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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ!
Újévi köszöntő
"A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Fenyőfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szivekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a Karácsony békét és örömet!"
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Nyírbogdányiak!

Ahogy a család az ünnep idején visszatekint az elmúlt esztendőre, a nagyobb család, a község
is számot vet. Miként a naptárban az évek egymás után jönnek, úgy épül évről évre, tégláról
téglára a község és környéke.
Gyarapodtunk az idén is: új orvosi rendelőben folyhat a gyógyító munka a gyártelep en,
hosszú és fáradságos munka után sikerült a gyártelepi buszfordulót is kialakítani, és
megtörtént a polgármesteri hivatal akadálymentesítése.
De maradt teendőnk is: vigyázni mindarra, amit megteremtettünk, mert így tudunk a lerakott,
biztos alapjainkra tovább építkezni. Vannak még rendbe hozandó épületeink, egy nagy feladat
az új óvoda megépítése vár ránk, és más szépíteni, csinosítani valónk. Nagy örömünkre jövőre
megépül a 4. számú főút elkerülő szakasza, mely a község közúti forgaimát remélhetőleg
csökkenteni fogja, így a Kossuth utcán is kisebb lesz a forgalom.
Ez a munka azonban nemcsak a kövek egymásra rakását jelenti, hanem az emberi kapcsolatok
gazdagítását is. Hisz a köveknek csak az emberek adhatnak életet, az emberi munka és
erőfeszítés teszi az egyének sokaságát közösséggé. Olyan közösséggé, ahol az erős a saját
tehetségéből és munkájából boldogul, de képes arra is, hogy segítse a gyengébbeket,
szolidaritást érezz en az elesettekkel, s jószívű természetességgel cselekedjék azért, hogy ők is
emberhez méltó életet élhessenek. Bízom abban, hogy a jövő évi Országgyűlési választások
sem fogják ezt a közösséget megosztani, és ugyanolyan jó hangulatban, szeretetben fogunk
együtt ünnepelni, szórakozni a közös rendezvényeinken, mint 2005-ben.
Remélem és kívánom: legyen lehetőségünk az újesztendőben is valóra váltani terveinket.
Legyen hozzá erőnk, egészségünk és kitartásunk. Legyen egymást tisztelő és segítő
meg értésünk és bölcsességünk. Legyenek társaink, akik egy mosolyt, hitet és erőt adnak
mindehhez. A község valamennyi polgárának magam, a képviselő-testület
és az
önkormányzat munkatársai nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben
gazdag Boldog Új Évet kívánok!
Balogh Tibor
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyírbogdány
község
önkormányzati
képviselő-testületének fontosabb döntéseiről
az alábbi tájékoztatást adom: .

meg. A fennmaradó
20 %-ot, azaz
25.876.253.-Ft-ot önkormányzatunknak saját
forrásból kell biztosítania. A közbeszerzési
eljárás
lefolytatásnak
előkészítése
megkezdődött.
Az óvodaépítés
második
ütemére
beadásra
kerülő
pályázatot
várhatóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési Tanács jövő év elején fogja
elbírálni.

A képviselő-testület 2005. február 17-én a
Kazinczy
Ferenc
Általános
Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási iskolát, valamint
a Napraforgó Napközi Otthonos Óvodát
2005. július 31-éveI megszűntette, és ezzel
egyidejűleg megalapította a Kazinczy Ferenc
Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményt.
Tekintettel
arra, hogy a megszűntetett két intézmény
vezetőjének a megbízása is visszavonásra
került,
ezért
a
képviselő-testület
a
megalapított új intézmény élére pályázatot írt
ki.

A képviselő-testület
a polgármester
javaslatára
a
nyugdíj asingatlantulajdonosok
szemétdíj fizetésének
enyhítése céljából módosította a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról
szóló
rendeletét.
A
módosítás szerint ,,50 %-os mentességben
részesül az éves közszolgáltatási szemétdíj
fizetése alól az az ingatlantulajdonos, aki házaspár esetén legalább az egyik fél - tárgy
év január l-jén a 65. életévét betöltötte."

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
vezetői álláshelyre Mezei László sényői
lakos,
valamint
Sarkadi
Lajos
a
megszűntetett oktatási intézmény igazgatója
adott be pályázatot. A képviselő-testület zárt
ülésen
titkosan
szavazott
a pályázók
személyéről. A két pályázó egyike sem kapta
meg
a
képviselő-testület
minősített
többségének (7) igen szavazatát, így 5 éves
intézményvezetői megbízásra nem került sor.
2005. július 18-ai ülésén a képviselő-testület
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
vezetésével 2005. augusztus 1. napjától 2006.
július 31. napjáig Homonyik
Csabáné
nyírbogdányi lakos, helyi pedagógust bízta
meg ..

A közszolgáltatási szemétdíj fizetése alóli
mentességet a polgármester - hivatalból, a
rendelkezésre
álló hatósági nyilvántartás
alapján - minden év január 1-31 között
határozattal engedélyezi.
A szociális
igazgatásról
és szociális
ellátásokról
szóló
1993. ev! Ill. tv.
módosítását figyelembe véve, egyes szociális
ellátások helyi szabályairól új önkormányzati
rendelet
megalkotására
kerül
sor. A
rendszeres
szociális
segélyezésseI,
az
időskorúak
járadékának,
ápolási
díj
megállapításával
kapcsolatos hatáskör az
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe kerül
2006.
január
l-jével.
A
szociális
rászorultságtól
függő pénzbeli ellátások
közül a lakásfenntartási támogatás, átmeneti
segély,
temetési
segély
továbbra
is
igényelhető.
A
természetben
nyújtott
szociális ellátások közül a közgyógyellátást
biztosítja az önkormányzat testülete arra
rászoruló kérelmezőknek.

Tekintettel arra, hogy az intézményvezetői
határozott idejű megbízás rövidesen lejár,
ezért a képviselő-testület 2005. november 30ai
ülésén
az
intézmény
igazgatói
álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki.
Örömmel tájékoztat juk a lakosságot, hogya
100 férőhelyes óvodaépítés első ütemére az
Észak-AlföldiRegionális
Fejlesztési
Tanácshoz benyújtott pályázatunkat a tanács
pozitívan
bírálta
el, és a beruházás
megvalósítását
117.592.788,.- Ft-tal
támogatja, amely 80 %-os támogatásnak felel

Az országgyűlés
- a családtámogatási
rendszer
átalakításával
egyidejűleg
módosította a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényt. A
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törvény módosításait
figyelembe véve az
egyes
gyermekvédelmi
ellátások
helyi
szabályairól
önkormányzati
rendelet
megalkotására került sor. A módosítások
következtében a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás megszűnik, illetve az beépül a
családi pótlékba. A pénzbeli és természetbeni
ellátások közül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt,
valamint
rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást lehet igényelni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
iránti kéreimeket az önkormányzat jegyzője,
míg
a
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultságot a képviselő-

testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága
bírálja el. A személyes gondoskodás körébe
tartozó gyermekjóléti ellátások közül a
gyermekjóléti
szolgáltatást,
gyermekek
napközbeni ellátását, gyermekek átmeneti
gondozását
biztosítja
az önkormányzat,
valamint szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
A
helyi
önkormányzati
rendeletek
megtekinthetők
a polgármesteri
hivatal
hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető
a polgármesteri
hivatal ügyfél szolgálati
irodáján.

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvényről
Az Országgyűlés megalkotta a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL. Törvényt,
amely 2005. november 1. napjától lép
hatályba. A törvény fontosabb rendelkezéseiről az alábbi tájékoztatást adom:

jogszabály
a közigazgatás
szolgáltatási
jellegét hangsúlyozza, a hatósági ügyintézést
is szolgáltatásnak tekinti. Célja az, hogy az
ügyfelek számára a hatóság ne riasztó
közhatalomként
jelenjen
meg,
hanem
segítőkészséget mutató partnerként.

E törvény az államigazgatási eljárásról szóló
1957. évi IV. tv. helyébe lép. A törvény
felsorolja
a hatálya alá nem tartozó
ügyköröket,
pl.
szabálysértési
eljárás,
választási
eljárás, népszavazás
stb. A
jogszabály szerint a hatóság az ügyfelek
számára jogot állapít meg (pl. építési
engedélyt ad ki), kötelességet határoz meg
(pl. gépjárműadó fizetés), adatot igazol (pl.
anyakönyvi kivonat), nyilvántartást vezet (pl.
lakcímnyilvántartás)
hatósági
ellenőrzést
végez, tagsági viszony létrehozásával és a
tagsági
jogviszony
megszüntetésévei
kapcsolatos ügyekben határoz. Ezekkel az
ismérvekkel
definiálja
a hatósági ügy
fogalmát. Törvény új vonása, hogy a
klasszikusan hatóságnak elismert szervek
mellett a közigazgatási hatóságok közé
sorolja a köztestületeket (pl. kamarákat). A
törvény új tartalommal szabályozza a nem
magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet
nem ismerő ügyfelek anyanyelv használatát.
A hatóság hivatalból köteles gondoskodni
arról, hogy az ügyfelet a magyar nyelv
ismeretének hiánya miatt hátrány ne érje. A

Kimondja, hogy a hatóság nem kérhet az
ügyféltől olyan adatot, amely más hatóság
jogszabállyal
rendszeresített
nyilvántartásában szerepel, vagyis a jövőben
nem az ügyfélnek kell egy-egy bonyolultabb
eljárásban
a
kéreimének
különböző
mellékleteit
beszerezni.
Az
ügyfél
választhatja azt is, hogy nem megy be
személyesen
a Polgármesteri
Hivatalba,
hanem a kérelmét informatikai eszköz útján
nyújtja be. A törvény a hatósági eljárás
három
szakaszát
különbözteti
meg:
alapeljárást,
jogorvoslati
eljárást
és
végrehajtási eljárást. Az alapeljárás eddig
ismert szabályai számos új rendelkezéssel
bővültek. Új intézményként gondoskodik a
törvény a tanú védelemről. Garanciális
szabályokat
kapott a titokvédelem.
Új
lehetőség a méltányossági
eljárás. Ha
jogszabály
nem zárja ki, mód nincs
ellenérdekű ügyfél a hatósági határozat
módosítása nem sért közérdeket és a
végrehajtás az ügyfélre méltánytalanul súlyos
hátrányokat ró, a hatóság méltányos döntést
hozhat. Részben új elnevezést kaptak a
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hatóság döntései. Az ügy érdemében a
hatóság
jövőben
határozattal,
eljárási
kérdésekben végzéssel dönt. Bővebb jog
keret et kapott az ügyfelek közötti egyezség.
Az alapeljárás mellett számos változás
következik be a jogorvoslatok rendszerében
is. A törvény külön választotta az ügyfél
kéreime alapján elbírálható jogorvoslatokat.
Külön rendelkezések szólnak a hivatalból
lefolytatandó
döntés
felülvizsgálati
eljárásokról. Új végrehajtási szabályokat
alakított ki a törvény a hatósági akaratban
foglalt döntések érvényesítésére. Új állami
végrehajtó szervezeteket kell kiépíteni. A
törvény pontosan definiálja az eljárási
költség fogalmát, megállapítja annak egyes
összetevőit. Lehetőséget
nyújt, hogy a
szerény anyagi körülmények között élők
költségmentességet
élvezzenek.
A

I

törvénynek számos új alapelve van. Az
alapelvek nem közvetlenül jelennek meg a
jogalkalmazásban. Azt szolgálják, hogy a
hatósági jogalkalmazót segítsék a törvény
szándékainak megértésében. Az alapelvek
segítséget nyújtanak az ügyfeleknek is a
hatósággal
való
együttműködés
problémamentes kialakításában. Tartalmilag
bővült az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és
gyakorolt jogainak védelme. Alapelv a
törvényelőtti egyenlőség. Összetettebbé vált
a hivatalból való eljárás elve. Az ügyfelet
megilleti a tisztességes ügyintézéshez való
jog. Kiemelt súlyú az ügyfél jogorvoslati
joga. Új elv a költségtakarékosságra való
törekvés, a hatékonyság növelése.
Tóth Ferenc
jegyző

A PÉNZÜGYI ÉS VAGYONNYILATKOZATOT

BIZOTTSÁG
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HÍREI

így ez bevétellel kieséssei
önkormányzat számlájára.

Nyírbogdány
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2005. november 30-án
megtartott testületi ülésén megvitatta és
jóváhagyta
az önkormányzat
2005. Ill.
negyedéves
költségvetési
gazdálkodását,
melynek
teljesítéséről
az
alábbiakban
tájékoztatom Önöket:

jár

az

Gépjárműadó bevétel: ezen jogcímen
7.354.000.-Ft folyt be, 66,85% teljesítést
mutatva. Itt némi lemaradás mutatkozik a
11 milliós tervezett összeggel szemben.
SzJA bevétel: 67% teljesítést
melynek összege 67.792.000.-Ft.

A Ill. negyedéves gazdálkodás elemzése az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 79. §-a alapján készült el.
1.

ELLENÖRZÖ

mutat,

Központi
költségvetésből
kapott
támogatások:
84,86%-ban
teljesültek.
Ezen jogcímen valamivel több, mint
időarányos
a teljesítés.
Az állami
költségvetés ez év szeptember 30-ig
223.516.000.-Ft-ot
utalt
át
az
önkormányzat
számlájára.
Jelentősen
emelkedett
ez az összeg ÖNHIKI
(Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetbe
Került
Önkormányzatok
pályázatra
kapott 50.172.000.-Ft-al).

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat, bevételei a módosított
előirányzathoz
viszonyítva
75,67%-ban
teljesültek. Ez időarányos teljesítésnek felel
meg.
Működési bevételek: 73,93%-ban teljesültek.
Ezen bevételt 4 fő jogcímen érte el az
önkormányzat.
Az intézmények bevétele 12.202.000.- Ft
volt.

Közcélú foglalkoztatásra 8.473.000.-Ftot kapott az önkormányzat.

Iparűzési adóbevételből: 31.139.000.-Ftot ért el az önkormányzat. Ez az összeg
40 millió Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt
év azonos időszakában. Ennek oka, hogy
a MOL Rt. üzletágai megszűntek, vagy
más székhelyre tették át működésüket,

Egyes szociális
36.884.000.-Ft-ot
költségvetés.

feladatok
utalt át

ellátására:
az állami

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél
sajátosan alakult a teljesítés 39,91 %-ban
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realizálódott ez a bevétel, mivel nem
kaptuk meg a betervezett 58.730.000.- Ft
fejlesztési célú hitelt az óvodaépítésre
beadott pályázatunk 1. ütemére. (Azóta
már
sikeres
pályázata
van
az
önkormányzatnak
az óvodaépítés
1.
ütemére.)

időarányosnál, és ez a jó. A takarékos
költséggazdálkodást
mutatja
az
előirányzathoz viszonyított 371.289.000.-Ftos teljesítés.
Működési kiadások: ezen kiadás nernnél az
intézmények kiadásait vesszük számon.
Az intézmények saját bevételekből történő
kiegészítése a következő:

Amennyiben
figyelembe
vesszük
az
előirányzathoz viszonyított teljesítést, úgy az
összesített számok 73,11 %-ot mutatnak a
bevételek
teljesítésénél
404.312.000.-Ft
összegben Ill. negyed éves szinten.
II.

Polgármesteri
Hivatal, Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő Szolgálat, Könyvtár.
Ezen kiadásokra 282.200.000.-Ft-ot fordított
az
önkormányzat,
mely
70,93%-os
teljesítésnek
felel meg. Ebben benne
foglaltatnak a személyi és dologi kiadások
egyaránt.

KIADÁSOK:

A kiadások
teljesítés

teljesítése
valamivel

67,13%-os volt. A
kevesebb
az

- Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 64,76% -ban teljesült ez a kiadás nem 47.192.000.-Ftos teljesítést mutatva. EbbőI40.490.000.-Ft-ot szociális kiadásokra fordított az önkormányzat.
Például:

14.420.000.-Ft
18.373.000.-Ft
5.158.000.-Ft
1.716.000.-Ft

Rendszeres Szociális Segélyre
Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásra
Munkanélküliek Támogatására
Szociális Étkeztetésre

- Felhalmozási és felújítási kiadások: ugyanúgy, mint a bevételeknél a kiadásoknál is
elmaradás van, ezen költségnernnél a teljesítés 30,30%-os, amely az elmaradt óvodaberuházásra betervezett 58.730.000.-Ft meg nem kapott pályázati összeg.
Felújításra több
önkormányzat.
Például:

sikeres

pályázatot

követően

gyártelepi orvosi rendelő kialakítására
Buszforduló építésére
Konyha HACCP rendszer kialakítására

közel

17.000.000.-Ft-ot

fordított

az

6.820.000.-Ft
3.172.000 ..-Ft
6.141.000.-Ft

A kiadások teljesítése Ill. negyedéves szinten
67,13%-osnak felel meg, 371.289.000.-Ft
összegben. A bevétel 5,98%-al több volt,
mint a kiadás, összességében elmondható,
hogy
az
önkormányzat
fegyelmezett
költséggazdálkodásának
köszönhetően
az

A költségvetési év végéig egy hónap van
még hátra. A Ill. negyedévi számadatok az
október és november hónap gazdasági
eseményei azt mutatják, hogy kiegyenlített
lesz az önkormányzat költségvetése az év
végére.

intézmények működése biztosított volt. A
betervezett hitel felvételére ezen időszakban
nem került sor, köszönhetően az ÖNHIKI-s
pályázat elnyerésének.

A

Képviselő-testület

a

beszámolót

az

előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója
rendelet
28.§-a
alapján
elkészült
önkormányzat 2006. évi koncepciója.

Az
államháztartásról
szóló
többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§-a,
valamint
az
államháztartás
működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.

az

Egy koncepció elkészítésekor a kötelező és
önként vállalt feladatokból kell kiindulni.
Figyelembe
kell
venni
a
központi
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költségvetés
által
várhatóan
adott
juttatásokat,
a
saját
jogon
képződő
bevételeket,
valamint
az
esetleges
pályázatokon
elnyerhető
összegeket,
melyeket szembe kell állítani a várható
kiadásokkal.

pontos számok ismeretéig a koncepció
következő mérleg fő összegekkel számol:
681.000.000.-Ft Bevétellel
681.000.000.-Ft Kiadással

melyek egyensúlyát 166.717.000- Ft hitel
biztosítja.
Ebből
37.614.000.-Ft
Felhalmozási
hitel,
129.103.000.-Ft
Működési
hitel.
Az
önkormányzat
5.000.000.-Ft
általános
tartalékot
és
2.351.000.-Ft
céltartalékot
képez.
A
Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési
koncepciót a fenti számokkal egyhangulag
elfogadta.

A Kormány törvény javaslatban fogalmazta
meg a 2006. évi költségvetés irányszámait,
mely alapján önkormányzatunk elkészítette
2006. évi költségvetési koncepcióját. A
koncepció alapvető feladatként határozza
meg az intézmények zavartalan működését.
Csak állagmegóvási feladatokkal számol.
Többletfeladat 2006-ban nem vállalható fel.
Kiemelten kezeli a tervezett, az óvodaépítés
megvalósításával kapcsolatos feladatokat. A

Kovács Istvánné
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság elnöke

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tisztelettel

köszöntöm

a

HÍREI

Az ösztöndíj pályázatunk nem igazán tudott
beindulni,
mert az Ifjúsági,
Szociális,
Családügyi
és
Esélyegyenlőségi
Minisztérium
az
"Útravaló"
ösztöndíjpályázatba olvasztotta be, és ezt az
intézményeknek kellett megpályázni.

Nyírbogdány

lakosságát!

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005.
évben is a mértékeihez képest nagyon jól
működött.
Az évben több rendezvényen is megjelentünk
(május 1., augusztus 20., falunap, cigánybál).

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal egész évi
segítségét, és képviselő-társaim
nevében
kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt!

Sajnos ez évben pályázatot nem nyertünk
csak egyet, mellyel a konyha felújítására
400.000.-Ft-ot
hoztunk el az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzattól.

Vadászi Mihály
elnök

TÁJÉKOZTATÓ
Fogyatkozó természetes
élőhelyek az intenzív szántó
művelés szorításában
A
Nyírség
eredetileg
nagyrészt
tölgyerdőkkel
borított és lápokkal tagolt
vidéke
mára
jelentősen
átalakult:
szántók
és
tájidegen -akácosok,
nemesnyarasok uralj ák, forgalmas
utak, ipartelepek és kiterjedt
lakóövezetek szabdalják fel.

A
Nyírség
tájképének
radikális
átalakulása
alapvető en
az
elmúlt
évszázadok
erőteljes
tájalakító
munkálatainak,
leginkább
a
yírség
lecsapolásának,
a gyepek
beszántásának, a szántók és
az
Észak-Amerikából
behozott
akác
elterjesztésének,
valamint
az
iparosodásnak az eredménye.
Az intenzív földhasználat
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következtében a természetes
élővilág sokszínűsége le csökkent,
a
természetes
élőhelyek állapotát sajnos
tovább rontja a kiszáradás, a
libalegeltetés,
a hiányzó
kaszálás és legeltetés, a
vegyszerbemosódás
a
szomszédos mezőgazdasági
kultúrákbt

1.

Az intenzív földhasználat
kedvezőtlen hatásait már ma

is érezzüle a talaj- és a
talajvíz elszennyeződését, a
tennőréteg
fogyását,
a
termésátlagok
csökkenését,
bizonytalanabbá
váló
gazdálkodást,
a termések
magas
vegyszennaradvány
tartalmát,
az
allergén
gyomfajok
terjedését,
a
növekvő porszennyeződést, a
sorozatos aszálykárokat és
belvizeket.
A természet
védelme
a
gazdálkodás sal összeegyeztethető, sőt sok esetben a
természetes gyepek, vizes
élőhelyek
fenntartásának,
védelmének fontos része a
hagyományosan,
kíméletes
módszerekkel
történő
gazdálkodás.
Ön
a
megfelelő
gazdálkodással
közvetlenül
hozzá járulhat a Nyírség
természeti kincseinek megőrzéséhez, az egészséges és
élhető
környezet
fenntartásához, a gazdálkodási
előírásokat betartva jövedelme lehet az Agrár-Környezetvédelmi pro gram- ból. A
következőkben néhány általános példát hozunk, hogy
mit tehetünk gazdálkodóként

a
természetes
élőhelyek
megőrzése érdekében:
• A gyep, nádas, mocsár, rét
területeket tartsuk meg
jelenlegi
művelési
águkban.
• A
gyepeken
és
mocsarakon
ésszerű
vízgazdálkodással akadályozzuk
meg a talaj
további
száradását,
biztosítsunk egy optimálisabb talajvíz szintet.
• Folytassuk, illetve néhány
helyen indítsuk újra a
mozaikos,
kíméletes
mértékű
kaszálást
és
legelteté st,
a
gyommentesítést.
• Kerüljük
a
gyepek
intenzív
használatát
(felülvetését, tárcsázását,
műtrágyázását,
a libatartást).
• A felhagyott szántókon
segítsük
a gyepesedés
folyamatát (kaszálás). Ha
erdősítünk, azt feltétlenül
honos fafajjal (pl. kocsányos tölggyel) tegyük.
• A gyepek és szántók
mezsgyéjén,
szegélyén
telepítsünk honos fajú fa
és cserjesávokat, erdőket.

• A nádasok aratását csak
fagyos talajon végezzük,
évenként
különböző
részeit
levágatlanul
hagyva.
Az EU LIFE02/NAT/H/8630
pénzügyi
támogatás ával,
megvalósuló
természetvédelmi programunk keretében
most
korlátozott
keretek között lehetőségünk
van
földvásárlásra
egy
rendkívül ritka növényfaj, a
réti angyalgyökér élőhelyein.
A megvásárolt területeken
célunk
biztosítani
a
megfelelő természetvédelmi
kezelést:
a
talajvízszint
emelését vízvisszatartással;
kaszálást, cserjésedés gátlását, agresszívan
terjedő
(inváziós) növények visszaszorítását; felhagyott szántók
gyepesedésének
segítését;
kocsányos tölgyerdő és fasor
ültetést.
További részletekről olvashatnak:
www.e-misszio.hu
honlapon.
Elérhetőség:
E-misszió
Tennészet-és
Környezetvédelmi
Egyesület,
4400
Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Tel: (42) 423-818, 504-403.

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2005.02.17.-i ülésén a képviselő-testület az
iskola és az óvoda összevonásáról döntött.
Az új intézmény vezetésére pályázatot írtak
ki. A 2005. június 29-i képviselő-testületi
ülésen két pályázó közül egyik sem kapta
meg a többségi szavazatot az intézmény
vezetésére.

Az új intézmény neve: Kazinczy Ferenc
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény.
Az intézmény további vezetői:
Simon Lászlóné
ovodai intézményegységvezető
Poór Tiborné - ovodai intézményegységvezetőhelyettes
Margittainé Horváth Ágnes - általános
helyettes
r-r-

2005. július 18-án a képviselő-testület engem
bízott meg 1 évre az intézmény vezetésével.
Az óvodai intézmény-egység vezetésére is
pályázatot írnak ki a jövő év elején.
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A tanév indítása sok munkát rótt az
intézményvezetésre. A szokásos évkezdési
feladatok mellett el kellett készítenünk az
intézmény új házirendjét, melyet a szülői
munkaközösség
és a diákönkormányzat
véleményezése után előbb a tantestület, majd
a képviselő-testület is elfogadott.

Mezei országos bajnokságra jutottak ki
csapatban, mivel a megyei döntőn II. -ok
lettek. Csak Újfehértó csapata tudta megverni
őket, hiszen a 4 iskolát összevonták
gazdaságilag, így már sportban is együtt
szerepelhetnek. Sajnos egyre több egyesített
iskola ellen kell felvennünk a küzdelmet, ami
minden sportágra érvényes. Radics István
egyéniben 3. helyet érte el a megyei döntőn.

Szeptember
15-én
nevelőtestületünk
elfogadta a 2005/2006-os tanév munkatervét,
ugyanezen a napon iskolai szülőértekezletet
tartottunk, nagy örömünkre a szülők több
mint egyharmada megjelent.

- Szűcs Gréta 2. lett a megy ei atlétikai
diákolimpián
100 m-es síkfutásban
és
távolugrásban. Egy pici szerencsével az
országos döntőbe juthatott volna.

Az intézményvezetés legfőbb feladatának
tekinti, hogy olyan óvoda, iskola működjön
községünkben,
ahova szülők, gyerekek
bizalommal jönnek abban a reményben, hogy
kérdéseikre
választ
kapnak.
Nevelőtestületünk az elkövetkező időben igyekszik
jobban bekapcsolódni a község életébe példát
mutatva ezzel a falu egész lakosságának.
Nevelő-oktató munkánkban sikereket csak a
szülőkkel, a hitoktató kkal közösen érhetünk
el, de szívesen fogadjuk minden ember segítő
szándékú véleményét, javaslatát.

- Szanyi Alexandra súlylökésben 4. helyen
végzett a megyei döntőn. Mindkét lány a
Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatán folytatja a tanulmányait. Gratulálunk
és sok sikert a 7 ballagó sportos diáknak!
Labdarúgás
A II. korcsoport (1994-95) nagykörzeti
döntőben
ezüstérmes
lett, míg az 1.
korcsoport tavalyi aranyérem után ismét 1.
lett, így a megyei döntőbe jutott. Itt végül 4.
helyet szerezték meg, pedig több testnevelő
tanár a legjobbnak tartotta a csapatunkat. A
következő
tanulókra
lehetünk
büszkék:
Halász Ádám,
agy István, Sipos Ferenc,
Gondos Zoltán, Radics Bence, Radics
Balázs, Liu Dániel, Moldován Sándor,
Papp Ábrahám, Mihalovics Márkó.

Homonyik Csabáné
igazgató

Diáksport
Atlétika

Gratulálunk!

A 2004-2005-ös
tanévben az alábbiak
szerepeltek kiemelkedően: Radics István,
Radics Viktor, Radics Szabolcs, Berki
Richárd, Janóczki Mihály.

L
Így telnek napjaink ...
A tanévkezdéskor szeptemberben a leendő elsősöket
átkísértük az iskolába. Itt
szembesültek
azzal, hogy
mégiscsak "kicsik", az új
közösségben a legkisebbek.
Kívánnunk
nekik
sikeres

Oroszi István
testnevelő

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
ismerkedést a
betűk világával.
Csoportjaink

számok

és

közül
a
.Katicák'' és a "Sünik"
immár
nagycsoportosként
kezdték az évet. A gyártelepi
"Csiga-biga" csoportban 3
korosztály tölti napjait. A
"Méhecske" és a "Pillangó"
csoportban fogadtuk az új
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kiscsoportosokat.
Az első
találkozás
az
óvodával,
annak emberi és tárgyi
környezetével szinte minden
gyereknél
alapvetően
befolyásolja
az óvodához
fűződő későbbi kapcsolatát.
Ebben
'az
időszakban
mindenfajta
érzelmi megnyil vánulást természetesnek

tartunk. A család és az óvoda
együttműködésének első próbája ez, ami óriási körültekintést, türelmet, és gyöngédséget igényel mind- nyájunktóI. Kedves Anyukák!
Eljön az a várva várt nap is,
amikor a síró hangok helyett
"reggel a kacagás az egekig
ér".
Először vettünk
részt a
szüreti
felvonuláson.
A
készülődés példaértékű volt,
a szülő-óvónő
kapcsolat
fontosságának
kiemelésére.
Köszönjük mindenkinek'
A nagycsoportosok a Móricz
Zsigmond színházban a Vackor című darabot nézték
meg. A Kultúrház szervezésében
pedig
minden
óvódás
a
Hókirálynő
előadást élvezhette.

Az ősz folyamán készült
munkákból tablót készítettünk,
amely
óvodánk
teraszán látható.
Lázas készülődés, várakozás
előzte meg a Mikulás érkezését. Milyen télapóval
szeretnék
találkozni?
címmel rajzversenyt hirdettünk a gyerekeknek. Verseket, dalokat tanultak az
iskola tanulói műsorral csalogatták be a kicsikhez a
Télapót,
akitől csomagot
kaptak. Most a karácsonyra,
a szeretet ünnepére készülünk. Szeretnénk minden kisgyermek szívében is meggyújtani a szeretet lángját,
hogy a karácsony mindig a
legszebb ünnep legyen a
számunkra.

A következő idézettel kívánom, hogy a 2005/2006-os
nevelési évben is legyen
nagyon
sok
öröm
élményünk, a mindennapi
felelősségteljes munkában.
"A gyermek igen is más,
mint mi vagyunk.
Sokkal gazdagabb,
benne
még meg van a lehetőségek
telj essége.
Mi
már
valamilyenné
lettünk. És valamivé ...
De Ö még nem ...
Ha a gyermekre
nézel,
akkor se csak azt lássam,
hogy milyen,
hanem, hogy mivé lehet ... "
(Ancsel Éva gondolatai)
Simon Lászlóné
intézményegység vezető

Mi óvónők is álmodunk valamiről. ..
Ha
külsőleg
nem
is sikerült
még
megszépülnünk, belsőleg viszont új alapokra
helyeztük az intézményünk munkáját.

Nem egy kacsalábon
forgó palotáról,
királyfiról fehér lovon. . . Csak egy kis
épületről. Reméljük, a tavaszi napsugárral
majd ránk köszönt ennek megvalósítása is.
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Vezetőségünk megújult:

Ott, ahol teheted, akkorát, amekkorát
tehetsz, de
Mindig
szünet nélkül ez legyen
a
programodl"

Óvodavezetőnk:
Simon Lászlóné - Erika óvó néni
Helyettese:
Poór Tiborné- Klárika óvó néni lett.

Biztos
vagyok
abban,
hogy
valóban
megteszik, teljesítik, amit vállaltak. Értünk,
értetek ...

Bátran vallják magukénak sík Sándor szavait:
"Tekintet nélkül arra, hogy másnak
tetszik vagy sem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz látják-e
vagy sem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere,
vagy nem,
Tedd ajótl
Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott ahol
vagy,

Magam és a nevelőtestületünk
nevében
kívánok munkájukhoz jó egészséget, energiát
és kitartást elkötelezettségük mellett.
Molnár Julianna
óvónő

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

----------------------

lakás kicsinosításához
kellenek
díszek,
gyertyák, esetleg kinti ünnepi :·jvilágítás, a
gyerekeknek pedig készíthetünk
adventi
naptárat, és persze meg kell kötni az ajtóra,
asztalra kerülő koszorút is. Az adventi
időszak jellegzetes kísérői a rövid tömzsi
gyertyák. Ezek melegséget sugároznak. A
gyertyák
színeivel különböző
hangulati
hatást érhetünk el. A piros szín életerőt
sugároz, és egyben a felkelő és lenyugvó nap
színe is. A sárga fény, szerencsét és sikert
jelképez.
A
fehér
békességet,
ünnepélyességet és tisztaságot sugall.
Gyertyafény,
halk
zene,
szeretet,
meglepetések, jó esetben fehér táj, hóesés,
éjféli mise. Ezektől más a karácsony. Talán
az egész éves hajtás után ilyenkor kicsit
megnyugszik az ember.
Az advent időszakát a készülődés, az
örömteli
várakozás
jellemzi.
Mindenki
szívesen emlékszik vissza milyen volt
gyerekfejjel várni a Mikulást, majd a
Jézuskát, akit végül mindig elszalasztottunk.
Mire eljön a karácsony, a legtöbben szépen
lassan feldíszítik a lakást. Minden nap kerül
valami apróság a lakás egy-egy szegletébe,
majd
december
végére
a várakozás
koronájaként előkerül a karácsonyfa is.

A legszebb ebben a várakozás és a titkos
készülődés. Hiszen azért teszünk mindent,
hogy örömet szerezzünk vele. A lakás
díszítésévei a lelkünket is felkészítjük,
ráhangolódunk az ünnepre, nyugalom, béke
száll meg bennünket. És a lényeg, hogy
ilyenkor legalább figyelünk egymásra. Nincs
annál nagyobb élmény és kellemesebb érzés,
mint mikor látjuk, hogy az ajándéknak az,
akinek szántuk örül, és jól sikerült a
meglepetésünk. Nem az ajándék értéke,
nagysága a fontos, hanem a szeretet. A
karácsonyi ünnepekben a legjobb, hogy 3 nap
együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk,
akik a legfontosabbak sz' munkra.

Rengeteg a tennivalónk, ha azt szeretnénk,
hogy az ünnepen minden tökéletes legyen. A

Az ünnephez hozzátartoznak a gasztronómiai
finomságok is. Ha máskor nem is, de
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ilyenkor mindenki igyekszik egy-egy finom
étellel, süteménnyel is meglepni szeretteit.
En most két finom étel recept jének
kíséretében kívánok a Családsegítő Szolgálat
valamennyi munkatársa nevében Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új
Esztendőt!
Gombás sertéskaraj

római tálban

Hozzávalók:
8 szelet sertéskaraj,
1 fej vöröshagyma,
20 dkg borsó
20 dkg gomba
só, bors, pirospaprika, olaj
1 tasak gombakrémleves
1 tasak sült füszerkeverék
A római tálat egy fél orara legalább
beáztatom. Akarajt
kiverem és a sült
füszerkeverékkel megszórom. Lefektetem a
római tál aljára. A hagymát felaprítom, majd
megpirítom olajon. Hozzáadom a gombát,
majd a borsót, és füszerezem sóval , borssal ,
pirospaprikával (a sóból keveset tegyünk,
mert minden füszerkeverék sós). Mikor a
gomba és a borsó megpuhult ráöntöm a
húsra, befedem a tálat és beteszem a sütőbe.
Mikor a hús kész (kb. 40-50 perc) a
gombakrémlevest összekeverem vízzel és ezt
is a húsra öntöm. Így még 10-20 percig
visszatesszük a sütőben. Burgonyapürével
tálaljuk.
Tejszínes amarettós
Hozzávalók:
3 db tojás;
4 evőkanál kristálycukor;
4 evőkanál liszt;
1 csomag sütőpor;

baracktorta

2 dkg kakaópor;
1 db citrom;
25 dkg mascarpone sajt;
10 dkg porcukor;
3 dl natúr joghurt;
1 db vaníliarúd;
1 konzerv sárgabarack befőtt;
1 konzerv őszibarackbefőtt;
3 dkg zselatin;
2 dl amarettó (mandulalikőr);
3 dl tejszín;
2 dl kávé;
A tojásokat kettéválaszt juk. A fehérjéket 2
evőkanál kristálycukorral
kemény habbá
verjük. Ekkor hozzáadjuk a tojássárgákat, a
maradék kristálycukrot, a lisztet, a sütőport, a
kakaóport, és egy citrom reszeit héját.
Alaposan
összekeverjük,
és
vajazott,
morzsázott
tortaformába
töltjük.
Előmelegített, 180°C fokos sütő ben 15-20
perc alatt megsütjük.
A mascarpone sajtot simára keverjük a
porcukorral, és némi reszelt citrornhéjjal.
Hozzáadjuk a joghurtot, majd a kockákra
vágott őszi-, és sárgabarack befőttet. Ízesítjük
egy
vaníliarúd
belsejével,
vagy
vaníliáscukorral.
A zselatint vízben felfőzzük, és miután
1ehűlt, belekeverjük a masszába. Hozzáadunk
1 dl amarettót, és a tej színből vert kemény
habbal lazítjuk a krémet. A kávét elkeverjük
a megmaradt
1 dl mandulalikőrrel,
és
alaposan átitatjuk vele a kihűlt tészta tetejét.
Rákenjük az amarettós barackkrémet, és
gyümölccsel, tejszínhabbal, esetleg szeletelt
mandulával díszítjük.
Vass Emese Ágota
intézményvezető
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NYUGDÍJASOK
Az "Életfa"

árnyékában

Ritkán
adódik
az ember
életében
olyan
alkalom,
amelyben része volt azoknak
a meghívottaknak,
akik jelen
voltak a gyártelepi
BÉKE
Nyugdíjas
Klub
20.
születésnapján
július
2-án
rendezett ünnepségen.
Komoly
szervezőmunka,
nagy
sürgés- forgás
előzte
meg a nagy eseményt.
em
csoda, hiszen a meghívottak
száma
a
200
főt
is
meghaladta.
Az
ünnepelteken kívül eljöttek a jeles
eseményre
az országos
és
megyei
Nyugdíjas
Szövetségek
vezetői,
községünk
elöljárói,
barátok,
patronálók, de nem utolsó sorban
12 társklub tagjai amegye
minden
részéből.
agy
szeretettel, szép gondolatokkal,
elismerő
szavakkal

köszöntötték
teket.

ÉLETÉBŐL
az

ünnepel-

20 év nagyon
nagy idő.
Különösen
egy
civil
szervezet
életében.
Ez
nagyon sok munkát, kitartást,
összefogást
igényel. Ez egy
csapatmunka,
e nélkül nem
megy.
Mindenekelőtt
kell
egy
olyan
vezető,
mint
Hegyes
Sanyi
bácsi,
aki
nagy energiával,
fáradhatatlanul, önzetlenül szervezi és
irányítja
a
közösség
munkáját.
Gyönyörű
műsorral
készült
erre az alkalomra
minden
társklub.
Jó volt látni és
hallani a Záhonyi Vasutas

Énekkar.
az
Eperjeskei
Énekkar. a Tis::alöki "Arany
Eső"
NYlIgdíjasklllb
nótacsokrait. A Hus::árs::ki
testvérpár. Mártha Zoltánt.
amint régi népdalokat énekel
(zenei

kíséret
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nélkül)!

Kardosné Zsuzsa és Poórné
Bözsike néni. Gidófalviné
Erzsike gyönvörií szava/alár.
em utolsó sorban Proksa
János és Németh Káro/r
paródiáját.
a
Tornvospálcaiak táncát.
Az "Öregek"
megmutatták,
hogy kell élni a megfáradt,
dolgos évek után, hogy lehet
hasznosan
is eltölteni
a
nyugdíjas éveket.
Munkájuk, összefogásuk. jókedvük
példa
az ifjúság
számára is! Sokat tanultunk
tőlük! További sikereket, jó
egészséget
és
egyéni
boldogulást
kívánok
mindnyájuknakl
Álljon
emlékül
Proksáné
Julika
eme
nevezetes
alkalomra készült festménye
az "Életfa",
mely a klub
történetéről szól.

20 éves a BÉKE

számunkra azt a napot, amit még ennyien
megérhettünk.

yugdíjas Egyesület

A Béke Egyesület 20 éves jubileumára egy
olyan festményt szántam, mellyel ki tudom
fejezni az alkony ragyogását, életünknek ezt
a szakaszát, amit megszépítenek az emlékek.
A nehézségek, korral járó betegségek mellett
lelkünkben kell szeretni és megtalálni a
fényt. Mi már csak mesélni tudunk az
unokáknak. Ennek legkifejezőbb szimbóluma
az öreg fa, mely őrködik, gyökerével
végsőkig
kapaszkodik,
láthatott
és
megőrizhetett emlékeket. Fiatalságot, a fáradt
öregembert, aki képes parazsat éleszteni,
mely körül még dal fakad... Elszállnak
közülünk többen is, és hinnünk kell, hogy a
fény felé.

Öreg fák mesélnek, - hallgasd zizegő
neszüket!
Susogó szelek szárnyán száll az üzenet .
Tovasuhanó két évtized a lomb ok alatt .
Száguldó tavaszok, forró nyarak, emlékek
vallanak:
az összetartozásról, reményekről, s
koccanásokról. ..
Évekről mesél ma, találkozókról, s
elmúlásról. ..
Lehet szép az alkony, a megbékélés vele,
ezért lett BÉKE Klub a közösségünk neve.
Proksa Jánosné
klubtag

A galamb a béke szimbóluma. Ezért rábíztam
a pergamentekercset,
hogy megörökítse
ÖSZlKÉK

2004-ben augusztus 20-ára, az Egyesületünk
tagjai "kalászkoszorút" kötöttek, és az Új
Kenyér Ünnepén ezt adtuk át Polgármester
Úrnak.

Tisztelt Olvasóink!
Szeretném,
ha az Öszikék Nyugdíjas
Egyesület
Életéről
nemi
betekintést
láthatnának, az eddig eltöltött szűk 2 évről.
Csak nagyvonalakban tájékoztatná a kedves
olvasóinkat, mert az eltöltött 2 év alatt sok
mindent csináltunk.

Mindkét évben megrendeztük a Szüreti bált,
ahol szintén finom vacsorával, - étellel, itallal
és jó zenével vártuk a meghívott
vendégeket. Ezúttal szoktuk megköszönni a
meghívott "szponzoroknak" a segítségüket,
amit az Egyesületünk iránt tanúsítanak.

2003. december 29-én alakultunk és rögtön
egy remekül sikerült "Batyus" szilveszteri
bált rendeztünk.
Ez alatt a két éveiteltével,
több helyen
voltunk kirándulni, Munkácson, Kassán,
Budapesten, ahol megnéztük belülről is az
Országház at,
és
Budapest
több
nevezetességét is.
A farsangi bált is megtartottuk mindkét
esztendőben 2004-2005, ahol hagyományőrző "kukoricakásás" káposztát töltöttünk,
asszonyaink finom süteményeket sütnek, és
természetesen nem hiányoznak a jókedvre
derítő italok sem. A jókedvhez tartozó "élő"
zene sem, hisz ez alkalommal szoktuk
vendégül látni a társklubok tagjait 5-6
községből, akikkel baráti kapcsolatot tartunk.

Negyedévenként tartunk névnapokat, amit
kellemes hangulatban, jó vacsora mellett,
zenével, tánccai töltünk el.
A farsangi és szüreti bálra is, sok-sok
"tombola" tárgyakat kapunk, amivel a
jelenlévő közül is szerencséseknek örömet
tudunk szerezni.
Ebben az évben a falunap alkalmából
egyesületünk is benevezett a főzőversenybe.
Díjazták a legszebben feldíszített sátort is,
amit ezúttal az Öszikék Nyugdíjas Egyesület
nyert meg.
Meg kell még említenem, hogy az "Idősek
Világnapja" alkalmából, az elmúlt két évben
a Polgármesteri Hivatal sem feledkezett meg
rólunk.
Mindkét
alkalommal
egy-egy
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kirándulás sal egybekötött, közös ebéddel
látták vendégül Egyesületünket.
Itt kell
megemlíteni az Általános Iskola gyermekeit,
akik szintén minden alkalommal köszöntik az
"Öszikék"
nyugdíjasait,
szívbe markoló
versekkel és dalokkal, és hozzá szerény kis
ajándékkal.

nagy sikert aratva.
A
beszámolóm
végén
nem
szabad
megfeledkeznem
arról sem, hogy
az
Egyesületünknek
a két év alatt végzett
tartalma együttműködését meg kell köszönni
a vezetőnknek László Károlynénak is. Azon
vezetők közé tartozik, akik talpraesett
hozzáértésével
időt,
fáradságot
nem
számítva, mindent megtesz azért, hogy az
Egyesületünk
jól
működjön.
Ezúton
köszönjük meg az ő munkáját is, és jó
egészséget kívánva reméljük, hogy még
nagyon sokáig az ő vezetésével együtt lesz ez
a kis "Csapat".

Ezúton szeretnénk megköszönni a Balogh
Tibor Polgármester Úrnak és a Képviselőtestületnek
a figyelmességét,
amit az
Egyesületünk iránt tanúsítanak.
A
gyerekeknek
is
köszönjük,
sőt
nyugdíjasaink
"Gyermeknap"
alkalmából
szintén műsorral, és kedves kis ajándékkal
viszonozza figyelmességüket.

Tóth Miklósné
titkár

Több nyugdíjas találkozón vettünk részt, ahol
népdalcsokorral és paródiával léptünk fel

KRISZTUS SZÜLETIK - DICSŐÍTSÉTEK!
E szép gorog katolikus
karácsonyi
köszönéssel
adom tudtára minden kedves
nyírbogdányi
keresztény
testvéremnek, hogy alapítványt hoztunk létre, melynek
neve:
Az
Istenszülő
Oltalma.

Községünkben
minden
felekezet a saját templomában dicsérheti
az Urat,
kivéve
a görög
katolikusokat. Keserűen szoktam
mondogatni,
szegényebbek
vagyunk, mint a templom
egere,
hiszen
nekünk
templomunk
SInCS. Az
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alapítvány
elsődlegesen
a
templomépítés célját szolgálja. Kétkedők, kishitűek
érvelnek azzal, hogy mi azt
már meg sem érjük, saját
erőből ez úgysem fog menni.
A templo iépítés is olyan,
mint a faültetés: az ember az
utódokra gondol. Legalább

nekik
ne legyen
olyan
kiszo Igáltatott
helyzetük,
amilyen nekünk van, hogy
ott és akkor dicsérjék az
Urat,
ahol
és
amikor
szeretnék, hogy legyen egy
hely, ahol otthon érezhetik
magukat, sajátjuknak tekinthetik. Hála Istennek sok
keresztény ember gondolkodik így, s remélem többen
is leszünk, hiszen igen nemes
célért az Isten dicsőségéért
emelek szót.
És a legfontosabbat utoljára
hagytam.
Szándékunkat
Jézus Krisztus anyjának az
Istenszülőnek
Oltalmába
helyeztük. Hiszem és vallom,

hogy "Mária mindig segít,
minden időben".

Új Évet kívánok minden
nyírbogdányi lakosnak!

Egyébként egy falu arculatát
meghatározza,
tekintélyét
emeli, ha minden történelmi
egyháznak van temploma.
Ehhez a nemes ügyhöz
várjuk
a jó
szándékú,
Istenszerető emberek támogatását.

Lisovszki

Györgyné

"Egymás terhét
hordozzátok:
és így töltsétek be a
Krisztus törvényét!"
IGa/ala 6:21
A
jókedvű
adakozót
megáldja az Úr! Áldott szent
karácsonyt és békés, boldog

NYÍRBOGDÁNYI

SPORT EGYESÜLET
1996-ban születettek: Halász Ádám, Sipos
Ferenc, Gondos Zoltán, Radics Balázs,
Radics Bence
1995-ben születettek:
agy István, Nagy
Zoltán, Nagy Bence

Szabadidősport
A 2005-ös év igen .mozgékonyra'' sikerült.
Voltunk
a Zemplénben,
a Tátrában,
táboroztunk Sárospatakon és aBalatonon,
futottunk a Michelin futófesztiválon, sportnapot tartottunk május l-én, a Kihívás
napján, augusztus 20-án. Október 22-23.-án
voltunk a Bükkben.
Ping-pong,
tollaslabda
és foci tornát
rendeztünk a tornateremben. December 17-én
Karácsony Kupával zárjuk az évet.

Baktalórántházán
alközponti
lettek a következők:

válogatottak

- Németh Ádám, Oroszi István (2000)
- Papp Gergő (1999)
- Juhász Gábor, Horváth Csaba, Molnár
Zsolt (1998)
- Mihalovics
Márkó,
Papp Ábrahám
(1997)
- Halász Ádám, Gondos Zoltán, Radics
Balázs, Radics Bence (1996)
- Nagy Bence, Nagy István (1995)

Labdarúgás
Bozsik program
Demecserben 41 és 44 fővel képvisetük a
Nyírbogdány SE-t a kiskörzeti tornában. A
két forduló alapján tovább jutottak Baktalórántházára,
az alközponti
tornára
a
legjobbaink, mint kiskörzeti válogatottak:
2000-ben
születettek:
Németh
Ádám,
Oroszi István
1999-ben születettek: Papp Gergő, Rónai
Krisztián
1998-ban
születettek:
Juhász
Gábor,
Horváth Csaba, Molnár Zsolt
1997-ben születettek: Mihalovics Márkó,
Papp Ábrahám

Megyei
döntőn
a legjobbak
megyei
válogatottak lettek: Németh Ádám és Oroszi
István, akik ezért képviselték SzabolcsSzatmár-Bereg
megyét, pl.: Hajdú-Bihar
megyét 8:1-re verték. Ők ketten Keleti
Régiós válogatottak lettek. Molnár Zsolt
pedig Kisújszálláson lépett fel a megyei
válogatott
mezben. Tavasszal
folytatás!
Gratulálunk!
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Megyei Ill. osztály nyíregyházi csoport Felnőtt
Helyezés
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
II
12
13
14

Mérk.
szám
TiszaeszlárSE
13
Geszteréd SE
13
Kölyök Fc.
13
Napkor SE
13
Nyírbogdány SE
13
Nyírpazony SE
13
Vasmegyer
13
Bashalom SE
12
N agycserkeszi FC
13
Gávavencsellö SE
13
Tura-Ring SZ SK
13
Nyírtét SE
13
Ramocsaháza SE.
12
Tiszadob SE
13
Egyesület

Győzelem
8
8
8
7
7
6
6
4
3
5
4
3
3
1

Fő szponzorunk: Nyírbogdány
Önkormányzata

2
2
4
2
3
5
6
4
3
8
8
8
8
10

Rúgott Pontszám
Kapott gól
31- 8
27
29 -14
27
39 - 16
25
25 - 16
25
22 -18
24
33 -27
20
29 -23
19
28 - 21
16
23 - 24
16
25 -25
15
14 - 24
13
18 - 54
II
23 - 29
10
14 - 54
5

Szponzoraink:
Bogdánypék Kft.
Dzsungel Presszó
Köszönjük nekik az önzetlen segítséget!
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog
Új Évet
Kíván
a Nyírbogdány
SE
vezetősége!

Az ifi csapat fiatal kora (14-15-16 évesek)
ellenére megállta a helyét.
alábbiak

Vereség

3
3
1
4
3
2
1
4
7
O
1
2
1
2

A táblázatból láthatjuk, hogy Nyírbogdány
SE felnőtt csapata az utóbbi idők legjobb
őszét zárta. Csapatunk
mindig jobban
szerepel
a tavaszi
folytatásban,
így
reméríykedhetünk
a még eredményesebb
szereplésben.

2005-ben
az
Egyesületünket:

Döntetlen

támogatták
Oroszi István
NYSE elnök

Község

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.
Készült: M-KIRA Bt. Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2005.
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