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ÚjévikÖilOOtŐ !

Akarácsony a bh és a szeretetümepe, Számunkra a karácsony a családi együttlétet,
pihenést és rreleg otthont jelenti. A karácsony l1 varázsIatát valószínűleg mindnyájan
ismejük Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az
ünnepnek, trégis a karácsony éj misztikuma, cscx:Iája nem múlt el Ez az ünnep,
rrelynek valódi tartalma a legeleverebben él ma is. Kanksonyeste minden
elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a
csend még teljesebb. De nem csak egyedül élünk ezen a földön. Mindenki köré
rregértő és got1daOCOOóCSaláddGlt, jó rdcoookat, nyitott szivű 00nlt:0kat, rregértő
isnrr&öket kívánok Kívánom továbOO,hogy akinek a munkája, szerencséje vagy a
sorsa megadta, hogy élvezheti az élet ajándékait, tucljon alázattal fordulni azok felé,
akik valamiben hiányt szenvednek. Akik pedig segítségre szorulnak, tuclják rréltósággal fogadni mások jó szándékát.
A 2004. esztendő sem ígéJkezik sem könnyűnek, sem feszültségrrentesnek. Ugyanakkor nem feledheljük, hogy a
világ nagy dolgai, a poliíika és a gazdaság viharai elvonuInak felettih1k, s közben ~1qJ.iák magukat mindennapjainkOO.
Az idő múlik, az cserények jönnek, rrenrek, de Mi itt maradunk egymásnak, Nyírl:x>gdányinak Felel&ségünk
abból áll, hogy soha ne kelljen szernlesütve, szégyenkezve néznünk azok szerrébe, akikre az élet bámely pillanatában
sziikségünk lehet.
Márai sándor szavaival kívánok minden kedves nyírl:x>gdányi lakosnak Kellemes
Karácsonyi Ürmepeket és Boldog új Évet!
,,ÉSMÉGIS, MAIS, ÍGY IS, ÖRÖKKÉME1'M'lTADAZ:ÉlEf.
CSENDESENADJA,KÉfKÉZ7FI,AREGGELTÉSADÉllJfÁNf,
AZAIKONYTÉSACSll.AGOKAT,
AFÁKFÜllDfIUATÁT,AFOLYÓZÖI.DHUliÁMÁT,
EGYEMBERIS'aMPÁR~,
AMAGÁNYTÉSAIÁRMÁT!
ME1'M'lTADMILYN'IGAmAGVAGYOK,
MILYN'IMEGAJÁNDÉX<Yl.OIT,
MICSODABÖSÉG l\1INDF1IlNAPSZAKBAN;l\1INDF1IlPILlANA1BAN!
AJÁNDÉKEZ, CSODÁI.ATOiAJÁNDÉK.
AFÖIDIG HAJOWK, ÚGYKÖSZÖNÖMMEG!'

Balogh 1íbor
Polgánnester
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önkonnányzati hírek
A Bogdányi Híradó 2003. augusz1usi 2. számának
rregjelenése óta a képviselő-testület a következő
fontosabb döntéseket hozta:
A Jóléti tó beruházásának továbbfolytatása ce1jából
felhagyott agyaggOOörtájrendezése érdekében txllyázatot
nyújtott re a képviselő-testület a KOO1yezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium .Zöld Forrás" pogramiáa, a
tájrendezési feladatok telvének elkészítési költségeire. A
tájrendezési telv elkészítésével a Horizont-Plan Bt
(Nyíregyháza, Mező út 10-12.) lettrregbízva
A képviselő-testület 2003. szepereber 12-i ülésén az
önkormányzat 2003. 1 félévi gazdálkOOásáróI szóló
reszámolót tárgyalta rreg, A testület rregállapította, hogy
2003. 1 félévben a műkOOési revételek teljesítése 48,6
o/o-DS volt, rrely időarányos teljesítésnek felel rreg, Ez a
teljesítés összese 'öl.700 ezer forintnak felel rreg, A
közpcnti költségvetéstől kapoa támogatás 52,35 o/o-ban
teljesült, mintegy 101.488 e R összegben, Az első félév
során működési hitel, illetve bérl1itel felvételére nem
került sor. A kiadások teljesítése a módosított
előirányzathoz viswnyítva 44,82 % volt A személyi
~
a bér és járulékai időarányos teljesítést
mutattak. Dologi kiadásoknál a teljesítés azért volt
alacsonyabb, mert a készletreszerzések, kmbantartási
költségek a második félévi kiadások között fognak
jelentkezni.
ÖSSZeSSégében a költségvetés első félévi teljesítéséről
elmondható, hogy a revételek és a kiadások teljesítése
egyensúlyban van.
A testület az önkormányzat 2003.
gazdálkOOásáróIszóló beszámoló; elfogadta.

1

félévi

A szociális eIlátásokról szóló 17!2ffi2. (XI.15.) számú
önkormányzati rendeletet azért módosította a képviselőtestület, mert a házi segítségnyújtást végzi) gondozónők a
vonatkozó jogszabály alatJ.ján feladatukat a községben
három gondozási körzetben kell, hogy ellássák.
Egy gondozási körzet a gyártelep, két gondozási körzet
pedig a községben került kialakításta
A gondozási közetek utca szerinti beosztása rregegyezik
a szavazóköri beoszrásokkal.
Az önkormányzat. képviselő-testülete a fenntartásában
műkOOö oktatási-nevelés intéznényekben
- a

2003/2004. nevelési évben - indítható csoportok illetve
osztályok számát a következők szerinthatároztarreg:
Napraforgó Napközi Otthonos ÓVoda (NyíIOOgdány,
Kőrösi Cs. S. út 3.) indítható csoportok száma: 4 csepot
NyíIOOgdány, Gyártelepi tagintézrrényben az indítható
csoportok száma: 1csoport
A KaZIDCZYFerenc Általános Iskola, Szakiskola és
Alapfokú Művészetoktatási lskoIáOOn 16 általános
iskolai osztály, 3 szakiskolai osztály, és 2 napközis csoport
indításakerült engedélyezésre.
Agyártelepi tagintézményten 2 általános iskolai osztály
és 1napközis csoport indítására keriilhetett sor.
A 2003. szeptenmi ülésén a képviselő-testület a
Községi Könyvtár és MűvelOOési otthon alapító ok:iratát
módosította, rrelyben az intézményt Székely Elek
Művelődési Ház és Könyvtámaknevezte el
A testület az intézmény Szervezeti és MűkOOési
Szabályzatát isjóváhagyta.
2003. október 16-án a képviselő-testület a
településköZfXX11 fejlemésére pályázet beadásáól
döntött. A pályázet a polgámeseri hivatal külső
rekonstrukciójárn, a művelOOési ház ~,
buszváró ellielyezésére, valamint az egészségház előtti
teriilet díszbtnkolására terjed ki.
A beruházás 35.052.555.-R-oo kerül, mely összegből
31.547 .325.-R támogatás igénylésére került sor.
Aképviselő-testület döntött a Ouninus RT által a községi
általános iskola épületének, valamint a polgárreséri
hivatal épületének belső világítási rekonstrukciójára tett
cYánlatáróLrrelyet elfogadott. A beruházás bruttó 8145
M forint összegét 10 év bédeti futamidő alatt 78.(XX).-R/
hó +ÁFArerleti dfj megfizetése rrellett vállalta atestület.
Aberuházás mindkét épüleben rregvalósult
A képviselő-testület csatlakozott a Szalx>lcs-SzatmárBereg Megyei Szilárdhullirlék Gazdálkodási Program
keretéren létrehozott Nyíregyháza és Térsége
HulladeKgazdálkOOásiTársuJáshoz.
2003. november 25-i képviselő-testületi ülésén a testület
falugyűléssel egyre kötött közmeghallgatás tartásáról
döntött. A községben a közrreghallgatás tartására 2003.
december 3-án, míg agyártelepen 2003. december 4-én
került sor. A közmeghallgatáson a polgárrester
beszámolt az önkormányzat 2003. évben végzett

IllllI1k4járóLés tájékoztatót rlJtt a 2004. évi költségvetési
kOllCeIriéIDl .
A képviselő-testületnek dr. Mező Zsigrmnd vállalkozó
házkrvos a háziorvosi szolgálat ml.lIl.k4járólszármh re.
A beszárrokr a képviselő-testület elfogadta.
A képviselő-testület rregtáIgyalta az önkormányzat
2003. évi háromnegyed éves helyzetérőL valamint az
önkormányzat 2004. évi korcepcióiáa
készített
előteIjesztést Mindkét anyagot a testület elfogadta.
A jövő évi költségvetési koocepció fóbb elképzeléseit a
polgánreser közrreghal1gatásra készített beszámolója
tartalmazza.
A képviselő-testület Családsegítő és Gyerrrekjóléti
Swlgálat alapításáról döntött A részben önállóan
gazdálkodö költségvetési SZeIV 2004. január l-ével kerül
megsmvezésre. Az iI1téz1reny fó feladata a szociális
étkeztetés, házi segí'
yújtás, a csaláísegítés és a
gyerrrekjóléti szolgáltatási feladatok elIátása. Az
inténreny
munkáját 5 fóvel kezdi meg, Az
inténrenyvezetői állás betöltésére nyilvános pílyázatot
hird:tett rreg a testület, rrely pályázati kiírás a Szociális
Közlönyben fog rregjelenni.

javítása ce1jából ügyfélszolgá1ati iroda helyiséget
alakítottunk ki. Az ügyfélszolgá1ati irodában egy
ügyintéző 2003. december 31-ig rmnkanepokon 8-tól
12 á:áig, 2004. január 1-től hétfótől csütörtökig 8-tó116
á:áig, péoteken 8-tól13 óráig fogaclja az ügyfeleket
Az ügyfélszolgá1atot ellátó ügyintéző fogaclja az ügyfelek
beaíványait, ezen kívül átmeneti segély, rendszeres
szociális segély, ápolási ctg, lakásfermtartási támogatás,
közgyógye11átás, teIretéSi segély, első lakáshoz jutók
t:áImgatáSa, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
rmzgáskOOátozottak
támogatása,
rendszeres
és
reIXlkívüli gyenrekvédehni tármgatás iránti kérelem
nyomtatványokat lehet tőle kémi, ilyen irányú
kéreltreket át lehet adni. Átveszi a gépjármű adóval
kapesolatos, iparűzési adóval kapcsolatos bejeleméseke;
adóigawIá<; iránti kérehreket Az ügyfe1szo1gá1ati
irCX:láOOn
lehet SOIkatOnai szolgálatra bevonult részére
bevcoulási sege1y iránti kérelmet leadni, rehabilitáiós
eljárást kezderrényezni,
kereskedelmi mííkcmi
engedély iránti kérelrret benyéjtani, l..akásépítési
kedvezrrénybez igazolást kémi. Az ügyfélszolgá1atot
ellátó ügyintéző fogaclja az ügyfelek bejeleméseít,
panaszait, s2iikség esetén jegyzökÖl1yvezi awkat.

Tájékoztatiuk: a TIsztelt Lakosságot, hogy a polgámesei
hivatal B épületéren ügyíélíogadási kfuilrrmyek
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afaJugyíiJéshez -az önkonnányzpt 2oo3.évi teve'kenységérá7, az önkonnányzpt 2004. évi költségvetési koncepciójáról

TIszteltFalugyillés !
Nyúbogdány
Község
Öokrrrnányzati
Képviselő-testülete
2003.évben az önkormányzatokról
szóló töIvényren. előírt 6 ülés helyett
eddig 13 alkalommal ülésezett. Az
üléseken eddig közel (í) napirendet
tárgyalt rreg , 6 rendeletet alkotott ,S
70 határozatot haz.ott A testületi
üléseken
s:zilletett dönt:ésekről
igyekeztünk a Bogdányi Hírndéhm
tájékoztatni a lakosságo, rrelyet
Hm példányszámban készítettiink
eL S kézbestenük
Első testületi ülésén döntött a
képvi3elő-testület
4
éves
cikJusprogramjáról is, melyben

meghatároz/a a településfejlesztés és
a közszolgáltatások fejlesztésének
j'óbb ce1jait Év elején a képviselőtestület elfogadta a 2003. évi
költségvetését
4(f).563/XXJ.-Ft
bevételi és ugyanennyi kiadási
.f1JösszcggeL
A
költségvetési
egyensúlyt akkor 16.221/XXJ.-Ft
hitel felvétel telVezisével tudtuk
bt10sítani
Az
önkonnányzpt
gazdálkodását
e
rendeletben
SZPhá1yowttak szaim a jegyziJ, a
Pénziigyi
Biwttság
a
könyvvizsgáló, belső ellenőrök teljes
odqfigyelése melleu folytatja A
képviselő-testület meg- tárgYalJaaz 1
fe1évi gazdálkodás
helyu!térá7
készitett beszdmdá; s a legutóbbi

novemberi ülésén fogadta el az
önkonnányzpt gazdálkodásának -%
éves helyu!térá7adott tIíjéko?JaWst.
A Pénzügyi Bizottság is rregállapította, hogy a revételek és kiadások
teljesítése időarányosarr rreg- felelő.
A betervezea hitel felvételére edfig
rrég nem került sor, és rrég
rmmkabér hitel felvétele sem vált
szükségessé. Mindez az átgondolt,
takarékos
költségvetési
gazdáIkOOásnakköszönhető.
Az év elején nagy mtmkát jelentett

az önkormányzat számára a hó
eltakaritás
rregszervezése
és
pénzügyi
finanszírozása.
A
rendkívüli időjárás okozta többlet

költségekre
a
Megyei
Teriilet:f{j1esztési
Tanácshoz
tármgatási kérehret nyújtottunk re,
akik 732.637.- R-tal tárnogatták a
váratlan kiadást Szintén e feladatra
nyújtott anyagi segítséget a Boksz
Kft bruttó 500.00).- R összegben
EImn:Iha9Uk, hogy a hó eltakaritás
megszervezése sikeres volt

önkormányzat nem szívesen tette
rreg, de fejleszteni csak sqját
revételből leln. A sqját revételt
pedig csak racionális gazdálkodással
lehet bizrosítani,

Az óvcx:la épületét tavasszal a
szakértő
életveszélyesnek
nyilvánítctta. Az új óvcx:la telve
eIkészillt, annak rnegépítéséhez
Szintén ez év elején sikerült tármgatási kérehret nyújtottunk re a
rregvásárolnia az önkormányzatnak Megyei Teriiletf~1esztésiTanácshoz
a MOL Rt-től az érteKesítésre vis maior támogatásrn valamint a
rreghirdetett
ingatlanokat. Így Pénzügyminisztéumhoz rendkívüli
önkormányzati tIiliYdonba került a beruházási táImgatáS elnyerésére.
művelődési ház, SJX11pilya-játszótér, Pályázahmkat - értehnezési vita
orvosi -rendelő, fi.irdő és az utak. miatt - nem támogatta a
Hasznosításukra
vonatkozám
TeriiletfEjlesztésiTanács. 2OO4.-ben
várjuk a lakosság elképzeléseitis.
újabb IXllyázatot:nyújtunk re.
TISZtehFalugyűlés!

TIszteltFalugyűlés !

Az intézrrények
mí.ík~
rrellen az önkormányzat figyelmet
fordít a település tisztaságám, a
lakókfulyez.et rendezésére. Ennek
érdekéren 2003-ban 2 alkalommal
közhasznú
feliil , saját erőből - az intézmé- pályáznmk
az évben
nyek működő képE@- gének fog1aIkoz.tatására.~
összesen 45 fó dolgozott az
biZt!HtáSáhOZ,
a
k~
önkonnánwAA
feladatok önkormányzatnál közhasznú vagy
eIIátáSáhOZ az ál~
iskoJánál közcélú foglalkoztatás keretében.
19.481.00)
R-ot,
az óvodai Fzek: a dolgozók folyamatosan
nevelésre l2.2ffi.oo)
R-ot, a t:isztí~áka közteriiletet,az elkerülő út
közművelődési feladatok ellátásárn rrelleni teriiletet., elkészítette1c a
óvcx:la
keÍítését,
3.405.00J.- R-ot biztosítor; Ez gyártelepi
a
~
35.095. (0).- Ft, rrely elvégezték a gyátelepen
összegeket az önkormányzat a sqját szennyvíz- átemelő áthelyezését,
revételéből - elsősorban az nyáron füvet nyíltak, ősszel
iparűzési
adóból
1lKlja csapadékvíz árkot t:isztítottak, s télen
finans:zirozni. Fzen kiadások nagy havafognaklapáolni,
része bér és a jámlékos terhek, ezért
Gondot fordítottunk a közteriiletek
fontos, hogy a létszám szükségletet virágosításárn, rrelyet
szinén
az ellátottfeladatnak rreg- felelőerr- táImgatOtt a Boksz Kft és a
folyamatosan vizsgáljuk. Így került
Bogdányperol Kft.
su" a konyhai tevékenység, az
fejlesztésérekiirt
óvodai nevelés pénzügyi Bizottsági A település kÖZfXX1t
phare
pályázatra
az
önkormányzat
átvilágítlli;át követően, létszám
összefogással
leépítésre. Ezt a lépést az Kistérségi
Az önkormányzat továbbra is
legfontoolbb feladatának tekinti az
inézrrények műsödőképességének
biz.ta;ítását. Az önkormányzat
2003.évben az állami nonnatíván

rregvalósuló településköz- JX)I1t
rehabilitáló - címrrel IXllyázatot:
nyújtott re. Pozitívelbírálás esetén
su" keriilne a Polgár"rresteriHivatal
külső
rekonstrukciójára,
a
Művelődési Ház mfumlékvédelmi
előírásoknak megfelelő ~,
a két intézmény valamint az orvosi
rendelő előttielőkert díszbmkolására,
köztéri bútcruk elhelyezésére,
TIszteltFalugyűlés !
A szennyvízreruházás befejezése
után sok lakó fordult hozzám és a
képviselő-testiilet tagjaihoz azzal a
problémával, hogy bűz van a
faluban,
Mint
kideriilt
a
szennyvíztisztítókapocitása nem volt
elégséges, ezért azt bővíteni kellett A
szennyvíz tisztítáelep bővítésének
építészeti része refejezOOött, a
gépészeti, techoológiai szerelés
folyamaiban van. A beruházás
összköltsége kb. 20 Mó R, rrelyremint folyamaban lévo bernházása
2004. évben nyújt re
Nyírlx>gdány-Nyír1ura-Sényő
Önkoonányzata közösen pályázatet
Hosszú ideje húzódik már a
gyártelep bekapcsolása a busz
törregközlekedésbe,
A tervek
eIkészi.iltek. azt a buszforduló
telvezett helyérek tIiliYdonosa, a
MÁv Rt, t(fU;ZOC vélerrenyezte .
Jelenleg ott tart az ügy, hogy a MÁv
Rt-vel a teri.ilet használatára
vonakozóari rreg kell állapodni.
A képviselő-testiilet CIÖntOO: a volt
vályogvető teriiletének további
tájrenck2éséről
FJ:IreZ
a
beleegyezését adta a HOOOOOgyi
Nemzeti
Park
Pályázatot:
nJ'lYtottunk re a ~
telveinek elkészítésére, ennek
elbínílásarrég nem tOOént~.

Ugyancsak pályáznmk, de döntés
még nem született, a községi
sportpályafelújít:ásárn.
TIszteh Falugyűlés !
A
2004.
évi
költségvetés
kOIlCe)rióját legutóbbi ütésén
tárgyalta a képviselő-testillet Az
előzetes számítások szerint az
önkormányzatok több bevételre,
mint idén, nem számíthatnak. A
kÖZ{X)ntitámJgatáSOk, az egyre
szűkÖlebb sqját bevételek a
működési, fenntartási, szociális
felOOatdcellátásárasem elegerdőek
Emlékezzünk

Ezén nagy hangsúlyt kell fektetünk
pílyázatokon
való
sikeres
részvételre, ahhoz,
hogy
a
telep.ilésünk tovább frjlOOhessen.
Több férumon elhangzctt hogy a
pályázatokori való eredtrényes
részvételfeltétele engede1yestervek
rreglée, mivel a pílyázat kiírásátóla
benY®ásig nagyon kevés idő áll
rerxklkezésre.
Ajövő évi költségvetésren - az
in1:éz1n3nyek
műkOOtetése,a
kötelezőfeladatokellátásamellettszeretnénka csapadékvíz elvezető
renclszerrekonstrukciójatervét

elkészíttetni,s biztosítanikívánjuk az
óvodaépítésérez szükséges sqját
erőt szükségletet

Tiszelt Falugyűlés !
Az

önkormányzat
2003.évi
l11llI1ktijárólérintőlegesen, általam
legfontosabbnak
tartott
eserrényekről számoltam be.

Balogh 11bor
Polgánnester

meg pár szóban a 2003. augu ztus 20-ai eseményekről

A délelőtt folyamán
a hivatalos
ünnepség
keretében
kenyérszentelés, koszorúzás
és a díszpolgári
cím átadása történt, míg délután
változatos
programok
szórakoztatták
a kedves
érdeklődőket,
melyet a Polgármesteri Hivatal és a
Művelődési
Otthon szervezet,
és
széleskörű szponzorok támogattak.
Nekik
ezúton
is
köszönjük
segítségüket.
Képviselőtestület
14/1995.
számú
rendeletében
Nyírbogdány Község Díszpolgára címet és Nyírbogdány Községért Kitüntető Díjat alapított.
A kitüntetésekkel
kívánjuk elismerni a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket
szerzett személyek és szervezetek teljesítményét,
mellyel maguknak elismerést, községünknek
jó hírnevet szereztek.
A

(XLI.)

Az elismerést

augusztus

20.-a alkalmával

rendezett

községi ünnepségen

kell átadni.

A Képviselő-testület
2003. június 30-án Lisovszki József Nyírbogdány, Dózsa György u. 14.
szám alatti lakos részére (aki a képen látható Balogh Tibor polgármester és Angyalossi Zsolt
református lelkésszel együtt) a községben végzett kiemelkedő
társadalmi tevékenységének
elismeréseként Nyírbogdány Községért Díjat adományozott.

Balogh Tibor
Polgármester

~ÖnkonnányndiHírek
A Cigány Kisebbségi
Önkonnányzatehnúlthónapjairól
Akisebeségi önkonnányzat 3
pílyázatot adctt re.
1.

ÖiZ1ÖIldfj
pilyázat

2.
számítógép pilyázat az
önkonnányzatrészére
3.
cigánytele{rlc
körillményeinek javítására.
A legutóbbi testületi ülésen Vadászi
Mihály a Cigány Kiseooségi
Önkonnányzat
elnöke
nagy
0CöII1Ire1 tájékaztatta a testületi

tagokat, hogy mind a 3 pályázatunk
sikerrel
járt.
Így
az
önkonnányzatunk
~át
számí~l
fog rendelkezni, és
rregrn500lunk rrég hatékonyabOOn
dolgozni,
A gyerekeknek már IregkeZdOOÖtt
az a.ztöndij kifizetése.
A cigány telepek javítására 2 millió
R-ct pályáznmk, ele sajnos csak
~XX)JXX)-R vissza nem térítendő
táImgatáSt nyertünk. Ebben a
PrOgrarnJ:Xmminden cigány család
ingyen 1 db 120L mű- anyag
szerretgyíijtőt fog kapni, továbbá

kOOlyez.etiinket rrentesí~
a
szerrétől
Szándékunkban
áll
fűnyíró gépeket venni, amit az egész
község rendben tartásárn is szívesen
fekgánlunk
TovábbIa is figyelemrrel kíséjük a
pályázatokat, és minden leretőséget:
rregmg<rlunk, hogy minél tOOb
sikerespilyázatot nyerhessünk.
Ezúton szeretnénk megkOOzörmia
Polgánresteri Hivatal dolgozóinak,
hogy az éven is segítették
munkánkat.

KeJI.Em(sKarácsonyiÜnnepekaéiBddog Új Évakívánmmkmindmkedvesolvasónak!
J~JÓLsefué
Kisebbségi képviselő

Közkménytk
TIszteltnyírlJogdányi lakosok'
TIsztelettelkérem önöket, hogy hozzátartartozójuk halála esetén minél hamarabb értesítsék Buzás András Terretőőrt
a 42/232-501-es telefonszámon, vagy személyesen a Vasvári pál II Tl. szám alatt (a terrerő mellett), a temetés
időpon9ának egyeztetése és a síthelyválasztás miatt.

Balogh 'llbor
Polgánnester

ÓVODÁINKÉLElÉBÖL

Szépülő, SlÍIleJedő óvoda

végez majd.

Fddiné pethő zita

A PoIg,árrn$eri Hivatal jóvoltáOOl az ősz folyamán
rregszépült, szí.neseb1:ivált a Gyártelepi óvcx:la.
A régi, rozsdás, szalarlozott kerüés helyett újat kapoa
az intézmény.
A feltűnő, ám kellemes lila szin új varázst adctt az
amúgy is ~
életű ovinak.

Tagóvoda vezető
Köszöoetet mondunk azoknak a kedves szülőknek, és
vállalkozóknak, akik egész évben önzetlenül segítették
óvOOáinkat.

Kelletres Karásónyi Únnepeket és Boldog 0i Évet
kívámumk mirX:Ienkedves nyúbogdányi óvodásnak és
csa1ácljaiknak,valamint támogatóinknak a Napraíorgó
Napközi otftxxla; ÓVOOa valarrennyi dolgozója
az éj:Xilet nevében

A közhasznú munkások keze nyomán eltűntek: az
elöregedett bokrok, fák, rregtisault a kenrés környéke,
Világa;abOO.vált a terület összhaása

0i

járda készült, körmyeboé
rregközelítésé;

téve

Mátyás sándorné

Ezúton is köszönjük l1liI1OOJkirekaz eddigi és ez utáni
munkáját, rrelyet óvodánk szépü1éséért végzett vagy

,,Narxaforgó -Sporthét' az óvodában

CÁvdavezt:tő

Sportverseny akéki vendégovisokkal

KÖNYVfÁRIHÍREK

Üdvözlöm aBogdányi Híradó
OM9it
E hasábon még rem kívánok
beszamolni a 2003. július elsejét
követő eseményekről, - mivel ez az
esztendő még nem ért véget,- ezt
rreg fogom termi a jövő évi
Bogdányi Híradó első számában
Annyit
azon1:m tudomására
szeretnék
hozni
a
tisztelt
Nyúbogdány lakosainak, bogy

intézményünk neve rregváltozott,
rrelyet
a
képviselő-testület
6412003. (IX12.) számú határozata
juttatott éJ:vényre.0i nevünk:
S'likeIy F1ekMűveliiJisiHÚl.és

könyvtár
A jövő évben tervezern a révaó
ünrepséget, hiszen ennek némi
anyagi vonzata is fehnerii1,és ezt az
idei költségvetésből finanszirozni
remlehetséges.

Igazából csak néhány gondolatot
szeretnék MJÍlIa
vetni az
elkövetkezendő teIveimről Első
SOOm. a fiatalsághoz és a
nyugdfjasokhoz fOIdulok.
&ynálattal vettem tudomásul, bogy
a vitafórumra - amit a legutóbbi
cikkemben hirdettem, - kevés
számban jelentek g.
Kitartó ember lévén, rem fogom
feladni azt az elképzeléseIret, bogy

egy ifjúsági és egy nyugdfjas
egyesületet alakítsunk. Nyílván ezt
egyedül, magamnak nem tudom
rregalkotni, ezért isrrételten
kémém a tisztehnyugdfjasokatés a
fiaralokat, keressenek fel, és
vitássuk rreg nézeteinket Fnnek
elősegítése érrrkélxn
terveim
között szerepel egy kizárólag
nyugdfjasoknak szervezett előadás,
melyre 2004. januátjáhm kerül sor,
és azért lenne fonto; a minél
nagyobb részvétel, mivel a műsort

külöoböző nyugdfjas klub tagjai
adnák,
ezáltal
bepillantást
nyernének a már műkOOő
nyugdfjas klubok életére. Az
előadás icJőIx>n~áIDl szOCólap
foonájáhm
értesíteni fogom
Nyírbogdány nyugdfjasait
Kérem
a
tisztelettel
nyugdfjasainkat, minél töbren
jelenjenek rreg a fent emIített
rendezvényen.

k~meg,~
el a tartalmas SlÓrakonisukkal,
l:JaSnlO5
időtiitffiükkeJ.
~

Végezetül, re nem utolsó sahm,
kívánok Nyírbogdány lakosainak
békés, boldog Karácsonyt, és
sikerekbengazdag ÚJ Esztendőt.

Thztdettd

A fmt emIÍtfUfk a fiatalokra ~
vonatkomak, őket ~ kénm,

K~György
Igazgató

SZÍNHÁZNÉZŐBEN
,,. •.AZ ÉDESANYÁMAZfMONIYfANEKEM BÁRHOL BÁRMI VÁR, CSAKAJár
TEGYEM.
Hiszjóra szjj}ettünk, hisz mind azirt vagyunk, hogy a viJágjobb legyen egy kicsit általunk. .. "

/MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY JÓ MINDHAlÁLIG!
részünk: sem gyereknek, sem
felnőttrek.

elfeledtettevelünk a napi goncbkat
A~
az egyik kartársnőm
rregjegyezre:
vajm
lesz-e
A szinház csillogása elvarázsolta a
Ieret&.ége az atlxmagyott, 5
,,falusi" gyerekeket. A teleVÍ7iOOoz
éves, egészségi kárOSOOáSSal
szokott apróságok egy más Vi1ágOO
született gyenreket fejleszteni, a
ketültek. Ahol azt is rreg kell
világ
3{XÓ
dolgaira
tanítanunk nekik, hogyan kell
nlcsOOáIkoztatni? Fnnek
a
felliajtanunk a szék ülől#t,
gyereknek ugyanis 5 éves kora
hogyan illik ráü1ni, s nem pedig
ellenére 3 szóOOláll a szókincse.
felállni annak karf.íjára. Évek óta
Bíztattuk egymást:, hogy igenis
Ö'iZtÖIlÖZZ.Ük
a szülőket, ne
elhozzuk őt is jövőre, talán az ő
küldjenek
gyennekeikkel
,,rqx:>gtatnivalóf', innivalót a nevelésének is rreg lesz az
eredménye, (Az ilyen gyenreket
s:zi:nházln Nem illik zavarni a
t.ÖbbSZOC
kell ölre venni, könnyeit
,,a;enci:í'
hangos
letörölni, átölelni, rroodókázással.zaskózizegésseí". (az autóbuszon
énekkel beszélni tanítani, mint az
fogyasztctták el az ,,egyfoona"
egészségesen sziiletett~okat.
kifli, visszafeléjövet az ,,elpilledt"
Terápiás gyakOOatokkalmozgásán
társaságot ,,egyfoona" ivólével
ügyesíteni.) Reméljük, hogy ő is
hűsítettiik. A szinházhm előkerült
fuilni fog hasonlóan szép
egyik gyermeküknek zsebéből
előadásoknek
palasintává lapított ,,dugi túróAjól rregreIld2ett darab értéke az,
rúdi", még szerencse, hogy nem a
hogy a modem világhoz szokott
A színházi előaíás első percei szék láttakámt. ..)
gyerekekkel megismertette a
abban erősítettek meg bennünket,
A két felvonásos zenés-táncos Móricz Zsigmo korabeli világot,
hogy kétségeink ala{Xalaook
darab gyerekszereplői, és az a diák csínyeken a legkisebbek is
voltak. Sok szép darabot láttunk
isrrerős színészek JXmldéSjátéka jót nevettek A ,,csendek", az
már, re ilyen élményben nem volt

TOOb,
mint
tíz
éve
~
a
NAGYCSOPORIDS óvodásaink
a nyíregyházi Móricz Zsigmond
S:zinházOOn. Ez évben kicsit
kétkedve szerveztük a bedetek
vásárlását.
Hogyan
vigyük
óvodásainkat már a NEVELÉSI
ÉV ElEJÉN erre a ,,a felnőtteknek
inkább való", komoly darabrn? A
46 különOOző személyiségű és
vérrrérsékletű ~
hogyan
fogjuk .rregőrizni"? Végig fogjáke ülni figyelemmel-türelemmel a
több mint 2 ón1s sziIxlarabct?
Hiszen ennek a kerosztálynak ez
nem
jellemző
sajátffisága.
(legtOCh<iz.crtartósan 20-tói 40
percig köthetők le.) Netán zavarni
fogják a nagyobb türelemmel
renddkező,
már
iskolás
közönségtársukat a míélveasben,
;~tPlT.<"?
vagy a szírészek ~1\l:Il..

időnkénti gyermeki beszólások
arról győztek meg bennünket,
hogy az átdolgozott regény
közvetítette a gyenrekeknek szánt
erkölcsi roondanivalét A SZínrOO
egyszeriíségével és az iskola világát
megjelenítő tárgyaival alkalmas
teret adott a mozgalmas, táncos
jelenetekhez is. A fag~n
egymásba kapaszkodó, a míijégen
krn:solyázó szereplők látványa
rrég a szírlházht egyáltalán nem
járók lelkét is rnegrnelengetné.
Ami különösen büszkék voltunk,
hogy egy nyírbogdányi 5.
osztályes gyenrek,
KOVÁCS
DÁVID alakította az egyik
diákfószereplőt Mert ennek a
tehetséges fiúnak, a képességeiben
benne van agyártelepi
óvoda
óvónőinek rrnmkáia, agyártelepi
iskola
cx:laadó
nevelőinek
fáralozása. Az őt tanító tanárok
jelenleg a községi iskolában
járulnak hozzá, hogy - a napoora
néha nég 2 előadásban is
,,elfáradt''- Dávid szerrélyiségét
foonálják az iskolai anyag szelektív
közvetítésével
(a
szülei

fáradozásával kiegészítve)

jelenetekben Misit megvédő tanár
Köszöniük óvodásaink szüleinek, szerrélyisége hitette el velünk
felnőttnézőkkeL hogy talán rrég az
hogy
lehetövé
tették:
egyeteIret is érderres elvégezni- a
gyenrekeiknek ,,pír fagyi árával"
mai világban is- azért, hogy e nem
a béde; rnegvásárlását. Valamint
becsült, időnként sok nehézséget
azt, hogy szírlházht indulva ünnepi
adó pályát válassza valaki. Hiszen
öltözékbe indították gyenneküket
olykor bosszabb időnek kell eltelni
ezen a napon óvodába Nekünk
ahhoz, hogy egy diák vagy netán
pedagógusoknak kötelességünk,
annak
szülője
megérezze,
hogy elvigyük ilyen értékes
megértse,
nem
EllENE
előadásokra a gyerekeinket, annál
haragudctt, l:osszank<Xlott egy
is inkább, mivel közülük töb1:m
nevelő, hanem ,,ÉRlE'. S
hárányes helyzetfuk.
legtöbbször a diákba fektetett
ovisainkat hogyan érintette rreg az mtmka
csak
évek
múlva
előadás?
érzékelhető.
Az egyik

nilmozgásos gyerek így

kért lx!rmünket hazafelé rreret
"óvó néni, én inkább nem járok
,,kun--fu"-ra, csak minden nap
jöjjünk színházOO! Két gyerek a
színházl:xS1 kijövet .kóusban'
isrrételte az előadás egyik refrénjét
,,bűnös, bűnösll!" Ebből a két
szóból érzékeltük, hogy a
,,ROSSZAT' elítélteK, a ,,.lÓ', a
,,BECSÜlEIES"
szereplő volt
kedves Sl1:ÚIlUkIa

Szillőknek,
nagyszülőknek,
óvodásoknak,
iskolásoknak
.yánljuk, hogy nézzék meg e sok
értéket közvetítő előadást Érte1<es
csaláfi elfoglaltság lehet akár a ten
hóna{rl<ban is.

Nem fogják megbánni!

A darab vidám, és tcrokszOOtó

Rendkívül
footos, hogy
amikor gazdagíthatóa
gyerekek
érzelemvilága,
-és ez elsősorOOnal8év
alattiéletkoc,akíig a művészeti nevelésre,
abefogaíás
feJ1esztésére
helyez&ljék ahangsúly
Ezt ismerték fel KOVÁCS DÁVID szülei. Elvitték őt
egy tehetségkutató válogatásra, ahol gyerekszereplőket
kerestek a ,,Légy jó mindhalálig" c. CIarabhOZA
Móricz Zsigmond Színházban úgy Játták, hogy a jó
II1O'ZgáSÚ, és jó énekhangú gyerek tehetséges, s lesz

annyi kitartása, hogy a sokszoc kimerülésig fáasztó
próbákat, előadásokat .végigdolgozza". Kovécs
Róbert és Ábrán Andrea szülők sok áldozat árán
szervezteK és szervezik rreg ma is az ötödikes
gyermekük napjait, a próbákra és előadásokra való
beszállításá, Ez év augus7tllsától a vakáció napjai heti
12 nap kivételével JXÓbákkal teltek (9 órától du. 4-ig,
néha este 9-ig. A SZ.ePteI1lOO' közepi fóp'óOOig az
utolsó béen este 10-ig is keményen játszottak. Mivel
Dávid vidéki, ezeken a napokon egész nap a
színházban mamdt.)
A nyírbogdányi általénos és művészeti iskola diákja a
zenés darabban orczyt, ajeles tanulótjátssza.
A számára kedves, de fárasztó, az áll~
nagyban rnegteIhelő elfoglaltságct, a ,.szjnészetet"
össze kell egyeztetni a tanulással.
szüleinek, a
jelenlegi tanárainak köszönberően és az ő kitartásának
és szorga1mának eredrrfilyeként eléri, hogy az életren
is ,jeles" tanuló, nem::sak a darabI:m.

Jó érzés volt a nyírOOgdányi-gyártelepi kisfiú játékát
nézni a tOObitehetséges gyerekszereplő között.
A karácsonyi ÜI1I1e{XXalkalmából álljoo itt azoknak a
pedagógusoknak a neve, akik óvodás kOIáhm. a világ
dolgaira r.i:sOOáIkoztatták, később a betűveés és az
Köszöoet illeti őket:
Földiré pethő Zita
Tóbiásné Hegedüs Mária
POOrTIbomé (Klárika) óvó nénik
BOOnárné Basó Ibolya (alsó; O'iZ.tályfónöke)
Szabó Antalné (Gizi nérú)
Dudicsné Baldi Erika

olvasás tudományára rregt:anították, s jelenleg is a
községi általános iskolában azon fárOOOZnak, hogy a
tanulástés a ~átszástegyütt
végezbesse sikeresen.

pásztomé HsjzerZsuzsanna
Gergely Fnikő
Hernich László
TIrol László (jelenlegi O'iZ.tályfónök)
Sarkadi Laios iskolaigazgató.

SPORf
Diáksport
Atlétika
Akövetkező versenyeken vettünk:Iészt:
S~
- Váltófutás NyírOOgdányhm. az 1, Il, Ill, lY.

kercsoportnak

- Terernatlétika az 1,Il, korescpotnak

- Egyéni versenyek a Ill, lY. krn:sqxxtnak
AIIl, lY. krn:sqxxtnakfebruár elején lesz f~ pályás atlétikai verseny.
Máreiusban mezei futóversenyeken veszünkrészt lI1ÍIXb1 korc<qXX1tm.
LabdaJúgás

Diákolimpia
ŐSSzel mind a négy koccsqxxtbanindultunk a diákolimpiai selejtezőkön, andy tavasszal folytatódik. Az 1 és a
lY. koccsqxxtban 1 helyen állunk. AIIl koccsqxxtban 2 helyen 1 ponthátrármyal, míg a Il koccsqxxtban a 3.
helyen állunk.
Kiemelkedő eredmények
NyírOOgdány - Ibrány 5: 1 (1995-96-0s) NyírOOgdány - Buj 5:0 (1995-96-0s)
NyírOOgdány - Nagyhalász 6:2 (1991-92-es)
NyílOOgdány - Ibrány 3:1 (1989-<.Xks)
Egyesületi

:Bo-Bk-~
ŐSSzel 46 fóvel vettünk: részt a focitoolákon, ahol az
1991-tő1 1996-ig szilletett gyerekek roékőaek meg
egymással,
A két Derrecseben ren<k2ett kiskörzeti torna után az
alközponti következett, ahol már az 5 cseper legjobbjai
szerepeltek, rnintkiskörzeti válogatott.
Említsük meg ezeket agyerekeket
1996-0s László Andnls

Itt másik 3 kiski:rz.et legjobbjaival találkoztak. Több
szakember állította 00iZe azt az alközponti vá10gat0ttat,
akik
Tuzséron,
Kisvárclán
és
Záhonyban
szerepelbenek a rnegyei döntőn

199M<;
1994-es
1993-as
1992-es
1991-es

Nagy Zoltán, NéImh Szabolcs, Nagy Beoce, Ráz István
Nagy Vikta", Ráz TIOOr,Laczkó András
Sipos Dávid, Mihalovics Zsolt, Márton Norbert
Hamvai Attila, Rózsa Ncrl:m
Berlá Richárd, papp Zoltán

December 1-én volt Nyíregyházán a Bozsik-program
jövőjéről tájékaz.tató, a Magyar Lalxlarúgó Szövetség
Ut:ánpótlásáért felelős vez.etőjétől Elmondta, hogy bár
csökkent a tárrngatás az állam részéről azért jövőre
folytatOOik a program Terveink szeint heti két
edzéssel készülnek mgd a gyerekek a külöoböző
tornákra.

Serdülő és ifi kerban pedig 00jn0ki rendszerben
játszhatunk a NyírOOgdányi Sport Egyesületren.
Reme1jük a mintegy ro iskolás kmi, rendszeresen
focizó gyerekekre lehet építeni!
Így IÉ" év múlva komolyabb tervei is lebetrek a
nyírOOgdányi lalXJanígáSnak.

S~
Ebben az évben a következő reodezvényeken lehetett részt venni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Februárban RlSZ kupátnyert az önkoonányzat csspaallrányben
Május 1-én SJffiNatrt tartottunk gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak.
Május 10-11-én .Oxigén túra" a Bükkben,
Május T1~ a Kihívás Nar.ja
Júniusban samsung futóverseny Nyíregyházán.
Június 23-26 -áll S{X)l1táborTIszavasváriban.
Augusztus kiníndulás a Balatooon gyalog, vonattal, hajóval.
8. Szepereber Mischlen futófesztivál Nyíregyházán.

Az aUgUSZ.tUSOOn
rregjelent Bogdányi Híraddxm
részletesen olvashattak ezekről a programokIúl

senkit nem kellett altatni. Reggeli után nrl1ettünk a
.zsákba macska túníra" hiszen leesett a hó és ráhullott a

Azótakiníndultunk

MátráOOn· kt&er ' ,
a
lS o
vegen.
\bltunk sástón, ahol fantasztikus kilátáSOOn lehetett
részünk, arrennyiben Iregmásztuk azt a fúnStomyot,
melyetnégSzegedrőlhoztakide.
TováI:XJbuswztunk Mátraszentimrér, ahol a tájházat
16trvr:lttlllr meg, maid egy i='7i szlovák nemzeti ételt, a
~
fogy~'"t:>cl
ebédre, Gyalogtúrával
Mátraszentistváma igyekeztünk, ahol a Vidróczki

falevél így csúszott és puha volt a talaj. Hmm
magasságOOl lementünk (ill m-ig, m9d vissza,
közben ,~'
10-12 km-t FhXJre {XX11
hazaéíímk Mindenki büszke volt magára, hogy ilyen
nehéz túrát képes volt kibími. Hazaúton megálltunk
nég Mátraházán, Mátrafiired:n Innentől elaka faka:it
a vidám társaság. Már itt rnegfogadtuk, hogy a
következő n.íránk az Alasony Tátnfum lesz 2004.
tavaszán. ŐSSzelpedig irány a Magas Tátra

csárda volt a végre'l Közben a három falu templomát
is rregtekintettük És indultunk a "csúcsra"! Ez
Kékestetőt jelent, ahol a szállásunk volt A bátrabOOk
leszálltak Mát:rnházán és ,,1ábbusszaI" tették meg az
utolsó 34 km-t A kiadá; vacsora után diszkóztunk!

December
1G-én Mikulás kupát renck2ünk
gyerekeknek (1995 és utána sziiletetteknek).
Azévvégétdecemter20-án(swmOOton)egy
teremfoci tanával zárnánk, ahol 3+ 1 fós C8aJ:'XlIDk
versenyeznek.

Olvassuk el hogy mi a véleményük a kiráodulásokon részt vett gyerekeknek

1.

Bükksz.entkenszt: (Szi.lágyi Pálma) Mit is íiliatnék erről a jó kis tábcnól? pl azt, hogy jól éreztem
magam és szerintem mindenki, aki ott volt Maga a hely verázslatos volt A tiszta, jó levegőn több gyalogtúrát is
tettünk. Így nem CSOOa,hogy a 00SégeS ered és vasera mindig elfogyott &ténként labda és ~
vívtunk. Nekem tetszett a táboc

2
'lklavaw.íri:
(Zsíros Dolina) 2003. június nyarán Tiszavasváiban SJXll1tábCrllan voltunk. Nagyon jól
éreztük magunkat SOOt strnndoltunk, és a táborban játszatunk, SJXX1Dln.mk: pl: kosádabda, foci, ping-pong, stb.
Faházaldxm laktunk, az ellátás is jó volt A tálxxhoz közel volt sok minden pl strand, POO:a, bolt Renélem ti is
kedvetkaptok és velünk tartottok 2004. nyarán! Szeretettel vánmkmindenkit!
3.

Balaton:(liíszJó Eszter) A balaani táborban nagyon jól éreztük magunkat. Egész héten ragyogóan

sütött a nap, ami azt jelentette, hogy ~
tudtunk fürdeni, sok helyen játunk, tOOrekköz.OO:rreg1átogattuk a
1llianyi-félszigetet és Siófokot is. Utaztunk kornpon, myÓl1, <E túráztunk is. Az az egy hét, amit ott töltöttünk
CSa:Iálata;an telt el

4.

Mátra:(Bírá Eszter, Vaskó Erzse1Jet, Marincsdk Roland) Nagyon jó volt a Mátnfum. A~ gyönyörű

volt, a levegő friss. Hó is volt, és ez rrég élvezetesebbé tette a túrákat. Izgalmas volt a keskeny hegyi utakon sétálni,
vigyázva arra, hogy le ne csissznnk a jeges, havas ösvényről A hieleg sem zavart minket abban, hogy jókat
nevessünk, hógolyámmk. Megérte elrrenni!

Itt szeretnénk k~
rendezvényeinket!

mondani a Bogdányp& Kft.-nek és a Bogdány-Hús Bt-nek, hogy támogatták

()r(Eli

István

Testnevelő

Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi ÖnkonnányzatJar.ja Felelős kiadó: Baloghlibor.
Aszerlcesztőség tagjai: MargiUainé Horváth Ágnes, Mátyáoi Sándorné, Thntik Tibor,Tóth Ferenc,
V~Emei1eÁgota.
Felelős szeIkesztő: V~ ErneseÁgota.KözreműkOOOtt: Boda Mihályné.
Készült M-KIRABt Nyomlaüz.eméren
Nyíregyháza 2003.

