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Önkormányzati választások 2010

Október 3-án városunkban is rendben
lezajlott az önkormányzati választás. A
névjegyzékben 3572 választópolgár sze-
repelt, közülük 2058-an jelentek meg
(57,61 százalék). Érvényes szavazólapot
2039-en adtak le (99,08 százalék).

A két független polgármesterjelöltre az
alábbiak szerint szavaztak: Kálmán Béla
1289 érvényes szavazat (63,22 százalék),
Mudri Barnabás 750 szavazat (36,78 szá-
zalék).

Az egyéni listás választás a következõkép-
pen alakult:

Érvényes szavazatból 1921 született (93,34
százalék), s ezek így oszlottak meg:

  1. Balogh Pál 61
  2. Baloghné Tóth Csilla 171
  3. Bíró Csaba 210
  4. Bobecis János 294
  5. Csernáti Sándorné 686,
     képviselõ
  6. Csonka András 480
  7. Czirják Erzsébet 125
  8. Danó Imre 112
  9. Éles Árpádné 342
10. Fejér József 373
11. Folytovics Sándor 526,
      képviselõ
12. Földi Miklós 199
13. Gerõ Csaba György 508,
      képviselõ

14. Haklik Attiláné 362
15. Horváth Géza 71
16. Jeszenszki József  768, képviselõ
17. Jóni Bertalan 125
18. Juha Bertalanné 588. képviselõ
19. Kézi László 346
20. Kézi Magdolna 257
21. Kiss András 233
22. Kiss Béláné 182
23. Kovács István 421
24. Kovács Tibor 418
25. Kósa Barnabás 344
26. Krivács Csaba 692 képviselõ
27. Krivács István 371
28. Lukács János 103
29. Mudri Barnabás 680, képviselõ
30. Ponczók Tibor 116
31. Poór Miklós 325
32. Szegedi László 459
33. Szíjjártó Lászlóné 136
34. Szojma Péter 605, képviselõ
35. Szûcs József Gyula 183
36. Tamási Sándorné 207
37. Tóth István 295.
A képviselõk Csernáti Sándorné (Fidesz-

KDNP) kivételével valamennyien függetle-
nek.

A kisebbségi választás nyomán az alábbi
összetételû cigány önkormányzat alakult:
Jóni Bertalan, Jóni Dezsõ, Ponczók Lajos,
Zámbó Ignác.

Köszönöm
Kedves nyírmadaiak!

Van, akinél a választás családi esemény

Újra megválasztott polgármesterként ez-
úton is megköszönöm azt a reám le-
adott  csaknem 1300 támogató szavaza-
tot, amely lehetõvé tette, hogy immár
a harmadik ciklusban folytathassam
felelõsségteli munkámat.

Köszönet illeti mindnyájukat azért,
hogy megõrizték józan ítélõképességü-
ket, nem a megalapozatlan vádaknak,
nem a lejárató szándékú mendemondák-
nak hittek, hanem a tényeknek, a sze-
müknek, közösen elért eredményeink-
nek.

Köszönöm a volt önkormányzati kép-
viselõk, a polgármesteri hivatal appará-
tusa, az intézmények és a gazdasági tár-
saságok vezetõinek munkáját, segítségét.
Köszönöm városunk minden lakójának,
hogy hozzájárult településünk fejlõdé-
séhez.

Õszintén szólva jobban örültem vol-
na, ha állampolgári jogukkal élve töb-
ben mennek el szavazni, s vállalják a
döntésükkel járó felelõsséget. Bízom ab-
ban, hogy õk sem kívülállóként „zsûri-
zik” erõfeszítéseinket, hiszen Nyírmada
lakóiként õk is érdekeltek közös bol-
dogulásunkban. Bízom abban, hogy
egyre többen a demokrácia alapvetõ ér-
tékeként, ünnepeként élik meg a válasz-
tás jogát.

Arra biztatok tehát mindenkit, vál-
laljon részt közös tennivalóinkból, dol-
gozzunk együtt azért, hogy városkánk
épüljön, szépüljön, gyarapodjon; hogy
lakói érezzék otthon magukat, jó legyen
itt élni.

Ehhez ajánlom személyes tisztessége-
met, Nyírmada iránti elkötelezettsége-
met, tenniakarásomat, együttmûködés-
re kinyújtott kezemet.

Kálmán Béla
polgármester
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Idén a Nyelv- és Zeneoktatási Közala-
pítvány is részt vett a szeptember 25-i
Városnapon.

„Október 1: a Zene Világnapja” – hirdet-
tük tablónkon, melyen az általános iskolá-
sok hangszeres fellépéseirõl láthattak fény-
képeket az érdeklõdõk. Ezen kívül kíváncsi-
ak voltunk a gyerekek zenei érdeklõdésére
is: kérdõív kitöltéséért cserébe (mely a sza-
badidõ eltöltésével, zenei irányzatokkal,
hangszerekkel volt kapcsolatos) szerény aján-
dékot kaptak. A kiállított hangszereket so-
kan kézbe vették, forgatták.

Gyûjtõmunkát is indítunk. Amennyiben
valakinek otthon bármilyen régi hangszere,

                    Huszonéves nyugdíjasokVárosunk önkormányzata és a Nyug-
díjasklub szeptember 11-én délután a
Patay István Általános Iskolában vá-
rosi nyugdíjasnapot rendezett abból az
alkalomból, hogy a klub 25 évvel ez-
elõtt alakult meg.

Tamási Sándor elnök érdeklõdésünkre
elmondta: rövid megnyitójában felidézte az
elmúlt negyedszázad történéseit (hosszabb-
rövidebb ideig 152 tagjuk volt, az egyetlen
alapító tag a 84 éves Csoba Lászlóné, jelen-
leg 38 rendes és 10 pártoló tagot számlál-
nak).

Kálmán Béla polgármester köszöntõjében

elismerését fejezte ki sokszínû,
tartalmas munkájukért, az el-
nöknek pedig oklevelet és
ajándékot nyújtott át. Õt Sza-
bó Pál, a Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöke követte, aki
ugyancsak dicsérõ szavakat
fogalmazott meg. Köszöntöt-
te az egybegyûlteket a Mi kis
falunk egyesület nevében Nagy
Sándorné  (õ verselt is!), to-
vábbá a Nyírmadai Gazdálko-
dók, Kertbarátok Közhasznú
Egyesülete képviseletében
Mudri Barnabás elnök is.

A kulturális mûsorban énekelt a klub nép-
dalkórusa (hegedûn kísérte õket a madai
születésû cigányprímás, a 84 éves Murzsa
Bertalan), fellépett a Kakóca tánccsoport,
verset mondott Mészáros Attiláné, dalra fa-
kadt Polyák Sándorné, a talpalávalóról pe-
dig a Romwalter Duó gondoskodott. A
programot vendéglátás egészítette ki jól si-
került babgulyással, fánkkal. A jó hangulatú

összejövetel este fél 9 tájban ért véget.
A szervezõk csak azt sajnálják, hogy bár

városunk valamennyi nyugdíjasát meghív-
ták, „csak” 130-an jelentek meg. A többiek
elmaradásában szerepet játszhatott az is, hogy
ezen a szombaton focistáink itthon léptek
pályára. Az eredmények ismeretében el le-
het dönteni, kik jártak jobban, amikor prog-
ramot választottak…

A jubileumi ünnepségen fellépett a klub nép-
dalkórusa is Murzsa Bertalan cigányprímás
kíséretével

    „Legyen a zene mindenkié”

zenével kapcsolatos iratai, tárgyai, kottái
vannak, szívesen vennénk, ha felajánlaná szá-
munkra, s eljuttatná az általános iskolába,
ahol kiállítanánk azokat. Jó lenne, ha gyere-
keinknek minél több ismerete lenne zenei
múltunkról is.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki adója 1 százalékával gondolt alapítvá-
nyunkra. A 2009-ben felajánlott 114 ezer 243
forintot a hangszeres zeneoktatás segítésére
szeretnénk költeni.

Köszönettel: a Nyírmadai Nyelv- és
Zeneoktatási Közalapítvány

Nagy sikere volt a „fiókaröptetõ“ ren-
dezvényünknek (képünkön), ahol az óvo-
dába induló gyerekektõl köszöntünk el.
A gyerekházba járó kicsik közül tizenné-
gyen kezdték meg óvodás éveiket. A kis-
ovisoknak szerény ajándékkal, tortával és
egy bábelõadással kedveskedtünk.

Délelõtt felelevenítettük a gyerekház-
ban eltöltött idõt. A csoportszobában
pedig az elmúlt hónapok fényképeit, vi-
deofelvételeit tekinthették meg a résztve-
võk.

Szeptember 25-én elsõ alkalommal vet-
tünk részt a Városnapon, ahol a szülõk-
kel közösen készített mézeskalácsot és
babákat kínáltuk a vásári forgatagban.

Szeretettel várunk minden kedves régi
ismerõst és új érdeklõdõt, akik 0-5 év
közötti gyerekeket nevelnek.

                             Buza Andrea

mocorgó hírek

Fiókaröptetõ (Kodály Zoltán)

Jókedvû
ismerkedés

a hangszerekkel
– talán volt

valaki,
aki

a közalapítvány
városnapi

bemutatkozó
rendezvényén

kapott
kedvet

a zenetanuláshoz

Tamási Sándor, a klub elnöke
(jobbról) elismerést vehetett át



. 32010.  OKTÓBER

Döntésképtelen
kisebbség
Október 18-án délelõtt 9 órától a négy

tagból álló cigány kisebbségi önkormány-
zat tartotta meg alakuló ülését. Elsõként Tóth
László, a Helyi Választási Bizottság (HVB)
elnöke ismertette a választás eredményét,
majd átadta a megbízóleveleket. Ezt követõ-
en a tagok letették az esküt, ám megegyezés
híján egyelõre sem elnököt, sem alelnököt
nem tudtak maguk közül választani.

A testület a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát már nem is tárgyalta, a függõben
lévõ kérdésekrõl egy késõbbi idõpontban
döntenek.

Megalakult
a képviselõ-testület
Délután 1 órától a meghívott intézmény-

vezetõk, a civil szervezetek képviselõi és szá-
mos érdeklõdõ jelenlétében ült össze az új
képviselõ-testület. Elsõ napirendi pontként
ezúttal is Tóth László, a HVB elnöke tájé-
koztatott a választás eredményérõl, átadta a
megbízóleveleket és jókívánságait kifejezve
eredményes munkát kívánt.

Ezután a képviselõk és a polgármester
Mudri Barnabás korelnök elõtt letette az
esküt, aláírták az esküokmányt.

A következõ lépésben határozatot hoztak
a polgármester illetményének és költségtérí-
tésének megállapításáról. Eszerint Kálmán
Béla fizetése 483 ezer 125 forint , a költség-
átalány pedig ennek harminc százaléka, azaz
144 ezer 938 forint ( mindez természetesen
bruttóban értendõ)A 4. napirendi pont a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosí-
tásáról szóló rendelet elfogadása volt. A 62
oldalas, 12 fejezetbõl, 81 paragrafusból és
hét mellékletbõl álló dokumentum minden
részletre kiterjedõen meghatározza városunk

önkormányzatának, polgármesteri hivatalá-
nak mûködését. Módosítását az idõközben
bekövetkezett változások tették indokolttá.
Döntöttek arról, hogy az eddigi öt helyett
négy bizottságot kívánnak mûködtetni, ezek:
az Ügyrendi (3 képviselõ taggal), a Pénz-
ügyi , a Szociálpolitikai és Egészségügyi,
valamint  az Oktatáspolitikai és Mûvelõdési
Bizottság. Ezek öt tagból állnak ( 3 képvise-
lõ és 2 külsõ), legfõbb feladatuk a döntések
elõkészítése. Képviselõi indítvány nyomán
az Oktatáspolitikai és Mûvelõdési Bizottság
kiegészült a sporttal; eldõlt, hogy a jövõben
meg kell teremteni a hangfelvétel és képanyag
készítésének technikai feltételeit (a jegyzõ-
könyveket a könyvtárban ezután is bárki
megtekintheti, a képviselõket viszont eskü-
jük titoktartásra kötelezi), s a jövõben is
ketten hitelesítik a jegyzõkönyveket.

Megválasztották az Ügyrendi Bizottságot,
amelynek elnöke Krivács Csaba, tagja pedig
Mudri Barnabás és Szojma Péter lett. Az õ
feladatuk lesz javaslatot tenni a bizottságok
összetételére.

Ezután következett az alpolgármester meg-
választása. Tudni kell, hogy a jelölés joga
kizárólag a polgármestert illeti meg, továb-
bá hogy a módosított önkormányzati tör-
vény értelmében a jelölt külsõ (nem képvi-
selõ) is lehet. A polgármester az itteni ha-
gyománynak megfelelõen a listán legtöbb
szavazatot szerzett Jeszenszki Józsefet jelölte,
akit a testület meg is választott. Tiszteletdí-
ját havi 100 ezer forintban, költségtérítését
ennek húsz százalékában állapították meg.

Letették az esküt
az önkormányzat tagjai

Az egyebekben elhangzott még, hogy a
képviselõk november 18-áig kötelesek lead-
ni vagyonbevallásukat.

Jeles nap volt önkormányzatunk éle-
tében október 18-a. Ekkor tettek es-
küt az újonnan megválasztott ön-
kormányzati képviselõk és a kisebb-
ségi önkormányzat tagjai.

Polgármesteri
szavak
„A megválasztott nyolc képviselõ és a

magam nevében megköszönöm a választók
bizalmát. Ezt a bizalmat elsõsorban feladat-
nak, küldetésnek kell tekinteni. Széchenyi
szavaival szólva vallom magam is, hogy: sok-
kal többet ér egy tett, mint az ékes beszéd.
Közös munkára hívok mindenkit, a képvi-
selõ-testület tagjait, a civil szervezeteket,
Nyírmada valamennyi lakóját. Meggyõzõ-
désem szerint ha egy irányba húzunk, sok-
ra haladhatunk.”
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A vendégkönyvbõl

I. Nyírmadai Városnapi Kavalkád

„Szívbõl gratulálok Nyírmada városá-
nak, polgárainak, szorgalmas termelõinek
a ma látott, kiváló minõségû magyar élel-
miszerekhez. Kívánom, hogy munkájuk
legyen szó szerint gyümölcsözõ, és adjon
biztos alapot a magyar vidéki élet újrate-
remtéséhez, az erõs városi közösség gya-
rapodásához”.

Dr. Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési miniszter

„Gratulálok, az itt élõk szorgalmát, min-
den újra fogékony gondolkodását, és emel-
lett a régi gazdálkodók bölcsességét dicsé-
rõ kiállítást láthattunk újra. Tiszteletem a
város vezetõinek és lakóinak!

Dr. Vojnik Mária

„Egy év után újra itt jártunk, köszönet
mindenkinek.”

Jászó polgárai

bejegyzések

          Elsõ alkalommal vonultak el a régi és mai erõ és munkagépek

Mint minden évben, az idén is szép
számmal járultak hozzá segítõk és
támogatók a szeptember 23-24-én
megtartott agrárfórum, termékbe-
mutató és városnap sikeréhez. Ez-
úton is köszönjük valamennyiüknek
az együttmûködést!

Köszönet ván, Csonka Péter, Kézi István, Lõrincz
Csaba, Csonka András, Szûcs József, Magos
István, Csobolya Mihály, Bigai Csaba,
Mudri Barnabás, Félegyházi Imre, Földi
Miklós, Szenes Péter, Kézi Magdolna és tár-
sa, Polyák Sándor és társa, Benkõné Kom-
panek Erzsébet, Benkõ Tibor, Kompanek
Sándor, Lõrinczné Móré Katalin, Lõrincz
József, Egyetértés Vadásztársaság, Aranyho-
rog Horgász Egyesület, Nyírkarász és Vidé-
ke Földtulajdonosi Vadászati Közösség,
Csernáti Sándor, Csernáti Sándorné, Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg Megyei Agrárkamara,
Czirják Erzsébet, Folytovics Sándor, Foly-
tovics Sándorné, Szõke József, Pócs Gábor-
né, Kiss András és társai, G-Ker Kft., Fé-
nyes-fa Kft., Romák Nyírmadáért Egyesü-
let, Földi Miklósné, Halász Anna, Szûcs Já-
nosné, Sebõk Miklósné, Kozma Istvánné,
Mudri Barnabásné, Kádárné Kontig Éva,
Migler Györgyné, Nagy Sándorné, Estefán
Lászlóné, Tóth Lászlóné, Kun László.

A termékkiállítás létrejöttét segítet-
ték:

Kiállítók:
Hélix Kft, Oláh Sándor, Takács Sán-

dor, Estefán László, Rauch Hungária
Kft., Eviker Kft., Krivács Andrásné,
Krivács és Fia Kft.,  Klaszker Kft.,  Szo-
ciális, Ápolási, Gondozási Köz-
pont,Városi Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár gyermek szakköre, Hotiszfa Kft., Kere
Bt., YOUNG Kft., Lukács (Jenei) And-
rea, Doka és Társa Bt., Kliebert Gusztáv,
Kálmán Béla, Poór Miklós, Hanyu Ist-

Szõke Sándor, Gyetkó Andrásné, Éles
Árpádné, Rebák István, Takácsné Rácz Ani-
kó, Jakab Jánosné, Ponczók István,  Balogh
Norbert, Földi Miklós, Polyák Sándorné,
Kun Lászlóné, Kádár Miklós, Tisza Sándor,
Tisza Sándorné, Éles Róbert, Romanovics
Mihályné, Ponczók Teréz, Kiss Jószefné,
Tóth Judit, Borbély–Szabóné Illés Zsuzsan-
na,  Takács Sándor, Mészáros Attiláné, Sata
Miklós, Kovács Györgyné, Kovács József,
Lukács István, Skara Emil, Molnár István,
László László, Bende Szabolcs, Gerõné Ja-
kab Gabriella, Bodáné Vincze Mária, Do-
bos Józsefné, Fehér János.

A régi és mai erõ- és munkagépeket
felvonultatták:

Szabó András, Iklódi László, Ponczók Ti-
bor, Kohonóczki László, Félegyházi Imre,
Iklódi Lajos, Balogh István, Romanovics
Mihály, Kovács Mihály, Szilágyi István,  Ké-
zi István, Lõrincz Csaba, Folytovics Sándor,
Csernáti Sándor, Luka István, Kocsis Béla.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

Csábító ízek és látvány
A szakminiszter is (középen) elismerés-

sel szólt a látottakról

Agrárfórum és termékbemutató
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Városnapi  vigasság Nyírmadán
mintegy 7 ezer látogató

Nyírmada Város Önkormányzata, Pöttöm
Cukrászda, dr. Szirota Szilvia, Szivárvány kis-
áruház, Szociális Ápolási és Gondozási Köz-
pont, Szojma Péter, Tipografic Kft., Zepter.

Köszönet illeti a városnapi önzetlen
munkájáért:

Fodor Lászlónét, Tóth Andrásnét, Illés Jó-
zsef-nét, Nagy Zoltánnét, Roskó Jánosnét,
Mada-komm Kft-t, továbbá Nyírmada város
közintézményeinek dolgozóit, a város civil szer-
vezeteinek tagjait.

Fogatosok, lovasok:
Fejér József és családja, Bányai Sándor és

családja, Aranyos Milós, Bertók Csaba és csa-
ládja, Illés Károly, Kiss György és családja, Ma-
gyar Attila. Mátyus István, Sata Miklós, Szabó
István és családja, Szénási Csaba és családja,
Vaholics József, Varga Sándor és családja, Vladár
József, Zámbó Bertalan.

Köszönjük azoknak a munkáját, tevékeny-
ségét akik bármilyen formában segítették a ren-
dezvények megvalósítását vagy fellépésükkel
színesebbé tették az I. Városnapot.

Csõszlányok, csõszfiúk:
Aranyos Enikõ, Bacsó Dorina, Csernáti Sán-

dorné, Egri Szilvia, Éles Melinda, Fehér Berna-
dett, Fodor Gina, Gazsi Adrienn, Gazsi Edina,
Gégényi Csilla, Jóni Noémi, Jóni Zsanett, Ju-
hász Katalin, Kiss Melinda, Kiszel Nikolett,
Kõrizsné Unoka Éva, Lõrincz Evelin, Lõrincz
Krisztina, Lukács Gabriella, Makai Réka, Ma-
tolcsi Zsanett, Selyem Edina, Szûcs Petra, Szûcs
Tímea, Tóth Adrienn, Treszkai Dóra, Zákány
Krisztina, Aranyos József, Balogh Béla, Fekete
Márton, Fodor László, Fortuna Balázs, Jóni
Rudolf, Kiss Ádám, Pataki Attila, Pukler Atti-
la, Szalma Gergõ, Varga András, Varga Zsolt,
Veress Máté.

Köszönet az önzetlen támogatóknak:
Árvarázs, Carbon-Black Kft., Balogh György,

Bobecis János, Csonka András, Dorka György,
Dorka Györgyné, Fenyves Csárda, Fortuna Di-
vatház, Franco-Soft Informatikai és Szolgálta-
tó Kft., Gáspár Jánosné, Jenei–Lukács And-
rea, Juha Bertalanné, Katona Zoltán, Kézi Lász-
ló, Kiss Béla, Kiss Béláné, Klaszker Kft., Krivács
Csaba, Lakatos Róbert, Lõrincz és Társa, Madai-
Real Abécé, Madavíz Kft., Nagy Zsuzsánna,

Nagy Gábor, Jászó polgármestere:
„Örülök annak, hogy több évtizedes

múltra visszatekintõ kapcsolatunkat immár
hivatalos írásba foglalt testvértelepülési
szerzõdés szentesíti. Remélem, ez az együtt-
mûködés addig él majd, amíg Nyírmada
és Jászó létezik.”

Kálmán Béla, Nyírmada polgármestere:
„Jó látni, hogy 364 dolgos nap után is-

mét együtt van városunk apraja-nagyja Jo-
gos büszkeséggel mondhatjuk: az elmúlt
évben is gyarapodtunk, gazdagodtunk. (…)
Láthatják, hogy összefogással minden meg-
teremthetõ, céljaink elérhetõk. Ezt a nyolc
éve megkezdett utat kell folytatnunk!”

Szép szeptemberi
szombat

A három beléptetõ kapunál összesen mint-
egy 4300-an váltották meg a 300 forintos
támogatójegyet. A 14 éven aluli gyerekek
ingyen léphettek be, s természetesen nem
minden felnõtt nyírmadai kereste fel a ren-
dezvényeknek helyt adó városközpontot.
Mindez azt jelenti, hogy sokan eljöttek hoz-
zánk a környékbeli és távolabbi települé-
sekrõl, hogy együtt ünnepeljenek velünk,
hogy jól érezzék magukat. A becslések sze-
rint legalább hétezren tették ezt ezen a szép
szeptemberi szombaton.

A városnapi
kavalkád
h i v a t a l o s
megnyitója –
a mikrofon
elõtt
Kálmán Béla
polgármester

A közönség remekül szórakozott az ünnepi program rendezvényein

Jókedvû kavalkád a belvárosban
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Berendezkedtünk
A felújított iskolában berendezkedtünk
és a tantermek többsége a szakrendszer-
nek megfelelõen fogadja a gyerekeket.

Október 11 és 15 között tartottuk meg a
Zöld hét rendezvényeit. Az alsó tagozatos
gyerekek a háziállatok témakör köré építet-
ték fel egész heti tevékenységüket,  verseket,
meséket,  dalokat  olvastak és illusztrációkat
készítettek. Az 1-2-osok kézmûves foglalko-
záson termésbõl és gyurmából állatokat for-
máztak, a 3-4-esek pedig farm-maketteket
készítettek. Vetélkedõ is volt az osztályok
között. Csütörtökön volt az egészséges élet-

módot hirdetõ  gyümölcs nap, pénteken
pedig a jó idõt kihasználva a település hatá-
rába kirándultak alsósaink.

A felsõ tagozaton rajzkiállítás megnyitá-
sával indult a hét, majd a „Fuss az egészsége-
dért”  délután követte. A felsõsök a prog-
ramjukat az erdõ és a vadvédelem köré épí-
tették föl, ebben nagy segítséget nyújtott szá-
mukra a helyi  vadásztársaság, amelynek egyik
vezetõségi tagja Lemák Zoltán színes elõadá-

son  mutatta be
kö rn y é künk
erdõ és vadvilá-
gát a gyerekek-
nek. A hét jeles
programja a sa-
látabár volt,
ahol most vetél-
kedés nélkül az
egészséges ételek
bemutatójára és
kóstolójára ke-
rült sor. Az
idén az osztá-
lyok mellett a
pedagógusok is
készítettek  éte-
leket.

Városnap

Szeptember 25-én az elsõ városnapon nagy-
sikerû produkciót adtak elõ néptáncosaink
és modern táncosaink. Egész nap fogadta az
érdeklõdõket a képzõmûvészeti pavilonunk.
Több osztályunk fõzött, illetve süteményt
árusított. Kollégáink nem csak a gyerekek
kísérésében, felkészítésében vettek részt, ha-
nem ügyeletet láttak el a kiállításon, illetve a
vendégek fogadásában. Köszönjük minden
aktív dolgozónk  közremûködését.

Erdei iskola

Pedagógiai programunknak megfelelõen
szeptember harmadik hetében rendeztük
meg az erdei iskolát a 4. és 6. osztályos ta-
nulóink részvételével. A helyszín ezúttal a
szõlõlaposi tó volt.

A gyerekek a programot lebonyolító pe-
dagógusok segítségével megismerkedtek az
erdõk-mezõk növény- és állatvilágával. Sze-
retnénk gyerekeinkben kialakítani a környe-
zettudatos viselkedést és ehhez várjuk a szü-
lõk támogatását is (pl. az utcai szemetelés
megakadályozásában sokat segíthetnének a
gyereket iskolába hozó szülõk).

Ezúttal megköszönjük a fogatosok: Kiss
György, Vladár József és Bertók Csaba se-
gítségét. Az erdei hét szervezõi: Fülöpné

Zöld hét októberben – fuss az egészségedért

Szûcs Anikó, Halász Mária, a negyedikes ta-
nítók, továbbá Kovácsné Szesztai Anikó,
Jánvári Rita és a 6.-os osztályfõnökök voltak.

Képünk a Zöld hét megnyitóján készült

Az 1-2. osztályos szárnyban az alsós peda-
gógusok gyönyörû tagjai fogadják a folyo-
sókra belépõket. A 3-4. osztály épületében
tisztasági festést végeztek a kft.  dolgozói a
közösségi helyiségekben. A tanórai szünete-
ket a gyerekek a megújult, parkosított ud-
varon töltik.

Ebben a tanévben is kölcsönzéssel, ingye-
nesen kapja valamennyi iskolásunk a tanesz-
közeit. A kisebbségi önkormányzat íróesz-
közöket hozott a gyermekeknek.

Megkezdõdtek a foglalkozások a tehetség-
gondozó és a felzárkóztató szakkörökben
matematikából mind a négy évfolyamon, ma-
gyarból, történelembõl, informatikából.

Tovább mûködnek a 8. évfolyamon a
középiskolára felkészítõ matematika és ma-
gyar szakkörök.

Az Andrássy Katinka Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény kihelyezett tagozatai
megkezdték mûködésüket: színjátszó, kép-
zõmûvész, modern tánc, néptánc és hang-
szeres zene oktatása folyik. Ezeken minden
tanulónk ingyenesen vesz részt. Megtartot-
tuk a szülõi értekezleteket és összeült az is-
kola szülõi választmánya, ahol megválasztot-
ták a szülõi munkaközösség új elnökségi tag-
jait.

Elvégeztük a tanév eleji méréseket, így az
elsõ osztályokban sor került az iskolakészült-
ségi mérésre. A tesztek alapján a 84 elsõsünk
közül 22 tanulónál kell további vizsgálato-
kat elvégezni.  Elsõtõl 8. osztályig elvégez-
tük a magyar és matematikai alapkészség
méréseket. Elemzésük után a munkaközös-
ségek meghatározták  a feladatokat.

Az út  a középiskolába programban to-
vább tart a 15  résztvevõ 8. osztályos  tanu-
ló egyéni fejlesztése, hozzájuk az idén 51-en
pályáztak összesen 16 mentor tanárral.

Megtartottuk osztálykeretben az aradi
vértanúkról szóló megemlékezéseket a kul-
turális tanács szervezésében.

Az ünnepélyes átadás után az
iskolában megkezdõdtek a dol-
gos hétköznapok
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Itt van az õsz, itt van újra...
Vannak, akik szomorúan veszik tudo-
másul, hogy beköszöntött az õsz. Az
õsznek, mint minden évszaknak, van-
nak szép és kevésbé szép napjai. Ha po-
zitívan és gyönyörködve nézzük az év-
szak pompás színeit, a természetet cso-
dálva rájövünk, kell a pihenés a fák-
nak, bokroknak, virágoknak éppúgy,
mint az embernek.

Ideje van a gyûjtögetésnek, készülõdnünk
kell a télre, a kemény hideg hónapokra. Nem
csak az éléskamránkat és a fáskamránkat kell
feltöltenünk, hanem testünket-lelkünket, vi-
taminháztartásunkat is.

Igaz, ezt tettük nyáron a sok finom gyü-
mölccsel, a kertekben frissen szedett zöldsé-
gekkel. Boldogok lehetünk, hogy ilyen ki-

váló természeti adottságokkal rendelkezõ
helyen lakunk. Nálunk szinte minden meg-
terem: a tavaszi epertõl az õszi almáig folya-
matosan érnek a gyümölcsök. Javaslom,
hogy az itt termõ gyümölcsöket, zöldsége-
ket részesítsük elõnybe a piacon kínált áruk
közül.

Külön kiemelem az almát, Szabolcs ara-
nyát. Tavasszal, mikor virágzik az almafa
gyönyörû látvány, és csak csodálhatjuk a ter-
mészetet, hogy egy picike virágból, milyen
szép nagy alma lesz õsszel. Mennyi minden
kell ahhoz, hogy ez a kis csoda létrejöjjön.
Jó talaj, víz, napfény, szél, méhecskék, és az
ember két keze. Az alma az emésztõrendszer
kiváló karbantartója. Hasmenés esetén is jó.
Jótékony a máj, vese mûködésre. A vitami-
nok, nyomelemek közül van benne c-vita-

min, kalcium, foszfor, vas, magnézium, nát-
rium, kálium.

Az almalé frissen üdítõ, és kiválasztást fo-
kozó ital, jól bevált láz, gyulladás, rekedt-
ség, álmatlanság, köszvény esetén, és még fi-
nom is!

Elsõsorban a hölgyek figyelmét hívom fel
arra, hogy nem most van itt a fogyókúra
ideje! Az õsz az elcsendesedés, pihenés, rak-
tározás idõszaka, akár a természetben.

Az éltmódváltás az év bármely szakában
elkezdhetõ, de a fogyókúrára a tavasz a leg-
alkalmasabb.

Õszi napjaik legyenek szépek, sétáljanak
sokat, élvezzék a nap melegét, és ne feledjék:
egyenek egy almát minden nap!

            Ábelné Tóth Éva
                     természetgyógyász

    Napsugaras hírek
Óvodánkba minden jelentkezõ gyerme-
ket felvettünk. Van olyan csoport, ahová
azonos korú gyerekek járnak, s van,
ahol kis-, közép-, és nagycsoportos gye-
rekek egyaránt helyet kaptak. Mindkét
felállásnak vannak elõnyei és hátrá-
nyai, amirõl a szakemberek véleménye
is különbözik.

Városnapi moderntánc

Abban azonban óvodánk minden dolgo-
zója egyetért, hogy fõ célunk elérni, hogy a
gyerekek szeressenek óvodába járni, öröm-
mel jöjjenek ide, elmélyült játékkal töltsék az
idõt, úgy, hogy közben fejlõdik személyisé-
gük. A kötött és kötetlen foglalkozásokon
pedig játszva szerezzenek új ismereteket, ta-
pasztalatokat.

Tehát, Kedves Szülõk! Beszéltessék gyer-
mekeiket! Kérdezzék meg, mit csinált aznap
( s ne csak azt, hogy mi volt az ebéd). Ha azt
válaszolná: „semmit”, ne higgyenek neki!
Hiszen minden napra jut valami érdekes-
ség: mese, zene-ének, mozgás, rajzolás-festés,
számolás, környezetünkkel való ismerkedés.
Na és persze játék minden mennyiségben!

Szülõi értekezletek

A csoportokban lezajlottak a szülõi érte-
kezletek. Lehet, hogy sokan úgy gondolják,
felesleges eljönni, majd elmondja az óvónéni
másnap.

Egy ilyen megbeszélés 1,5-2 óráig is eltart.
Az itt elhangzottakat lehetetlen néhány perc-
ben elmondani, ráadásul reggelente az óvó-
nõknek a gyerekeket kell fogadni, velük kell
játszani. Ezeknek az összejöveteleknek han-
gulata van. A fontos megbeszélnivalókon
kívül lehetõség nyílik egy kis tapasztalatcse-
rére, élménybeszámolóra is, s arra is, hogy a
szülõk ismerkedjenek egymással, közösséggé
formálódhassanak. Köszönjük Szabóné Ja-

kab Anikó védõnõnek, hogy idõt szakított
ránk, s minden csoport szülõi értekezletére
eljött.

A szülõi értekezleten túl fogadóórát is tar-
tanak majd az óvónõk, aminek idõpontjá-
ról a csoportokban kapnak információt.

Városnap

Alig indult el a tanév, máris kezdetét vet-
te a városnap.

Megkezdõdött a „toborzás” a  mazsorett-
és néptánccsoportokba, hiszen a tavalyiak
közül sokan iskolások lettek.

Bizony, sok erõfeszítést követelt tõlük az,
hogy szeptember 25-ére kész mûsorral lép-
hessenek fel: naponta próbáltak, s míg a töb-
biek az udvarra szaladtak a jó idõben, ad-
dig õk a tornateremben tanulták a lépése-
ket. Munkájuk eredményében mindenki gyö-
nyörködhetett. Köszönjük a szülõknek,
hogy elhozták gyermekeiket!

Ezúton köszönjük Folytovics Sándor 27
ezer forint, és Kiss András 10 ezer forint
összegû felajánlását, melyet a városnapi fõ-
zés bevételébõl adtak. Ebbõl a támogatás-
ból az óvodánk néptánccsoportjának ruhatá-

rát szeretnénk bõvíteni. Az óvóné-
nik ötletességének köszönhetõen
szebbnél szebb, õszi témájú gyerek-
munkák születtek, melyek óvodánk
pavilonját díszítették: idén a termé-
szetes anyagok kaptak hangsúlyt.

A gyerekek munkái mellett az óvó
nénik kézügyességét dicsérõ termés-
bábok is felkelthették a nézelõdõk
érdeklõdését. Ugyancsak nagy sike-

re volt azoknak a régi képeknek, melyek a
„60 éves az óvodánk” tablón voltak látha-
tók. Régi csoportképeken, óvodai pillanat-
képeken sokan felismerték magukat, család-
tagjaikat, nem kis derültséget szerezve ezzel.
Az arcfestésnek, mint mindig, most is nagy
sikere volt a gyerekek körében.

Bábszínház

Az óvodai élet mindennapos „vendégei”
a mesék, sokféle formában: olvasva, eljátsz-
va, bábozva, könyvet lapozgatva, diavetítõn
(most már esetleg projektor vetítésével) néz-
ve. A magyar népmese napján vendégmûvé-
szek adtak elõ a gyerekeknek hangulatos báb-
mûsort.

Felhívás

Kedves szülõk, nagyszülõk! Ha bármilyen
régi, óvodával kapcsolatos tárgy (fényképk,
játék, könyv stb.) van a tulajdonukban, szí-
vesen vennénk, ha felajánlanák óvodánk szá-
mára, ugyanis történeti kiállítást tervezünk
létrehozni. Segítségüket elõre is köszönjük!
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Polyák János

rendõrbõl polgárõr

Elõzõ számunkban adtunk hírt ar-
ról, hogy augusztus 11-e óta új ve-
zetõje van a nyírmadai polgárõr
egyesületnek.

Születtek:
Balogh György Ferenc, Biró Dávid,
Horváth Biank, Jakab Levente, Jónás Mi-
lán Norbert, Ponczók László.

Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak:
Batka Andrásné, Csoba Miklós, Kaposi Pál.

 Polyák János
kérésünkre el-
mondta: tele-
pülésünkhöz
kötõdik, hiszen
itt nevelkedett,
itt töltötte
gyermekkorát.
Nyíregyházán,
a Vasvári Pál
Gimnázium-

Kicsi lány, nagy hang
Tavaly nyáron, nyíregyházi sikerei
nyomán mutattuk be olvasóinknak az
aranytorkú kislányt, Szirota Jennifert.

Kisvárosunk büszkesége ezúttal is gondos-

készülni. Innen is továbbjutottam az 50 közé.

– Az iwiw-en pillanatok alatt hatalmas ra-
jongótáborod alakult ki.

– Sokan látták a tévében, amikor
kodott arról,
hogy immár or-
szágos szóbeszéd
tárgya legyen tü-
neményes tehet-
sége. Remek
énekhangját, elõ-
adókészségét a
televízió jóvoltá-
ból egy ország is-
merhette meg, ra-
jongótábora egy-
re népesebb.

– Mi történt
legutóbbi talál-
kozásunk óta?

– Az énektanulást egyelõre abbahagytam,
jelenleg Nyíregyházán, a Bánki Donát Mû-
szaki Szakközépiskola ifjúsági tagozatának
10. évfolyamán tanulok. Az éneklés persze
nem hiányzik az életembõl, hiszen a debre-
ceni ShowTime vokálegyüttes tagjaként a
város szinte valamennyi rendezvényén fellé-
pek – esküvõtõl a sportcsarnokig…

– Hogyan jelentkeztél a tehetségkutató ve-
télkedõre?

– Nem én jelentkeztem, apa nevezett be
– magával együtt! – a tudtom nélkül.

– Miért épp az X-Faktorra esett a választás?
– Talán mert a világban ez ismertebb,

mint a Megasztár (bizonyítja ezt, ha rákere-
sünk az interneten), nálunk még újdonság,
s úgy látszik, a nézettsége is magasabb.

– Milyen volt a bemutatkozás?
– Már az elsõ alkalommal közönség, zsûri

elõtt léptünk fel, majd a jelentkezõk ezrei kö-
zül 150-en jutottunk tovább. Ezután követ-
kezett egy tábor, ahol egy újabb dallal kellett

Jennifer Hud-
son One Night
Only címû dalát
énekeltem el. A
„klubba” azóta
csaknem félezren
léptek be. A kö-
vetkezõ forduló-
ban aztán beju-
tottam a kiválasz-
tott 24 közé.

– Ki dönti el,
milyen ruhában
legyél, milyen
frizurát viselj?

– Egyelõre én. Ez vonatkozik a dalok ki-
választására is, bár a táborban egy 30-as lis-
tából kellett megjelölni az elõadni kívánt
számot.

– Mit jelentett számodra, hogy apád és a
kedvesed is a versenyzõk között volt?

– Lelkileg erõsítettek, Krisztiántól sok jó
tanácsot kaptam, és anyu is szurkolt értem a
helyszínen.

– Beszélgetésünkkor még nem tudni a
folytatást…

– Bármi is lesz most, nem adom fel, éne-
kelni fogok. Továbbra is dédelgetem azt az
álmomat, hogy egyszer külföldön mutatom
meg magam. Tudom, 35-ös lábamon ott is
megállom a helyemet!

(Azóta tudjuk, lányunk nem került be a
12 közé. Sebaj, majd legközelebb!).

Polyák János

          Szirota Jennifer az X faktorban

ban érettségizett a katonai kollégiumban,
mert egyenruhás pályára készült. Szent-
endrén, a katonai fõiskola mûszaki sza-
kán végzett 1990-ben, majd négy évig
Baján, a mûszaki ezrednél szolgált.

Mivel a rendõrségre vágyott leszerelt,
de az új testületbe csak egy év elteltével,
1995 nyarán tudott belépni. Dolgozott
közalkalmazottként, késõbb a nyíregyhá-
zi kapitányságon, 1997-tõl õrsparancsnok
volt Demecserben, aztán 1999 és 2005 kö-
zött Tarpán. Innen került a naményi ka-
pitányságra, 2009 elején pedig úgy dön-
tött, egészségügyi okokból leszerel. Az el-
múlt év vége óta nyugdíjas.

Madán 2004 nyara óta élek, s a helyi
polgárõrséggel rendõrként is volt kapcso-
latom – mondja, azaz új feladatának ellá-
tását nem a nulláról kezdi. Elõdje,
Folytovics Sándor – aki talpra állította a
szervezetet – többször kapacitálta, vegye
át tõle a parancsnoki teendõket, s végül a
nyáron igent mondott. Úgy érezte, van
annyi energiája, hogy beszálljon települé-
sünk közéletébe.

Jelenleg 36 aktív tagot számlálnak (fele
a roma kisebbséghez tartozik!), technikai
felszereltségük jó, bár a megígért szolgála-
ti gépkocsit már nagyon várják. Ruháza-
tuk egységes, valamennyi tag részt vett ok-
tatáson, ismereteibõl levizsgázott. Költsé-
geiket az önkormányzattól kapott 150 ezer
forintos támogatásból, a városnap bizto-
sításaként kapott pénzbõl és az országos
szövetség pályázatán elnyert kétszer 170
ezer forintból fedezik. Bízom abban,
hogy jövõre is lesz ennyi pénzünk, s
mûködtetni tudjuk egyesületünket – te-
szi hozzá.

Tervezi a létszám bõvítését (esetleg lá-
nyokkal, asszonyokkal is?), a technikai vé-
delem kiterjesztését (térfigyelõ kamera-
rendszerrel), a rendõrség munkájához
nyújtott fokozottabb segítséget.


