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Elõzõ számunk megjelenése óta min-
denki megkapta a választásról szóló
értesítõt (jól teszik, ha október 12-én, a
választás napján a személyazonosítás-
ra alkalmas dokumentummal együtt
magukkal viszik a megjelölt szavazó-
körbe!).Fontos tudni, hogy az is sza-
vazhat, aki netán nem kapott értesítést!

Szeptember 8-án lezárult az ajánlás, eldõlt,
kik versengenek a választópolgárok vok-
saiért. Mielõtt közreadnánk a „választékot”,
emlékezetükbe idézzük, hogy a választás
napján reggel 6 órától este 7-ig kereshetik
fel a szavazóköröket, ahol három szavazóla-
pot kapnak: az egyiken a polgármester- je-
löltek, a másikon a képviselõ-testületi tag-
ságra pályázók közül választhatnak, a har-
madikon pedig a megyei önkormányzati

Önkormányzati választás
listák valamelyikére szavazhatnak.

Nyomatékosan felhívjuk a választópolgár-
ok figyelmét arra, hogy bárki bármelyik
jelöltre szavazhat, függetlenül attól,
hogy korábban kinek vagy kiknek írta
alá az ajánló ívét. Azaz: mindenki
nyugodtan szavazzon arra, akire akar!

S ezek után lássuk a jelölteket!

Polgármesterjelöltek:
Kálmán Béla, Stefán Attila,  Klinyecz Mik-

lós, Kovács László, Szojma Péter, Csernáti
Sándorné.

Képviselõjelöltek:
Tamási Sándorné, Nagy Györgyné, Ara-

nyos Miklós, Kézi Istvánné, Juha Berta-
lanné, Varga Gergõ, Ábelné Tóth Éva,
Korcsmáros Zsolt, Mudri Barnabás, Krivács
Csaba, Gyetkó András, Jóni Attila, Dorka

Gábor, Kézi László, Balogh Ferenc, Szabóné
Jakab Anikó, Járomcsák Tamás, Baloghné
Vaskó Marianna, Ponczók Tibor, Félegyházi
Imre, Ponczók Lajos, Máté Ferenc Barna,
Jóni Bertalan, Folytovics Sándor, Kovács
István, Hajdu Sándor, Makai István, Gerõ
Csaba György, Sápi Tibor,Rácz József,
Jeszenszki József, Magyar Attila, Stefán At-
tila, Csernáti Sándorné,  Jóni Béláné.

Nemzetiségi jelöltek:
Ponczók József, Jóni Bertalan, Horváth

Endre, Samu Károly, Horváth Sándor,
Balogh József, Lõrincz Ferenc, Jóni Dezsõ,
Ponczók Sándor, Zsigó József, Lõrincz
Attila, Ponczók László, Aranyos Miklós,
Ponczók Lajos, Ponczók Tibor (1959), Rácz
József, Kiss József, Balogh György, Nyári
Lászlóné, Aranyos Iván, Zámbó János,
Horváth Imre, Ponczók Tibor (1979),
Zámbó Ignác, Ponczók István.

Szavazókörök:
1. számú szavazókör
(Mûvelõdési Ház – 4564 Nyírmada,

Ady Endre út 9.)
Ady Endre út, Bem, Csokonai utca, Fé-

nyes-, Fülöp-tanya, Gábor Áron út,
Goldstein-tanya, Jókai utca, József Attila út,
Kétház-tanya, Szõlõk, Újfényes utca, Varga-
farm.

2. számú szavazókör
(Mûvelõdési Ház – 4564 Nyírmada,

Ady Endre út 9.)
Árpád, Dózsa György, Hunyadi út, Kál-

vin tér, Morvai-tanya, Petneházi út,
Petneházi-tanya, Rákóczi utca, Szabolcs út,
Vásártér, Zöld-tanya.

3. számú szavazókör
(Patay István Általános Iskola – 4564

Nyírmada, Honvéd út 36-38.)
Cserepes út, Gárdonyi Géza utca, Kossuth,
Madách út, Nyírfa utca, Sertéshizlalda te-
lep, Toldi, Vörösmarty út, Zrínyi utca.

4. számú szavazókör
(Patay István Általános Iskola – 4564

Nyírmada, Honvéd út 36-38.)
Ady lakótelep, Arany János utca, Hon-

véd út, Katona József utca, Vasvári Pál út.
5. számú szavazókör
(Patay István Általános Iskola – 4564

Nyírmada, Honvéd út 36-38.)
Hársfa utca, Kisvárdai, Kölcsey, Petõfi

út, Táncsics utca.
800. számú nemzetiségi szavazókör
(Patay István Általános Iskola – 4564

Nyírmada, Honvéd út 36-38.)

Kellemes kora õszi nap-
sütésben, s – annak elle-
nére, hogy az önkor-
mányzati választás miatt
kampányidõk járnak –
nyugodtan, békésen, jó
hangulatban telt az idei
városnap.

Jókedvû városnap 2014

Kovács Sándor országgyû-
lési képviselõ is köszöntötte a
madaiakat

Nagyszerû
hangulatban,
népes tömeg
kíséretében
indult  a  már
hagyományos,
tarka
szüreti
felvonulás,
ami a városnap
egyik legjobban
várt, kedvelt
eseménye
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Több mint 3000 magyarországi telepü-
lés, köztük Nyírmada is elkészítette He-
lyi Esélyegyenlõségi programját. Az
ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esély-
egyenlõség-elvû fejlesztéspolitika kapa-
citásának biztosítása” címû kiemelt pro-
jekt keretén belül a helyi esélyegyenlõ-
ségi programok elkészítésében a Türr
István Képzõ és Kutató Intézet (TKKI),
mely az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának (EMMI) felnõttképzési és
módszertani háttérintézménye, az ön-
kormányzatok számára mentori szol-
gáltatás és szakmai képzés formájában
nyújtott segítséget. Ezáltal az önkor-
mányzatok országszerte egységes elvek
mentén készítették el programjaikat.

Nyírmada Helyi
Esélyegyenlõségi Programja
Nyírmada Város Önkormányzata fontos

feladatnak tekinti lakosságuk életminõségé-
nek folyamatos javítását, a társadalmi szoli-
daritás megteremtését, a hátrányos helyze-
tû csoportok felzárkózási esélyeinek bizto-
sítását. Legfõbb célként a lakosság és az in-
tézmények illetve egyéb szervezetek össze-
fogásának erõsítését tûzték ki, ennek szelle-
mében dolgozták ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenlõségi Programmal
kapcsolatban Kálmán Béla polgármester la-
punknak az alábbiakat nyilatkozta:

„A Program kidolgozásakor figyelembe
vettük a helyi sajátosságokat és lehetõsége-
ket. A dokumentum szorosan kapcsolódik
az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapel-
veihez, a Patay István Általános Iskola Esély-
egyenlõségi, valamint a település Szociális
Város-Rehabilitációs Tervhez. A Program-
ban a helyi viszonyokhoz igazodó, hátrá-
nyos helyzetben élõ állampolgárokat segítõ
és támogató intézkedési terveket dolgoztunk
ki, amelyek megerõsítik az eddigi jó gya-
korlatokat.

A fenntartható fejlõdés jegyében környe-
zetbarát fa brikettet állítunk elõ, illetve a
fogyatékkal élõk a nappali ellátóban megta-
nulhatják a rongyszõnyegszövést. Egyelõre
saját felhasználásra készülnek a szõttesek, de
célunk a késõbbiekben az üzleti értékesíté-
sük. Az intézkedések több, jelenleg is folya-
matban lévõ ügyet szintén érintenek. Ilye-
nek a Mocorgó Gyermekház további üze-
meltetése, vagy a Humán Szolgáltató Köz-
pont mûködtetése, ahol alapvetõ szükségle-
teik kielégítéséhez kaphatnak segítséget a
mozgásukban, hallásukban, látásukban, ér-
telmükben fogyatékos emberek.

A megvalósítás további szakaszában
együttmûködünk a helyi intézményekkel és
civil szervezetekkel valamint számítunk a
lakosság közremûködésére, annak érdeké-

  Egyenlõ esélyekkel
ben, hogy településünkön is megvalósulhas-
son a teljes esélyegyenlõség.”

kitûzése, hogy Magyarország minden egyes
polgára, minden településen, egyenlõ társa-
dalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak
érvényesítése közben egyenlõ bánásmódban
részesüljön. Így történelmi jelentõségû ered-
mény, hogy a TKKI mentorhálózata segít-
ségével az ország településeinek 95%-a ren-
delkezik ilyen programmal.

Az egységes elvek mentén kidolgozott
programok lehetõvé teszik, hogy országo-
san is nyomon követhetõ legyen a célcso-
portok helyzetének változása, így a lokáli-
san elért eredmények hozzájárulnak az or-
szágos projekt sikeréhez.

A projekttel kapcsolatban további infor-
mációkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.

 Mik azok a Helyi Esélyegyenlõ-
ségi Programok?

Az esélyegyenlõség és az egyenlõ bá-
násmód elvének betartása a hazai társa-
dalom jogos elvárása, amelynek megfele-
lõen a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kor-
mányrendeletben foglaltak alapján nyúj-
tott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-
2012-0001 kódszámú projekt keretében.

A helyi esélyegyenlõségi programok
lokális keretek között tartalmazzák a cél-
csoportok: mélyszegénységben élõk, ro-
mák, gyerekek, nõk, idõsek, fogyatékkal
élõk részletes helyzetelemzését. A vizsgá-
lat által megfogalmazásra kerültek a leg-
fõbb problémák. Az önkormányzat a fel-
merülõ nehézségekre – a TKKI közre-
mûködésével – a helyi civil szervezetek-
kel, egyesületekkel és alapítványokkal
együttmûködve célcsoportonként külön-
bözõ intézkedési terveket dolgozott ki,
amelyeket öt éven belül megvalósítanak,
és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

A Türr István
Képzõ és Kutató Intézet
A TKKI fõ célkitûzései között szerepel a

társadalmi mobilitási folyamatok támoga-
tása, a területi és társadalmi különbségek
csökkentésének elõsegítése, valamint a sze-
génységben élõk helyzetének javítása. A fel-
zárkózás elõsegítéséhez kapcsolódó progra-
mok kidolgozásában és megvalósításában
meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma
Magyarországon ebben a témában a leg-
kompetensebb szereplõk között tartják szá-
mon. A projekt keretén belül a TKKI térí-
tésmentes felkészítõ képzéseket szervezett az
önkormányzatok közalkalmazottai számára
a HEP megírásának elõsegítése érdekében.

A projekt részeként 2013. szeptembere és
decembere között országszerte több mint
50 alkalommal rendeztek meg szakmai
workshopokat, mûhelybeszélgetéseket. A
rendezvények lehetõséget teremtettek az
esélyegyenlõségi politika alapelveinek és a
kapcsolódó intézkedéseknek a megismeré-
sére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkor-
mányzatok és az esélyegyenlõséget képvise-
lõ civil szervezetek, alapítványok közötti
párbeszédre, kiemelve a már elkészült prog-
ramok során megvalósuló helyi jó gyakor-
latokat.

Országos célok
A helyi esélyegyenlõségi programok cél-

 Amint arról legutóbb beszámoltunk,
napirenden van a rendõrség épületének
rendbetétele. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ ingatlan energiatakarékos felújí-
tását célzó pályázat száz százalékos támoga-
tással, 33,2 millió forintos költséggel szá-
mol.

 Írtunk már korábban arról is, hogy
a temetõ a mögötte lévõ kéthektáros erdõ
megvásárlásával bõvíthetõ, viszont ugyan-
ennyi erdõt kötelezõ telepíteni valahol. A
képviselõ-testület a legtakarékosabb meg-
oldáson töri a fejét, ezért kész területet
vásárolni, illetve meghirdetni ezt a szán-
dékát.

 A szociális városrehabilitáció része-
ként lezajlott a helyi civil szervezetek pá-
lyáztatása. A mini projektekre fordítható
30 millió forintból 27 milliót elkötöttek
(az egyházak nem pályázhattak), a támoga-
tási szerzõdéseket aláírták, a megítélt össze-
gek felét átutalták. Az érintettek kérésére a
testület többsége úgy döntött, a végsõ el-
számolásig a másik ötven százalékot is
megelõlegezi.

 Szintén a városrehabilitáció kereté-
ben befejezõdött az utak, s folyamatban
van az árkok rendbetétele. Szeptember ele-
jén megkezdõdött a Sugár utca kiépítése,
a Puskin utcán négy közvilágítási oszlop
felállítása, az utak kitáblázása, s a soron
következõ testületi ülés megtárgyalja a for-
galom szabályozását is.

 A szociális társuláshoz tartozó 19 te-
lepülés közül hat jelezte kilépési szándékát
(a felmondási idõ hat hónap). A mûködé-
si költségek rájuk esõ részét természetesen
ki kell fizetniük (egyesek már át is utalták
a pénzt, mások még vitatják a megállapí-
tott összeget).

hírek röviden
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Rövid ülések
 Alig másfél óra alatt elvégezte
munkáját az augusztus 28-ára
összehívott testületi ülés. A kép-
viselõk elfogadták a lejárt határ-

idejû határozatok végrehajtásától szóló elõ-
terjesztést, majd döntöttek a díszpolgári cí-
mek odaítélésérõl. Ezután következett a he-
lyi választási szervek megalakításáról szóló
határozathozatal, végül a Helyi Építési Sza-
bályzat és szabályozási terve módosítása. Ez
utóbbit az tette szükségessé, hogy a szociá-
lis város rehabilitáció részeként két játszó-
tér épülhessen.

Még rövidebb idõ alatt zajlott le a szep-
tember 15-én tartott ülés. Az önkormány-
zat 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítésé-

rõl szóló határozat megállapítja: a szûkös fel-
adatfinanszírozás ellenére az önkormányzat
az I. félévben eleget tudott tenni kötelezõ és
önként vállalt faladatainak, köszönhetõen a
saját bevételeknek, valamint a tavalyról át-
húzódó pénzmaradványnak.

Az idei költségvetési rendelet módosítá-
sát az elõirányzatok megemelése tette szük-
ségessé.

A szociális rendelet az idõsek nappali el-
látásának beemelésével módosult, egyebek-
ben nem változott.

Az óvoda alapító okiratát is módosítani
kellett, mert nevét egyediesítését írták elõ.
Az intézmény hivatalos neve ezen túl: Nyír-
madai Napsugár Óvoda.

Végül döntés született arról is, hogy idén
is csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Ösztöndíj pályázathoz.

Városunk
új díszpolgárai
Bokros Elekné

A legszebb konyhakertek
A programot tavasszal hirdettük meg,
s 17 fõ, illetve család vállalta a nyilvá-
nosságot, a megmérettetést azzal, hogy
a kertjüket a legjobb gazda gondossá-
gával ápolják, mûvelik.

A kitûzött célokat minden jelentkezõ
maximálisan teljesítette, minden résztvevõ
nyertese lett a versenynek. A szép eredmé-
nyekre büszkék lehetünk mi is. A nyáron
az alkalmi zsûri minden kertet kétszer láto-
gatott meg, s a látottak alapján hozta meg
az eredményekre vonatkozó döntését.

Minikert kategóriában:
I. Iklódi Lajos, II. Halász Anna és Huszti

János. Különdíjban részesült Simon István

és a Humán Szolgáltató Központ.
Normál kert kategóriában:
I. Polyák János és Polyák Jánosné, Ladá-

nyi László és Káté Ildikó, II. Nagy Sándorné,
Heuer Zsolt, Kiss Arnold, ifj.Ponczók
Zsolt, Bodnár Györgyné és Aranyos Mik-
lós. Különdíjban részesült Ponczók Tibor,
Balogh Ignácné és Bakti Béla Jánosné.

Köszönet az önzetlen támogatóknak: Kri-
vács Andrásnénak, a JELI 2000 Kft. vezetõ-
inek, Nyírmada Város Önkormányzatának,
a Nyírmadai Gazdálkodók Kertbarátok
Egyesületének. Köszönet jár a program zsû-
rijében végzett lelkiismeretes munkájáért
Kiss Andrásnak, Tisza Sándornak és Kézi
Istvánnak.                     Mudri Barnabás

Czigler Elek
        (1912–2005)

Szamostatárfalván
született 1954-
ben, ott járt álta-
lános iskolába,
majd Csengerben
é r e t t s é g i z e t t .
1973-tól a Debre-
ceni Teológiai
Akadémia hallga-
tója lett, tanulmá-
nyai befejeztével pedig 1979-ben reformá-
tus lelkészi diplomát szerzett. 1982-ben az
ELTE Bölcsészettudományi Karán könyv-
táros oklevelet kapott.

1984-ben kötött házasságot Bokros Elek
református lelkésszel, akivel Rohodon szol-
gált. Házasságukból két lány született, mind-
ketten diplomások.

1990-ben kerültek Nyírmadára, ahol fér-
je 2010-ben elhunyt. Munkáját Mária foly-
tatta, szolgálva a madai és a pusztadobosi
gyülekezetet.

Mély hite, töretlen hûsége, állhatatos
munkája, aktív részvétele városunk közéle-
tében, családanyai odaadása mindnyájunk
számára példát mutat.

Mándokon szüle-
tett ugyan, de
inaséveit már
Madán, a Schwarz
testvéreknél töl-
tötte. Szabadulása
után gépészként
dolgozott, majd
szeszgyárvezetõ
lett. 1945 után a
földmûves szövetkezetet szervezte, 1950-tõl
az állami gazdaság gépészeként dolgozott.
Innen vonult nyugdíjba mint fõgépész. Ba-
logh Brigittával 1940-ben kötött házassá-
gukból két gyermekük született.
Azt vallotta, jobbá kell tenni az emberek
életét, ezért vállalt szerepet településünk kö-
zéletében. Évtizedeken át volt tanácstag, kép-
viselte a madaiakat a megyei tanácsban, két
cikluson át az országgyûlésben, ezen kívül
éveken át volt párttitkár és munkásõr pa-
rancsnok.

Sokat tett azért, hogy az itt élõ emberek
munkához jussanak, gyermekeik tanulhas-
sanak, egész életét a közösség, a közjó szol-
gálatára tette fel.

  Czigler Elek

Bokros Elekné

  Termékbemutató és agrárfórum
Szeptember 19-én sikeres Agrárfórumot tar-
tottunk Jakab István, az Országgyûlés al-
elnöke, a MAGOSZ elnöke fõvédnökségével.
Meghívott vendégeink közt köszönthettük
Rácz Imrét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei elnökét

és Szénégetõ Lászlót, a Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyei Kirendeltségének vezetõjét.
Az idén is megszerveztük a termékkiállítást,
melyet nagy érdeklõdés kísért, és sok-sok
dícséretet kapott vendégeinktõl, valamint

látogatóinktól. Ezúton is kö-
szönjük az együttmûködést a
vállalkozóknak, a termelõknek és
mindazoknak, akik kiállítóként
vagy más módon hozzájátultak
a termékbemutató sikeréhez.

                 Fejér Viktória
       városi mezõgazdász

Agrárfórumot tartott és a ter-
mékbemutatót is megtekintette
Jakab István, az országgyûlés
alelnöke
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,,Lelkes, optimista, tettre kész vagyok”
Beszélgetés Kálmán Béla polgármesterrel az elmúlt négy évrõl

Az önkormányzati választást megelõzõ
idõszak nem csupán a kampány, hanem
a számvetés ideje is. A hivatalban lévõ,
négy esztendõvel ezelõtt megválasztott
vezetés számot ad az elvégzett munká-
ról a nyírmadaiaknak.

Kálmán Béla polgármestert arra kértük,
értékeljük az elmúlt négy évben történteket.

– Hogyan jellemezné összefoglaló-
an a mögöttünk hagyott idõszakot?

– Röviden szólva: szerénytelenség nélkül
mondhatom, közös munkánknak köszönhe-
tõen sikeres ciklust zárunk. Összeállt egy jó,
együttmûködõ csapat. A képviselõ-testület
tagjainak többsége, a hivatal köztisztviselõi,
az intézmények vezetõi és dolgozói, a nem-
zetiségi önkormányzat, a civil szervezetek,
városunk lakói valamennyien azért tették a
dolgukat, hogy minden lehetõséget kihasz-
nálva elõre tudjunk lépni. Polgármesterként
a helyi társadalmon kívül jó munkakapcso-
latot alakítottam ki a megye, a kistérség ve-
zetõivel, a járás munkaszervezeteivel, a tér-
ség országgyûlési képviselõivel, így idõben
sikerült tudomást szerezni a pályázati lehe-
tõségekrõl, a támogatandó területekrõl.

A jó hangulathoz, jó közérzethez hozzá-
járult a javuló közbiztonság, amely nélkül
nem alakulhat ki jó közösség. Elértük a 24
órás rendõri jelenlétet. A bûncselekmények
száma egyharmadával csökkent, szervezetten
mûködik a polgárõrség, amelynek magam
is tagja vagyok. Már mûködik hat térfigye-
lõ kamera, s további 19 felszerelése van fo-
lyamatban, azaz „látjuk” az egész települést.
Összefoglalóan elmondható: aki Nyírmadán

él, érezheti a töretlen fejlõdést, városunk élete
kiszámítható, nyugodt, békés.

– Milyen pénzügyi-gazdálkodási fel-
tételek közepette telt el ez a ciklus?

– Nagy segítség volt, hogy a kormány át-
vállalta a hiteleket, konszolidálta költségveté-
sünket (bár mi nem tartoztunk a nyakig el-
adósodott önkormányzatok közé). Köny-
nyebbséget jelentett a szennyvízberuházással
összefüggõ, súlyos terheket okozó hitel meg-
szûnése. Kiadáscsökkentõ hatása volt a felsze-
relt napelemeknek, megtakarítást eredménye-
zett államosított iskolánk mûködtetésének
vállalása (a járásban egyedül nálunk!). A meg-
fontoltság, a szigorú takarékosság megköve-
telése, a körültekintõ döntéshozatal azt ered-
ményezte, hogy önkormányzatunk gazdálko-
dása ma átlátható, hitelmentes, kiegyensúlyo-
zott.

– Mindez milyen fejlesztéseket tett
lehetõvé?

– A rendben lévõ büdzsé, a szerteágazó
és segítõ kapcsolatrendszer,  a naprakészség
a lehetõségekrõl, valamint a pályázatok meg-
írásához értõ cégek (Pannon Fejlesztõ,
Megakom) jóvoltából városunk az elmúlt
négy évben látványosan fejlõdött. Ebben az
idõszakban 24 pályázatot nyertünk el csak-
nem 1,5 milliárd forint értékben (ez nagy-
jából egy teljes év költségvetésének felel meg).
Ezekhez minden esetben elõ tudtuk terem-
teni a saját erõt is. Bizonyítékul csak a leg-
fontosabbakat emelem ki: a megújult, 21.
századi színvonalú iskolát, a kibõvült, min-
den igényt kielégítõ óvodát, a korszerûsí-

tett mûvelõdé-
si házat, az új
polgármesteri
hivatalt, a na-
gyobb és fedett
piacot. Ide so-
rolható továb-
bá a szõlõla-
posi szabadidõ
központ kiala-
kítása, az Idõ-
sek Otthona
bõvítése, a Humán Szolgáltató Központ
hozzáigazítása az új igényekhez (a fogyaté-
kosok nappali ellátása). Egy 240 milliós
pályázat révén  áramot, melegvizet termelõ
napelemeket, kollektorokat telepítettünk in-
tézményeinkben, elindítottuk a brikettáló
üzemet. A lakosság komfortérzetét javította
az, hogy rendbe tettük az utakat, járdákat, a
közvilágítást, parkosítottunk. Megszépült a
sportpálya, konditerem várja városunk la-
kóit.

– Mindezt megkoronázza, hogy elkezdõ-
dött egy nagyszabású, mintegy 400 millió
forintos szociális városrehabilitáció, a prog-
ramban utak, játszóterek, parkok, épületek
kialakításával, felújításával, szelektív szigettel
a környezetbarát hulladékgyûjtés jegyében.
Gondoskodunk a kicsiktõl az idõsekig min-
denkirõl – tankönyv, füzet, ingyenes étke-
zés kiterjesztése mindenkire az iskolában.

– Hogyan alakult a foglalkoztatás,
milyen szerepet tölt be a közmunka?

– Továbbra is vallom, hogy a munkahely-
teremtés nem elsõsorban önkormányzati
feladat, hanem a vállalkozások dolga a koc-
kázatokkal együtt. Az is igaz viszont, hogy
elsõdleges, valódi munkahelyek nélkül nem
megyünk semmire, nem teremthetõk meg egy
élhetõ település alapjai. A mi dolgunk a mun-
kahelyteremtés feltételeinek elõsegítése, ezért
nagyon várjuk azt, hogy mihamarabb elérjen
bennünket is az autópálya, ami reményeink
szerint érezhetõ változásokat hoz magával,
élénkíti a foglalkoztatást. Hozzáteszem, hogy
a munkaalkalmak számának növelése minde-
nek elõtt a versenyszférában lehetséges (lásd
például Madahús, Eviker, Rauch), ezáltal nö-
vekedhet a fizetõképes kereslet, s ennek nyo-
mán a fogyasztás. Ennek jegyében került ide a
piskótaüzem is.

Eközben tárgyalunk a lehetséges befekte-
tõkkel, nekik ingatlant is tudunk ajánlani.
Földrajzi adottságainkból, hagyományaink-
ból fakadóan célunk a mezõgazdaság, a gyü-
mölcstermesztés fejlesztése, a gazdálkodók
segítése s az, hogy minél több termékünket
helyben dolgozzuk fel.

Kálmán Béla

                     Nyírmada lakóit szolgálja az új polgármesteri hivatal
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Beadtunk például egy pályázatot, amely
egy szárító, aszaló konzerváló üzem létre-
hozását célozza, de dolgozunk egy húsfel-
dolgozó üzem megnyitásán is.

kat tisztességesen ellátó munkatár-
sakkal. Õk valamennyien önkor-
mányzatunk szakmai szövetségesei.
Áldozatos munkát végeznek a 600
gyerekünket oktató, nevelõ isko-
lánkban, 270 kicsit fogad be kor-
szerû óvodánk, kibõvült az Idõ-
sek Otthona, a mûvelõdési ház és
könyvtár egyre sikeresebben pá-
lyázik és felel meg a lakosság elvá-
rásainak. A Humán Szolgáltató
Központ valamennyi rászorulón
segít, a Mocorgó gyermekház
nagy ûrt tölt be azzal, hogy felké-
szíti a gyerekeket az óvodára, elõ-

Rólunk, múltunkról szól a tájház

Rendezett, virágos lett váro-
sunk központja

Ami a közmunkát illeti, azt részmegol-
dásnak tekintem, a szükséges rossz kategó-
riájába sorolom, amit lehet jól és lehet
rosszul szervezni. Szerencsére egyre többen
látják be, hogy - más esélyük nem lévén a
munkára - a szociális segély várása helyett
érdemesebb lapátot ragadni és dolgozni. S
mivel a foglalkoztatásnak ez a formája a
megélhetést jelenti, érdemes jól, okosan
megszervezni. Büszke vagyok arra, hogy
évente 7-800-an fordultak meg a rendszer-
ben, hogy közmunkások látják el az intéz-
ményi konyhákat friss zöldségekkel, s még
lakossági értékesítésre is jut belõle. Õk ter-
melik meg mintegy háromezer méteren az
uborkát (ötmilliós árbevétellel!), õk gyártják
a brikettet, az árkok rendbetételéhez a beton
elemeket, õk gondozzák útjainkat, parkjain-
kat. Látható tehát, hogy az utóbbi években
az értékteremtés felé mozdultunk el.

– Mit tart érdemesnek elmondani in-
tézményeink mûködésérõl?

– Azt, hogy mindegyikben színvonalas,
igényes munka folyik magas szinten kép-
zett, felkészült, felelõs vezetõkkel, feladatu-

A brikettáló üzem munkaalkalmakat és
értéket teremtett

segíti szocializációjukat, a polgármesteri
hivatal apparátusa lelkiismeretesen szolgál-
ja az ügyfeleket, a lakosságot. Intézménye-
ink dolgozóira a szorosan vett munkaidõn
kívül is mindig lehet számítani, sok –
amúgy nem kötelezõ – programot szervez-
nek. Ide kívánkozik az is, hogy önkormány-
zatunk évek óta ösztöndíjakkal (Arany Já-
nos tehetséggondozó, Bursa Hungarica)
segíti a tehetséges, illetve a hátrányos hely-
zetû diákokat. Intézményeink javára írható
az is, hogy gazdálkodásuk a nehezedõ körül-
mények, szigorú költségvetési keretek között
is átgondolt, takarékos.

– Úgy tûnik, az elmúlt idõszakban
tovább erõsödött városunkban a civil
szféra. Miért fontosak ezek?

– Meggyõzõdésem, hogy szerves részei a
helyi társadalomnak, s hogy akkor élhetõ
egy település, ha minden civil megtalálja
benne a helyét. Ezért törekszem arra, hogy
minden területen összefogjuk az embere-
ket. Anélkül, hogy jelentõségüket túlbecsül-
ném, aktivitásuk bizonyos területeken nél-
külözhetetlen. Gondolok itt a három tör-
ténelmi egyház és a Hit Gyülekezete lelki
gondozó, karitatív tevékenységére, a nem-
zeti ünnepek, városnapok megszervezésére
és lebonyolítására, a tájház mûködtetésére,
a hagyományok ápolására, az egészséges élet-
módra nevelésre, a környezettudatos gon-
dolkodás, szemlélet terjesztésére, a verseny-
és tömegsport sikereire (Madán az igazolt
focisták száma megközelíti a 120-at). A 11

sokszínû civil szervezet szinte mind-
egyike sikeresen pályázott, ezáltal bõ-
vültek a sport és kulturális lehetõségek,
gazdagodott az eszközök tára. Odafi-
gyelésünket bizonyítja, hogy erõnkhöz
mérten anyagilag is támogatjuk õket, s
az is, hogy önálló napirendi pontként
valamennyien számot adtak tevékeny-
ségükrõl egy testületi ülésen.

– Milyen tervei vannak a jövõre
vonatkozóan, hogy még élhetõbb,
otthonosabb legyen Nyírmada?

– Abból indulok ki, hogy semmi sem

fejezõdik be 2014-ben, tovább kell menni a
megkezdett úton. Meg kell õriznünk az in-
tézmények jó állapotát, felszereltségét, s a ki-
épített infrastruktúrát. Meg fogjuk valósíta-
ni a mûvelõdési ház rekonstrukciójának má-
sodik ütemét, amelynek eredményeként ki-
alakul egy nagyobb összejövetelekre, rendez-
vényekre alkalmas közösségi színtér, lakossá-
gi fórum. Célunk egy új, modern egészség-
ügyi központ létrehozása rendelõkkel, labor-
ral. Folytatjuk az önkormányzati utak, jár-
dák felújítását, karbantartását. Bõvítjük a te-
metõ területét, kaput, kerítést, közlekedõ uta-
kat építünk, és megoldjuk az urnatemetést,
azaz városiassá tesszük a sírkertet. Felújítjuk
a Szociális Ápolási-gondozási Központot, s
továbbra is nagy figyelmet fordítunk meglé-
võ intézményeink gazdaságos mûködtetésé-
re. Továbbra is alapvetõnek tekintem a fenn-
tartható fejlõdés elvét, s ezt igyekszem érvé-
nyesíteni a jövõben is.

– Kikre számít ebben?

– Mindenkire. Minden Nyírmadán élõ,
városunkat szeretõ, jó szándékú, tenni akaró
és tudó városlakóra. Számítok a testületi ta-
gokra, a nemzetiségi önkormányzatra, a civil
szervezetekre, hiszen céljainkat csak együtt,
összefogva érhetjük el. Számítok azokra, akik
látják a fejlõdõ várost. Azokra, akik születé-
semtõl fogva ismernek és tudják, hogy bár-
mikor, bármivel megkereshetnek.

– Befejezésül: mit vár a választástól?

– Természetesen gyõzelmet. Olyan testüle-
ti tagokat, akiket nem az érdek ( pl.: orvosi
rendelõ), hanem a tenniakarás  motivál. Bi-
zakodásomat arra alapozom, hogy az elmúlt
12 évben rengeteg tapasztalatot gyûjtöttem,
sokat tanultam, szerteágazó kapcsolatrendszert
építettem ki. Lelkes, optimista és tettre kész
vagyok.

Végül azt kívánom, hogy a hátralévõ
idõben valamennyi jelölt becsületesen,
tisztességesen, a törvényeket tiszteletben
tartva, a tények és értékek mentén kam-
pányoljon. A választópolgárok pedig
majd eldöntik, kit tisztelnek meg bizal-
mukkal.
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       (folytatás az 1. oldalról)
A dél közeledtével egyre nõtt a tömeg,

köszönhetõen annak, hogy az ízek utcájá-
ból csábító illatok szálltak, a színpadon
pedig egymást követték az óvodások kicsiny
mazsorettjei, néptáncosai, majd az iskolá-
sok, a harcmûvészek, a legújabb divatot
bemutató lányok és fiúk. Sokan keresték
fel az egészségügyi sátrat, az intézmények
standjait, kapcsolódtak be a kézmûves fog-
lalkozásokba, merültek el a kirakodó vásár
forgatagában.

Jókedvû városnap 2014
Dél körül következett a hivatalos meg-

nyitó. Az egybegyûlteket köszöntötte Ko-
vács Sándor, választókerületünk országgyû-
lési képviselõje, aki örömmel látta a meg-
újult utakat, járdákat, árkokat, s kifejtette.
Nyírmadának is jár mindaz, ami megilleti
Budapestet vagy Debrecent.

Utána Kálmán Béla polgármester lépett a
mikrofonhoz, s mondta el rövid köszön-
tõjét. Emlékeztetett arra, hogy Nyírmada
öt éve lett város, s a fejlesztéseknek, a közös
munkának köszönhetõen vált egyre élhetõb-
bé. Nincs megállás – tette hozzá –, sok még
a tennivaló, a megvalósításra váró terv, s
ezeket az elkövetkezõ években együtt meg
fogjuk oldani.

A szomszédos Szlovákiából Jászó polgár-
mestere adta át a madaiaknak testvértelepü-
lésünk üdvözletét.

Ezt követõen kapták meg kitüntetõ cí-
müket a díszpolgárok, Jóni Bertalan, a Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és
dr. Panyi Györgyné nyugalmazott pedagó-
gus az Országos Cigány Önkormányzat elis-
merését. Mudri Barnabás a legszebb kony-
hakertek, virágos utcák, telephelyek verse-
nyében hirdetett eredményt, s átadták a

nagy sikerû fõzõverseny legjobbjainak is a
díjaikat.

   A hagyományos szüreti felvonulást
késõ délután, illetve este kulturális mûsor
követte rangos, népszerû mûvészek közre-
mûködésével. Közben lezajlott a tombola
sorsolása, most sem maradt el a tûzijáték,
majd színpadra lépett a meglepetésnek szánt
Happy Gang. Most is nagy sikert aratott a
retro diszkó, amelynek hajnali két órakor a
csendrendelet vetett véget.

             Repültek a botok –  mazsorettek most is nagy sikert arattak
A délceg lovasok is felvonul-

tak

Jennifer most nekünk éne-
kelt

Szép leányok, nyalka legé-
nyek a menetben

A mûvelõdési ház és könyvtár ve-
zetése ezúton mond köszönetet
mindazoknak a civil szervezetek-
nek, vállalkozásoknak, intézmé-
nyeknek és magánszemélyeknek,
akik bármilyen módon segítették
a városnapi programok megszer-
vezését és lebonyolítását.

Köszönet

A városnap neves mûvészven-
dégének, Csepregi Évának Kál-
mán Béla mondott köszönetet a
közremûködésért
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Napsugaras hírek
Szeptember elsõ két hete mozgalma-
san telt óvodánkban: a nyáron meg-
szépült, felfrissült csoportszobákba
megérkeztek a régi-új kis lakók, s a
nyár csendességét hangos gyerekzsivaj
váltotta fel.

  A Mocorgóból az óvodába

Nyár végén ,,fiókaröptetõ” rendezvény ke-
retében elköszöntünk az óvodába induló gye-

Az óvodában ismét benépesültek a cso-
portszobák

Mint minden nevelési év elején, idén is
folyamatosan zajlik a nagycsoportos gyere-
kek fejlettségének felmérése: a naményi Pe-
dagógiai Szakszolgálattól érkezõ fejlesztõ

Itt még játszva tanulnak a kicsik -–
testmozgást is

rekektõl. Rendezvényünkre szép szám-
mal eljöttek a gyerekházas családok, va-
lamint a meghívott vendégek. Megha-
tó pillanatoknak lehettünk részesei,
ami az elköszönõ szülõket és minket
dolgozókat is mélyen megérintett, hi-
szen búcsúzni mindig nagyon nehéz.
Sokan még szinte csecsemõként, tipe-
gõként kerültek a gyerekházunkba. Tíz
kis mocorgós gyerek köszönt el a gye-
rekháztól, akik szeptember elsõ napja-
iban már az óvodában kezdték meg
az óvodás éveket.

                          Buza Andrea
               a gyerekház vezetõje

pedagógusok ismerkednek a tan-
köteles korúakkal. Alapvetõ kész-
ségekre, képességekre kíváncsiak,
tapasztalataikat megosztják az óvo-
dapedagógusokkal is, s felmérésük
alapján javaslatot tesznek arra, kik
vegyenek részt az általuk tartott
fejlesztõ foglalkozásokon. Termé-
szetesen mindent egyeztetnek a
szülõkkel is, ezért kérünk minden-
kit, hogy gyermekeik érdekében
mûködjenek együtt velünk.

Az õsz szép programokat tar-
togat a gyerekeknek: a nagycso-
portosok változatos technikákkal
készítenek szebbnél szebb õszi ké-

peket. Néptánc- és mazsorett csoportunk
naponta próbálja mûsorát.

Végül néhány fontos és aktuális tudniva-
ló az óvodai élettel kapcsolatban:

Óvodánkba reggel a gyerekek 7 órától 9-
ig érkezhetnek, utána bezárjuk az épületet.

Aki délben szeretné hazavinni gyer-
mekét, 13 órától 13.30-ig jöhet érte,
utána a pihenés ideje alatt újra zárva
leszünk. Ezután fél 4-tõl lehet jönni
a gyermekekért 5 óráig.

Év elején gyakoriak a kisebb-na-
gyobb megfázások, betegségek. Ké-
rünk mindenkit, beteg gyermekét
vigye orvoshoz, aki megmondja, mi-
kor jöhet óvodába.

Az óvodában gyógyszerek beadá-
sára nincs lehetõségünk, s ha a gye-
rek beteg, pihenésre, otthoni gond-
viselésre, esetleg teáztatásra, diétára
is szüksége van. Addig tehát lehetõ-
leg ne jöjjön közösségbe, hiszen a
többi gyereknek is átadhatja a be-

tegséget.Minden tanévkezdéssel kapcsolatos
kérdés megbeszélésére lehetõség nyílik majd
a szülõi értekezleteken, fogadóórákon, ezért
kérjük, minél többen vegyenek részt ezeken.

iskolai hírek

Megkezdõdött
a tanév

Szeptember1-jén megnyitottuk a 2014/
15-ös tanévet. Intézményünkben 594
tanuló kezdte meg tanulmányait, kö-
zülük 75 elsõs, 78 nyolcadikos.

Két új pedagógus érkezett iskolánkba:
Bartha Judit angol szakos tanár és Szepcsik
Ádám, aki történelmet tanít. Más helyen
folytatja munkáját Nagy István, Mayer Beá-
ta Kinga és Bori Enikõ.

Rendben megérkeztek a tankönyvek. A
tanév végén a könyvtári állományból köl-
csönzött tankönyveket vissza fogjuk szedni
a gyerekektõl.

Mint már 10 éve mindig, az önkormány-
zat az idén is ingyenesen adott minden di-
áknak füzetcsomagot, amelyet tanév elsõ
napján megkaptak.

Az önkormányzat ebben az évben min-
den diáknak ingyen nyújtja az étkeztetést.
Mintegy  60-70 gyerek volt az, akinek fizet-
nie kellett, ám ezen túl az õ költségeiket is
átvállalja.

A tanév elején elkezdõdtek a tehetséggon-
dozó szakkörök és az egyéni foglalkozások is.
Ezeken lehetõségük van a diákoknak alapozó,
illetve fejlesztõ technikákat elsajátítani.

Szeptember 8-a és 12-e között a 4. és 6.
osztályos tanulók közül 45-45-en erdei isko-
lai programban vettek részt. A helyszín az
idén Márokpapi volt, a Csiperke erdei is-
kola. A program az IPR pályázatának
köszönhetõen valósult meg.

Erdei iskola
A korábbi évektõl eltérõen ebben a tan-

évben Márokpapiba utaztak erdei iskolába
a negyedik és hatodik évfolyamosok. A szál-
lás megismerése, a szobák elfoglalása után
hamar felfedezték a gyerekek a sportlehetõ-
ségeket. Tollasozhattak, pingpongozhattak,
labdázhattak a tábor területén és a közeli
réten. Csoportalakító játék után került sor
az elsõ túrára, ahol a cserjések és az erdõ
élõvilágával kerültek közeli ismeretségbe.
Tudásukat növényfelismerõ játékban mér-
hették le.

Az elsõ este az õszi égbolt csillagképeivel
ismerkedhettek meg. A tábor alatt túrázhat-
tak tanulóink a Téb-erdõben, bátorságpró-
báztak éjszaka, s tájfutásban is kipróbálhatták
ügyességüket. A jó megoldások, teljesített fela-
datok, okos, figyelõ kérdések egyaránt fabat-
kákat értek. A legtöbbet gyûjtõk az erdei is-
kola végén jutalomban részesültek.

Tapasztalatokkal és élményekkel gazdagon,
lelkesen érkeztek haza.
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Asztalitenisz:
az NB. III-ban

Tavaly visszalépett az NB II-es sorozattól a
Nyírmadai ISE asztalitenisz csapata, most
viszont asztalhoz álltak.

A szeptember elsõ hetének végén kezdõ-
dött bajnokságban az NB III. Alföld cso-
portjában küzdenek (egyebek között a
Vásárosnamény és a Fehérgyarmat társasá-
gában).

Szeptember 7-én Szolnokon, a Jászkun
Volán Sport Club Kft. II. csapata volt az
ellenfél, s a mieink 11-7-re nyertek. Akik a
labdát ütötték: Nagy Attila, Pacuk Péter,
Paszternák András és Szabó Sándor. A 2.
fordulóban csapatunk szabadnapos volt, a
3.-ban (szeptember 27-én) pedig a namé-
nyiakat fogadtuk.

Sajnos a szomszédvár ellen szoros meccsen
10-8-ra kikapott csapatunk. Legközelebb
október 5-én (lapunk megjelenése után) a
Fehérgyarmati Városi SE ellen nyílik alkalom
a javításra.

Az már elég régen látható volt, hogy a
pingpongozók versenyeztetésére nem jut
elég pénz, ám az ezzel együtt is elismerésre
méltó döntés volt, hogy nem adták fel, vál-
lalták a szereplést eggyel alacsonyabb szin-
ten is. Aligha tévedünk, ha azt gondoljuk:
egyszerûen szeretik ezt a játékot...Súlyos, halálos áldozatot követelõ közle-

kedési baleset történt augusztus 21-én 11
óra körül a 41-es számú fõút 39-40. kilomé-
terszelvényénél. A madai vasúti átjáró utá-
ni egyenes szakaszon (!) egy Opel Astra sze-
mélygépkocsi fának ütközött és árokba
borult. Vezetõje a helyszínen életét vesztet-
te. A történtek miatt az érintett útszakaszt
lezárták, s a forgalmat egy ideig Nyírmada
belterülete felé terelték.

Állampolgári bejelentés alapján nyomo-
zás indult az egyik madai lakos ellen, aki
augusztus elején az esti órákban a konyhá-
jukban  lévõ kutyáját ütögette és fojtogat-
ta, melynek következtében az állat elpusz-
tult. Az elõzetes állatorvosi vélemény sze-
rint ezt a bántalmazás okozta. Az ismert
elkövetõ ellen állatkínzás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult.

Szeptember 3-án este a szolgálatban lévõ
rendõrjárõr igazoltatni akarta az egyik he-
lyi lakost, aki éppen a személygépkocsijával
közlekedett. A rendõri jelzésnek nem állt
meg, továbbment. Ezt követõen több ut-
cán végighajtott, mire a rendõrnek sikerült
az igazoltatnia. Megállapította, hogy az au-
tós nem rendelkezik vezetõi engedéllyel,
továbbá ittas állapotban vezetett. Ezekért
és a többi elkövetett közlekedési szabálysér-
tésért ellene feljelentés készült.

Megkezdõdött a tanév!
Tisztelettel kérek minden kedves szülõt,

hozzátartozót, hogy az általános iskolák
környékén a közlekedési szabályokat mara-

déktalanul tartsák be. Különösen figyelje-
nek a biciklisekre, illetve az iskola környé-
kén történõ szabályos várakozásra. A szabá-
lyok betartásával nemcsak a büntetést ússzák
meg, hanem a közlekedést gyorsabbá és biz-
tonságosabbá teszik.

Tegyünk együtt a jobb, biztonságosabb
és gyorsabb közlekedésért!

 Tóth Tibor r.endõr hadnagy
                        õrsparancsnok

Rendõrségi hírek

   Halálos baleset, állatkínzás, ittas vezetés

anyakönyv

Születtek:
Lakatos Krisztofer Levente, Murguly Vi-
vien, Balogh Emma.

Házasságot kötött:
Zsigmond Adrienn és Madár Gábor
Éles Melinda és Tóth Roland János.

Meghaltak:
Bíró Pál,  Doka István, Tar Istvánné, Ba-
logh Jánosné.

Labdarúgás: erõs kezdés után…
Az ígéretes õszi rajt után (5-
1 ide a Dombrád ellen) si-
keres volt a folytatás is. A
2. fordulóban az elõzõ sze-

a hazai gólok, s a vége 5-1 lett (nem ide…).
Egy héttel késõbb a Szakoly csapatát fogad-
tuk, s gólokban gazdag, viharos meccsen
(meg némi bírói közremûködéssel) 3-3-as
eredmény született. Ezzel együtt is ekkor a
tabella 3. helyén tanyáztunk.

A 6. fordulóban Kemecsén, a jó erõkbõl
álló házigazdák ellen színvonalas meccsen
igazságos 2-2-es döntetlen született. Fiaink
ezúttal jól küzdöttek.

 A 7. fordulóban a Nagyhalász ellen
itthon léptünk pályára., s miközben hely-
zetek sokaságát dolgoztuk ki, ezek rendre
kimaradtak. A vendégek viszont találtak egy
fejes gólt, s ezzel elvitték a három pontot.
Azt Szõke István játékos-edzõ is elismerte,
hogy csapatunk a jó szezonkezdet után ki-
sebb gödörbe került. Sovány vigasz, hogy
az eddig veretlen Tuzsér is vereséget szen-
vedett.

zonhoz képest erõsen meggyengült
Nagykálló nehezen adta meg magát, de vé-
gül a félidei 0-0 után 3-1-re nyertünk, s így
elhoztuk a három pontot.

   Augusztus utolsó szombatján a Tiszalök
együttesét fogadtuk. Bár a vendégek a 2.
percben megszerezték a vezetést, a késõbbi-
ekben potyogtak a gólok, s a 6-2-vel helyre-
állt a világ rendje. Az elsõ három meccsen 9
pont és 14-4-es gólkülönbség – nem rossz!

   Aztán valami elromlott… Szeptember
6-án, a 4. fordulóban csapatunk Tuzsérra
látogatott. Félidõben még úgy-ahogy álltuk
a sarat, a szünet után viszont a házigazdák
szerencséjének és a mieink szerencsétlenke-
déseinek „köszönhetõen” egymást követték

VIGYÁZAT!

ÍRJA FEL A GYANÚS HÁZALÓK
KOCSIJÁNAK RENDSZÁMÁT, ÉS TEGYEN
BEJELENTÉST A RENDÕRSÉGEN A 112-ES

VAGY 107-ES TELEFONSZÁMON!
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzési Osztálya

NEM OLCSÓ, HA ÁTVERIK A
MENNYISÉGGEL!

NE HÁZALÓKTÓL,
HANEM MEGBÍZHATÓ HELYRÕL

VÁSÁROLJON TÛZIFÁT!

az
OLCSÓ TÛZIFA
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