoztak föl
az 5-8. osztályosok, mint a családon belüli
és az iskolai erõszak, a drog hatása. Nagyon
érdekesek és elgondolkodtatóak voltak ezek
az órák, reméljük, lesz folytatása.
 Április elején a leendõ elsõs tanító né-

nik ellátogattak az óvodába, és foglalkozás
közben ismerkedtek meg a leendõ elsõsök-
kel, s szereztek tapasztalatot az óvodások
felkészültségérõl.
 A Föld napját ásványkiállítással, szemét-

gyûjtéssel köszöntöttük. Lemák Zoltán, a
vadásztársaság egyik vezetõje érdekes elõa-
dást tartott .
 Április végén megtörtént az elsõsök

beíratása: 70-en érkeznek iskolánkba. A gye-
rekek jelentkeztek a hit- és az etnikai oktatásra
is. A végzõs óvodásokat augusztusban so-
roljuk osztálybokba.
 Május 5-én tartottuk az Anyák napi

ünnepséget, amelyen a gyerekek verssel,
dallal, virággal köszöntötték édesanyjukat,
nagymamájukat.
 Május a mérések hónapja, az iskola

pedagógiai programja szerinti méréseket
elvégeztük. A gyerekek többsége felkészülten
jött, de néhány tanulónak egy tanév is kevés
a kidolgozott nyelvi tételek megtanulására.
 Május 22-én a 7-8. osztályos tanulóink

földrajz versenyen mérték össze tudásukat
Kukuts Csilla szervezésében.

Május 28-án a vásárosna-
ményi rendõrkapitányság se-
gítségével kerékpáros verse-
nyen vettek részt diákjaink
Lõrincz Valéria szervezésében.

sorokban

két keréken

 Május 20-áig volt lehetõségük a szülõk-
nek, hogy választhassanak gyermekeiknek a
következõ évi szakköri kínálatból és dönt-
senek, milyen hitoktatáson vesznek részt a
gyerekek.
 Május 28-án volt a 6-8. osztályos tanu-

lók kompetencia mérése.
 Az összetartozás napi megemlékezéseket

is megtartottuk.
 A pedagógus napi köszöntõt a hagyo-

mánynak megfelelõen az 1. osztályosok
vállalták.
 Az osztályozó értekezletet június 6-án

tartottuk.
 A ballagást június 14-én délelõtt 10 órá-

tól rendeztük meg.
 Iskolánk tanulója, Benkõ Zsófia 7. a.

osztályos tanuló kiemelkedõ eredményeket
ért el a körzeti, a megyei és az országos ma-
tematikai versenyeken.

A Zrínyi megyei versenyen 3. lett, a Varga
Tamás megyei matematika versenyen 2.,
országosan 5. helyezést ért el. Az alapmû-
veleti verseny körzeti fordulóján 1., a me-
gyei megmérettetésen 3.,  országos szinten
is 3. lett.

Az Ambrózi Géza matematika versenyen
megyei 2. helyezést ért el.

Ahhoz, hogy ezek a szép eredmények
megszülessenek, Zsófia szorgalma mellett
nagy szerepe volt Fazekas Béla tanár úr
céltudatos munkájának is. Mindketten
kitûnõen teljesítettek.



. 72 0 1 4 .   M Á J U S  –  J Ú N I U S

Itt jártak a tanító nénik
Április 10-én a Szívecske és a Margaréta

csoportot: meglátogatták a leendõ „elsõs”
tanító nénik. Deák Tiborné – Gabi néni –
és Rebák Tiborné – Zsuzsa néni – irányí-
tásával olyan komplex foglalkozást tartottak,
aminek játékos feladataival a gyerekek meg-
mutathatták általános tájékozottságukat,
matematikai jártasságukat, ügyességüket.

Ha szól a sziréna…
Április 29-én délelõtt szirénázó rendõra-

utó állt be udvarunkra. A gyerekek beülhettek
a kocsiba, ismerkedhettek az „igazi” bilincs-
csel, gumibottal, pajzzsal, sisakkal. Közben
sok jó tanácsot hallhattak a rendõr bácsitól
a helyes és helytelen viselkedésrõl, arról, hogy
mit szabad és mit nem.

A Föld napja
A Föld napja kapcsán beszéltünk a környe-

zetvédelemrõl, sok szép rajz, festmény készült.
A Margaréta csoport tagjai zacskót húztak a
kezükre, s a környéken összeszedték a szemetet.

Napsugaras hírek

tünket a szülõkkel együtt, az ajándékba kapott
palántákkal és virágokkal, amit köszönünk
a gyerekházas szülõknek, a Brikett üzemnek
és Pócs Gábor Julika néninek.

Nyáron is változatos programokkal várjuk
azokat a kisgyermekes családokat is, akik ed-
dig még nem látogattak el hozzánk. Csak
biztatni tudom a szülõket, hogy bátran hoz-
zák el hozzánk a gyerekeket, adják meg nekik
a lehetõséget, hogy betekintést nyerjenek a
gyerekház világába, életébe. Hiszen nálunk
minden gyerek jól érzi magát.

                                 Buza Andrea

az Idõsek Otthonában:

Áprilisban lelkesen készültek a húsvétra az
Idõsek Otthona lakói. A hölgyek tojást
festettek, a férfiak pedig verssel köszöntötték
és meglocsolták  az intézmény nõi lakóit
valamint dolgozóit.

Májusban Anyák napja alkalmából a Nap-
sugár Óvoda kicsinyei köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat.

A Madarak és fák napja alkalmából vetél-
kedõt szerveztünk.

Ivó napján hölgylakóink tréfás versekkel
és ízesített dobozos sörrel kedveskedtek férfi
lakóinknak.

Húsvéttól
gyermeknapig

Gyermeknap alkalmából az  intéz-
ményünkbe meghívott óvodás gyere-
keknek meséket olvastak fel ellátot-
taink, s ajándékkal lepték meg õket.

A Mocorgó gyerekházban is köszöntöttük
az édesanyákat az általános iskolások meg-
ható mûsorával és a gyerekházas apróságok
saját készítésû ajándékaival. Örömkönnyeket,
meghatódottságot varázsoltunk minden
édesanya arcára anyák napján. A közös
tízórai és a finom torta elfogyasztása után
következett a zenés táncos mulatság, melyen
a gyerek és a szülõk is nagyon jól érezték
magukat, sokat táncoltunk.

A gyermeknapot a sportpályán rendeztük,
ahol különbözõ játékokat próbálhattak ki a
gyerekek (ugrálóvár, trambulin, körhinta,
quad). Ezt követõen meghívtuk a családokat
egy közös fagyizásra.

Az elmúlt hetekben kétszer is jártunk az
óvodában. Részt vettünk egy ,,manó tornán
mamival”,  kipróbálhatták gyermekeink az
ugrálóvárat és vattacukrot kaptak, egy másik
napon pedig mesét nézhettünk közösen az
óvodásokkal.

Kialakítottuk a veteményes- és virágosker-

Ünnepek, családi nap, veteményezés
a Mocorgóban

             Gyermeknapi emlék

Év végi programok
Május végén itt járt Sanyi bohóc és társa,

akik megnevettették és megtáncoltatták a
gyerekeket. A Vidám Vándorok társulat,
mesét adott elõ. Deák Orsolya és táncos társa
(a Szabolcs táncegyüttes tagjai) bemutatója
után mindenki részt vehetett egy közös tánc-
tanuláson.

Az egészségnevelés jegyében óvodánk
védõnõje, Cseszlainé Szabó Kata súlyt és
vérnyomást mért, s egészséggel, betegséggel
kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

Május 27-én minden csoport eljutott a
Nyíregyházi Állatparkba.  Az utazás, s a sok
látnivaló maradandó élmény volt a gyerekek
számára. A sikeres pályázatoknak köszön-
hetõen ezek a programok, a fagyi, vattacukor,
stb. ingyenes volt a gyerekek számára.

Mesevilág,
most mennem kell…
Június elsõr hetében 74 óvodás gyerek

énekelte e sorokat, s vettek búcsút attól a
helytõl, amely 3-4 évig második otthonuk
volt. Idén minden csoport külön tartotta
évzáróját, ballagó ünnepségét. Versek, dalok,
szerepek hangzottak el, voltak vidám és
megható pillanatok.


Mindenki az óvodapedagógusoknál

jelezze, ha ellátást kér a nyári szünetre.
Óvodánk június 30-a és július 13-a között
zárva tart. Nyitás: július14-én.

Május 26-án elsõ alkalommal
volt a „Manó-torna mamival”.
Ide vártuk azokat az anyukákat,
akik szívesen jöttek gyermekeik-
kel zenére tornázni, tenni egy
lépést az egészséges életmód felé.
A „Mocorgó” gyerekei és szüleik
is szívesen bekapcsolódtak.

Kiránduláson a Szívecske cso-
port
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Gyengélkedés után remeklés, gólszü-
ret és góliszony, lelkes és  akaratgyen-
ge játék – szóval minden elõfordult
ezen a bolondos tavaszon.

Húsvét vasárnapján Fehérgyarmatra láto-
gatott csapatunk, s a kiesés ellen küzdõ Szat-
már Unió FC ellen léptek pályára. A házi-
gazdák nagyot küzdöttek, a mieink viszont
halovány teljesítményt nyújtottak. A végén
örülhettünk az egy pontot érõ 0-0-nak.

Április utolsó hetének végén, a 24. fordu-
lóban hazai pályán fogadtuk a Sényõ csapa-
tát, s nagyszerû játékkal sikerült megörven-
deztetni a szurkolókat. A mieink játékáról
még az ellenfél szakvezetõje is elismeréssel

Tóth Tibor

Arcát maszkkal elfedve ment be egy férfi
Nyírmadán egy kisboltba május 14-én este
6 óra körül. Az üzletben két fiatal eladónõ
tartózkodott, a rabló elõbb az egyiknek,
majd a másiknak nyakához tartotta a kb.
30 cm pengehosszúságú kését, és a bevételt
követelte. A nõ dulakodni kezdett az
elkövetõvel, aki végül a kasszából kimarkolt
pénzzel kerékpáron menekült el.

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
rendõrei a bejelentést követõen azonnal
megkezdték a nyomok rögzítését és az
elkövetõ felkutatását. Az adatgyûjtés közben
a Nyírmadai Rendõrõrs egyik munkatársa
olyan információk birtokába jutott, melyek
alapján azonosítani tudta a feltételezett

tettest. Körözést adtak ki ellene, de hiába
keresték lakcímén és egyéb vélt tartózkodási
helyein. A keresett férfi végül három nap
bujkálás után a helyi polgárõr parancsnok,
Földi Miklós kíséretében bement a rendõr-
õrsre és feladta magát.

D. Imre 38 éves madai lakost a naményi
kapitányságon rablás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanújával hallgatták ki, majd
õrizetbe vették és kezdeményezték elõzetes
letartóztatását. A gyanúsított kezdetben nem
akart vallomást tenni, de a nyomozók által
elé tárt bizonyítékok hatására végül beis-
merte tettét. A férfi azt is megmutatta, hol
rejtette el a bûncselekményhez használt
kerékpárt és maszkot.

A 34 éves, Pusztadobo-
son született rendõr al-
hadnagy szülõfalujá-
ban járt általános isko-
lába, majd Vásárosna-
ményban, a II. Rákóczi Tóth Tibor
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Ezután
a miskolci rendõr szakközépiskola hallgatója
lett, s 1999. július elseje óta a hivatásos
állomány tagja.

Elõször 2002-ig Budapesten, a Készenléti

nyilatkozott, hiszen 5-3-ra gyõztünk. Ezzel
elõre léptünk az 5. helyre.

Anyák napján Tiszalökön igazságos 1-1
született, de Szõke István játékos–edzõ nem
volt elégedett az egy ponttal, szerinte gólok-
kal kellett volna nyernünk.

A 26. fordulóban a már bajnok Nagykál-
lót fogadtuk. A védekezõ vendégek két
kontrával (és némi bírói segédlettel) 2-0-ra
nyertek, s vitték el a 3 pontot. Ezzel lecsúsz-
tunk a 6. helyre.

Egy héttel késõbb, a 27. fordulóban fiaink
Dombrádra utaztak. A lelkesebb, jobban aka-
ró házigazdák simán és megérdemelten
nyertek 3-0-ra (a végeredmény már az elsõ
félidõben kialakult.

Rendõrség járõreként dolgozott, majd – sa-
ját kérésére – a vásárosnaményi kapitány-
ságra helyezték át. Itt kezdetben járõr, 2004-
tõl pedig körzeti megbízott volt, mígnem
2006. december 1-jétõl a bûnügyi szakterü-
leten nyomozó, majd bûnügyi technikus,
helyszínelõ lett. 2011. nyarától a bûnügyi
technikai csoport vezetésével bízták meg.
2013. november 1-je óta a megbízott nyo-
mozó alosztályvezetõ feladatait is ellátta. A
nyírmadai rendõrõrs parancsnokává május
elsején nevezték ki.

Pályafutása során elõbb a Nyíregyházi Fõ-
iskolán szerzett mûvelõdésszervezõ dip-
lomát, majd elvégezte a Rendõrtiszti Fõ-
iskolát is. Nõs, egy kétéves kislány édesapja.

Május 1-jén a mûvelõ-
dési ház szervezésében
négy csapat mérte össze
ügyességét az amatõr lab-
darúgó tornán. Az elsõ
helyezést a „Rosszfiúk”
együttese szerezte meg.

anyakönyv

Születtek:
Balogh Kristóf, Tóth Tímea, Szabó Va-

lentina Judit, Zámbó Piroska, Bartha
Balázs, Selyem Áron Márk, Jóni András,
Kiss Balázs, Gyureskó Zoé, Kocsis Botond,
Székely Milán.

Házasságot  kötött:
Bertók Beatrix és Szabó Levente
Berecz Mariann és Kormány Zsolt
Dr. Alkér Júlia Zsuzsanna
         és Dr. Nyéky Tamás Gergely.

50 éves házassági évfordulót
ünnepelt május 16-án:
Romanovics Mihály
         és Rutkovszki Erzsébet

Elhunytak:
Gyõri Endréné, Kiss Ernõné, Biró

István, Geszten Istvánné, Kontig Lászlóné,
Kovács Andrásné, Pócsi Imre Mihályné,
Csonnó Sándor Kálmán.

A következõ körben itthon fogadtuk a Tu-
zsér csapatát. A félidõben még vezettünk, a
66. perctõl azonban emberhátrányban játszot-
tunk, s a vége igazságos 1-1 lett. Ezzel a táb-
lázaton továbbra is a 6. helyet foglaltuk el.

Május utolsó napján, szombaton Keme-
csén lépett pályára csapatunk. Lelkes játékkal
sikerült megõrizni az elsõ félidõben szerzett
egygólos elõnyt, s ezzel begyûjteni a három
pontot.

A 30., azaz utolsó fordulóban az ibrá-
nyiakat egy – a meleg ellenére – jó meccsen
2-0-ra legyõztük, s ezzel a 6. helyen zártuk a
bajnokságot.

Szõke István játékos-edzõ ezúton is meg-
köszöni a játékosoknak, a vezetõségnek és a
szurkolóknak, hogy a vártnál kicsit rosszabb
helyezés ellenére is kitartottak a csapat
mellett.
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