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Esõmentes, jókedvû városnapÚgyszólván egész nap az eget kémlel-
tük: lesz esõ vagy sem? Közben jöttek
az aggasztó hírek (Miskolcon már
esik!), de végül kisebb csepergéstõl elte-
kintve megúsztuk, kegyes volt hoz-
zánk az idõjárás.

Tények feketén, fehéren

A 2. számú háziorvosi körzetnek helyt
adó, Ady Endre u. 13. szám alatti ingat-
lan 2001-ig önkormányzati tulajdonban
állt. Az akkori képviselõ-testület (több
más ingatlannal együtt) eladta az akkori
háziorvosnak. A vételár 2 millió 650 ezer
forint volt, de mivel egy összegben kifi-
zették, 20 százalék kedvezményt kaptak,
így 2 millió 120 ezer forint került az ön-
kormányzat pénztárába. Ezek az adatok
a testület 2001. májusi nyílt ülésének jegy-
zõkönyvébõl valók.

Idén július elején keresett meg az in-
gatlan tulajdonosa, hogy felkínálja meg-
vételre a szóban forgó ingatlant. Az ön-
kormányzat 10 millió forintos áraján-
latot kapott, s ezt azzal fogadtam el, hogy

Lapunk a jövõben rendszeresen fog-
lalkozni fog olyan, a közvéleményt
élénken foglalkoztató ügyekkel,
amelyekkel kapcsolatban gyakran
kelnek lábra álinformációk, féligaz-
ságok, félreértések. A tisztánlátás ér-
dekében a legilletékesebbtõl, Kálmán
Béla polgármestertõl kapott informá-
ciókat  adjuk közre szigorúan a
tényekre szorítkozva.

Az orvosi ellátásról

a vásárlás ügyét a testület elé
viszem, továbbá részletfize-
tést kértem 2014. június 30-
áig. Ezután elmentem sza-
badságra, s mire a közgyûlés
elé vittem volna az ügyet,
arról értesültem, hogy az in-
gatlant megvásárolta Foly-
tovics Sándorné  8 millió
forintért. A fentiek a szep-
temberi képviselõ-testületi
ülés jegyzõkönyvébõl szár-

Sûrû lombok árnyékában a Szegedi-féle ház

mazó adatok.
Az önkormányzatok kötelezõ alapfeladata

gondoskodni a háziorvosi ellátásról. Az Or-

szágos Egészségbiztosítási Pénztár augusztusi
tájékoztatása szerint idén november 1-jétõl
kellett ennek eleget tennünk. Szeptember
elején azonban kiderült, hogy tévedtek, a
helyes idõpont október 1-je. Ehhez viszont
mûködési engedélye kellett szereznünk né-
hány napon belül.

Az ingatlan új tulajdonosa szóban havi
100 ezer forint, plusz rezsi díjért akarta a
rendelõt bérbe adni. Ez vállalhatatlan ilyen
finanszírozás mellett, ezért az egyetlen költ-

ségtakarékos megoldást az jelentette,
hogy a feladatot az 1. számú körzet ön-
kormányzati tulajdonú rendelõjében

oldjuk meg. Ezáltal az év végéig váro-
sunkban a háziorvosi ellátás megoldó-
dott.

Természetesen keressük a végsõ, meg-
nyugtató megoldást annak érdekében,
hogy ezt a fontos közfeladatot minél
korszerûbb, önkormányzati tulajdonban
lévõ ingatlanban tudjuk ellátni a lakosság
legnagyobb megelégedésére.

Kálmán Béla
                   polgármester

A krónikás a termékbemutatóval kezdte
a napot, s elégedetten nyugtázta: a lépcsõ
elõtti csaknem félszáz fotó után az emeleten
is színvonalas kiállítás várta.  Látványos volt
a két vadásztársaság (Nyírkarász és Mada)
kollekciója, gyorsan a gyerekek kedvenceivé
váltak Bíróék papagájai, szemet gyönyör-
ködtetõek a brikettálók zöldségei és dísznö-
vényei, a Kere Bt. termékeihez pászoltak
(volna) az Eviker finomságai, s pesze ezúttal
is ragyogtak a gyümölcsök (belõlük készül-
tek a Rauch dobozba zárt italai).

Egy óra tájban következett a hivatalos meg-
nyitó. Elõször Kovács Sándor, a megyei
közgyûlés alelnöke köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd Kálmán Béla polgármester
mondta el rövid beszédét amelybõl azt emel-
jük ki, hogy az elõzõ városnap óta nyolc
projekt fejezõdött be csaknem 400 millió
forintot nyert a szociális városrehabilitációs
pályázatunk.                  (folytatás a 2.

Az ízek utcájában mindeközben készültek
a csábítónál csábítóbb ételek, amelyeknek
azután – félretéve fogyókúrát, diétát – nem
tudtunk (nem is akartunk) ellenállni. A zsû-
ri nehéz döntéssel – hiszen nem volt köny-
nyû a sok finomság közül kiválasztani a
legjobbakat –, a képzeletbeli dobogóra a
babgulyást, a csülkös körmöt és a szatmári
betyáros roma pörköltet rakta fel.

Kálmán Béla polgármester
megnyitó beszédét tartja
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 Mintegy 300 roma család ka-
pott görögdinnyét szeptember
14-én a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat jóvoltából – tudatta
lapunkkal Jóni Bertalan, a testü-
let elnöke.
  „Önmagában egy település

és a helyi önkormányzat kevés
ahhoz, hogy a fiatalok elván-
dorlását megállítsa” – fogalma-
zott a Kelet-Magyarország kör-
kérdésére válaszolva Kálmán Béla.
Városunk polgármestere szerint
„nem a lokálpatriotizmus vagy a
diploma megszerzése utáni ha-
zatérés vágya hiányzik a 20-30 év
közöttiekbõl.” Úgy véli, a mezõ-
gazdaságot kell erõsíteni, a gazdál-
kodás valós alternatíva lehet.
(Kmo. Szept. 5. 3. old.)
 A házasságkötés létesítésé-

nek hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidõn
kívül történõ engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért
fizetendõ  díjak mértékérõl. Ez-
zel a címmel alkotott kötelezõen
elõírt rendeletet a képviselõ-tes-
tület. Az érintettek (sajnos egyre
kevesebben  vannak) a részletek
iránt a hivatalban és városunk
honlapján tájékozódhatnak (re-

Városunk díszpolgárai lettek
Díszpolgári címek odaítélésérõl döntött szeptember 11-ei
ülésén a képviselõ-testület. Mindkét javaslat a Mi Kis Falunk
Helytörténeti és Közösségépítõ Egyesülettõl érkezett, s azo-
kat egyhangúlag elfogadták. Elhangzott azonban, hogy
kívánatos lenne a nagyobb merítés, ezért ismét elmondjuk:
az adott évben július 31-éig indoklással bárki javasolhat
élõ vagy már elhunyt, arra érdemes személyt. A kezdemé-
nyezést ezentúl az Ügyrendi Bizottság is véleményezni fog-
ja. S most következzenek az idei kitüntetettek.

Városunk volt háziorvosa
1933-ban született Debrecenben,
ahol 1958-ban szerzett orvosi
diplomát. Elsõ és egyetlen mun-
kahelye Nyírmada volt, ahol 38
éven át szolgált. Ez idõ alatt nem
csupán gyógyított, hanem hiva-
tása mellett településünk közös-
ségi életének egyik meghatározó
egyénisége is volt. Elnöke volt
a vöröskeresztes szervezetnek,
tagja a szakszervezetnek, a polgá-
ri védelemnek, az alkoholellenes
bizottságnak. Vezetõ fõorvos-
ként arra törekedett, hogy bete-
gei életmódját, személyiségét az
egészségesebb élet szellemében
változtassa meg.

Mivel hisz a gyógynövények
erejében, ezek használatára buz-

(folytatás az 1. oldalról)
Idén Dr. Hajdú János és Balogh László (posztumusz) kapott

díszpolgári címet. A romákért díjat ezúttal Tóthné Szûcs Éva érde-
melte ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól (Jóni Bertalan
adta át). Jóni Dezsõ azért kapott elismerést, mert 20 éve képviseli
a romákat.

A Mi kis falunk… által meghirdetett versenyben  a Kölcsey utca
kapta a Nyírmada legvirágosabb utcája címet, a portája szépségéért
Vaskó Ferenc  (Vasvári Pál utcai lakos) vehetett át vetõmagra váltható
utalványt. A legszebb konyhakertekért járó díjakat az ötletgazda
Kovács Szilvia (Karcag alpolgármestere) és Mudri Barnabás nyújtot-
ta át (a részletek az 5. oldalon). Mindezt megelõzõen, majd utána
is pörögtek a kulturális mûsorok, végigjárta szokott útját a szüreti
felvonulás, este pedig jöhettek a helyi és meghívott énekesek, muzsi-
kusok, táncosok. A napot végül tombola, tûzijáték és diszkó zárta.

  Esõmentes, jókedvû városnap

Dr. Hajdú János
dította a lakosságot.
Nem sajnálta az idõt
betegeire, beszélgetései-
vel a lelkükre is hatott.
Munkája iránti elkö-
telezettségével meg-
nyerte és megtartotta az
itt élõk bizalmát. Csak-
nem négy évtizeden át
végezte az egymást kö-
vetõ generációk egész-

ségügyi ellátását, a megelõzést
szolgáló szûrõvizsgálatokat, a
rehabilitációt.

Munkájának eredményes-
ségéhez hozzájárult, hogy
alaposan ismerte a családok
szociális helyzetét, egészségi álla-
potát. Kitartása, az egészségkul-
túra átadásának igénye, a madai
emberekhez való kötõdése pél-
daértékû volt más családorvosok
számára.

A  megfeszített munkában be-
tegedett meg, s ahogy õ fogal-
mazott: a nyugdíj mellett is tu-
dott volna terheket vállalni a vál-
lára, de a szívére már nem.

A díjjal játó százezer forintot
az idõsek otthonának ajánlotta
fel.

A posztu-
musz dísz-
polgári cím-
mel kitün-
tetett Balogh
László több
mint négy
évtizeden át

Balogh László
         (1936-2003)

szolgálta szülõvárosát az élet leg-
különbözõbb területein.

Az egykori Állami Gazdaság-
ban kezdett dolgozni, de már
tizenéves korától élete meghatá-
rozó részévé vált a sport (ezen
belül is elsõsorban a labdarúgás)
szeretete, s munkája, családja
mellett az is maradt élete végéig.

Már 14 évesen rúgta a labdát
a Nyírmadai Medosz Sportegye-
sületben, melyben játékosként je-
lentõs sikereket ért el. Emellett
fáradhatatlanul szervezte a kö-
zösséget, örök élményt nyújtot-

tak a nevéhez fûzõdõ kirándu-
lások, táborok. Egyszerûségével,
közvetlenségével  egyaránt meg
tudta nyerni a fiatalokat és az
idõsebbeket. Ha kellett komo-
lyan, ha kellett szórakoztatva
szervezte és tartotta meg környe-
zete bizalmát.

Idõt, pénzt, fáradságot nem
kímélve csaknem két  évtizeden
át mint edzõ adta át a sport, a
labda szeretetét ifiknek és na-
gyoknak egyaránt, de az öreg-
fiúk csapatát is hosszú idõn át
õ fogta össze. Mindezek mellett
példaértékûen ápolta a szlovákiai
testvérvárosi kapcsolatokat is.

Bár élete számos kihívás, elvá-
rás elé állította, ezeket tudása,
tapasztalata, felelõsségérzete ré-
vén átvészelte. A betegséget azon-
ban már nem tudta legyûrni.

Emlékére a sportpályán padot
állítanak.

hírek röviden

méljük, egyre többen lesznek).
 Egy önkormányzati bérla-

kás kiutalása kapcsán született
meg az az elhatározás, hogy a
közeli jövõben (a jövõ évi költ-
ségvetés elfogadásakor) tekintse
át a testület az ezekkel való gaz-
dálkodást, a bérleti díjakat, az
idõbeli korlátozás lehetõségét.
 A Baktalórántházai Szociá-

lis Segítõ Szolgálat Társulási
Megállapodását azért kellett mó-
dosítani, mert több település
bizonyos ellátási formák eseté-
ben  kilépett a társulásból. Ezeket
a változásokat át kellett vezetni
a dokumentumon.
 Állami tulajdonban  lévõ

területek ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását kezdemé-
nyezte a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. Két Fényes-ta-
nyai útról van szó, ezeket önkor-
mányzatunk helyi közút céljára
kívánja felhasználni.
 Szeptemberben  megjelent

a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat idei kiírása. Mivel a csat-
lakozás határideje október 15-e
volt, a képviselõ-testület vita és
ellenszavazat nélkül igennel szava-
zott a csatlakozásra.
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 Takács Sándor, a Mada Komm Kft.
ügyvezetõje egy kérdésre válaszolva arról
számolt be, hogy a nagyberuházások, a be-
takarítás végeztével  megkezdõdött a helyi
földutak rendbetétele, s mire lapunk meg-
jelenik, várhatóan végeztek is a munka dan-
dárjával. Ezzel egyidõben a cég a kátyúzást
is elvégezte.
 Ugyancsak kötelezõen elõírt feladatát

teljesítette a testület akkor, amikor felülvizs-
gálta a városunk önkormányzata és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együtt-
mûködési megállapodást. A kontraktus
kiállta az idõ próbáját, módosítást nem igé-
nyel, ezért változatlan tartalommal hatályban
marad.
 Hivatalosan is bejegyzett civil szervezet

a Kóborlók Állatvédelmi Egyesület, amely
a gondozásukba került árva kutyák, cicák
ellátását, kezelését kizárólag adományokból
tudja megoldani. Ezért várnak az állatbará-
toktól tárgyi adományokat, illetve önkéntes
munkát. Érdeklõdni a 06/20/444-72-36 vagy
a 06/30/686-19-22 telefonszámokon lehet.
E-mail címük: koborlok@freemail.hu.

hírek röviden

Az õszi politikai szezon nyitánya
Ismét igazolódott az a régi tapasztalat,
amely szerint az alapos, részletekbe
menõ bizottsági vita azt eredményezi,
hogy az elõterjesztések a testület ülésén
„csont nélkül” mennek át. Így volt ez
szeptember 11-én is, az meg már egy
más kérdés, hogy az „egyebek” között
egy sor olyan téma merült fel (most is),
amelyek elnyújtották a tanácskozást.

A meghívóban szerepelt napirendi pon-
tok ezúttal is három csoportba sorolhatók:
egészségügy, pénzügyek, óvoda. Az alábbiak-
ban ezek lényegét foglaljuk össze.

Házi- és fogorvosi ellátás

Az I. számú háziorvosi szolgálat mûködé-
sérõl dr. Nyéki Tamás nyújtotta be beszámo-
lóját a testületnek. Az elmúlt évben praxisa
2210 nyírmadait látott el, a rendeléseken
összesen csaknem 14 ezer beteg jelent meg.
Új fejlemény, hogy a tanítási idõszakban egy-
re több óvodás és iskolás keresi fel a rende-
lõt indokolatlanul, csupán azért, hogy igazo-
lást kérjenek (különben szüleiktõl megvonják
a segélyeket).

Ez természetesen megnöveli a ténylegesen
betegek várakozási idejét.

A gyógyító-megelõzõ tevékenység kereté-
ben folyamatos a szûrõvizsgálat, különös te-
kintettel a népbetegségekre (a gondozott cu-

korbetegek száma 143, a magas vérnyomásban
szenvedõké 508, a rosszindulatú daganatos be-
tegeké 30). Sajnos a munkanélküliség, a nehéz
gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb gyerek
születik (az újszülöttek zöme rossz szociális
helyzetben lévõ családokba érkezik).

A fogorvosi  ellátásról dr. Bácsa Gellért Ákos
számolt be. A körzetébe tartozó lakosok száma
tavaly 6462 volt (ebbõl 4998 madai). A rende-
léseken 2815-en jelentek meg, jellemzõ, hogy
a többség akkor kopogtat, amikor már na-
gyon sürgõs… A (Pusztadobossal együtt) 870
ellátott gyerek mindössze 6-10 százaléka jár
vissza rendszeresen, holott több mint felének
van problémája a fogaival.

Látható, milyen sok múlik a szülõk szemlé-
letén, mire nevelik, szoktatják gyermekeiket.

Ami a legnagyobb (személyeskedéstõl sem
mentes) vitát váltotta ki, a II. számú házior-
vosi körzet praxisjogával függ össze.

Így gazdálkodtunk

Az önkormányzat idei elsõ féléves gazdál-
kodásáról terjesztette elõ beszámolóját Ko-
vács Zoltán pénzügyi csoportvezetõ. A
testület – a Pénzügyi Bizottság javaslatával
összhangban vita nélkül elfogadta a határozat-
tervezetet. Eszerint az önkormányzat gazdál-
kodása kiegyensúlyozott volt, a szállítói tarto-
zások összege nem volt számottevõ, 30 na-
pon túli tartozása nem volt. A kötelezõ és
önként vállalt feladatoknak sikerült maradék-
talanul eleget tenni. Kálmán Béla polgármes-
ter külön is hangsúlyozta az intézmények
felelõs hozzáállását.

A fentieket igazolja, hogy összességében a
költségvetési bevételek teljesülése a módosí-
tott elõirányzathoz képest 51,3 százalékban
valósult meg. Ugyanez a kiadások tekinte-
tében 47,9 százalékban teljesült.

Egy másik napirendi pont az idei költség-
vetési rendelet módosításáról szólt. Döntõen
technikai jellegû, az idõközben bekövetkezett
változások átvezetésérõl volt szó, de itt említ-
jük meg azt is, hogy a sport utólag megkapja
azt a támogatást, amit a költségvetés elfoga-
dásakor visszatartottak.

Megújult óvodánk

A Napsugár Óvoda emlékezetessé váló idõ-
ket él, hiszen a bõvítés idõben, megfelelõ mi-
nõségben befejezõdött, a használatba vételi en-
gedély folyamatban van (volt szeptember köze-
pén). A bõvítéssel kisebb lett a  gyerekek kinti
foglalkoztatására szánt terület, ezért szükségessé
vált annak megnagyobbítása. A területvásárlás-
ban érintettekkel elkezdõdött a tárgyalás, a
képviselõ-testület a vételi árat 1250 forint/m2-
ben maximálta. Szóba jöhetne még a helyi

forgalmi értéken való kisajátítás, ám ez nagyon
hosszú folyamat lenne, a megoldás viszont
sürgõs.

A beszámoló szerint már tíz csoportszobában
kb. 250 gyermek minden igényt kielégítõ ne-
velése vált lehetõvé, az önálló konyha pedig
350 személy étkeztetését oldja meg. Az építkezés
egy éve alatt az intézmény folyamatosan nyitva
volt (kivéve a nyári két hetet, amikor a nagy-
takarítást, fertõtlenítést végezték el).

Ami a személyi feltételeket illeti, 21 óvoda-
pedagógusra lenne szükség, ám csak 15 óvónõ
kezdte meg a nevelési évet (a meghirdetett 3
álláshelyre nem volt jelentkezõ). A hiányt 6
közmunkás foglalkoztatásával oldották meg (õk
csak gyermekfelügyeletet látnak el). Munká-
jukat pszichológus és logopédus segítette, de
az átszervezés miatt és pályázat híján a jövõ
kétségesnek látszik, pedig nagy szükség lenne
rájuk. További segítséget jelent a 10 szakkép-
zett dajka, az ügyviteli dolgozó és a közfog-
lalkoztatott karbantartó. Az új konyhában
megkezdõdött a fõzés a fõszakácsnak (élelme-
zésvezetõnek), a három szakácsnak és egy kony-
halánynak köszönhetõen.

A beírt gyerekek száma 240 (közülük 160-
an tartoznak a roma kisebbséghez), de mint-
egy 30 kicsit nem írattak be szüleik. Fontos,
hogy az intézmény valamennyi településün-
kön élõ hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetû gyereket be tudta fogadni. Többsé-
gük rendszeresen jár óvodába, tiszteletben
tartják az írott és íratlan szabályokat.

  Szûkös lett az óvoda udvara

városnap

A brikettáló üzem standja a
városnapon
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Gazdálkodók figyelmébe!Rohamosan szalad az idõ. Még nem-
rég virított az akác, zümmögtek  a mé-
hecskék és egy szempillantás alatt bekö-
szöntött az õsz. A mezõgazdaságban ez
a betakarítás ideje. Késõn érkezett az
esõ, nemcsak a kukoricára, a dohány-
földekre is. A növény érés helyett vissza-
zöldült, ami meghosszabbította a beta-
karítás idejét, pedig már  fagyos éjszakák
is jártak.

Az almatermesztésben is érezhetõ a termés-
kiesés. A tavalyihoz képes feleannyian szedik
az almát. Kevesebb érett Szabolcs aranyából,
ami sajnos az értékesítésnél érezhetõ, a léalma
ára nem tükrözi a hozamkiesést.

Nyírmadán szeptember vége a szüret, a
betakarítás és a szüreti felvonulás ideje, ami-
kor jelképesen megünnepeljük az éves mun-
kát. Már hagyomány a helyi gazdálkodók,
vállalkozók termékeibõl rendezett kiállítás.
Végignézve a termen szemet gyönyörköd-
tetõ látványt nyújtott az a sok szép gyümölcs
és zöldség, amit a helyi  termelõk, vállalkozók
kínálnak. Van itt alma, dohány, zöldség, ku-
korica. Sütnek kenyeret, hízlalnak sertést,
baromfit, marhát, töltenek  kolbászt, készí-
tenek füstölt árut, konzerveket. Mások rak-
tározással vagy éppen juhtenyésztéssel fog-
lalkoznak. A városban mûködik a faipar, a
a léüzem  és még sorolhatnánk. A termelõk
részvételükkel emelték a kiállítás színvonalát,
melyet tükröznek a vendégkönyvbe írt elis-
merõ sorok.

„Gratulálok ehhez a színvonalas kiállítás-
hoz. Jólesõ érzés végéignézni mekkora kin-
cset, gazdagságot képes nyújtani a gazdál-
kodás, a föld, a kert megmûvelése! Példa lehet
ez minden ember számára, hogy jobb, egész-
ségesebb életet élhessünk, és mindezt átha-
gyományozhassuk az utód nemzedékek
számára.

Kívánok ehhez minden nyírmadai lakos
számára jó erõt, lelkes kitartást egészséget és
jó Isten áldását!

Kovács Szilvia
Karcag város alpolgármestere”

Az idén is megrendezték a mezõgazdasági
termékkiállítást

„Színvonalas, ötletes, nagyon tetszetõs ki-
állításnak lehettem részese.  Kiemelt elismerést
érdemelnek a szervezõk és a kiállítás elkészí-
tõi. Találkozik a múlt és jelen. Tanulságos a
ma fiataljainak.  Köszönöm az élményt.

                   Sólyom Sára  pedagógus”
Ezek a visszajelzések a kiállítókat illetik.

Köszönet nekik:
Ápolási és Gondozási Központ, Benkõ

Tibor, Biró Attila, Biró Dániel, Biró János,
Csonka András, Csonka Péter, Deák Tibor
Klaszker Kft., Estefán László, Fejér József Dá-

Kistérségi Társuláshoz tartozik, így részt vet-
tünk a rendezvényen. A madai gazdálkodók
termékeit bemutató pavilon színvonalasan
tükrözte a helyi mezõgazdasági gazdálkodók,
vállalkozók tevékenységét. A nyírmadai fiatalok
beneveztek az ügyességi kerékpár versenyre,
ahol elsõ helyezést értek el.

niel,  Félegyházi Imre, Földi
Miklós, Gerõ Csaba G-KER
Kft., Hanyu István, Hódi
Andrásné, Humán Szolgáltató
Központ, Kádárné Kontig
Éva, Kálmán Béla, Káplár
Barbara, Katona Zoltán, Hélix
Kft., Kerecseny György Kere
Bt., Kézi István, Kézi Mag-
dolna, Kisebbségi Önkor-
mányzat, Kiss András és Tár-
sai, Kliebert Gusztáv, Kom-
panek Sándor, Kovács Ale-
xandra, Krivács András, Lõ-
rincz József, Luka István
Young Kft., Mada-Komm
Kft. dolgozói, Magos István,
Móré Katalin, Mudri Barna-
bás, Mudri Barnabásné,
Nagy Miklós, Rauch

Hungária Kft, Nagy Sándor, Nagy Sándor-
né, Oláh Sándor, Pócs Gáborné, Polyák Sán-
dorné,  Poór Miklós, Ragász Ferenc  Nyír-
karászi Vadásztársaság, Rebák István, Sápiné
Folytovics Viktória, Sata Miklós, Sebõk Mik-
lósné,  Sukta Gyuláné, Szabó András, Szücs
József, Takács Sándor, Tóth József, Egyet-
értés Vadásztársaság, Tóth László,  Vaskó Fe-
rencné, Vezse Sándor, Eviker Kft.

Az õsz a vásárok, fesztiválok, a város és
falunapok megrendezésének ideje. Így volt
ez szeptember 21-én Baktalórántházán is,
ahol egyszerre tartották meg a városnapot és
a kistérségi napot. Önkormányzatunk a
Közép-Nyírségi önkormányzati Többcélú





Gazdag kínálattal mutatkozott
be Nyírmada a kistérségi napon

Tudnivalók
 Az idén se feledkezzenek el az AKG prog-

ramban résztvevõk a web-GN eletronikus úton
történõ benyújtásáról, amihben segítenek  a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai.
Határidõ november 30-a.
 A nitrátérzékeny területen gazdálkodók

adatszolgáltatási kötelezettségének határideje
december 31-e.
 Az AKG–programban résztvevõknek

szeptember 30-áig vagy az ezután betakarí-
tott fõnövény esetében a betakarítást követõ-
en haladéktalanul el kell készíteniük a kö-
vetkezõ gazdálkodási évre (2013-2014-re) vo-
natkozó tápanyag-gazdálkodási, illetve föld-
használati tervet is. Ehhez nagy segítséget
nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) ingyenes szolgáltatása, a vetésszer-
kezet-kalkulátor, amely az akg.agrakamara.hu
weboldalon érhetõ el.

l A szántó és ültetvényes célprogramokban
résztvevõ gazdálkodóknak az utolsó évben
ügyelniük kell arra is, hogy 2013. szeptember
1-je és 2014. augusztus 31-e között záró, azaz
bõvített talajvizsgálatot kell végeztetniük a
támogatásba bevitt területükön. A talajvizs-
gálatot csak akkreditációval rendelkezõ labo-
ratóriumok végezheti. A laboratórium átvé-
teli igazolást állít ki a minta átvételekor, amit
az MVH az eredmény kiadásáig teljesítésként
elfogad.

A mintavétel optimális idõpontja a ter-
més betakarítása utáni, de még a trágyázást
megelõzõ idõszak, ha a talaj mûvelhetõ, tehát
nem túl nedves és nem túl száraz. Késõbb is
lehet adatokat begyûjteni, de mûtrágyázott
területekrõl legfeljebb 100 nap után, szerves-
trágyázás esetében pedig csak 6 hónap eltel-
tével. A talajminta vizsgálat végrehajtása fon-
tos a szankció elkerülése érdekében.
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Csõszlányok, csõsz fiúk:
Ábel Mónika, Aranyos Anett, Aranyos Eni-
kõ, Aranyos Csilla, Aranyosné Selyem Edina,
Bartha Marianna, Bartha Petra, Bacsó Bian-
ka, Balogh Dorina, Benkõ Zsófia, Boda Bog-
lárka, Balogh Evelin, Báki Szabina, Cseszlai
Vivien, Deák Dóra, Deák Gabriella, Egri Szil-
via, Erdélyi Evelin, Gazsi Adrien, Gazsi Edi-
na, Horváth Henrietta,  Jóni Noémi, Juhász
Kata, Lemák Edit, Molnár Luca, Papp Berna-
dett, Ponczók Tiffani, Szûcs Tímea, Tóth Ale-
xandra, Tóth Bettina, Tóth Renáta, Vám An-
tónia, Vladár Vivien, Ábel Gábor, Aranyos
József, Berna Dániel, Bertók István, Bíró Zol-
tán, Fekete Márton, Fodor László, Egri István,
Kremm Gábor, Papp Gábor, Rutkovszki Sán-
dor, Soós Péter, Varga Zsolt.

Fogatosok, lovasok:
Bertók Beatrix, Bertók Csaba, Fejér József

Dániel, Kiss György, Mátyus István, Mizsák
Sándor, Nagy István,  Németh László, Sata
Miklós, Seres László, Szabó András, Szabó
István, Szabó Levente, Rádi Attila, Takács
Béla, Varga László, Vaholics József, Vladár
József, Zámbó Bertalan, Zsóder Gábor.

Tombola felajánlások:
Bíró János, Fejér Szilvia, Fenyves Szálloda

és Konferencia Központ, Jeszenszki József,
Jordán Andrea, Juha Bertalanné, Kálmán
Béla és családja, Madai Reál ABC, Móré Ka-
talin és Lõrincz József, Nagy Zsuzsánna,
Nyírmada Posta, Rebák Tibor, Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat, dr. Szirota Szilvia,
Tipographic Kft., Trezor Inkasso.

Köszönet mindenkinek:
Eviker Kft., Rauch Hungária Kft., Nyír-

mada Város Önkormányzatának dolgozói,
Mada-Komm Kft.,  Patay István Általános
Iskola dolgozói, konyhásai, Szociális Ápo-
lási-Gondozási Központ, Humán Szolgál-
tató Központ, Napsugár Óvoda, Védõnõi
Szolgálat, Nyírmada Rendõrõrs, polgárõr-
ség, Buza Andrea, Fodor Lászlóné, Tóth
Istvánné, Tóth László, Vladár Szilvia, Berecz
László, Bereczné Herczeg Zsuzsanna, Pacuk
Viktória, Romanovicsné Nagy Gyöngyi.

A legszebb konyhakertek helyi versenyét
értékelte a kertbarát kör tagjaiból önkéntes
alapon szervezõdött zsûri. A meghirdetett
verseny eredményét a városnapon ismer-
tettük a versenyzõkkel, az ünnepségen
résztvevõkkel. Jelenlétével megtisztelte a
városnapot Kovács Szilvia ötletgazda, prog-
ram koordinátor, Karcag alpolgármestere
és gratulált az elért szép sikerekhez. Vala-
mennyi versenyzõ munkáját elismertük er-
kölcsileg és anyagilag.

Eredmények: 50 m2-ig (mini kategória)

konyhakertek

Köszönet az önzetlen segítségért a támo-
gatóinknak: Nyírmada Város Önkormány-
zata, Pócs Gáborné, Folytovics Sándor,
Kliebert Gusztáv, Tóth István, Kézi
Magdolna, Krivács Csaba, Bakti Gábor,
Dankó Róbert (Dow Agrosciensis Hungary
Kft.), Reszketõ Tibor (BASF Hungaria
Kft.), Deák Tibor (Klaszker Kft.), Krivács
Andrásné, Krivács és Fia Kft., Kántor
Krisztián (KWS Rt.), Kertbarát Kör.

Köszönjük minden segítõnek a biztatást,
az aktív részvételt a program végrehajtá-
sában.                      Mudri Barnabás

az egyesület elnöke
I. helyezést ért el: Szabó

Józsefné, Iklódi Lajos;
II. helyezést ért el: Halász Anna.
Elismerõ oklevelet kapott: Tóth

Erika és Bartha Mátyás.
Különdíjat vett át: Szûcs

Sándor.
Eredmények 50 m2 felett

(normál kategória):
I. helyezést ért el: Heuer Zsolt,

Kun László, Nagy Sándorné, Káté
Ildikó.

II. helyen végzett: Hajdu
Istvánné, Kiss Arnold, Bodnár
Györgyné, Polyák János.

Különdíjas: Ifj.Ponczók Tibor,
Ladányi László, Dara Inez,
Aranyos Miklós.

Konyhakertészek elismerése

     Mûsort adtak z óvoda néptáncosai

Köszönet
a városnapért          Voltak akik lóháton érkeztek

Kovács Szilvia és Mudri Barnabás
adták át a díjakat
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erdei iskola

Felsõ tagozat
Minden hatodikos izgatottan várta az erdei
iskola kezdetét, melyrõl már sokat hallottunk
a nagyobbaktól.

Lovaskocsik jöttek értünk, melyek elvittek
bennünket Petneházára, a Szigeti-tanyára.
Nagyot néztünk a szálláshelyek láttán, mert
azok jurták voltak. Még senki nem aludt
közülünk ilyenben. Miután a csomagjainkat
elrendeztük, kezdetét vette a három napig
tartó „tábori tanulás”.

Minden nap színes és érdekes feladatok
vártak a csapatokra, melyek megoldásával
közelebb kerültünk a természethez. Megis-
mertük az erdõ, a rét és a vizek élõvilágát.
Kendõt batikoltunk, plakátot készítettünk,
megfigyeltük az idõjárás változásait.

Az esti programok is felejthetetlenné tet-
ték ezeket a napokat. A tábortûz mellett jó-
kat beszélgettünk és énekeltünk. Az éjszakai
bátorságpróba pedig valóban próbára tette
mindnyájunk bátorságát.

Igaz, hogy az idõjárás nem volt hozzánk
kegyes, de ez a mi kedvünket nem vette el.
Vidáman, élményekkel teli érkeztünk haza.

Szenes Hanna 6. a osztály

A 2013/2014 tanévre 70 elsõ osztályos
iratkozott be. Iskolánk minden tanulója
ingyenesen jutott tankönyvekhez ebben a
tanévben is. A települési önkormányzat
segítségével a tanulóink füzetcsomagokat is
kaptak.

Az idei tanév is sok változást hozott. Elin-
dult az elsõ évfolyamon az egésznapos isko-
lai oktatás. A felsõs gyerekek 16 óráig tartó,
kötelezõ benntartózkodáson vesznek részt.
Ez alatt az idõ alatt az iskolában szakkörö-
kön, tanulószobán, sportkörökön, felzár-
kóztató és tehetséggondozó foglalkozáso-
kon vesznek részt.

A pedagógusok munkaideje is megválto-
zott. Mindennap, minden tanár az iskolá-
ban tartózkodik 16 óráig. Számukra heti
32 óra benntartózkodás a kötelezõ.

Új pedagógusok érkeztek az iskolánkba:
Dávid Nóra, Tamási Ildikó, Kovács Krisz-

tina és Bori Enikõ tanító, matematika –
informatika szakos Kiss Zsuzsanna, törté-
nelem szakos Szabó Anikó, magyar szakos
Pócsiné Simon Szilvia és testnevelés szakos
Nagy István kezdi meg pályafutását isko-
lánkban.

Távoztak iskolánkból: Király Tünde, Tor-
dai Ildikó és Mezõné Topolánszki Ágnes
tanítónénik.

Lejárt a szerzõdése Tári Gyöngyi tanár-
nõnek.

A 2013/2014 tanévben újraszervezõdik a
hitoktatás. Négy egyház szervez iskolánkban
hit– és erkölcstanoktatást: református,
görög katolikus, római katolikus és a Hit
gyülekezete. A többi tanuló kötelezõ er-
kölcstan oktatáson vesz részt, amit az iskola
biztosít.

Az alsós tanítópárok:
1. A. Feketéné Papp Enikõ, Kósa Barnabás-
né;

Alsó tagozat
A 4. évfolyam tanulói emlékezetes két napot
töltöttek a petneházi Szigeti-tanyán. A tá-
borba lovaskocsival érkeztünk. Az esõs, hû-
vös idõ ellenére a gyerekek aktívan és vidá-
man teljesítették az egyes állomások fela-
datait. Az elsõ nap a fák-, cserjék-, virágok
témakörrel foglalkoztak a gyerekek. Ennek
keretében népi játékokat játszottak, állatokat
simogattak, kéregmintát vettek, természet-
védelmi plakátot és sárkányt készítettek. A
napot tábortûz melletti közös énekléssel
zártuk. A második nap a vízparti állatok és
növények világával ismerkedtek meg szép
természeti környezetben.

 Megkezdõdött az új tanév

1. B. Bobecis Jánosné, Kovács Krisztina;
1. C. Lõrincz Valéria, Szenesné Magyar Judit;
2. A. Roskó Jánosné, dr. Szakács Péterné Palla-
gi Noémi;
2. B. Kovácsné Kertész Csilla, Szabóné Szõke
Anikó;
2. C. Fodor Lászlóné, Kliebert Anita;
3. A. Groholy Pál Leventéné, Faragó Rita;
3. B. Simon Istvánné, Dávid Nóra;
3. C. Tóth Zsuzsanna, Papp Zoltánné;
4. A. Fojtovicsné Gyetkó Anett, Sarka
Lászlóné;
4. B. Nagy István Zoltánné, Tamási Ildikó;
4. C. Fülöpné Szûcs Anikó, Bori Enikõ.

Felsõ tagozaton osztályfõnök párok
segítik az osztály tevékenységét:
5. A. Pacuk Péter Pacuk Viktória;
5 B. Gebriné Jánvári Rita, Pallay Róbert;
5. C. dr. Nyéky Tamás Boldizsárné, Pócsiné
Simon Szilvia;
6. A. Kresznószki Mária, Kiss Zsuzsanna;
6.B. Tóthné Csonka Anikó, Kozma Klaudia;
6. C. Lipuszné Mucsonyi Szidónia, Katona
Ferencné/Szalina János;
7. A. Szegedi László, Máyer Kinga;
7. B. Csonka Anetta, Ujhelyiné Mándi
Tímea;
7. C. Sitku Melinda, Németh Attila;
8. A. Romanovicsné Nagy Gyöngyi, Szabó
Anikó;
8. B. Bereczné Herczeg Zsuzsa, Berecz
László;
8. C. Kukuts Csilla, Nagy István.

Nagyszerû mulatság volt a bujócskázás az erdõ fái között
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Napsugaras hírek

kor menjen el a nagycsoportos iskolába? En-
nek eldöntéséhez szakmai segítséget kaptunk
a Vásárosnaményi Pedagógiai Szakszol-
gálattól,    felmérésük alapján javaslatot tettek
arra, kik vegyenek részt az általuk szervezett
fejlesztõ foglalkozásokon. Természetesen
mindezeket az érintett szülõkkel is meg
fogják beszélni.

Örülünk a szép, megújult óvodánknak. Sokat
jelent, hogy a 10. csoport beindításával már
nem 28-30, hanem 24-25 tagú csoportok lettek,
így több figyelem jut egy gyerekre. Sajnos a
három meghirdetett óvodapedagógusi állás-
helyre nem pályázott senki.

Városnap
Idén is kivettük részünket a városnapi

rendezvénybõl. A néptánc- és a mazsorett
csoport is  hangulatos mûsort adott, pedig
sok új gyerek került az iskolába menõk he-
lyére. Szûcsné Bíró Csilla, a Szívecske cso-
port óvodapedagógusa gyönyörû képeket
festett a nyáron, melyek a 10 csoportot jele-
nítik meg. Sok gyerek élt az arcfestés lehe-
tõségével: szívesen váltak „pillangóvá”, „tün-
dérré”, „katicabogárrá”. Most elõször az
„Ízek utcájában” is bemutatkoztunk. Itt a
dajka nénik, s konyhánk dolgozói palacsintát
sütöttek.

Nagycsoportból iskolába
Gyakran okoz dilemmát számunkra: mi-

                 Ragyogó õszi napsütésben, nagyszerû õszi hangulatban...

Hitoktatás
Mivel a lelkünkre is figyelni kell, ezért kí-

náljuk fel lehetõségként a szülõknek, hogy
gyermekük (görög-, római katolikus és refor-
mátus) hittan foglalkozásra járhasson. Így a
tanköteles korúak megismerkedhetnek a
bibliai történetekkel, s általuk az alapvetõ
erkölcsi értékekkel, normákkal.

Szülõi értekezletek
Kérjük minél többen vegyenek részt a szü-

lõi értekezleteken. Ami házirendünkben
módosult: változik a nyitva tartás. Reggel a
gyerekek 7-tõl 9-ig érkezhetnek, utána bezár-
juk az épületet. Aki délben szeretné hazavin-
ni gyermekét, az 13 órától 13.30-ig jöhet
érte, utána a pihenés ideje alatt újra zárva
leszünk. Ezután 15.30-tól 17 óráig vihetik
haza a kicsiket.

Önvédelem
Az iskola után óvodánkban is lehetõség

lesz arra, hogy önvédelmi oktatáson vegye-
nek részt a gyerekek. A foglalkozásokon  fe-
gyelemre, önfegyelemre, kötelességtudatra is
nevelik majd, a jelentkezõket.

Gondoskodás a fogyatékkal élõkrõl
A Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ
augusztus 1-jén nyitotta meg kapuit a fogya-
tékkal élõ emberek számára. Naponta (hét-
fõtõl-péntekig) várjuk az ellátottainkat. Fõ fela-
datunk a napi elfoglaltságok, mint kézmûves-
és memóriafejlesztõ foglalkozások, játékok,

ezúton köszönjük. Továbbá kérnénk a
lakosság hozzájárulását a fogyatékkal élõ
fiatalok mindennapjainak gazdagításához
régi játékok, megunt könyvek, újságok,
magazinok, valamint ruhák, cipõk formá-
jában.

sportvetélkedõk szervezése. Havon-
ta egy alkalommal közös fõzõcské-
zést tartunk, ami mindig sikert arat.

 Az ide járó fiatalok nagyon sze-
retnek szõnyegeket, lábtörlõket
szõni, amelyeket az idei városna-
pon sikerült is értékesíteni. A be-
vételbõl és a településen élõk ado-
mányaiból különbözõ eszközöket,
játékokat sikerült beszerezni, az ellá-
tottaink mindennapjait színesebbé
tenni. Az adományokat, valamint
a Mi Kis Falunk Hagyományõrzõ
Egyesület jótékony hozzájárulását Vidáman telnek a napok a foglalkoztatóban

idõsek otthona

Harmadikak lettünk azon a vetél-
kedõn, melyet augusztus 28-án  tar-
tottak Nyíregyházán.

Az idõsek otthona néhány lakójá-
val  ellátogattunk a Szilva fürdõbe.

Naményi szakemberek segítettek

õsz a gyerekházban

A Mocorgó gyerekházba is beköszön-
tött az õsz, így õszköszöntõ programok-
kal várjuk a kicsiket és szüleiket. Tervezzük
egészségnap és töknap szervezését. Egy szép
õszi napon lecsót fõztünk üstben, Lukács
István segítségével akinek ezt köszönjük.

                             Buza Andrea
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Labdarúgás: félidõben 5-3
Az õszi szezon derekán vegyes a kép
focistáink eddigi szereplésérõl, hiszen
az öt gyõzelem mellett három veresé-
get jegyezhettünk fel.

Bár a bajnokság nyitányán csapatunk
várat-lanul kikapott itthon az egyébként
erõs Nyírgyulajtól, a 2. fordulóban sikerült
javítani: 3-2-es gyõzelemmel elhoztuk a
három pontot Balkányból, ahol az utolsó
nyolc percben sikerült fordítani. A követ-
kezõ, szeptember elsején lebonyolított 3. for-
dulóban a nagyecsedeiket fogadtuk. Csapa-
tunk magabiztos játékkal 4-2-re nyert, de a
gyõzelem akár nagyobb arányú is lehetett
volna. Az újabb három pont ekkor a 6. he-
lyet jelentette.

Pont (pontok) reményében küldte a tisza-
kanyári pályára csapatát Szõke István szep-
tember 8-án. Ehhez képest a házigazdák –
hiába birtokoltuk többet a labdát – 1-0-ra
nyertek, így négy forduló után csapatunk
ötven százalékos teljesítménnyel a középme-
zõnyben tanyázott.

A pont nélküli Csengert fogadta csapa-
tunk az 5. fordulóban a kötelezõ gyõzelem
terhével. Meglepetésre a vendégek az elsõ
félidõben kétgólos vezetést szereztek, de a
szünet után sikerült fordítani. A kiszen-
vedett gyõzelemmel feljöttünk az 5. helyre.
Egy héttel késõbb Mándokra utazott a csa-
pat, s egy méretes, 4-0 arányú veréssel jött
haza. A vendéglátók jobbak voltak, a mie-
inkbõl Szõke István szerint a csapatszellem
hiányzott.

A Mada-Baktalórántháza meccset (a Ma-
gyar Kupa fellépés miatt) október másodi-
kára halasztották. Óriási meglepetésre legyõz-
tük az addig veretlen szomszédokat, ráadásul
6-1-re! Erre a jó játékra és hozzáállásra vár-
tam már régen – nyilatkozta a meccs után
a játékos-edzõ.

Lapzártakor a Szatmár Unió FC csapatát
láttuk vendégül. Nyögvenyelõsen ugyan, de
sikerült behúzni a mérkõzést (kétszeri vezetés
és egyenlítés után emberelõnyben gyötörtük
be a gyõztes gólt). A 3-2-es gyõzelem jutalma
az 5. hely a tabellán.

Anyakönyv
Születtek:

Lõrincz Nikoletta, Nagy Dominika,
Ponczók Nikolett, Balogh Jázmin,
Csonka Jázmin, Horváth Dávid,
Horváth Vivien, Jónás Ramóna, Jónás
Regina Andrea, Matejcsok Milán,
Almási Lilien, Ponczók Mariann,
Lakatos Máté József, Zámbó
Dominika, Dorka Máté, Samu Éva.

rendõrségi  hírek

Az Estefán László õrsparancsnoktól
kapott információk kivétel nélkül il-
letéktelenek által elkövetett „betakarí-
tásról” szóltak, s ezek tárgya legtöbb-
ször a dohány volt.

Augusztus 5-én a Táncsics utca egyik házá-
ban szárított dohányt foglaltak le a rend
õrei, mert azt a város külterületén lévõ „régi
Törpésõl” lopták el. A jogos tulajdonos vissza-
kapta a dohányt, a tolvaj ellen pedig szabály-
sértési eljárást kezdeményeztek.

Egy héttel késõbb egy másik „úriembert”
dohánylopás közben érték tetten. A füstöl-
nivaló értéke 4000 forint, az elkövetõ ellen

szabálysértési õrizet mellett gyorsított bíró-
sági eljárás indult.

Másnap kora hajnalban a Baromfi Coop
telepén ketten 45 ezer forint értékû takar-
mányt loptak el. A tetteseket megfogták, s
gyorsított eljárással nagyobb összegû pénz-
bírságot szabtak ki rájuk.

Szeptember 8-án megint dohánytolvajt
fogtak a rendõrök. A tulajdonos visszakapta
mind a 15 kilót, az elkövetõ büntetése az
elõbbiekhez hasonló.

Szeptember 21-én a 41-es út melletti fákról
ketten mintegy 16 ezer forint értékû diót
akartak ellopni, de a rendõrök nyakon csíp-
ték és pénzbírsággal sújtották õket.

Megújuló polgárõrökFebruárban – a lemondott Polyák Já-
nos helyett – Földi Miklóst  választották
a városunkban mûködõ Polgárõr Egye-
sület elnökévé. A civilben õstermelõ új
vezetõ úgy kapta meg a tagság bizal-
mát, hogy korábban három elnök mel-
lett volt helyettes, tehát mindent tudott
az egyesület összetételérõl, mûködé-
sérõl.

   A szervezetnek jelenleg 39 tagja van, de
közülük csak minden harmadik tekinthetõ
aktívnak. Ezért a legfontosabb cél most a
munka élénkítése, a tagok aktivitásának
növelése. Jelenleg nem a létszám gyarapítása
a fõ irány – teszi hozzá. A tagok egyötöde
tartozik a roma kisebbséghez, s van egy

„kemény mag”, akik többsége az alapítók,
az idõsebbek közül kerül ki (egy hölgy is
erõsíti a csapatot).

Gazdálkodásuk alapja az önkormányzat
költségvetésébõl évente kapott 300 ezer
forint, amihez jön még alkalmanként egy
kis eseti juttatás. Pályázni egyelõre nem na-
gyon tudnak, mert a cégbíróság, az adóha-
tóság malmai lassan õrölnek, még nem ad-
minisztrálták le a változásokat… A pályázati
lehetõségekkel természetesen élni kívánnak
majd.

Sok segítséget nyújt az elnök munkájához

helyettese, az egykori
rendõr Poór István
a kiterjedt kap-
csolatrendsze-
rével, tapaszta-
lataival, lelkese-
désével.

Terveik között
szerepel új mellények
vásárlása, de jól jönne

Házasságot kötöttek:
Bertók Edit és Kázmér László
Sárközi Renáta és Répási Attila
Lakatos Ivett és Bihari Elemér.

Elhunytak:
Lukács Mária, Kovács Lászlóné,

Krivács Lászlóné, Jónás Jánosné, Dr.
Ladomérsz-ky Sándorné, Jónás Antal.

a benzinfaló Zsiguli mellé egy korszerûbb
autó is. A siker egyik fontos feltétele az együtt-
mûködés. Ezért erõsíteni szeretnék kapcsola-
taikat az önkormányzattal és annak intézmé-
nyeivel, a rendõrséggel, s mindenek elõtt a
lakossággal.

Földi Miklós
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