
Polgármestert, képviselõket választunk
Mint ismeretes, október
3-án ismét általános ön-
kormányzati választások
lesznek, azaz helyi ön-
kormányzati képviselõ-
ket és polgármestereket
választunk. Közös dön-

a borítékba helyezve az ur-
nába kell dobni.

Némethné dr. Horváth
Andrea jegyzõ, a nyírmadai
Helyi Választási Iroda veze-
tõje a július 12-én kelt hatá-
rozatában megállapította,

Csaba, Krivács István, Lukács János, Mudri
Barnabás, Ponczók Tibor, Poór Miklós, Sze-
gedi László, Szijjártó Lászlóné, Szojma Pé-
ter, Szücs József Gyula, Tamási Sándorné,
Tóth István.

Kisebbségi önkormányzati jelöltek:
Jóni Dezsõ, Lõrincz Attila, Rózsa István,

Selyem János Horváth Géza, Balog Pál, Zám-
bó Ignác , Ponczók Éva, Ponczók István, Rózsa
Tibor, Jóni Bertalan, Ponczók Borbála,
Ponczók Tibor, Balogh József, Zsigó József,
Rózsa András, Ponczók Lajos.

A kisebbségi önkormányzati választás sza-
vazókörének száma: 800.Helye:  Patay Ist-
ván Általános Iskola, Honvéd út 36-38.

A kisebbségi önkormányzati választáson
csak azok szavazhatnak a szervezetek által in-
dított jelöltekre, akik július 15-éig felvételü-
ket kérték a kisebbségi névjegyzékbe.

tésünk hosszú idõre meghatározza
városunk sorsát, tehát nem mindegy,
ki jár el településünk képviseletében.

Mire lapunk megjelenik, a jelölés folyama-
ta már lezárult, ezért itt és most csak néhány
fontos tudnivalóra hívjuk fel a figyelmet, s
közreadjuk a „választékot.”

Szavazni ezúttal is a kijelölt, az értesítõn
feltüntetett szavazókörben lehet. Amennyi-
ben mozgásában akadályozva van (például
egészségi állapota miatt), úgy a szavazást meg-
elõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottságtól írásban kérhet
mozgóurnát.  Ismét elmondjuk, hogy csak
akkor jogosult szavazni, ha személyazonos-
ságát és lakcímét megfelelõen igazolja. Sza-
vazni csak személyesen, reggel hat órától este
hétig lehet. Érvényesen szavazni a jelölt neve
melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat

hogy településünkön a megválasztható ön-
kormányzati képviselõk száma 8 fõ.

A Helyi választási Bizottság (elnöke Tóth
László) közzétette a 2010. évi önkormány-
zati választásokon induló jelöltek listáját.

Polgármester-jelöltek:
Kálmán Béla 
Mudri Barnabás 
Egyéni listás települési önkormány-

zati jelöltek (egy kivételével vala-
mennyien függetlenek):

Balog Pál, Baloghné Tóth Csilla, Bíró
Csaba, Bobecis János, Csernáti Sándorné
(Fidesz-KDNP), Csonka András, Czirják
Erzsébet, Danó Imre, Éles Árpádné, Fejér
József, Folytovics Sándor, Földi Miklós,
Gerõ Csaba György, Haklik Attiláné, Hor-
váth Géza, Jeszenszki József, Jóni Bertalan,
Juha Bertalanné, Kézi László, Kézi Magdol-
na, Kiss András, Kiss Béláné, Kósa Barna-
bás, Kovács István, Kovács Tibor, Krivács

hová menjünk szavazni?

A 2010. évi önkormányzati választá-
sok szavazóköri címjegyzéke:

1. számú szavazókör
Mûvelõdési Ház, Ady Endre út 9.

Itt az Ady Endre út, Bem utca, Csoko-
nai utca, Fényes-tanya, Fülöp-tanya, Gá-
bor Áron út, Hársfa utca, Jókai utca, Jó-
zsef Attila út, Szõlõk, Táncsics utca, Újfé-
nyes-tanya és a Varga-farm választópolgá-
rai szavazhatnak.

2. számú szavazókör
Mûvelõdési Ház, Ady Endre út 9.

Itt az Árpád út, Hunyadi út, Kálvin tér,
Kisvárdai út, Petneházi út, Rákóczi utca,
Szabolcs utca, Vásár tér, Zöld-tanya, Petne-
házi-tanya, Morvai-tanya és a Dózsa
György út választópolgárai szavazhatnak.

3. számú szavazókör
Patay Általános Iskola, Honvéd út 36-38.

Itt a Cserepes út, Gárdonyi Géza utca,
Kossuth út, Madách út, Nyírfa utca, Pe-
tõfi út, Toldi út , Vörösmarty út és a Zrí-
nyi utca választópolgárai szavazhatnak.

4. számú szavazókör
Patay Általános Iskola, Honvéd út 36-38.

Itt az Arany János utca, Honvéd út, Ka-
tona József utca, Kölcsey út, Vasvári Pál
út és az Ady lakótelep választópolgárai sza-
vazhatnak.Kálmán Béla polgármester mondott ünnepi beszédet augusztus 20-án

    Nemzeti ünnepünkön
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A városnapi program szeptember 24-
én az esti órákban – a korábbi évek-
hez hasonló – termékkiállítással és ag-
rárfórummal kezdõdik a Mûvelõdési
Házban.

Másnap, szeptember 25-én (szombaton) ci-
gányzenés ébresztõvel indul a hajnali kettõig
tartó vigasság. Az ünnepélyes megnyitó 10
órakor lesz, ezt követi a régi mezõgazdasági
gépek felvonulása, majd délután 2-ig a helyi
és környékbeli kórusok, együttesek lépnek
színpadra.

A szüreti felvonulás fogatokkal, csõszlányok-

Meghívó a városnapra
kal és  –fiúkkal 14 órakor kezdõdik, s a meg-
szokott útvonalon haladnak végig. Fél 6-tól
este 10-ig tart az esti kulturális mûsor. Nagy
izgalmakat ígér a 9 óra elõtt elkezdõdõ tom-
bolasorsolás, fél 10-kor rázendít Josh és Jutta,
10-kor égbe szökkennek a tûzijáték fényei,
majd a Sláger Duó húzza az utcabáli talpalá-
valót másnap 2 óráig.

Az önkormányzat,  a szervezõk szeretettel
és tisztelettel meghívnak minden madait,
akiket a Tájházban képzõmûvészeti kiállítás,

vidámpark, vásári forgatag, ízek utcája és
kézmûves mesterségek bemutatója is vár.

Az Agrárfórum és a városnap programja:
Szeptember 24. (péntek) 17 óra:
Agrárfórum; termékbemutató megnyitá-

sa a meghívott vendégekkel.
Szeptember 25. (szombat) Városnap
 7.00: Cigányzenés ébresztés a község te-

rületén lovas szekérrõl.
 9.00-17.00: A termékbemutató megtekint-

hetõ a mûvelõdési ház mozi termében.
 9.00-10.00: Erõ- és munkagépek bemuta-

tója, felvonulása.
 9.00 órától: fõzés az Ízek utcájában.
10.00 órától: Népi kirakodó vásár (ko-

vács, fafaragó, csipkeverõ, stb.)
 10.00–13.00 Tiszakönyök Haditorna

KHE honfoglalás kori bemutatója
 10.00-14.00 Ingyenes egészségügyi szûrés
10.00-13.30 Ünnepi megnyitó, kulturális

mûsor
13.30-17.00 Szüreti felvonulás
Esti Kulturális programok:
17.00 Csillogó Gyöngyszemek Néptánc-

együttes
 18.30: Nelson koncert
 19.00: Rockzone koncert
 19.30: Indián folklór
 20.00: Bódi Guszti és a Fekete Szemek
 21.30 Josh és Jutta
 22.15 Tûzijáték
 22.30- 2.00 Utcabál (A zenét szolgáltatja:

a Sláger Duó)
Közben: Tombolasorsolás, Varga Zsolt,

Mada-Mix Dance Csoport
Egész nap vidámpark, vásári forgatag és

az Ízek utcájábankülönféle ételek.
Támogatójegy: 300 forint.

Agrárfórum, szüreti felvonulás, ízek utcája, kirakodó vásár

Ha tõlem függne…
Újra össznépi akarat- és véleménynyilvánítás
küszöbén állunk: polgármestert, önkormány-
zati és megyei képviselõket választunk, azaz
„lokális kormányt”. A szimpátia kinyilvání-
tásán túl ez az alkotmányos joggyakorlás óri-
ási felelõsséggel (is) jár, hisz õk – a válasz-
tottjaink – lesznek éveken át mindennapja-
ink, holnapjaink terveinek, elvárásainak köz-
vetlen realizálói, formálói.

Köztudott, hogy az aspirálók „mindent
bevetnek”, hogy elnyerjék a választók bizal-
mát, és majdan – ha ikszelik õket – esküt
tesznek megkoronázva programjaikat, ígére-
teiket.

Ha tõlem függne, én úgy negyedévenként
újra esketném õket, „felkérdezném a házi fel-
adatot”, mert – tisztelet a kivételeknek! –
idõvel lassan megfakul a választások elõtti
cizellált fogadalmi szövegek tartalma.

Ha tõlem függne a kortes-hadjárat során
megkérdezném, és persze õszinte választ vár-
nék: mit tett eleddig azért a közösségért,

melyet képviselni, irányítani szándékozik,
mert – Széchenyit idézve –: egy kis tett töb-
bet ér minden ékesszólásnál.

Ha tõlem függne, akkor én nem az éppen
regnáló párt/ok vagy vetélytársaik program-
jai alapján döntenék rátermettségükrõl, a
bizalomról, hanem a legérintettebb „párt”,
az õket választó, nekik bizalmat szavazó ál-
lampolgárok, a nép kívánalmai, elvárásai
szempontjából, mert – ugye – minden mi-
attunk történik.

Ha tõlem függne, felülvizsgálnám az ér-
telmezõ szótárt, azaz kihúznám belõle azt a
definíciót, hogy a jelöltek, a szembenálló
majdani vezetõink, képviselõink nem ellen-
ségek, hanem vetélytársak egy nemes penge-
váltásban, mert eltérõ habitussal, különbö-
zõ színekben, más-más stílusban egyet akar-
nak: érvényesüljön a népakarat, a nemzet,
az ország felvirágoztatása.

Választói elvárásokkal és tisztelettel:
                           dr. Szõlõsy Tibor

felavatták az újjászületett iskolát

Az ünnepségen közremûködtek az egyhá-
zak képviselõi

A szalagátvágás
ünnepélyes
pillanata:
(balról jobbra)
Kálmán
Béla
polgármester
és Seszták
Oszkár,
a megyei
közgyûlés
elnöke
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Ismét elrepült négy esztendõ, hamaro-
san véget ér a 2006-2010-es önkor-
mányzati ciklus, és az urnákhoz já-
rulunk, hogy megválasszuk városunk
elöljáróit.

Mozgalmas, eseményekben és eredmények-
ben bõvelkedõ éveket tudhatunk magunk
mögött, s mi sem természetesebb, hogy
mérleg készítésére kértük Kálmán Béla pol-
gármestert.

–Mit emelne ki elsõként, mit tekint a leg-
fontosabb fejleménynek?

– A közös munka kezdetén, 2002-ben leg-
fontosabb célként azt tûztük magunk elé,
hogy induljunk el a várossá válás útján. Ta-
valy július elsején aztán célba értünk, elnyer-
tük a városi rangot. Akkor is azt mondtam,
ma is úgy gondolom, ez csak egy lehetõség,
tõlünk függ, mennyire tudunk ezzel élni,
hogyan tudjuk tartalommal megtölteni. Az,
hogy egy régi álom valósággá vált, nyolc év
közös erõfeszítéseinek eredménye, de nem
befejezése valaminek, hanem újabb kihívás:
miként tudjuk településünket élhetõvé, em-
berléptékûvé tenni, mennyire érzik az itt
élõk magukénak, otthonuknak, egy takaros
kis mezõvárosnak.

– Milyen lépések vezettek el idáig?
Amit elértünk, az a folyamatos építkezés,

az összefogás eredménye. Nyolc éve is, négy
éve is fontosnak tartottam, hogy elõször az
intézményeinket tegyük rendbe. Elindult te-
hát egy szisztematikus program, amelynek
nyomán megújult az óvoda, kívül-belül eu-
rópai mércével mérve is korszerûsödött az
iskola, kibõvült az idõsek otthona, felújítás
elõtt áll a mûvelõdési ház és könyvtár. Leg-
alább ilyen fontos, hogy eközben erõre ka-
pott a helyi társadalom, szabályozott keretek
között mûködnek civil szervezeteink, har-
monikus az együttmûködés az egyházakkal.

Ez annak is köszönhetõ, hogy tudatosan
fejlesztettük azokat a közösségi tereket, ahol
az emberek találkozhatnak, leülhetnek, be-
szélgethetnek. Kinyitottuk a mûvelõdési
házat. Ennek jegyében épült két játszótér,
szépült meg a településközpont fás, virágos
parkkal, ezért építjük lépésrõl lépésre a
szõlõlaposi tó környékét, ezt a célt szolgálja
az új (és tovább épülõ) piac, a Tájház. A
madaiak komfortérzetét javította az itt fel-
sorolhatatlan sok út- és járdaépítés, az ár-
kok rendbetétele (utóbbiakat a rohamlépté-
kû szennyvízberuházás sajnos tönkretette,
ezért volt elengedhetetlen, hogy saját erõ-

Ciklusvégi beszélgetés
Kálmán Béla polgármesterrel

„Kihívás, feladat, felelõsség,
alázattal végzett munka”

bõl elvégezzük a rehabi-
litációt.

– A hírek gyakorta
szólnak az önkormány-
zatok pénzügyi csõdjé-
rõl…

– Kétségtelen, hogy ez
elmúlt években egyre
nehezebb volt fejleszte-
ni úgy, hogy közben
likviditásunk megmarad-
jon. Ennek ellenére a
béreket, a segélyeket min-
denkor ki tudtuk fizet-

az ára, hogy vissza kel-
lett vásárolnunk a koráb-
ban önkormányzati tu-
lajdonban lévõ szolgála-
ti lakást…). Ugyancsak
megnyugtatóan rendez-
tük a gyermek- és fog-
orvosi szolgáltatást.
Nagy eredménynek tar-
tom, hogy önerõbõl
meg tudtuk duplázni a
Szociális Ápolási – Gon-
dozási  Központ  férõ-
helyeit, s a bõvítéssel az
intézmény ráfizetés nél-

        Kálmán Béla

ni, nem kellett sem mûködési, sem munka-
bérhitelt felvenni, s egy sor olyan nem kö-
telezõ, azaz önként vállalt feladatot is vállal-
tunk, amelyek a lakosság javát szolgálják (a
teljesség igénye nélkül ebbe a körbe tarto-
zik a szemétszállítás díja, az elsõ lakáshoz
jutók támogatása, a tanévkezdéshez nyújtott
segítség, a többféle ösztöndíj gyerekeinknek,
a civil szervezetek, az egyházak, a sport tá-
mogatása…)

– A munkahelyteremtés nem önkormány-
zati feladat, tettek-e mégis a foglalkoztatás
javítása érdekében?

– Korábbi szakmai életembõl fakadóan
is tisztában vagyok azzal, hogy a legfonto-
sabb a munkahely, a segély helyett a munká-
ból szerzett jövedelem. Az önkormányzat
azonban nem kockáztathatja a közös költ-
ségvetési pénzét, miközben minden tõle tel-
hetõt megtesz a feltételek megteremtésével,
javításával, a tõkevonzó képesség erõsítésé-
vel. Ennek példája a 20 új munkahelyet te-
remtõ Gumiplast Kft. letelepedése. Helyes-
nek bizonyult az elõzõ kormány döntése a
közcélú foglalkoztatásról, hiszen mintegy
160-an jutnak általa segély helyett jövedelem-
hez. Elõmozdíthatjuk a munkahelyteremtést
jó pályázatokkal is. Erre példa az a 200 mil-
liós, három éves idõtávú uniós foglalkozta-
tási program, amely 25 dolgozó képzését,
munkába állítását teszi lehetõvé, s amely a
brikettgyártással a piaci ár 2/3-áért ad szoci-
ális tûzifát. A célunk az, hogy a folyamat
fenntartható legyen, hogy a három éven túl
is biztos kenyere legyen az érintetteknek. A
vásártéri telephely hasznosításáról jelenleg is
tárgyalunk egy befektetõvel.

– Mi történt az egészségügyben, a szociá-
lis ellátás terén?

– A legfontosabb, hogy sikerült stabili-
zálni a háziorvosi ellátást (igaz, ennek az volt

kül fenntartható a fõként helyi idõs, rászo-
ruló emberek számára. Megoldandó feladat-
nak tekintem a sok fogyatékkal élõ ember
(és családjuk) ügyét. Pályázati pénzt nyer-
tünk a fogyatékosok nappali ellátásra, s ha a
közeljövõben megvalósul, õk is kiléphetnek
az ingerszegény környezetbõl. Nem elhanya-
golható szempont, hogy ez további 5-6
munkahelyet is teremt. Mûködik a Mocor-
gó Gyermekház, biztosítva a 3 éven aluliak
korai fejlesztését.

– Érintettük már az óvodát, iskolát…
– Ma már minden feltétel adott ahhoz,

hogy gyermekeink egészségesen fejlõdhesse-
nek, tanulhassanak. Napirenden van az óvo-
da bõvítése két csoportszobával, s azt is ter-
vezzük, hogy – éppúgy, mint korábban –
ismét legyen saját konyhája. Az intézménye-
ink után következhet az új polgármesteri
hivatal építése, amire nyertes pályázatunk
van. Tervezzük a temetõben a közlekedõ utak
burkolását, új kerítés építését, és az urna-
kert kialakítását is.

– Az elmondottakból kiviláglik, hogy tele
van tervekkel, a folytatni akarás szándékával.

– Igen, hisz sok még a dolgunk. A jövõ
célja az, hogy négy év múlva Nyírmada a
környék valódi, nem csupán földrajzi, ha-
nem közigazgatási, társadalmi, kulturális szol-
gáltatásokat nyújtó központja legyen. Olyan
kisváros, ahol rendben van a temetõ, az út,
a járda, az árok, ahonnan autópályán egye-
nes út vezet a fõvárosba, Európába; ahol
korszerûek az intézmények, bõvülõ válasz-
tékot kínálnak a kereskedelmi létesítmények,
egyre több a munkalehetõség. Hiszek ab-
ban, hogy az itt élõk összefogásával, szor-
galmával mindez megteremthetõ. Ez nekem
személy szerint kihívás, feladat, felelõsség,
alázattal végzett munka, s ehhez várom vá-
rosunk minden lakójának támogatását.
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Utoljára ülésezett a képviselõ-testület
A szeptember elsõ napján tartott tes-
tületi ülésen két, az önkormányzat gaz-
dálkodásával foglalkozó napirendi
pontot tárgyaltak meg a képviselõk. Az
elõterjesztõ Kovács Zoltán pénzügyi
elõadó volt.

Elõször a 2010. évi költségvetés elsõ fél-
évi teljesítésérõl szóló beszámoló hangzott
el, s mint kiderült, az idõközben bekövet-
kezett változások miatt néhány elõirányza-
tot módosítani kellett. A pénzügyi helyze-
tet továbbra is az határozza meg, hogy a
hatályos törvények sok feladatot bíznak az
önkormányzatokra, azonban az ellátásukhoz
szükséges összeget csak részben fedezik a köz-
ponti költségvetés normatívái, a saját bevé-
telek nagyságrendjére pedig nem tudunk szá-
mottevõ hatást gyakorolni. Mivel az
„önhikis” támogatásra nem nyújthattunk be
pályázatot, a fizetõképesség fenntartása csak
a halasztható feladatok elhagyásával, a folyó-
számla hitelkeret részbeni felhasználásával és
a fejlesztési célú tartalék igénybevételével volt
megoldható.

Az elõterjesztés számba veszi a folyamat-
ban lévõ beruházásokat. Hazai forrásból
valósult meg a közcélú foglalkoztatáshoz tar-
tozó anyag- és eszközbeszerzés (a teljes rá-
fordítás összege 5,2 millió forint). Uniós
támogatással újult meg az általános iskola
csaknem félmilliárd forintból. November

végére fejezõdik be a 13,5 millió forintba
kerülõ szervezetfejlesztés a polgármesteri
hivatalban.

A Biztos Kezdet Program keretében szüle-
tett meg a Mocorgó Gyermekház száz százalé-
kos támogatással (a projekt összege 46,8 mil-
lió forint). Három ütemben történik meg az
egyedi tájértékre alapozott ökoturisztikai pi-
henõpark fejlesztése a tavi rekreációs övezet-
ben (az összköltség 92,6 millió forint, a tá-
mogatási arány 90 százalék). Az elsõ közbe-
szerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivi-
telezést a Viadukt Kft. nyerte el, a vállalkozói
szerzõdést megkötötték.

Kiemeljük még, hogy az elsõ félévben a
mûködési kiadásokra szánt összeg 48,5, a
felhalmozási kiadásokra tervezett elõirány-
zat 73,9 százalékát használtuk fel. A meglévõ
intézményhálózat mûködése folyamatos és
zavartalan volt, a gazdálkodás idõarányosan
a tervezett keretek között alakult.

A másik napirendi pont a költségvetési
rendelet módosításáról szólt. Ezt néhány
kisebb jelentõségû pénzmozgás tette szüksé-
gessé (támogatások, átcsoportosítások), illet-
ve elsõsorban az, hogy a szõlõlaposi fejlesz-
téshez elnyert pályázati pénzt ki kellett egé-
szíteni a saját erõvel (ez 9,2 millió forint,
aminek felét azonban az EU Önerõ Alap
fedezi).

A vitában elhangzott, hogy a gazdálko-
dás rendkívül nehéz, ennek ellenére a likvi-

ditás fenntartható, mind a mûködtetés, mind
a fejlesztés finanszírozható.

Több, a Szociális Ápolási-Gondozási Köz-
pont életét, mûködését meghatározó szabály-
zat módosításáról hozott határozatot a kép-
viselõ-testület. Szûcsné Mátyus Judit, az in-
tézmény vezetõje elõterjesztésére elfogadták
az étkeztetés szakmai programját (a szolgál-
tatás célját, formáit, feladatait, az ellátottak
körét, az igénybevétel módját, a fizetendõ
térítési díjakat, a kapcsolattartás módját, a
jogok védelmével kapcsolatos szabályokat, a
szervezeti kérdéseket).

Ugyancsak jóváhagyták az Idõsek Klubja
és az Idõsek Otthona házirendjét (különös
tekintettel az együttélés szabályaira), valamint
mindkét esetben a szakmai programot. Ez
utóbbi magába foglalja egyebek között a
szolgáltatás célját, feladatait, az ellátottak
körét, a szakmai tevékenység leírását és an-
nak várható hatásait, a más intézményekkel
való együttmûködés módját, a személyi és
tárgyi feltételeket, szervezeti kérdéseket. A
testület határozata nyomán megszületett az
intézmény új Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata is.

Mint a vitában elhangzott, a közelmúlt-
ban az intézményben lezajlott ellenõrzés el-
ismerésre méltó eredményeket hozott. (Itt
jegyezzük meg, hogy mindent rendben lé-
võnek talált a családsegítõnél nemrég tartott
ellenõrzés is).

hírek röviden

Augusztus 27-én a két polgármester – Kál-
mán Béla és Nagy Gábor  – hivatalosan is
aláírta a testvérkapcsolatokat szentesítõ szer-
zõdést Nyírmada és a szlovákiai (felvidéki)
Jászó község között. Szándékaik szerint erõ-
síteni kívánják a két település polgárai kö-
zötti közigazgatási, kulturális, oktatási, ne-
velési, gazdasági és civil együttmûködést.

Polyák János személyében új vezetõje van
településünk polgárõr szervezetének. Au-
gusztus 11-én elõdje, Folytovics Sándor le-
mondott tisztségérõl, ezután a tagság egy-
hangúlag jelölte, majd megválasztotta a tes-
tület új parancsnokát.

A polgármesteri hivatal köztisztviselõi so-
rából nyugdíjba vonulásával távozott Juha
Bertalan, a pénzügyi csoport vezetõje, aki
jelenleg felmentési idejét tölti. Utódja Ko-
vács Zoltán, aki április elseje óta dolgozik a
városházán pénzügyi elõadóként.

A lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolóban elhangzott, hogy

a Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat épületének felújítása és bõ-
vítése ügyében lezajlott a közbeszerzési eljá-
rás. A nyertes kivitelezõ kiválasztása megtör-
tént, a pályázati támogatás folyamatban van.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-
hulladék-gazdálkodási Társulás augusztus 12-
ei ülésén elfogadta a Társulási Megállapo-
dást, s annak aláírására a képviselõ-testület
felhatalmazta Kálmán Béla polgármestert. A
lényeg: 169 település közösen pályázik a le-
zárt lerakók rekultivációjára.

Önkormányzatunk idén is csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz, kiírja az „A” és a
„B” típusú pályázatot, vállalja az on-line adat-
bázis használatát és annak biztonságos mû-
ködtetését. A szükséges összeget a költségve-
tésben elkülönítették.

Ha a pénzügyi lehetõségek lehetõvé te-
szik, sikeres pályázatuk esetén az önkormány-
zat megelõlegezi az egyházak, civil szerveze-

tek, sportegyesületek támogatására a Leader-
tõl elnyert pénzt.

A testület jóváhagyta az iskola Pedagógi-
ai Programjának módosítását, így ezentúl a
szöveges értékelés helyett a 2. évfolyam 2.
félévétõl osztályzattal minõsítik a gyerekek
munkáját.

Május elsején állt munkába a rendõrõrs-
ön Baráti János zászlós, aki a szolgálatirá-
nyító parancsnok feladatait látja el. Az õrs
munkáját segíti az is, hogy az állományba
került a madai Jakab Tamás õrmester.

Városunk diákjai idén is kapnak az ön-
kormányzattól iskolakezdési támogatást: az
általános iskolások tankönyveket és füzetcso-
magot, a középiskolások öt-, a felsõoktatás-
ban tanulók tízezer forintot.

Lapzárta:
Szirota Dzsenifer továbbjutott az X-Fak-
tor tehetségkutató vetélkedõjén.
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Gazdálkodók figyelmébe!
Ez év augusztus 1-jétõl életbe lépett az
egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
törvény.  Településünkön az egysze-
rûsített foglalkoztatás szabályait a me-
zõgazdasági, valamint idegenforgalmi
idénymunkára, továbbá az alkalmi
munkára lehet alkalmazni.

Az egyszerûsített módon foglalkoztatott
nyugellátásra, baleseti, egészségügyi szolgál-
tatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez
jogosultságot. A munkáltatónak a foglalkoz-
tatottat be kell jelenteni az APEH-hez legké-
sõbb a munkavégzés napján 8 óráig. Ha-

lenteni elektronikus úton, valamint a 185-
ös telefonszámon.

A nyári betakarítású kenyér és takarmány-
gabona termésmennyisége és alacsony  fel-
vásárlási ára után kedvezõbb képet mutat-
nak a kukorica táblák a határban, melyeknél
szép termés várható. A tõzsdei árakat figyel-
ve abban bízhatnak a gazdálkodók, hogy a
2009. évi felvásárlási árakat jelentõsen meg-
haladó értékesítési árat tudnak elérni a ta-
karmánykukoricánál, az olajnapraforgónál.

A nyári elõzetes termésbecslés alapján már
lehetett érzékelni, hogy a településünkön,
de megyei szinten is kevesebb termés várha-
tó a téli almából. Szeptember elsõ napjai-
ban, amikor ezeket a sorokat írom, az ipari
alma felvásárlási ára 25 forint kilogrammon-
ként, mami biztató elõjel lehet a jó minõsé-
gû étkezési alma eladási árára is.

Azon gazdálkodók számára, akik bekerül-
tek a 2009-2014. évek agrárgazdálkodási prog-
ramjába, egy év már eltelt a vállalt évekbõl.
Felhívom a figyelmüket a szeptember 1-je
és november 30-a közötti idõszakban az
elektronikus jelentési kötelezettségük teljesí-
tésére.

Ugyancsak jelentési kötelezettsége van
azoknak a gazdálkodóknak, akik nitrát-érzé-
keny területen gazdálkodnak (ebbõl  Nyír-
mada területén 103 fizikai blokk van), istál-

lótrágyát termelnek, illetve azoknak, akik is-
tállótrágyát használnak fel. Ezt az úgyneve-
zett „nitrát jelentést” szeptember 1-jétõl de-
cember 31-éig  kell elkészíteniük a gazdálko-
dóknak.

Már a nyár közepén több alkalommal fel-
hívtuk településünk lakóinak a figyelmét
arra, hogy mind a belterületen, mind a kül-
területen allergiát okozó és egyéb gyomo-
kat, köztük a parlagfüvet mindenki köteles
irtani. Szerencsére a legtöbben eleget tettek
ennek a kötelezettségüknek, de vannak olyan
ingatlan-, illetve földtulajdonosok, akik ezt
elmulasztották.

Jó szándékkal  hívjuk fel  a figyelmet arra,
hogy a mulasztásukat pótolják, mivel napon-
ta szembesülünk azzal, hogy sok a tüsszögõ,
légzésproblémával küszködõ embertársunk,
s e kellemetlen tünetek egyik okozója a vi-
rágzó parlagfû pollenje.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

           Lelkünk védelme

Ha még nem ismerné minden-
ki: így néz ki a parlagfû

Számtalanszor halljuk betegségeinkkel kap-
csolatban, hogy mielõtt testi értelemben be-
tegednénk meg, mindig egy lelki ok kere-
sendõ a háttérben.

Mostani cikkemben nem egy betegségrõl
fogok írni, hanem lelkünkrõl, a bennünk
dúló érzelmekrõl.

Az élet legfontosabb pillére a szeretet.
Érezzük mindannyian nap mint nap, de

az is igaz, becsülni csak úgy tudjuk, ha átél-
tük az ellentétes érzést is.

A kínai orvoslás okos és figyelemre mél-
tó összefüggéseit fogalmazza meg a yin-yang
elmélet, magyarul egyik sincs másik nélkül
(pl. fény-sötétség, hideg-meleg, nõ és férfi
stb.). Ez érzéseinkre is igaz. Valóban, az egész-
séget is csak úgy tudjuk becsülni, ha tud-
juk, ismerjük a betegséget, a vele járó kelle-
metlen tüneteket, fájdalmakat.

Életünk folyamán harcok dúlnak ben-
nünk. Testi fájdalmunkra, betegségeinkre van
hadseregünk, az immunrendszer, de mi van
a lelkünkkel? Szellemi, lelki egészségünk úgy
marad ép, ha vállaljuk tetteinket, kimondott
szavainkat, érzéseinket. Ne szégyelljük ha

sírunk, a nevetés magától értetõdõ, de a sí-
rás szégyen? Nem!  Sírni nem csak bána-
tunkban lehet, ha kell, engedjük feltörni
érzéseinket, így könnyítünk lelkünk terhén.

Vállaljuk fel, ha szeretünk, mondjuk meg
barátaink hibáit, tárjuk fel, hisz ezért barát
a barát!

Életünk hamar elmúlik, nincs idõ elvesz-
tegetett percekre. Szomorú, aki nem mutat-
ja önnön arcát, mert az nem Õ maga, és
mire ráébred, az élet tovaszáll!

Jólesõ érzés azt hiszem mindnyájunknak,
ha mindennapi bevásárlásunkkor, a postán
vagy épp az orvosi rendelõben, egy kedves
szót, egy simogatást kapunk egy rég látott
ismerõstõl. A napunk máris szebb. Adjunk
mi is egy mosolyt, egy jó szót, ez nekünk is
jó, de aki kapja, annak még jobb!

Gondja minden embernek van, csak min-
denki azt hiszi, az övé a legnagyobb! Ez nem
így van. A milliomos gondja, hogy mibe

fektesse részvényeit, millióit, egy szegény
embernek pedig, hogy mit adjon vacsorára
gyermekeinek. A gond az gond, egy feladat,
amit meg kell oldani, és nem keseregni, saj-
nálkozni,  másra ruházni kell, hanem meg
kell találni a legjobb megoldást, ami a leg-
fontosabb pozitív szemléletben. Ez annyit
jelent, jó oldaláról kell közelíteni a dolgo-
kat, és már nem is olyan nagy a baj.

Minden emberben ott a jóság, a szeretet,
csak vegyük észre, becsüljük mindenki én-
jét, és ne akarjunk, olyanná formálni senkit,
amilyennek mi szeretnénk!

Az ember csodálatos, mindennap újat és
újat produkál a világban és hétköznapjaink-
ban. Legyünk rá büszkék, hogy emberek let-
tünk, éljünk adottságainkkal és próbáljunk
harmóniában élni bensõnkkel és embertár-
sainkkal. Ilyen egyszerû, és szép lesz a világ!

Ábelné Tóth Éva
természetgyógyász

Biztató, hogy az idén 25 fo-
rintot adnak a léalma kilójáért

vonta el kell számolni, be kell vallani és át
kell utalni az 500 forintot  naponta, foglal-
koztatottanként az erre célra rendszeresített
számlaszámra. A foglalkoztatást be lehet je-
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Megkezdõdött a tanév

Megszépült
az iskola

Szépen felújított, korszerû, akadálymentesí-
tett iskolában kezdtük meg a tanévet. Nem
csak megszépültek, hanem új bútorokat is
kaptak a tantermek, a tornatermek és az ét-
kezde. A központi iskola udvarán megtör-
tént a parkosítás, a térkõ burkolat használ-
hatóbbá is tette az udvart. Mindkét telep-
helyünkön játékokkal és sporteszközökkel
bõvült a játszótér.

Az audiovizuális eszközök is nagyobb
számban állnak rendelkezésünkre, mint ko-
rábban.  LCD tévék, DVD és video leját-
szók, laptopok, írásvetítõk, projektor segí-
tik a szakmai munkát. Szülõi támogatással
új függönyöket vásároltunk.

A Honvéd utca 24. szám alatti épületben
a Kft. dolgozói kifestették a folyosókat és a
mellékhelyiségeket, így abban az épületben
is megszépült, felfrissült a közösségi tér.

A kollégák otthonossá tették a tanterme-
ket, az alsósok a folyosókat is. Megköszö-
nöm mindenki pozitív hozzáállását és mun-
káját. Elegendõ  tanterem áll rendelkezésre,
s minden évfolyam visszakerült a megszo-
kott helyére.

Tankönyv,
füzet ingyen
Az igényelt tankönyvek megérkeztek,

melyeket az idén is ingyen kapott meg min-
den tanulónk.

A gyerekeknek és a szülõknek is jobban
oda kell figyelniük a felszerelésre, mert a jog-
szabály szerint tankönyvet a tanórai mun-

Kedves hagyomány, hogy egy
kis elsõs is verset mond a tanév-
nyitón A nyári vakáció után kipihenten kezdik meg a tanítást a nevelõtestület

tagjai

     Újra benépesült  az iskola

kához kell adni, amit könyvtári kölcsönzés-
sel oldunk meg.

A szükséges munkafüzeteket, feladatlapo-
kat minden tanuló számára megrendeltük,
ezeket az osztályfõnökök az elsõ tanítási
napon adták át az iskolásoknak.  Az önkor-
mányzat jóvoltából továbbra is minden ta-
nulónk ingyenesen kapott füzetcsomagot és
írószert kap a tanév kezdetén.

Személyi
feltételek
Az intézmény alapfeladatai ellátásához 53

pedagógus munkájára van szükség. Jelenleg
50 pedagógus áll alkalmazásban, 2  álláshely
betöltetlen. Pedagógiai segítõként egy sza-
badidõ-szervezõ, és egy ifjúságvédelmi meg-
bízott segíti a munkát.

Négy ügyviteli dolgozó, három karban-
tartó, hét hivatalsegéd, tíz fõzõnõ dolgozik
az intézményben. A megnövekedett óvodai
és napközis létszám miatt a konyhai dolgo-

zók terhelése igen nagy. Munkájukat három
közhasznú munkás segíti a tanév során.

Az alsó és a felsõ tagozaton is  25-25 pe-
dagógus dolgozik. Újhelyiné Mándi Tímea,
Mezõné Kiss Erzsébet, Bodóné Tótok
Krisztina és Máyer Kinga gyesen vannak,
kisbabát vár Pacuk Viktória és Kliebert Anita.
Távozott Bíró Sándorné, lejárt a szerzõdése
Béres Eszternek, és máshol vállalt munkát
Filepné Baráth Anita.

Üres álláshelyre vettük fel Sarkadi-Cson-
ka Beátát, míg Deák Krisztina tanítónõt
helyettesítõként alkalmaztuk.

Szeptember 1-jétõl hat pedagógiai asszisz-
tens az 1-2 évfolyamon, illetve két segítõ,
valamint egy biztonsági õr dolgozik az is-
kolában közhasznú munkásként.

Több, mint 600
tanuló
Az elmúlt tanév végén 598 gyermek járt

az iskolába. Tankötelezettségét 73 tanuló tel-
jesítette. Idén az elsõ évfolyamra 84-en irat-
koztak be. Hárman másutt folytatják általá-
nos iskolai tanulmányaikat, s ugyanennyi-
en érkeztek intézményünkbe más települé-
sekrõl. Így 610-en kezdték meg a tanévet is-
kolánkban, közülük 341-en (51 százalék)
halmozottan hátrányos helyzetûek.

A 24 osztály felében alsósok, felében felsõ
tagozatosok tanulnak. Az elsõ évfolyamon
három osztály indult. Tanulószobára 121-
en iratkoztak be, menzát 110-en igényeltek.
Négy csoportot indítunk. Így az idén a
gyerekek 90 százaléka, létszám szerint 550-
en étkeznek az iskolában.

Alsó tagozaton 27, a felsõben 25 a cso-
portátlag, ami megközelíti a közoktatási tör-
vény szerinti optimális létszámot.
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Tevékeny Mocorgó – bábelõadástól kirándulásig

 Minden résztvevõnek nagy élményt jelenett a sóstói Állatpark, ahol sok-sok
izgalmas látnivaló várja az érdeklõdõket

Az elmúlt hetekben számos friss
hírrel örvendeztette meg lapun-
kat Búza Andrea, a Mocorgó
Gyermekház vezetõje.

Továbbra is várják mindazokat a
0-5 év közötti, kisgyerekeket nevelõ
családokat, amelyeknek élményt, ki-
kapcsolódást, játszást, tanulást kínál-
nak. A gyerekek és szüleik változatos
programok közül válogathatnak: a ki-
alakított veteményes kertben megter-
melt zöldségeket közös tízórain fo-

gyasztják el, az idénygyü-
mölcsök, zöldségek befõ-
zését, tartósítását közö-
sen próbálják ki (a cse-
resznyét, az uborkát már
eltették).

Sok idõt töltenek a sza-
badban, de július végén
A három pillangó címû
bábelõadással is meglep-
ték a kicsinyeket. Szak-
emberek is felkeresik a
Mocorgót. Minden ked-

den a védõnõ, havonta két alkalommal a
logopédus, a gyermek- és felnõtt pszicholó-
gus jár náluk, s elõre megtervezett témákat
dolgoznak fel közösen.

Augusztus 2-án az Anyatejes Táplálás Vi-
lágnapja alkalmából a Védõnõi Szolgálat
munkatársai tartottak elõadást a kismamák-
nak, anyukáknak.

Szülõk és gyermekek egyaránt nagy öröm-
mel vettek rész azon a kiránduláson, ame-
lyen a Nyíregyházi Állatparkot látogatták
meg, s ahonnan élményekkel gazdagon tér-
tek haza.

Az óvoda – nyáron
Az óvodák nyári nyitvatartási
rendjérõl több fórumon is vi-
táztak az érdekeltek: szükség
van-e rá? Az óvodapedagógu-
sok nyáron veszik ki szinte az
egész éves szabadságukat, fel-
váltva dolgoznak, s ilyenkor
lenne alkalmuk, idejük cso-
portjuk átrendezésére. Ám
akad olyan szülõ, akiknek
gondot okoz a gyerekek nyári
elhelyezése, s a kicsik érdekei
is kívánhatják az óvodai ellá-
tást.

Továbbképzés – A nyári szünetrõl vissza-
érkezve továbbképzésen vehettünk részt
Konfliktuskezelés és kommunikáció cím-
mel. A hétköznapi életben és munkánk
során is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy
véleménykülönbségek  alakulnak ki. Az is
elõfordulhat, hogy olyan szavak is elhagy-
ják szánkat, amiket késõbb esetleg megbá-
nunk. Trénerünk, Somogyi Erika pszicho-
lógus segítségével szituációs játékok segít-
ségével többféle megoldási módot ismer-
tünk meg az adott problémákra. Mind-
annyian pozitív élményeket szereztünk
ezen a két napon.

Csoportalakítások  – Április végén
volt az óvodai beíratás. A gyerekek több-
nyire korcsoportok szerint lettek csopor-
tosítva, de a szülõk kéréseit, igényeit is
igyekeztünk figyelembe venni. A nyári
szünidõ pihenõnapjai után elkezdõdött az
új tanév.

Kedves Szülõk!  –  Az óvodában nagy
szeretettel várjuk az új és a régi óvodáso-
kat. A beszoktatás, a tanévkezdés gondjait
türelemmel, egymást segítve kell megél-
nünk. Forduljanak bizalommal a gyermek-
kert dolgozóihoz, ha kérdésük, kérésük,
gondjuk van, beszéljék meg személyesen,
õszintén.

Óvodánk – a két hetes bezárást kivéve –
lehetõséget adott a szülõknek, hogy éljenek
a nyári óvoda kínálta lehetõségekkel. A tör-
vény úgy fogalmaz: az óvoda egész évben
nyitva tartó közoktatási intézmény, s két
alapfeladata van: az óvodai nevelés, s a gye-
rekek napközbeni ellátása a szülõi igények
alapján. Az utóbbi idõben ezért igazodunk
rugalmasan az igényekhez: szeptember 1-je
és május 31-e között tart a nevelési év, a
megszokott élet a csoportokon belül.

Nyárra más szakmai tervet készítettünk:
azok az óvónõk, akik dolgoztak, változatos
programokat szerveztek a gyerekeknek: hor-
gászás, mozgásos versenyfeladatok, éneklés,
festés, gyurmázás, vágás, ragasztás stb. A sza-

bad levegõn végzett tevékenységekben öröm-
mel vettek részt az ovisok, s még nagyobb
örömmel vitték haza az aznap készített al-
kotásokat.

A más-más csoportba járók összebarátkoz-
hattak; ugyanakkor a magukat még szaba-
dabbnak érzõ gyerekek nevelése, a velük való
foglalkozás nagy odafigyelést igényelt az óvó-
nõk részérõl.

A bezárás alatt kisebb munkálatok elvég-
zésére is volt lehetõség. Az iskolában folyó
munkálatok miatt az elõzõ tanévben két osz-
tályt látott vendégül óvodánk. A kifestett,
megújult tornaterem új bordásfallal, torna-
eszközökkel, a fejlesztõ szoba új játékaival
várja az óvodásokat.

                 Kreatív játék az udvaron

                                 Közös játék a szülõkkel
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Új csapat, új vezetõ, új szezon
Az elsõ bajnokságban 9. helyen érnie. Ilyen körülmények között az elvárás,

a cél egyelõre a stabil bennmaradás, a jövõ-
be tekintõ építkezés.

A 2010/2011-es bajnoki szezont ennek meg-
felelõen váltakozó sikerrel indították fiaink.
Az elsõ fordulóban (augusztus 15-én) mind-
járt egy hazai vereséggel kezdtünk: vezeté-
sünk után kiütközött a rutintalanság, szá-
mos helyzet kimaradt, így a Kótaj 3-1-es gyõ-
zelemmel távozott.

Egy héttel késõbb Kemecsén újabb fiaskó
következett, ezúttal magabiztos, jó játékkal
nyertek a házigazdák 5-0-ra. A nagy verést
Szõke István játékos-edzõ is megérdemelt-
nek nevezte, bár arányát túlzottnak tartja.

A 3. játéknapon végre megszületett az elsõ
gyõzelmünk. Itthon fogadtuk a Berettyóúj-
falu csapatát, és jó játékkal, nagy igyekezet-
tel 2-0-ra nyertünk. Az utolsó félórát em-
berelõnyben játszottuk, de a végeredmény
már a szünet elõtt kialakult.

A következõ két fordulóban ismét két
vereség következett: Ibrányban 4-1-re, majd
itthon a Püspökladánytól 2-0-ra kaptunk ki.

végzett együttes nyáron hat

szakmai vezetõ, Szilágyi Berta-
év elteltével megköszönte a

lan eddig végzett, eredményes munkáját, s a
klub vezetése játékos-edzõként Szõke Istvánt
kérte fel a feladat ellátására.

Az új edzõ lapunknak elmondta: a
játékoskeret jelentõsen átalakult. Távozott
Tóth Szilárd (Tiszakanyár), Ambrusz Árpád
(NYVSC), Katona György és Bancsi Gábor
(Nagyecsed), Tuza László (Nyírkarász), Ben-
kõ Tibor (átmenetileg visszavonult). Az ér-
kezõk: Molnár Szabolcs (Nagyecsed),
Moldovan Ionut (Szatmárnémeti), Szabó Gá-
bor (Nyírkarász), továbbá az U19-es kor-
osztályból a felnõttek közé került Szikszai
Attila, Savrnoh Norbert, Finta Ferenc és
Kabna Richárd, visszakerült a keretbe Kirner
János.

Az edzõ a fentiek ismeretében türelmet
kér a szurkolóktól, hiszen a csapatnak –
amelyben sok a fiatal – össze kell szoknia,

     Nyár a Mûvelõdési Házban

Felhívás
Térségünkben megnövekedett azon bûncse-
lekmények száma, amelyek során mobiltele-
fonnal rendelkezõ állampolgárokat ejtenek
tévedésbe oly módon, hogy általában ma-
gántelefonszámon felhívják a késõbb sértet-
té váló személyt egy ismert szolgáltató nevé-
ben és közlik vele, hogy nyereményben ré-
szesül, ha teljesít különbözõ befizetéshez
kötött feltételeket.

Legjellemzõbb elkövetési mód, hogy a
nyeremény átadását feltöltõkártya vásárlásá-
hoz és annak számának bediktálásához kö-
tik. Amennyiben ilyen telefonhívás érkezik,
a nyereményekhez szükséges pénzösszegek
befizetése elõtt tájékozódjanak, hogy annál
a szolgáltatónál van-e folyamatban ilyen
nyereményjáték.

Továbbra is várjuk észrevételeiket a 107,
illetve a 06 45 470-422 telefonszámon vagy
személyesen.

Utcai csellengés helyett a vakáció alatt idén
is kézmûves foglalkozásokkal várta az általá-
nos iskola tanulóit a Mûvelõdési Ház. A
szerdán délutánonként készült munkákat az
érdeklõdõk a Városnapon, a termékkiállítá-
son tekinthetik meg.

A szívesen biciklizõ gyerekek kerékpártú-
rán vehettek részt. Felkeresték a környezõ
településeket, s ott megtekintették a helyi
látnivalókat, nevezetességeket. Mások a Patay
erdõben sétáltak, a kirándulás közös szalon-
nasütéssel ért véget.

Augusztus 20-án a Perzsia hercege címû
filmet kínálta a ház, az igazi tömegeket azon-
ban a játékos vetélkedõk (kötélhúzás,
zsákbanfutás) mozgatták meg. A focitorna
olyannyira népszerû volt, hogy a jelentke-
zõk korosztályonként kategóriákba sorolva
léphettek pályára.

anyakönyv

Születtek:
Fehér Korina, Ponczók Letícia, Balogh
Kevin, Jakab Flóra, Jóni Elizabet, Barkasz
Zsófia, Zsigó Edina Andrea, Balogh
György Ferenc, Lingurár Rajmund.

Házasságot kötöttek:
   Varga János  és  Márton  Edit
   Kassai Gábor  és  Luka  Zita

Elhunytak:
Diriczi Mihály, Kiss Józsefné, Juhász

Imréné, Cseh Jenõ, Cseszlai Józsefné.

Képünkön: a kerékpártúra
résztvevõi

Augusztus 20-án
játékos  sportvetélkedõk

is színesítették az
ünnepi programot. Igen

jó alkalmat kínált az
erõpróbára a

kötélhúzás. Mint
felvételünk is bizonyít-

ja, a játékosok bele is
adtak apait, anyait...

Köszönet
A Mi kis falunk civilszervezet megkö-
szöni mindazoknak, akik adójuk 1 szá-
zalékával összesen 101.804  forinttal já-
rultak hozzá az egyesület mûködésé-
hez.

Juha Bertalanné elnök


