"
"
HIRADO
I XII. évfolyam

1. szám

2004. április
HÚSVÉf ÜNNEPÉN

A keresztény
vallás egyik
legnagyobb
ünnepe a
húsvét, a
feltámadás,
a megváltás
alapgondolatát foglalja
magában. A húsvét ünnepe napjainkban is
megőrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ősi tavaszköszöntő népszokásokat, a
termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket,
melyek mellett tovább él a keresztény ünnep
gazdag szokásvilága.
Mi történt ezen a napon?
Jézus tanításaival és példamutató életével
nagyon sok tanítványt és hívet szerzett, s
útra kelt, hogy a húsvét zsidó ünnepét a
nagyvárosban, Jeruzsálemben ünnepelje
meg, ahol - mint tudta - sorsa és küldetése
betelj esedik.
Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol ünneplő tömeg fogadta, kezében
a béke jelképéveI, pálmaággal. Az emberek
ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra
lépjen, gyermekeiket magasba emelték,
hogy megáldhassa őket. Ám a főpapok,
akik féltették hatalmukat, elérkezettnek
látták az időt, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mivel féltek a tömegtől, cselhez
folyamodtak. Tanítványai szűk körében
akarták elfogni, s az egyik tanítványt, az
árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy a

Mestert
a
katonáknak
megmutassa.
A húsvét első napján szokásos vacsorát, a
bárányt Jézus tizenkét tanítványa körében
költötte el. Ezen az utolsó vacsorán Jézus
fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kínálta tanítványait, mondván: "Vegyétek, ez
az én testem", és borral, mondván: "Igyatok
ebből, mert ez az én vérem." Ezt a jelenetet
ismétli a pap a keresztény szertartásokon.
Vacsora közben Jézus beszélt a feltámadásról, s arról, hogy leghűségesebb tanítványa,
Péter is megtagadja őt. E rossz előjelektől
terhes este után Jézus tanítványaival a
Getsemáne-kertbe megy, s kéri őket virraszszanak vele. Ők
nem teszik ezt TARTALOMJEGYZÉK
meg, s igen hamar
elnyomja Húsvéti köszöntő
őket az álom. A
Mester egyedül Önkormányzati hírek
marad, szorongásaival, kétsé- Kisebbségi Önkormánygeivel. Itt lelt rá zati hírek
Júdás a fegyve- Iskolánk életéből
resek
kíséretében, s csókkal Ovodánk életéből
árulta el Jézust.
Elfogták, s a Székely Elek Művelődési
főpap elé vezet- Ház és Könyvtár
ték.
Másnap
reggel
Júdea In Memorian
római helytartóNyírbogdányi Sport
ja, Poncius Pilá~
tus elé vitték Egyesület
Jézust, hogy az

I

ítéletet végrehajtsák:. Ekkorra Júdás megbánva árulását, a vérdíj at, a harminc ezüstöt
visszaadta a főpapoknak, s önkezével véget
vetett életének. A foglyot, bíborköpenybe
öltöztették, fejét töviskoszorúval övezték,
kezébe nádszálat adtak, és gúnyolták:: "Íme
a zsidók királya!" Majd nehéz kereszttel a
vállán Jézus elindult a Golgota hegyre,
hogy beteljesüljön a sorsa. Megfeszítették.
Volt aki segített, volt aki bántotta a haldoklót. A katonák:, a keresztnél őrt állók kisorsolták: maguk között Jézus ruháit. Sokan
csúfolták:, ha valóban Isten fia, miért nem
szabadítja meg magát? Jézus azonban vállalta sorsát, s meghalt a kereszten. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő
kárpit megrepedt, a' föld megnyílt. Este
egyik tanítványa, Aramateai József kérte,
hadd vigye el a testet, s a sír elé követ görgetett. Mindez pénteken történt. A sírhoz
őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál
utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sír-

ját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus
anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek,
mely nagy földindulás közepette föltárult.
megjelent egy angyal, s jelentette, hogy
Jézus nincs már ott, föltámadott. A feltámadás napja húsvétvasárnap.
Görög Tibor versével kívánnunk minden
kedves nyírbogdányi lakosnak Kellemes
Húsvéti Ünnepeket!
Görög Tibor: Feltámadás
A sír azt jelenti: nincs tovább!
A sír azt jelenti: semmi kilátás.
A sír végtelen gyász.
Feltámadni azt jelenti: lehet újat kezdeni.
Feltámadni azt jelenti: lehet átváltozni.
Feltámadni azt jelenti: érdemes bízni és
szeretni!

Önkormányzati
Nyírbogdány község önkormányzati képviselő-testülete
2004. évi munkáját 2004.
január 29-én kezdte meg,
amikor is 2004. évi munkatervét elfogadta. Munkatervébe - 2004. évre - 8 ülést
tervezett be, melyeken 30
napirend
megtárgyalását
ütemezett.
A testület dr. Mező Zsigmond vállalkozó háziorvossal, valamint dr. Békési Gábor vállalkozó fogorvossal a
háziorvosi valamint a fogorvosi feladatok ellátásáról
kötött módosított megállapodást jóváhagyta.
Két
oktatással-neveléssel
kapcsolatos határozatot is
hozott. A Kazinczy Ferenc

Egy gyászjelentésen ezt olvastam:
A halál nem távollét,
Csupán a jelenlétnek egy új formája!

hírek

Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint a Napraforgó
Napközi
Otthonos
Óvoda működtetési és fejlesztési tervét felül vizsgálta,
és az abban megfogalmazott
feladatok kiegészítését jóváhagyta.
A testület jóváhagyta az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. Az iskola és óvoda
vezetői az önkormányzat
minőségirányítási programja
alapján készítik el a saját
intézményi minőségirányítási
programjukat.
A képviselő-testület az önkormányzati könyvvizsgálói

feladatok ellátásával 2004.
január l-től 2006. december
31-ig Mátrai Istvánné nyíregyházi lakost bízta meg.
Balogh Tibor polgármester
havi illetményét 2004. január 1. napjától
bruttó
437.500.-Ft-ban,
költségátalányát
109.775.-Ft-ban
állapította meg a testület.
A képviselő-testület a 2004.
évi munkaterve szerint 2004.
február 25-én tartott ülést,
melyen 14 napirendet tárgyalt meg, és számos döntést
hozott. A Miniszterelnöki
Hivatal által kiírt pályázati
felhívásra, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása alkalmából
2004. május l-én megrende-

zendő ünnepség támogatására pályázat benyújtásáról
döntött.
A képviselő-testület megtárgyalta Nyírbogdány Község
Tehetséges
Gyermekeinek
Tanulásáért
Közalapítvány
2003. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint
elfogadta a közalapítvány
2003. évi közhasznúsági jelentését.
A testület az önkormányzat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata - mint részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - intézményvezetői állás betöltésére beadott pályázatokat bírált el.
Az intézményvezetői álláshely betöltésére a pályázatot
2003. november 25-én írta ki
a testület. Az intézmény veze-

tői állásra két pályázat érkezett.
A pályázatok tartalma, a pályázati kiírásban foglaltaknak
történő
megfelelősége,
a
szakmai szervezet írásos véleménye alapján az önkormányzat Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálata
intézményvezetőjének
2004. március l-től 2009.
február 28-ig Vass Emese
Ágota nyíregyházi lakost,
megbízott intézményvezetőt
bízta meg a testület.
A képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetését módosította, majd
elfogadta az önkormányzat
2004. évi költségvetését.
Az önkormányzat 2004. évi
kiadási főösszege 509.918 e
Ft, bevételi főösszege is
ugyanennyi. A betervezett

kiadások fedezetének biztosítására 50425 e Ft működési célú hitel, illetve 33.000
e Ft felhalmozási hitel tervezése vált indokolttá.
A 2004. február 25-i képviselő-testületi ülésen a Kazinczy
Ferenc
Általános
Iskola,
Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint a Napraforgó Napközi
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására került
sor.
Döntött a testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben a gyermekjóléti alapellátás
keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjairól.

2004. március l-től a megállapított intézményi térítési díjak a következők:
1.) Óvoda esetében:
Napi összege:

193.-Ft+ÁFA
31.-Ft+ÁFA
141.-Ft+ÁF A
21.-Ft+ÁFA

~ Tízórai
~ Ebéd
~ Uzsonna

2.) Általános iskolai napközi otthon esetében:
219.-Ft+ÁFA
39.-Ft+ÁFA
144.-Ft+ÁFA
36.-Ft+ÁFA

Napi összege:
~ Tízórai
~ Ebéd
~ Uzsonna
Szociális étkeztetés esetében:
Napi összege (ebéd)

144.-Ft+ÁFA+ebédkihordási

díj

Házi segítségnyújtás esetében:
Házi gondozás óradíja:

300.-Ft

A vendég ebéd 159.-Ft nyersanyagköltséget,60 %-os rezsiköltséget és 15 %-os ApÁ-t figyelembe véve 292.-Ft.

A képviselő-testület megalkotta az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2004. (111.1.) rendeletét. E
rendeletben került szabályozásra az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási
támogatás,
ápolási díj, átmeneti segély,
temetési
segély,
és
a
közgyógyellátás
igény lésének és biztosítás ának szabályai, feltételei. A rendeletből
kiemel ném az ápolási díjra,
valamint a lakásfenntartási
támogatásra vonatkozó szabályokat.
A helyi rendelet értelmében
ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével- a hozzátartozó, ha önmaga ellátására
képtelen, állandó és tartós
felügyeletre szoruló, súlyos
fogyatékos
vagy tartósan
beteg 18 év alatti személy
gondozását, ápolását végzi.
A lakásfenntartási támogatás
nyújtásának feltételei, szabályai a korábbi évhez viszonyítva teljesen megváltoztak.
Javasoljuk az állampolgároknak, hogy lakás fenntartási
támogatás
igény lésükkel
személyesen keressék fel a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáját, ahol bővebb felvilágosítást kapnak.
Aki a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek megfelel, annak az önkormányzat
lakásfenntartási támogatást a
kérelem beadásának időpontjától egy évre állapítja meg,
melynek
havi
mértéke
2.S00.-Ft.

Az első lakáshoz jutók helyi
támogatásáról
a 7/2004.
(111.1.) rendelet került megalkotásra, míg az egyes
gyermekvédelmi
ellátások
helyi szabályairól a 8/2004.
(111.1.)rendeletet fogadta el a
képviselő-testület.
A helyi rendeletek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján ki vannak függesztve, a
rendeletekben foglaltakról az
ügyfélszolgálati irodában is
lehet felvilágosítást kémi.
A képviselő-testület 2004.
március 31-i rendkívüli űlésén önkormányzati rendeleteket helyezett hatályon kívül, valamint megalkotta a
helyi állattartás szabályairól
és a közterületek használatáról szóló rendeletet.
Vita alakult ki az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának
megállapításáról
szóló rendelet megalkotása
előtt. A polgármester a képviselők
tiszteletdíjának
emelését
nem javasolta,
arra hivatkozva, hogy az
önkormányzat
2004. évi
költségvetése több, mint 83
millió forint hiánnyal lett
elfogadva. A pénzügyi bizottság elnökének javaslatára azonban az alpolgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíját a
képviselő-testület megemelte. A képviselők tiszteletdíja az önkormányzat
költségvetésében közel 13 millió
forint kiadást jelent.

A havi tiszteletdíjak a következőképpen alakulnak:
Dr. Mező Zsigmondné
alpolgármester:
75.000.Kbvács Istvánné Pénzügyi
és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság elnöke:
70.875.-Ft
Hajzerné Oláh Ildikó Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 70.875.-Ft
Terdik Tibor Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 70.875.-Ft
Angyalosi Zsolt képviselő:
47.250.-Ft
Szilágyi László képviselő:
47.250.-Ft
Zsíros Tibor képviselő:
47.250.-Ft
Baksi Tibor képviselő:
47.250.-Ft
Koncsol Lajosné képviselő:
47.250.-Ft
Vadászi Mihály képviselő:
47.250.-Ft
Dr. Szepesi András képviselő: 47.250.-Ft
Halász Julianna bizottsági
tag: 23.625.-Ft
Papp Lászlóné bizottsági
tag: 23.625.-Ft
Tóbiásné Hegedüs Mária
bizottsági tag: 23.625.-Ft
Kolozsi Györgyné bizottsági tag: 23.625.-Ft
Homonyik Csabáné bizottsági tag: 23.625.-Ft
A képviselő-testület ezen az
ülésén az óvodai jelentkezés
és az iskolai beíratás időpontját határozta meg.

2004. január 1-től az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés-tisztítás díja az alábbiak szerint
alakul:
1. Alapdíj
1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén
Vízmérő átmérő Q-max m3 In aránya
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

1
3
9

33
81

,.

hóra
Ivóvíz Szennyviz
200
200
600
600
1.800
1.800
6.600
6.600
16.200 16.200
Al.

1.2. Egyéb fogyasztás esetén
Lakásonként

, vízvételi helyenként

200.-Ft

200.-Ft

2. Változó díj
2.1 Ivóvíz szolgáltatás
146.-Ft/m3

Lakosság részére

168.-Ft/m3

Közület részére
2.2 Szennyvízelvezetés - tisztítás
Lakosság részére

110.-Ft/m3

Közműves ivóvízellátást igénybevevő
Közület részére

13S.-Ft 1m3

Nem közmű hálózatról vett ivóvízből
Keletkező szennyvíz elvezetési és
Tisztítási díja közület részére

17S.-Ft 1m3

2004. január 1. napjától a szemétszállítás díja a következő:
1 db 120 l-es tartály egyszeri ürítési díja: 86.-Ft+ÁFA
1 db 1100 l-es tartály egyszeri ürítési díja: 800.-Ft+ÁFA

Felhívás!
Az általános iskola első osztályába történő beíratásra,
Nyírbogdány község önkormányzati képviselő-testület döntése alapján Nyírbogdány községben az óvodai jelentkezés, valamint a
2004. évben tankötelessé váltó gyerekek iskolai beíratásának ideje
2004. április 19-től 2004. április 30.
Ebben az időszakban kell beíratni az általános iskolába azokat a gyerekeket, akik az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elér-

és az óvodai jelentkezésre

ték, és 2004. május 31-ig a hatodik életévüket
betöltik.
Azoknak a gyerekeknek a beiratkozásáról,
akik 2004. június 1. és december 31 között
töltik be a hatodik életévüket, az óvoda vezetője és az általános iskola igazgatója ad felvilágosítást.

A tanköteles gyerekeke beíratásáról a szülő,
illetve a gyám, nevelőszülő - gondviselőköteles gondoskodni.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Ha a szülő, gondviselő beíratási kötelezettségét a fent megjelölt napokon elmulasztja,
ellene szabálysértés elkövetése miatt eljárt
kell lefolytatni.
Részletes felvilágosítást a beíratással és az
óvoda jelentkezéssel, valamint az intézmények pedagógiai programjával kapcsolatban
az intézmények vezetői adnak.

FELHívÁs!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni éves kötelező
védőoltás ára
2004. április 13-án (kedden) kerül sor.
Helye:

Nyírbogdány, Fő u. 62. (Barát italbolt) deo 800- ~
Nyírbogdány, Szabadság u.6. (Dzsungel presszó) deo 930_1100
Nyírbogdány, Vasút u. 4. (Fortuna kocsma) du. 1400- 1500
A védőoltás díja: ÖSSZETERELT OLTÁSNÁL: 1.500.-Ftldb
HÁZNÁL OLTÁS: 1.800.-Ftldb

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy minden 3 hónaposnál idősebb ebet
kötelező veszettség ellen beolttatni.
Az az ebtulajdonos, aki a polgármesteri hivatal nyilvántartása szerint ebet tart, és
azt veszettség ellen nem olttatja be, pénzbírság kiszabására számíthat.
Tóth Ferenc
jegyző
Tájékoztató
Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért
2003. évi tevékenységéről
A közalapítvány 2003. évben 310.897.-Ft
bevételt ért el. A bevételből 50.000.-Ft alapítványi támogatás, 170.799.-Ft kamatbevételek, 90.098.-Ft pedig SZJA 1 %-ából
befolyt bevétel.
Kiadásokra 411.306.-Ft lett felhasználva.
Ebből: tanulmányi ösztöndíj támogatás ra
350.000.-Ft, banki költségre, könyvvizsgálói díjra 61.306.-Ft.
Az alapítványhoz összesen 37 tanulmányi
ösztöndíj támogatási kérelem érkezett, ebből

közalapítvány

36 pályázót részesített a kuratórium támogatásban. (19 fő középiskolai, 17 fő felsőfokú
intézményben tanulót).
Az alapítvány vagyona 2003. december 31én 3.385.930.-Ft. Ebből 2 millió forint a
törzsvagyon. A közalapítványt - a bevételek
között szereplő 50.000.-Ft-tal - Kovács
Istvánné önkormányzati képviselő támogatta.
Közalapítvány kuratóriuma

Táj&.oztató
2004. évi költségvetés
Képviselő-testületünk
mareius
hónapban
megvitatta az idei év költségvetését, melyről
a következőkben számolok be.
Megvitatásra került Nyírbogdány község
2004. évi költségvetése, államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII.Tv. 65. §-a és a
képviselő-testület 81/2003. (XI.25.) sz. határozatával elfogadott 2004. évi költségvetési
koncepció alapján készült el.
I.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat, bevételeiből fedezi kiadásait, mely bevétel főösszege 2004-ben
426.490.000.-Ft, mely a következőkből tevődik össze:
működési bevételek (saját bevétel)
központi költségvetésből kapott támogatások
felhalmozási és tőkejellegű bevételek
átvett pénzeszközök
Működési bevételek:
-

- térítési díj
Iparűzési adó
Gépjármű adó
SzJA bevétel a fontosabb jogcímek

- Térítési díjként ez évben kevesebb tervezhető, mint az előző évben, mivel állami intéz-

kedés következtében jóval több gyermek étkezik térítésmentesen.
- Iparűzési adó bevételként sajnos jóval kevesebbet tervezhetünk, mintegy 22.106.000.Ft-ot. (2003-ban 50 millió forint volt a bevétel ezen a jogcímen). Ez igen nagy bevétel
kiesés, ami a betervezett működési hitel döntő része. Ennek fő oka, hogy a MOL Rt. túlfizetésben van, a BOKSZ Kft. Telephelyet
változtatott, így máshol adózik.
- Gépjárműadó bevételként 5.500.000.- forintot tervez a költségvetés. Ez 1,5 millió
forinttal magasabb, mint 2003-ban.
- Központi költségvetésből kapott támogatások: ezen összeget:

.:.
.:.
.:.
.:.

intézmények működtetésére
közművelődésre
szociális ellátásokra
közcélú foglalkoztatásra kapjuk

Ez összesen 243 millió forintot tesz ki!
Közcélú foglalkoztatásra közel 36 millió Ft
jut, mely összeg közel 6-szorosa az előző
évinek.
II.

Kiadások:

Kiadások alatt a következő jogcímeket értjük:
működési, fenntartási kiadások
szociális kiadások
felhalmozási kiadások
Ezek fő összege 2004-ben 509.918.000.- Ft.
Az önkormányzati törvény kötelező feladatokat ír elő a fenntartó számára.
Ilyen kötelező feladatok: intézmények fenntartása (óvoda, iskola, kultúrház, családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat). 2004-ben ezek a szakfeladatok az összköltségvetés 63%-át teszik ki, összegszerűen
383 millió forintot.
- Szociális ellátás ra 2004-ben 67.236.000.forint fordítható. Ez jelentős tétel ~z összkiadásoknak mintegy 13,18%-a. ezen összeg
szociális segélyezésre, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, első lakáshoz jutók
támogatására fordítható. Az első lakáshoz
jutók támogatására fordítható összeg 3 millió, mely 750 ezer forinttal emelkedett a múlt
évhez képest. Rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra 31 millió forint fordítható.
- Nonprofit szervezetek számára átadott
pénzeszközök összege 4.615.000.- forint. (ez
1.175.000 forinttal több, mint az előző évben). Örvendetes dolog, hogy új civil szervezetek alakultak, mint pl.: községi Őszikék
Nyugdíjas Klub, Mazsorett csoport. De jelentős összeg jutott a szabadidő szakosztály is,
mely a gyermekek üdültetésére, kirándulására, sportolására hivatott.

- Beruházásra fordítható összeg mintegy 33
millió forint. Ebben benne foglaltatik az
óvodaépítés saját erő része, valamint a csapadékvíz elvezetés megtervezése, amely feltétele a pályázat beadásának a munkálatok megkezdéséhez.

- Amint látjuk olyan költségvetést kell elfogadnunk, ahol a hiány az összköltségvetés
16,3%-a. Mindemellett egy felelősséggel
kidolgozott költségvetés reális igényekkel,
mely biztosítja a kötelező szakfeladatok lebonyolítását.

Néhány összefüggésre és kiemelkedő tételre
szeretnék rávilágítani, mely tételek nagymértékben befolyásolják a költségvetés egyensúlyát. Amint látjuk a BEVÉTELEK nem fedezik a KIADÁSOKAT. A költségvetés
egyensúlyát 83 millió forint hitel biztosítja,
melynek megoszlása 50 millió működési
hitel, 33 millió felhalmozási hitel a várható
beruházások ra.

Mindezen tények és körülmények figyelembe
vételévei a kialakított 2004. évi költségvetést

- Az intézményekre kapott normatív támogatások nem fedezik azok kiadásait. A többlettámogatások 37 millió forinttal terhelik a
költségvetésünket, melyből az iskolai oktatást 11 millió, az óvodai oktatást 15 millió,
a közművelődési feladatokat 6 millió, a
gyermekjóléti feladatokat 5 millió forinttal
kell kiegészíteni, hogy csak a fontosabbakat
említsem.

509.918 ezer BEVÉTELI
509.918 KIADÁSI főösszeggel
a testület egyhangúlag elfogadta, melynek
egyensúlyát 83 millió hitel felvétele biztosítja.
Nagyon szoros gazdálkodással, a bevételek és
kiadások naprakész pályázatok követésével
teljesíteni tudjuk a vállalt feladatokat.
Kovács Istvánné
A Pémtigyi és Vagpmyilatkmptot Ellenőrzii Bizottság

elnöke

KiSebIHgi Önkonnányzat Hírei
Nagy örömmel közlöm a
lakossággal, hogy a Környezetvédelmi Minisztériurnhoz
benyújtott pályázatunkat sikeresen megnyertük és teljesítettük., ami 45 db kerekes
szemétgyűjtőt és 2 db fűkaszát jelent. A hulladékgyűjtőket a roma családok térítésmentesen megkapták, így
nem halmozódik fel a szemét. A 2 db fűk:aszát átadtuk
a Polgármesteri Hivatalnak,
mely 475.900-Ft-ba került,
hogy az egész község hasznára legyen és hatékony abban tudják végezni a gyommentesítést.
Ezen kívül 100m3 szemetet

szedtünk össze, az Új utcáról, és elvitettük a szeméttelepre.
Sikerrel megnyertük a vetőmagpályázatot, ami 10 db
zöldségmagot és 40 kg gumós vetőburgonyát tartalmaz. A családok ezt is térítésmentesen kapják, mivel a
teljes összeget a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatta. Így reméljük, hogy
elkerülhető lesz, hogy bárki
kertjében kár keletkezzen.
Második félévi ösztöndíj
pályázatot megnyertük a gyerekek részére, melynek öszszege hamarosan kifizetésre
kerül.

Örömünkre a jószágpályázatunk is pozitív elbírálást kapott, ami 1.000.000.- forint
értékű tyúk állományt jelent.
Minden család kap tyúkot, és
annak értékének 50%-át a
családok fogják visszatérítem.

Pályázatot írtunk a Május 1.
ünnepségre,
amit szintén
reméljük, hogy kedvezően
bírálnak el. Ezúton szeretnénk a község lakosságát
meghívni egy szerény vendéglátásra.
Ebben az évben továbbtanulási lehetőséget nyert pályázaton Vadaszi Mihály a Cigány
Kisebbségi
Önkor-

mányzat elnöke, a képzés
befejeztével gyermek és ifjúsági felügyelő és menedzser
képzettséget fog kapni. Így
2004. október 20-tóI a Polgármesteri Hivatalon alkalmazásában fogja végezni

munkáját, és reméljük, hogy
a cigány gyermekek iskolai
és óvodai felkészültségét,
magatartását fogja tudni javítani.

lemes Húsvéti Ünnepeket
kívánnunk!
Juhász Józsefné
kisebbségi képviselő

Végezetül minden kedves
nyírbogdányi lakosnak Kel-

AGRÁRBÍRÓSÁG
Az elmúlt évtizedben, a gazdasági kapcsolatokban szereplő felek közötti jogviták
döntésében fokozatosan tért
hódított a választott bíráskodás. Az ezirányú sürgős hazai igények kielégítésére az
országgyűlés 1994. évben
törvényt alkotott a választott
bíráskodásról. A törvényi
felhatalmazás alapján a Magyar Agrárkamara az agrárágazatban felmerülő jogviták
elbírálására saját szakmai
szempontjainak figyelembevételével működő állandó
választott bíróságot hozott
létre.
A választottbíróság előnyei:
- Gyorsaság: 30 napon belül
tárgyalás, 60 napon belül
jogerős ítélet. Az eljárást 6
hónapon belül mindenképpen be kell fejezni.
- Olcsóság: átlagos an a rendes bírósági költségek felébe kerül.

- Szakértelem: a választott
bírói ajánlási névjegyzék
összeállításakor
a jogi
szakképzettségűek mellett,
a megyei kamarák ajánlása
alapján, az agráriumban elismert szakemberek kerültek előtérbe. Ezek a szakemberek, mint választható
bírók, illetve szakemberek
járhatnak el az adott ügyben.
- Az ítélet jogereje és annak
végrehajtása: az ítélet jogereje megegyezik a rendes
bíróságok jogerejével.
- Pszichológiai:
a rendes
bírósági eljárástói eltérően
mind a két fél jelölhet
választottbírót az eljáró tanácsban, a választott bírói
ajánlási névjegyzékből.
Hogyan
lehet
a
Választottbíróság
illetékességét meghatározni?
Amennyiben a szerződő felek között szerződéskötésre

kerül sor, úgy egy adott szerződésben kell kitölteni a
választottbíróság illetékességét.
Ha a felek előzetesen nem
kötötték ki a választott bíróság illetékességét, vagy más
bírósági illetékességről rendelkeztek, de utóbb úgy döntöttek, hogy számukra kedvezőbb az agrárbírósági eljárás, akkor egy közösen aláírt
nyilatkozattal, megállapodással még mindig módjukban
áll a választott bírósági eljárás megindítása.
Amennyiben jogvitára kerül
sor, úgy az eljárási szabályzat szerint keresetlevelet,
melynek a hatáskörre vonatkozó megállapodást és bírói
kijelölést is tartalmaznia kell
a
Magyar
Agrárkamara
Választottbíróság Titkársága,
1119 Budapest, Etele út 57.
szám alá kell benyújtani.

SAPARD PÁLYÁZATOK
Mezőgazdasát:;i vállalkozások beruházásainak

támogatására

Gépbeszerzési beruházás: Mezőgazdasági
gépek katalógusában felsoroltak.
' 'detfejl
bh"
Epu
ej esz tési
est
eru azaso k : Kizár ólag
, b aro mfi'1 es szarvasmar hl'a étesítmé"
sertes,
nyek korszerűsítésére, megyei szinten kapacitásbővítéssel nem járó új létesítmények
építése.

osztályozó, csomagoló létesítmények, raktárak, géptárolók, zöldség, gyümölcs, burgonyatárolók,
hűtőtárolók építése és korszerűsí,
tese.
A pályázattal elérhető támogatás: a beruházás összes jogosult bekerülési költségének
gépbeszerzés esetében legfeljebb 40 % ,
max: 150 millió forint.

Egyéb

gazdasági

épületekkel kapcsolatos
Magtárak, szemes és száIastakarmány-tárolók, silók, takarmány- keverők, terményszárítók, termékmanipuláló,
beruházásokhoz:

A vidéki infrastruktúra

Épületfejlesztes és egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások esetében legfeljebb 50% ,max: 310 millió Ft.

fejlesztése és javítása

Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése, vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztése, informatikai, kommunikációs rendszerek fejlesztése.
A tevékenység diverzifikálása,
ség fejlesztésére

A pályázattal elérhető támogatás: 75%,
max: 60 millió Ft, az informatikai, kommunikációs rendszerek fejlesztésére max: 6 millió Ft.

alternatív jövedelemszerzést

Házi és kézműipari termékek fejlesztése és
értékesítése, a helyi (tájspecifikus) termékek kifejlesztése, az élelmiszer-feldolgozás
technológiáinak, minőségének javítása, falusi
turizmus fejlesztése.
A pályázattal elérhető támogatás: max 50%,
max: 15 millió Ft.
Minden pályázatra vonatkozik. A saját tőkének legalább a beruházás összes bekerülési
költségének 25%-át fedeznie kell. Külső forrás az, amit a pályázónak visszafizetési köte-

biztosító gazdasági tevékeny-

lezettséggel
bocsátottak
rendelkezésre
(bankhitel), melyről igazolás csatolása szükséges.
Pályázatok beszerezhetők: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. II. emelet Tel: 42/508-210
Nagy József
Kamarai tanácsadó

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN
Községünk iskolájában
a
Kazinczy Ferenc Általános
Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában az elmúlt 3 évben elsősorban a szakiskolai képzéshez kapcsolódva jelentős
fejlesztésekre került sor. Noha ezek a fejlesztések a szakképzéshez
kapcsolhatók,
eredményeit
az általános
iskolai tanulók is élvezik.
Intézményünk a 2001/2002es tanévben a szakiskolai
kerettanterv
bevezetéséhez
kiírt pályázaton
8 millió
forint értékű korszerű informatikai
berendezést
nyert el. Ehhez a pályázathoz a fenntartó önkormányzat 1,5 millió forint önrészt
biztosított. Ebből az önrészből valósítottuk meg többek
között egy új számítógépes
tanterem és két másik tanterem kialakítását, és ezeknek
a tantermeknek a berendezését a szükséges eszközökkel,
felszerelésekkel: így korszerű nagyteljesítményű fénymásoló, színes televíziók,
videomagnók, számítógépek,
magnetofonok, új asztalok és
székek kerültek az iskolába.
A Megyei Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázatunk eredményeként 1,5 millió forinttal támogatták két
fő pályakezdő pedagógus
foglalkoztatását
iskolánkban.
A

2002/2003-as

tanévben

ugyancsak a szakiskolai pályázaton elnyert 3,6 millió
forintból (ebből 1 millió
forintot az önkormányzat
önerőként biztosított) valósítottuk meg, az élelmiszer
kereskedő tanulók oktatásához
szükséges
"Tan
ABC"-t.
Ennek korszerű
berendezései olyan elméleti
is gyakorlati képzést tesznek
lehetővé, hogy az itt végzett
tanulónk a kereskedelemben
bárhol megállják a helyüket.
Sikeres szakiskolai pályázatunk eredményeképpen két
nevelő kapott ingyenesen
nagy teljesítményű számítógépet otthoni használatra.
Ugyancsak pályázati úton
nyert az intézmény 6 nevelője egyenként 250.000.-Ft
értékű számítógépet, amelyhez az önkormányzat gépenként 62.500.-Ft támogatást
nyújtott.
A 2003/2004-es tanév kezdetén pályázatot nyújtottunk be
az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványhoz 2 fő roma
származású
munkanélküli
fiatal
foglalkoztatás a és
munka
melletti
képzése
érdekében. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a pályázaton
iskolánk 7.512.000.-Ft viszsza nem térítendő támogatást nyert, melynek segítségével e két fiatal foglalkoztatása és tanítása 4 évre biztosítva van.
Ebben a tanévben újabb két

pályázatot készítettünk, amelyeket ugyancsak a szakiskolai fejlesztéshez írt ki az Informatikai
Minisztérium.
Ezeknek a pályázatoknak az
elbírálása folyamatban van,
reményeink szerint a döntés
pozitív lesz, és tovább bővíthetjük, fejleszthetjük informatikai eszközeinket.
Ez
utóbbi két pályázathoz nem
kellett önerőt biztosítani.
Ki kell emelni, hogy amikor
a pályázatokhoz önerő biztosítására volt szükség, a fenntartó önkormányzat mindig
biztosította. azt, s ezért a támogatásért fogadják a köszönetünket.
A fejlesztéshez jelentős mértékben járultak,
járulnak
hozzá azok a Gazdálkodó
Szervezetek,
amelyek
az
utóbbi 2 évben Szakképzési
támogatásuk egészét, vagy
annak meghatározott hányadát az iskolai szakképzés
támogatása céljából intézményünknek biztosították. Külön szeretném így a Község
nyilvánossága előtt is kifejezni köszönetünket, ezért az
önzetlen
támogatásért
a
Bogdány Petrol Kft., a Boksz
Kft., és a Csőbútor Kft. vezetőinek.
Reméljük a következő években is megmarad és tovább
fejlődik az iskola, és e szervezetek kapcsolata.

2003/2004-ES TANÉVBEN RISZ VERSENYE KEN ELÉRT HELYEZÉSEK
VERSENY
Rajz verseny Demecser:

NEV
Szűcs Alexandra

Lisovszki Gréta
Sziláay] Zsuzsa
Nagy Adám

Sényö:
Alsós szavalóverseny
Paszab:

-

Nagy Adám

OSZTALY

FELKESZITO
Papp László

Ill.
TIl.
1.

Papp László

TI.

Frindik Enikő

TANAR

Papp László
Kolozsi Györgyné

Felsős szavalöverseny:

Fischer Nándor
Homonvik Attila
Szenesi Zsuzsa
Nagy Bernadett

IV.
IV.
V.
VIlI.

7.
8.
8.
7.

Helyesírás verseny

Linzenbold Lilla

XITI.

6. osztály

Szabó Katalin

Kopják Betti
Németh Emese
Zsíros Dorina
Kovács Tímea
Dolhai Tibor

XI.
V.
VI.
VTI.
X.

6.
5.
5.
7.
7.

Szabó Katalin
Korponaí Anna
Kornonaí Anna
Marzíttaíné Horváth Agnes
Margittainé Horváth Agnes

Matematika verseny Nyírpazony:

Történelem verseny Nagyhalász:

Debrecenszki Fanni

Szépkiejtési verseny
(területi döntő):

MEGYElNEMEfNYELVl
szöVEGÉRrőVERSENY

TI.

osztály
osztály
osztály
osztály

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

Marzíttaíné Horváth A2Des
Kornonaí Anna
Korponai Anna
Margittainé Horváth Agnes

7. osztály

Péter Jánosné
Stremler Magdolna
Asztalos Józsefné
Péter Jánosné
Péter Jánosné
Stremler Magdolna
Péter Jánosné

Rehó Bálint
Lukács Krisztián
Kovács Tímea
Simon Viktor
Koji Norbert
Dér Antal

VI.
VI.
X.
X.
XI.
XV.

5.
4.
7.
6.
5.
6.

Pető Agota

XV.

3. osztály

Bodnárné Bacsó Ibolya

1.

8. osztály

Horváth Endréné

7.
7.
5.
6.
6.

Horváth
Horváth
Horváth
Horváth
Horváth

Krausz Anita
Kovács Ger~ő
Debrecenszki Fanni
Rehó Bálint
Simon Viktor
Tóth Tamás

L.

HELYEZES
1.

1.
1.
IV.
IV.
VI

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

Endréné
Endréné
Endréné
Endréné
Endréné

Boros Andrea

IL

8. osztály

Korponai Anna

Zsíros Dorina

V.

5. osztály

Szabó Katalin

Hegedüs Kitti

IL

5. os~ály

Horváth Endréné

Na~y Krisztián

VIl

5. osztály

Horváth Endréné

KAZINCZY -HÉT
2004. márc.29-ápr.2.
Programok:
2004. márc.29. Hétfő
IDO

PROGRAM

HELYSZIN

RESZTVEVOK

FELELOS

8.00

Megnyitó

Tornaterem

Minden tanuló

Sarkadi Lajos

8.05

Ünnepi műsor
Néptánc előadás

Tornaterem

Minden tanuló

Margittainé Horváth Agnes
László Andrásné

8.50

Ir. vetélkedő

Felső aula

7-8 osztály

Margittainé Horváth Agnes

9.00

Dráma sz. előadása

Tornaterem

1-6. 9-11.osztály

Szabó Katalin

9.10

Activity vetélkedő

Tornaterem

5-6. 9-ll. osztály Horváth Endréné

9.10

Mese illusztr. vers~ny Tantermek

1-4. osztály

Alsós osztályfőnökök

10.00 Vetélkedő az EU-ról

Felső aula

5-11. osztály

Gergely Enikő + osztályfőnökök

10.00 Kézműves foglalk.

Tantermek

1-4. osztály

Alsós osztályfőnökök

11.00 Lány kosárlabda
lábtengő fiúknak

Tornaterem
Udvar

5-ll. osztály

Testnevelők

2004. márc. 30. Kedd
IDO

PROGRAM

HELYSZIN

RESZTVEVOK

FELEL OS

12.30 Mai magyar nyelvújítás Felső aula

5-11. osztály

Dr. Minya Károly

12.30 Játékos sportvetélkedő

1-4. osztály

Alsós osztályfőnökök

Tornaterem

2004. márc. 31. Szerda
HELYSZIN

RESZTVEVOK

FELELOS

12.30 Fiú futballbajnokság
Lány asztalitenisz-bajnokság

Tornaterem
Aula

5-ll. osztály

Testnevelők

12.30 Rajzverseny

Rajzterem

5-ll. osztály

Papp László

IDO

PROGRAM

2004. ápr. 1. Csütörtök
IDO

PROGRAM

HELYSZIN

RESZTVEVOK
5-ll. osztály

FELELOS
Testnevelők

12.30 Fiú asztalitenisz-bajnokság

Aula

12.30 Agyagozás

Rajzterem

Szilágyiné Sinka Zsuzsanna

12.45 Biológiai vetélkedő

Emeleti tantermek 5-8. osztály

Margittai Zoltánné

2004. ápr. 2. Péntek
A tantermek rendjének értékelése
A Kazinczy-hét zárása

DIÁKSPORf

Atlétika

Labdarúgás

Március 18-án Nyírbogdányban rendeztük a
nagykörzeti mezei futóversenyt, ahol 7 iskola
képviselte magát elsőstől nyolcadik osztályig.

Jelenleg tartanak a csoportmérkőzések
az 1.
és a ill. korcsoportban, ahol esélyünk van a
nagykörzeti döntőbe való jutásra. A IV. korcsoportba már be is jutottunk hiszen Ibrányt
és Nyírturát magunk mögé utasítottuk.

Kiemelkedő

eredményeink:

1. korcsoport
Csapatban:

1. korcsoport
Csapatban:

lány:

Tóth Jennifer
1. Nyírbogdány
fiú: 1. Helyezett
Sipos Ferenc
1. Nyírbogdány

II. korcsoport
Csapatban:

1. Helyezett

fiú

(1995-96)

(1995-96)

3. Helyezett:

Sipos Dávid (1993-94)
2. Nyírbogdány

ill. korcsoport

lány 3. Helyezett
Szilágyi Pálma (1991-92)
ill. korcsoport fiú 1. Helyezett:
Berki Richárd (1991-92)
Csapatban 2. Nyírbogdány

IV. korcsoport

fiú Csapatban

Március 29-én Nyírbogdány rendezte a nagypályás (IV korcsoport) nagykörzeti döntőt,
ahol csapatunk a 2. helyet szerezte meg. Magunk mögé utasítva Nagyhalászt és
Tiszabercelt.
Az ezüst csapat névsora: Márton Zoltán,
Szilágyi László, Lénárt Szabolcs, Sándor
István
Radics
Szabolcs,
Radics
Viktor,
Radics István, Lakatos Csaba, Sulyok László,
Bócsi Attila, Berki Richárd, Fehér Zsolt,
Homonyik
Attila, Homonyik Csaba, Tóth
György, Lippai László és Marincsák Roland.
Gratulálunk!

2. Helyezett

Sarkadi Lajos
iskolaigazgatá

Nyírbogdány
A versenyt csokikkal támogatta Marika csemege és a Nyírbogdány SE Szabadidő Szakosztály. Köszönjük!
ÓVODÁNKÉI.EIÉBÖL
Óvodai esemény naptár
2004. Február 10. "Szélkötő Kalamona" lMéhecskés és Pillangós csoport színházlátogatása a
megyeszékhelyen!
2004. Február
11. "Piroska és a farkas" /gyártelepi és községi ovisok bábelőadáson vettek
részt a helyi Művelődési Otthon szervezésében!
2004. Február 20. Hangulatos farsangi bál a községi óvoda három csoportjában
2004. Február 27. Gyártelepi óvodások farsangi játékos délelőtt je a szülők részvételével.
Délután a Pillangó csoportosok teadélutános farsangi bálja a szülők és régi óvodások részvételével.
2004. Március 9. .Jvlarabú Doktor" /ingyenes bábelőadáson vettek részt agyártelepi és községi óvodások a helyi Művelődési Otthon szervezésében!
2004. Április 21-22. A Rétközi Óvodai szövetség Seregszemléjére nevezett be agyártelepi
vegyes csoport, és a községi óvoda méhecskés csoportja.

2004. Április 19-30. szeptemberi Új óvodások BEÍRA TKOZÁSA AZ ÓVODÁBA.! a
beiratkozáshoz szükség van a gyermekek
személyi lapjára, és a beirtandó gyermek
személyes megjelenésére.!
2004. Április 26. "leendő ELSÖSÖKET
ISKOLÁBA BEÍRATÓ SZÜLÖI ÉRTEKEZLET" I a szülői értekezleten jelen lesznek a leendő elsős tanítók!
2004. Május 1. /községi rendezvényen fellép a gyártelepi óvoda vegyes, és a községi
óvoda két vegyes csoportja'!
2004. Május első napjaiban ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE
2004. június első két hetében: Ballagnak a
nagycsoportosok ...

A sünis csoport kicsinyei "Befőtt" jelmezt
öltöttek, amit a szülők és óvónők munkadélutánján készítettek.

Mátyás Sándorné
óvodavezető
~

,,Farsang van, farsang van ... "

Hagyományainkhoz híven február utolsó péntekén télűző farsangi bált tartottunk a gyártelepi óvodánkban. Minden gyermek kedves,
mókás, ötletes jelmezbe öltözött. A vidám
jelmezes felvonulás után tréfás versekkel,
dalokkal, izgalmas versenyjátékokkal, ebédig
tartó tánccai mulattuk a napot.
Nagyon sok édesanya, édesapa, nagymama
jött el rendezvényünkre. Ezúton is köszönjük

(

.

aszülőknek és Kovács Marika néninek azt a
sok finomságot, amelyek emlékezetessé tették a nap hangulatát. Sokáig volt még társalgási téma a gyerekek körében, s már a jövő
évi farsangi jelmezeiket tervezgetik.
Földiné Pethő Zita
Tagóvoda vezető

Szeptember óta csoportunk (Pillangós) a Kultúrház szolgálati lakásában megváltozott, szűkös
körülmények között rnűködik. Ezért is volt szükség arra, hogy a tavaszvárás ősi örömünnepét, a
farsangi ünnepségünket a
szokásostól eltérő en laz
SZMK szervezésében! a
művelődési otthon nagytermében tartsuk meg. A
kevés szíripadi gyakorlás

ellenére a gyerekek bátran,
otthonos an mozogtak. Önállóan, óvónői segítség nélkül,
jókedvűen játszották a körjátékokat, mondták a verseket.
Mivel csoportunk hagyományőrző, szép, néptáncos
ruhákban csodálatosan ropták a táncot. (lányok új fehér
alsószoknyában, fiúk fehér
ingben-gatyában, amit a szülők készítettek el. A műsort
még színesebbé tette a meghívott vendégünk, egy kéki
mesemondó: Vargáné Beri
Katalin szereplése. Ö a Kisebbségi
Önkormányzat
közbenjárásával jött el hozzánk. Meséje nemcsak a
gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szólt. Ezt követte a jelmezes felvonulás. A
Zsűri (Balogh Tibor polgármester,Dr. Mező Zsigmondné, Buzák Zsoltné, Terdik
Tibor) nehéz helyzetben
voltak. Ez meg is látszott a
döntésükön, mivel 3 első, 3
második, és 3 harmadik
helyezett
lett.
Voltak
jelmezek,
amelyeket
esztétikusan,
precizitás sal
készítettek
el, s voltak
ötletesek. A zsűri elnöke
Buzák Zsoltné Szilvike volt,
aki mint főszponzor igen

zor igen bőkezűen honorálta
a gyerekeket. A jelmezesek
ujjongva fogadták az ajándékba kapott társasjátékokat,
valamint a hatalmas 2 emeletes csokitortát a hozzátartozó
tűzijátékkal együtt.
A figyelmes .Jiázigazdák"
szendvicset, teát, tombolát
árultak. A tombolasorsolás
nyereményei értékesek, humorosak voltak, tükrözték a
farsang hangulatát. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a
zsűri munkáját, valamint
támogatóinknak a bőséges
hozzájárulást:
Balogh Tibor polgármester,
Buzák
Zsolt és felesége,
Vargáné
Radics
Erika,
Gergely Balázs, Angyalosiné Gerlich Katalin, Dr. Mező Zsigmondné, Terdik Tibor, Tóth Zita, Simon
Istvánné, Bodnár Mihály,
Kánászi Tibor (hangosítás),
Fókusz Áruház,
Szikszai
Gyula, Gosrionyi Sándor,
Juhász
Sándor
(polgárőrök), Csaba Csemege, Éva
Csemege, Rehóné Balogh
Andrea (virágbolt), Varga
Benjaminne
(virágbolt),
Szolnok
Tej,
Bogdány
Petrol,
Tóth
Cukrászat,

Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Marika Kiizért,
Tutti Diszkont,
Nyugdíjas
Klub, 100 Ft-os Bolt.
Külön köszönetünket fejezzük ki azon szülőknek, akik
fáradságot
nem kímélve
szervezték meg ezt a szép és
felejthetetlen farsangi délutánt:
Lakatos
Csabáné,
Csetneki Zoltánné, Osváthné Antal Zsuzsa, Radics
Andrásné,
Szoboszlainé
Hegedűs
Judit,
Gergely
Balázsné, Tóth Zita, Pisla
Tiborné.
Csoportunk mottója évek óta
Várnai Zseni idézete:
"Kisgyermekem csak nézzél szerteszét, éretted van
minden, ami szép"
Ennek szellemében dolgozunk, és úgy érezzük, hogy
mindezek bizonyítják munkánk fontosságát. Az est
zárásaként köszönettel fogadtuk a vendégek, a zsűri
megtisztelő
gratulációit.
Reméljük, hogy mindenki
jól érezte magát ezen a kedves óvodai ünnepségen!
Dr. Szepesi Andrásné
óvodapedagógus

CSaIádSegM és GyermeIqólétiSzolgálat
Tisztelettel köszöntöm Nyírbogdány község
valamennyi lakosát.

ládsegítő és Vass Emese Ágota családgondozó és az intézmény vezetője.

2004. január l-ével létrejött a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Fő u. 6. szám alatt
(volt szolgálati lakás helyén).

Szolgáltatásaink:

2004. március l-től 5 fővel működünk,
Borók Jánosné, Koji Józsefné, Szabó
Istvánné házigondozók, Horváth Emőné csa-

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás

Étkeztetés: azoknak, akik
- önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik
számára átmenetileg vagy tartósan nem képesek napi egyszeri meleg ételt biztosítani,
- koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem
képesek étkezésről más módon gondoskodni,
- fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, vagy szenvedélybetegek részére,
a hét 5 napján (hétfőtől-péntekig) biztosítjuk
a következő lehetőségekkel:
az étel elvitelével, vagy
házhoz szállítással.
Az étkeztetés térítési díja 2004. március 1től:
166.- Ft /nap/fő (elvitellel)
216.-Ft/nap/fő (házhoz szállítással)
Házi segítségnyújtás: keretében azokról gondoskodunk, akik
- idős koruk miatt önmaguk ellátására nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
- fogyatékosságuk, betegségük, illetve állapotuk miatt önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítségre szorulnak,
és ezt a háziorvos igazolja.
Házi segítségnyújtás keretében hétköznap
(hétfőtől-péntekig) az alábbi szolgáltatásokat
lehet igénybe venni:
- orvos előírása szerint alapvető gondozási,
ápolási feladatokat (orvoshoz kísérés,
gyógyszeríratás, stb.),
- higiénia megtartásában segítségnyújtás,
- közreműködés az igénybe vevő ellátásának
életvitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás),
- segítségadás a szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban.
A gondozás formáját, módját és gyakoriságát
az igénybe vevő egészségi állapotától, szociális helyzetétől, és a házi orvos javaslatának
figyelembe vételévei az egyén szükségletei
határozzák meg.

A házi gondozás gondozási díja 2004. március 1-től: 300.-Ft/óra
Családsegítés: keretében ellátásokat közvetítünk és szervezési tevékenységet végzünk.
Szolgáltatásainkat egyedülállók - családosok,
fiatalok - idősek egyaránt igénybe vehetik:
- szociális és egyéb ellátásokról tájékoztatás,
hozzájutásukban segítségadás,
- szociális, életvezetési és mentálhigiéniás
tanácsadást nyújtunk,
- szervezzük az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját,
- programokat szervezünk a község lakosságának részére,
- segítséget nyújtunk szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ügyek vitelében,
- meghallgatjuk a hozzánk fordulók panaszát
és intézkedünk annak orvoslása érdekében,
- családgondozással elősegítjük a családban
jelentkező krízis, működési zavarok illetve
konfliktusok megoldását,
- mediációs (konfliktuskezelési) lehetőséget
biztosítunk olyan ügyekben, amikor nem
akarnak, vagy nem tudnak a felek a bírósághoz fordulni konfliktusuk megoldásában.
Gyermekjóléti szolgáltatás: a családokkal,
gyermekekkel foglalkozik, nekik segít a
gyermekek családban történő nevelkedésének érdekében a veszélyeztetettség megelőzésében, és a megszüntetésében különböző
szolgáltatásokkal :
- tanácsadásokkal, vagy azokhoz való hozzájutással,
- támogatások igénybevételében való közreműködéssel,
- szabadidős programok szervezésével,
- hivatalos ügyek intézés ének segítésével,
- családgondozással,
- hatósági intézkedések kezdeményezésével,
- a gyermek családból való kiemelésével,
- a kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének segítésével.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
szolgáltatásai a hét munkanapjain térítésmentesen vehetők igénybe.
A kedves lakosok hétköznap 8.00 -lS.30
óráig kereshetik fel problémájukkal az intézmény dolgozóit. Szeretnénk, ha a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden
nyírbogdányi lakos számára egy nyitott intézmény lenne, ahova nem kellene lehajtott

fejjel, szégyenkezve betérnie senkinek problémája megoldása érdekében, és éreznék,
hogy mindig a segítő szándék vezérli az intézmény munkatársait.
Munkatársaim nevében is kívánok mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Vass Emese Ágota
intézményvezető

Kedves Édesanyák!
Szeretettel várunk minden kedves édesanyát és leendő édesanyát gyermekeikkel együtt
2004. április 29-én (csütörtökön) délelőtt 10 órakor
induló baba- mama klubunk programján. Az első alkalommal terveink szerint kötetlen beszélgetés keretében szeretnénk felmérni az igényeket.
Szándékunk szerint a fogantatás pillanatától a csecsemőgondozáson át a harmadik életév ben
felmerülő nevelési problémákig eljutva szeretnénk előadásokat tartani. Szakembereink segítséget nyújtanak a családok számára a gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos problémák
megoldásában.
Jelentkezés:

Lakatosné Tóth Katalin védőnőnél
Horváth Ernőné családsegítő nél

Előadások helye: Székely Elek Művelődési Ház nagy terme
Kérjük, hogya klubfoglalkozásokra hozzanak magukkal egy plédet, és 'gyermekeik kedvenc
játékát.
Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár
ThzteJtBogdányiak!
Előző cikkem megjelenése
óta több örvendetes eseményről tudok beszámolni.
Bejegyzésre került két Egyesület, melyek a Művelődési
Ház segítségével jöttek létre.
Az egyik az Őszikék Nyugdíjas Egyesület,
melynek
megalakulásához nagy segítséget kaptam Szilágyi László
képviselő úrtól, valamint
László Kálmánné, Arankától,
aki egyben az Egyesület elnöke is. A nyugdíjas Egyesület tagjai hetente találkoznak,

és közös programok szervezésével hasznosan jól töltik
szabadidejüket.

nek a csoportnak a megalakítását. Várom jelentkezésüket
és javaslataikat.

A másik a Székely Elek
Közművelődési Egyesület. A
Közművelődési Egyesület a
Mazsorett csoport tagjaira
épül, de az Egyesület programja, célja és feladatrendszere úgy van összeállítva,
hogy bővíthető legyen. Többek között ezért szeretném,
hogy egy fiatalokból létrejövő öntevékeny csoport is
szerveződne. Ehhez kémém
agilis fiatalok jelentkezését,
akik fel tudnák vállalni en-

Március 8-án sikeres Nőnapi
műsort szerveztünk. Valamennyi szereplőnek itt szeretnék köszönetet mondani a
lelkes felkészülésért, és a
sikeres fellépésükért. Örömmel töltött el a nagyszámú
érdeklődő jelenléte is. Előadás közben arra gondoltam,
hogy kitartó munkával, igényes és jól szervezett programokkal a továbbiakban is
szolgálhat juk és kiérdemelhetjük a helyi közösség ér-

deklődő részvételét rendezvényeinken.
Március
26-án
Teremi
Sándorné Marika vezetésével
Mazsorett csoportunk fellépett a demecseri "Művészeti
Napok" keretében megrendezett táncgálán. Beérni látszik a csoport vezetőjének, és
tagjainak oly lelkes munkája,
hisz a még csak pár hónapja
együtt táncoló gyerekek nem
vallottak szégyent a jóval
régebben együttműködő csoportok mellett.
Áprilisra tervezzük a "Babamama klub" beindítását. Ez
ügyben felvettük a kapcsolatot Vass Emesével a Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
vezetőjével,
és
Horváth Ernőné Szilviával
településünk
védőnőjével.
Külsős szakértő is segítséget
nyújt a klubélet tematikus
szervezéséhez, és előadások
megtartását is vállalta. A
szervezők
az igényekhez
igazítva családtervezéssei és gyermekvárással, gyermekek gondozásával - és nevelésével, és az egészséges
életmóddal kapcsolatos felvi-

lágosító és tanácsadó előadásokkal kívánnak segítséget
nyújtani,
elsősorban
kisgyermeket
nevelő
édesanyáknak, de természetesen
minden kedves érdeklődő
szülőt gyermekeikkel együtt
szeretettel várnak.
Áprilisra még egy jelentős
eseményt szeretnék előre
jelezni, nevezetesen, hogy
intézményünk névadó ünnepségére is ebben a hónapban kerül sor (a konkrét időpont még nem tisztázott), és
ekkor történik az új névtáblájának
felavatása,
mely
Bogdányi Orosz István alkotása. Az új nevünk, melyet a
képviselő-testület még tavaly
elfogadott:
SZÉKELY ELEK
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR
Következő nagyobb volumenű rendezvényünk
Május
elsején lesz, mely most nem
csak a majálisozás, hanem az
Európai Uniós csatlakozás
jegyében is telik. Egész napos programmal várjuk a
község lakosait. Délelőtt 9
órától játékos sportvetélkedő

kezdődik, mely reményeink
szerint délután három óráig
tart. Azt követően 16 órától
kezdődik a kulturális programunk, melynek keretében
többek között fellép az iskola
néptánc-együttese, a Művelődési Ház Mazsorett csoportja, a Nyugdíjas Egyesület
is készül műsorral. Az óvodások is jelezték nagycsoportosaik szereplését. Lesz egy
meglepetés
együttesünk,
majd este utcabállal zárul
rendezvényünk,
melyet a
tűzijáték fog 21 óra körül egy
időre megszakítani. Kívánok
a rendezvényhez mindenkinek kellemes időtöltést, jó
szórakozást.
Végezetül szeretném megköszönni a szülők, a képviselőtestület, és a Polgármesteri
Hivatal rendezvényeinkhez
nyújtott segítségét. Továbbá
a folyó-és tervezett programok lebonyolításában
és
szervezésében
résztvevők
aktív munkáját.
Koszta György
igazgató

Kedves Nyírbogdányi lakosok!
Ezúton szeretnék bemutatkozni a község lakosainak.
Szentpéteri Viktória vagyok, az új könyvtáros. Ramocsaházán lakom, ezt megelőzően
Nyíribronyban dolgoztam a Községi Könyvtárban. Ez év január l-től én látoin el
Nyírbogdány község könyvtárában a könyvtárosi teendőket.

Könyvtárunk működésével kapcsolatosan
szeretnék megosztani Önökkel néhány fontos
információt.
Január elején minden olvasónak átnéztem a
kártyáját, és sajnos azt kellett tapasztalnom,
hogy sokan nem tartják be a visszahozatali
határidőket, nem hozzák vissza a könyveket.
A kölcsönzési határidő szigorú meg tartása az
olvasótábor közös érdeke. A. Könyvtárhasználati szabályzatban rögzítve van, hogy min-

den könyv kölcsönzési határideje egy hónap.
Lehetőség van hosszabbításra is, így még egy
hónapig az olvasónál maradhat a kikölcsönzött könyv. Ha valaki hosszabbítani szeretne,
azt legyen szíves legkésőbb a lejárat napján
jelezni a könyvtárnak. Ha ezt elmulasztja, a
könyvtárnak kötelessége felszólítást küldeni,
és minden visszatartott könyvért napi 1O,-Ft
késedelmi díjat továbbá 200,-Ft posta és
egyéb költséget köteles az olvasó fizetni.
Ezért kérek minden kedves olvasót, hogy a
könyvtár használatára vonatkozó szabályokat sziveskedjenek betartani.

nivalót. Mint nyilvános könyvtár a település
közművelődési könyvtáraként arra törekszünk, hogy biztosítsuk a lakosság általános
tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és
szolgáltatásokat.
Könyveket nemcsak kölcsönözni, de vásárolni is lehet most a könyvtárban. Mindenki
kedvére válogathat az Alexandra Kiadó izgalmas, romantikus, vidám és letehetetlen
olvasnivalói közül.
Szentpéteri Viktória
könyvtáros

Január végén befejeződött a könyvtár állományának számítógépes círnleltára, így a
kölcsönzés gördülékenyebben mehet majd.
Ehhez szükséges még, hogy a kiskorúak esetében a szülők is aláírják a belépési nyilatkozatokat, ezzel kezességet vállalva gyermekükért. Szeretném megkérni a kedves szülőket,
fáradjanak be a könyvtárba gyermekük belépési nyilatkozatát aláírni. Biztosan találnak
majd saját részre is hasznos és érdekes olvas"Nemcsak a húszéveseké a világ ... "

Tavaly, december végén szokatlan nyüzsgés, jövés-menés
verte fel a kultúrház álmosító
csendjét. Nagyon sok nyugdíjas korú ember várta kíváncsian, mi fog történni. Még
akkor este megalakult az
Őszikék Nyugdíjas Egyesület.
Vezetője László Károlyné

tanító lett.
Azóta sok rendezvényünk
volt, és még többnek nézünk
elébe. Szilveszteri bált tartottunk, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát. A község
vállalkozói szép ajándékokat
ajánlottak fel, amelyek kisorsolásra kerültek. Szponzoraink: Polgármesteri Hivatal,
Dr. Mező Zsigmondné, Kovács
Istvánné,
Márkusné
Nagy Éva, Zsíros Tibor, Varga
Benjaminné,
Hajdú
Józsefné, Huszár János, Tutti
Diszkont, Nyitrai Tiborné,
Bogdány PetroI, Fókusz Áruház, Hegedűsné Kálmán Zsuzsa, Szkiba Katalin, Jakab
László, Szitárné Királyfalvi
Mária, Csaba Csemege, Tali-

án János, Fejér Imre, Kovács
Józsefné, Bóm István, Szilágyi Ferenc, Sárai Éva Hajdúszoboszló
Párai
Panzió,
Teremy Sándorné, Mátyás
Gáborné, Kiss Vendelné, Virág Irén, Úr Fodor Csilla, Zsíros Erika, Zsíros Edina.
Alig hevertük ki a szilveszteri
bál fáradalmait, február 14-én
farsangi bált rendeztünk. Az
ízlésesen terített asztalokat
80-90 fő ülte körbe, a későn
jövőknek alig tudtunk helyet
szorítani. No de sok jó ember
kis helyen is elfér! Színvonalas műsor, tengeri- kásás töltött káposzta, élőzene gondoskodott a' jó hangulatról.
Külön örültem annak, hogy a

zord időjárás ellenére a gyárhatékony segítséget kapunk.
telepi Béke Klub tagjai teljes
Azért a község megítélése
létszámmal
jelen
voltak.
szempontjából sem közömMondhatnánk, nem nagydobös, hogy van-e valamilyen
log, de szerintem a település
civil szervezete.
két részének közeledése, ba- - Forrásként fel tudjuk haszrátkozása szempontjából óriánálni az előd Szeretet Nőegylet tapasztalatait, célkisi jelentőségű. A két klub vetűzéseit. Elgondolom, hol
zető nagyon jól összedolgozik.
tartanánk már, ha akkor is
Nemrég értesülhettünk arról,
támogattak volna bennünket, és nem meredek falak
hogy Sóstón a Krúdy Szálló
vettek volna körül. A nyugfelújítása befejeződött. Nem
díjasklubnak csaknem az
is gondoltuk, hogy hamarosan
láthatjuk. Egy magyar - nótaegész vezetősége onnan került ki.
est keretében gyönyörködhettünk a pompás épületben.
- Végül - de nem utolsó sorban - László Károlyné,
Szép jövőt jósolok klubunkAranka személye, szervezőnak, hiszen most kedvezőek a
kézsége, és az őt segítők ötfeltételek:
letei, önzetlen munkája ga- A hivatal és a képviselőrantálják a szép célok elérétestület támogatja. A Polsét.
Nyilvánvaló, hogy
gármester Úr például mindmozgósítani,
embereket
két rendezvényünket meg.felrázni" csak azok tudnak,
tisztelte, és a képviselőakiknek van hely- és embertestület néhány tagjától igen
ismeretük, és sem az időt,

sem a fáradságot nem sajnálják, olykor a pénztárcájukat sem kímélik.
Szenes Iván dalszövegénél
maradva a "tízévesek", ...
ötvenesek, hatvanasok birtokukba vették a kultúrházat. A
"húszévesek", .Jiarmincasok'' ,
.megyvenesek"
még kívül
vannak az intézményen. Jó
lenne, ha őket is mozgósítaná
valaki. A személyi és tárgyi
feltételek adottak, vonzóvá
kell tenni számukra a közös
együttlétet.
Nem igaz, hogy ez a falu érdektelen! Foglalkozásainkat
hétfő délután 17.00 órától
tartjuk, melyre minden nyugdíjas érdeklődőt szeretettel
várunk!
Lisovszki Györgyné
vezetőségi tag

In Memorian Dr. Mező András
(1939-2003)

Tisztelt Olvasó!
Nemrég távozott el az élők sorából az irodalom professzora .Nyírbogdány Díszpolgára".
A következő két írásban rá emlékezünk.
Emlékeim dr. Mező Andrásról
Midőn emlékeimet kutatom dr. Mező Andrással kapcsolatban, Váci Mihály sorai jutnak
eszembe:
S míg tettemet emlegetik,
s komoly szavakkal nevezgetnek engem,
ó'k dicsekednek, büszkén, énhelyettem:
- "Közülünk származik!"
Bár dr. Mező András 1939. november 28-án,
Vasrnegyeren
született,
nevelőfalujának
Bogdányt tekintette. Azt a Bogdányt, amely-

nek a történetét szenvedéllyel kutatta, és amelyet mindvégig megőrzött a szíve csücskében
és tudományos dolgozatokban tette országszerte ismertté.
Bölcsészdoktori
értekezését Nyírbogdány
földrajzi nevei címmel a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
1965-ben summa cum laude eredménnyel
védte meg. Ennek alapján avatták 1966-ban
egyetemi doktorrá. Három évvel később,
1969-ben jelent meg Csermely Tibor és Németh Péter társszerzőségévei egy községünkről írott tanulmánykötet, amelyben a helység
középkorának történetét írta meg. Az 1996ban megjelent habilitációs téziseit tartalmazó
kiadványban
így vall Nyírbogdányról:
"Nyírbogdány a nevelőfalum; ennek nyelvjá-

rását sajátítottam el, hataranak szinte minden
részén dolgoztam, így ismertem annak minden pontját és nevét, személyes kapcsolatban
álltam a település lakosságának nagyobbik
részével. Érthető tehát; hogy a már egyetemi
hallgató koromban kiformálódott, alapvetően
nyelvtudományi és történettudományi érdeklődésem, valamint tanáraim iránymutatás a és
biztatása olyan téma kidolgozására ösztönzött, amelyben leróhatom falumnak az általam érzett adósságaim egy részét (... )".
Öt évvel ezelőtt nagy örömmel bábáskodott
az általam összeállított lakóhely-ismereti tankönyv megszületésénél. Sohasem felejtem el
azokat a pillanatokat, amelyeket a főiskolai
szobájában töltöttem. A sűrű elfoglaltságai
ellenére órákat beszélgettünk Bogdány múltjáról. Megdöbbentett az a szeretet, amellyel
településünkről szólt. Így készséggel vállalta
a kötet lektorságát is. Izgatottan vittem a kéziratot, amelyet két héttel később a következő
szavakkal adott vissza: .Micsoda összecsa.pott .munka!" Meghűlt az ereimben a vér.
Látva kétségbeesett tekintetem, megenyhült,
és a kezembe adott egy olyan bírálatot,
amelynek az elolvasása után akkor én voltam
a világ legboldogabb embere. Éreztem, hogy
elfogadott. Értékelte a teljesítményemet, a
munkámat és az alázatot, ahogy a feladatot
megközelítettem. Majd egy órát beszélgettünk a sűrűn javított kéziraton, amelyet lelkiismeretesen végig olvasott. Olyan kutatási
tanácsokkal látott el, amelyeket azóta is alkalmazok. Büszke vagyok arra is, hogy bepillantást nyújtott az akkor készülő munkájába,
amely hónapokkal később meg is jelent. A
könyvtáram legértékesebb darabja ez a kötet,
hiszen egy olyan ajánlást írt bele, amely erőt
ad a levéltári és könyvtári kutatómunkárnhoz.
1997-ben a község vezetése dr. Mező Andrásnak a Nyírbogdány Község Díszpolgára
kitüntető címet adományozta. Településünkön ő volt az első, akit e kitüntetésben részesítettünk. Méltán lett díszpolgárunk, hiszen
nyelvtudósként egész életművévei mind a
községen belül, mind országosan és nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést

szerzett, mely hozzáj árult a község jó hírnevének öregbítéséhez. Emlékszem, amikor a
református templomban átvette a kitüntetést.
Rosszul lett, ki kellett vinni a templomból.
Pár perc múlva visszatért, és beszédet mondott, megköszönte szeretett községe ajándékát. Egy kicsi emelvényre állt, de a hangja és
alakja betöltötte az egész templomot.
Most dr. Mező András távol a falujától, Budapesten alussza örök álmát. Emlékét őrizzük
meg kegyelettel, s javaslom, hogy a település
közalapítványának neve legyen: "Dr. Mező
András Közalapítvány Nyírbogdány Község
Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért".
llyés Gábor
In Memorian Dr. Mező András
Általános iskolás korában ismertem őt meg,
amikor a községben népművelői feladatokat
is elláttam. A szervezőmunkám nagy segítője
volt a szegény sorsú, nagy családba született
fiú. Jól szavalt, szépen énekelt, szerénységévei, közvetlenségével, segítőkészségévei kitűnt társai közül.
2003. december utolsó napján halálhíre szomonian érintett. Halálának napján fájdalma-

san szép emlékek jutottak eszembe. Ö játszotta diákként a Sári Bíró című darab főszerepét, s ezt énekelte:
"Cigány vagyok, árok partján születtem,
még egy csillag sem ragyogott felettem.
Kő a párnám, sátor az én palotám,
könnyes szemű cigányasszony az anyám.
Süvölt a szél, nemsokára hull a hó,
Az lesz majd a síromon a takaró.
A síromra ne boruljon senki sem,
Mert odalenn, már nem fáj nekem semmi
sem."
Becsületes, példamutató élete, szorgalma
példaként álljon mindenki előtt.
Nyugodjon békében!
Fischer Gyuláné

Nyírbogdányi

Sport Egyesület

Szabadidősport

Nyírbogdány SE vezetősége a következő:

Év elején részt vettünk a hagyományos
RISZ kupán, ahol az önkormányzati dolgozók csapatai küzdhettek meg a kispályás
fociban. Sajnos nem sikerült megvédenünk
a bajnoki címet, mivel csak 4. lettünk.

NYSE Elnök: Oroszi István

A jó idő közeledtével egyre több sportolási
lehetőség lesz a mozgást szeretők részére:
-

Március 29-április 2-ig a Kazinczy-hét
Áprilisban részt veszünk a Nyuszi-futáson
Május 1-én 9-15 óráig sportnap
Május 21-22-23-án kirándulás a Magas
Tátrába
Május 27-én Kihívás Napja (mindenki
mozogj on legalább 15 percet.
Júniusban lesz a Samsung- futás
Július 5-6-7 -8-án Tiszavasváriban tábor a
gyerekeknek
Július 23-28-ig a Balatonon tábor a gyerekeknek
Ősszel ismét túrázunk 3 napot, amely
még szervezés alatt van.

Labdarúgás
2003. decemberében közgyűlé st tartott az
egyesületünk, ahol új elnököt és új vezetőségi tagokat választottunk. A régi elnökünk
munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva kérte,
hogy fogadjuk el lemondását. Bár próbáltuk
a maradásra rábírni, tudjuk, hogy egyéb
tényezők is közrejátszottak az elhatározásában. Nem titok, hogy szinte egyedül végzett
minden tevékenységet a csapat körül, nem
kapta meg a kellő támogatást, így elment a
kedve az egésztől. Tudjuk, hogy továbbra is
szárníthatunk rá, hiszen a hazai meccseken
főrendezőként segíti munkánkat. Ezúton
szeretnénk megköszönni munkáját és továbbra is számítunk a segítségére.
Az előbbiekből okulva próbáltunk egy
olyan vezetőséget kialakítani, akik igazi
csapatként dolgoznak. Felkérni olyan edzőket, akiket a játékosok és a nézők is elfogadnak, hiszen csak így lehet eredményes a
szakmai munka.

Labdarúgó szakosztályvezető:
Csire Sándor
Szabadidő szakosztályvezető: Léka József
Elnökségi tagok: Lakatos Pál
Dr. Szepesi András
Bata Imre
Potor József (új tag)
Lisovszki Sándor (új tag)
Labdarúgó szakosztály-vezetőség
Dókus Róbert
Lisovszki Sándor

tagjai:

Szabadidő
szakosztály-vezetőség
Berki József
Ifj. Szilágyi Ferenc

tagjai:

Labdarúgó edzők:
Sinka Lajos - felnőtt csapat
Csire Sándor - Ifi csapat
Lisovszki János - serdülő csapatgyermek korcsoport
(1991-92)
Oroszi István - gyerek korcsoport
(1993- 94)
- gyerek korcsoport
(1995-96)
A fentiekbőllátható, hogy a szakmai munka
komollyá vált, hiszen minden korosztálynak
van edzője. Ezek a fiatalok heti 2 alkalommal edzenek. A gyermekkorcsoportnak eddig is tartottunk foglalkozásokat, hiszen az
NYSE a Bozsik-program kezdetétől aktív
résztvevő. Határozott tervünk, hogy mindenáron indítunk ősztől serdülő csapatot a
megy ei II-es csapatok serdülői között. Ez az
a korosztály, mely még nem igazán fér be
az ifi csapatba, de nagy része már leb allagott az általános iskolából. Évek óta tapasztaljuk, hogy elkallódnak ezek a gyerekek és
nincs közvetlen utánpótlása az ifi csapatnak. Reméljük pár év múlva már kötelező
lesz serdülő csapatot indítani, mert a felnőtt
csapat felkerül a megy ei II-be. Ez nem elérhetetlen, mi vel nagyon sok tehetséges
gyerek foci zik különböző korosztályokban.
Rájuk lehet építeni!

Itt szeretnénk megköszönni Lukács Lászlónak, hogy 2003-2004-es őszi szezont játékos edzőként irányította. Továbbra is számítunk Rá mint játékos, hiszen még mindig
vezéregyéniséget látunk benne.

Ezúton köszönjük a szponzorok segítségét
is, elsősorban a községi Önkormányzatnak,
valamint a KING Kft-nek, a CSÖSZIG Bt.nek, a ZÖLD Bt.-nek és Lisovszki Sándornak.

A Nyírbogdány SE 2004. évi tavaszi sorsolása

MERKÖZÉS
Nyírbogdány - Rétközberencs
Petneháza - Nyírbogdány
Nyírbogdány - Nyírtass
Döge - Nyírbogdány
Nyírbogdány - Gégény
Szabolcsbáka - Nyírbogdány
Nyírbogdány - Lövőpetri
Tiszabezdéd - Nyírbogdány
Nyírbogdány - Tiszatelek
Zsurk - Nyírbogdány

DATUM
KEZDES
2004. 04. 11.
15.30
2004.04.18.
16.00
2004.04.28.
16.00
2004.05.02.
16.30
2004.05.09.
16.30
2004.05.16.
17.00
2004.05.23.
17.00
17.00
2004.05.30.
2004.06.06.
17.00
2004.06.13.
17.00

Az ifjúsági mérkőzés 2 órával korábban kezdődik, mint a felnőtt mérkőzés!

Oroszi István
elnök

Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor.
A szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Mátyás Sándorné, Terdik Tibor,
Tóth Ferenc, Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné.
Készült: M-KIRA Bt. Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2004.

•

