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2003. április
Nemzetközi nőnap - március 8.

A Nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők
története. A nők évszázadok óta tartó küzdelmében gyökerezik,
melynek célja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő fe1tételek mellett
vállalhassanak részt a társaíalomból. Az ókori Görögországban
Lüzisztrata a nemi élet megtagadását kezdeményezte a férfiakkal
szemben, hogy a háborúnak véget vehessenek; a francia forradalom
idején a nők a "szabadság, egyenlőség, testvériség' kiáltásával vonultak
Versailles elé, hogy a nők választójogát követeUék. A Nemzetközi
nőnap hagyománya 1857. március 8-án indult ú!jára amerikai nők
demonstrációivaJ, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsooy fizetések ellen tiltakoztek A Nemzetközi nőnap
gondolata először a századfordulón merült fel. 1866-ban fogadta el a emzetközi munkásszövetség a nők
hivatásszetű munkavégzéséről szóló határozatot 1909. febmár 28-án az Amerikai Szocialista párt határozata szerint
szerte az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzetközi nőnapot 1913-ig
febmár utolsó vasárnapján ünnepelték a nőket. 191O-ben a Szocialista Internacionálé
résztvevői alapították meg a nőnapot, mint nemzetközi ünnepet, tiszteleta:lásként a TARTALOMJEGYZÉK
nők jogaiért küzdő mozgalom előtt, és segítségként az egyetemes női válas:ztójog
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kivívásához. A megemlékezés dátumaként pontos időpontot nem jelöltek ki. E
döntés alapján a következő évben, 1911. március 19-én első alkalommal ünnepélték
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a Nemzetközi nőnapot Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A
gyűléseken résztvevő férfiak és nők a szavazati jog és a tisztségvállalás joga mellett a
Iskolánk életéből
II
munkavállalás, szakmai továbbképzés jogát is követelték, valamint azt, hogy
szíilljön meg a munkahelyi megkülönböztetés. 1914-ben miután kétmillió orosz Ovodánk életéből
12
katona esett el a fronton, az orosz nők ismét febmár utDlsó vMlapját választották,
hogy kenyérért és békéért tímtessenek, Négy nappal később a cár lemondásra Húsvét
15
kényszerült, és az ideiglenes kormány megadta a nőknek a szavazati jogot:. Ez a
történelmi vasárnap az Oroszországban akkor használt Juliánusz naptár szerint Színháznéz.őben
18
febmár 23-árn esett, ami az áJtalánOSanhasznált Gergely-rnptár szerint március 8ának felel meg. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a Nemzetközi Visszapillantó
19
nőnapot.
Március 7-én a polgánnester úr virággal és műsorra! köszöntötte községünk
hölgytagjait A műsor keretében neves előadóművészek léptek fel, akik magyar nóta
és operett slágerekkel szórakoztatták a közönséget.
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2002. évben s:zületcttújs:ziilöttek:
Név:
Márton Bettina
Kanna Szaboles
Srntlóczki Zsófia
Balogh Ildikó
Zelenák Bence
FarkasA.nastbízia
Lakatos Viktória
Lőrinczy Gergő
Horváth Zoltán
Buzik Dániel
Borbély IYanieI
Tóth Ilona
Jónás Erik
S2iJágyiAJexander
Nagy István
Tóth Kálmán
MüDer Zoltán
GadnaiAlexandra
Kovács Zsanett
Tóth Martin
Farkas István
SrnbóMáté
Molnár Csaba
Ádám Krisztina
Hajdú Richárd
TóthAlbert
KóCisMihály
Radics BOgIárka
Treszkai Patrik
RfzJudit
Seres VIVien
Sipos VIVien
Kulcsár Krisztián
Kovács Kinga
PáJhálmAdrienn
Demeter Miléna
ÓCSaiRuben

Apja new:

AnJ!janel~

Márton l...á5ZIÓ

Rákóczy Klára

Kozma Gábor
Szatlóezki György
Balogh Tibor
Matéz sándor
Farkas Róbert
Lakeres Imre
Lörinczy Tibor
Nagy Zoltán
Buzák Zsolt
Borbély Szabolcs
Tóth Zoltán
Jónás Miklós
Szilágyi András
Nagy István

Szilágyi Anikó
JuhászÁgnes
Szabados Ildikó
Zclenák Eclina
Tóth Vera
BalázsAmnka
Zoltai Judit
Horváth Emese
Bakos Szilvia
Stál Valéria
agy llona
Tóth Éva
agy Bernadett
VOOásziAdél
Kovács Brigitta
agy Zsuzsanna
Simon Tímea
Kovács Margarita
Vadász Julianna
Farkas Magdolna
Labbancz Mónika
Fehér Katalin
Ádám Brigitta
Soltész Ibolya
Tóth Veronika
Lisovszki Mónika
Moravszki Judit
ROCzAnctt
Kovács Edit
Újvárosi Aranka
Dolhai Emese
Rácz Mária
Tóth Marianna
Pálházai Marianna

Tóth Kálmán
MüUer sándor
Gadnai János
Bákány Z9J1t
Tóth Imre
Nagy István
Szabó1iOOr
Molnár csaba
TóthotxxHaidú sándor
Tóth csaba
Kótis Mihály
ROOicsAndrás
Treszkai János
Réz György
SeresJános
Sipos Zsolt
Kulcsár Miklós
Kovács l...á5ZIÓ
Demeter József
Ócsai Károly
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Svitz lnez
Lipták Kriszrina
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2002-ben 32 polgánmkhmy; el.
Százvainé Tanicsár Jolán
anyakönyvvezető
. Önkormányzati hírek
Minőségb~

a PoIgánnesteri Hivatalban

Bizonyára több olvasónk találkowtt már munkahelyén a
,,minőségbiztosítás ,,kif~ezéssel. Ma már fontos szakmai
követelménnyé vált vállalatoknál, hivataloknál a
minőségbiztosítása megléte. A közigazgatásban
elsösorban az ISO minőségirányítási szabvány bevezetése vált általánossá. Az országban elsőként Veszprém
város Polgármesteri Hivatalát, másodikként Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát tanúsították
e szabvány szerint, m:Yd őket követte a többi megyei
jogú város polgármesteri hivatalai, a fóvárosi és fóváros
kerületi önkorrnányzatok polgármesteri hivatalai
valamint a városi önkormányzatok polgármesteri
hivatalainaktöbbsége.
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200l -ben az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
koordinálásával elkezdődött a Társasághoz tartozó
települések önkonnányzatai Polgármesteri Hivatalainak
felkészítése a minőség-irányitási rendszer bevezetésére.
A próba működés időtartama alatt a Polgár- mesteri
Hivatal köztisztviselői igyekeztek e1S1'!iátítani
a Minőség ügyi Kézikönyvben rögzitett 13 eljárás szabályait, s
munkáiuk során érvényesíteni Nyírbogdány Község
Polgármesteri Hivatalának minőség- politilaijában
megfogalmawttakat. A Polgármesteri Hivatal minőségpolitikaiának lényege: cél a törvényes, hatékony és
eredménye) rnűködés mind a hatósági mind az
önkonnányzati feladatok végzésében. (A Polgármesteri
Hivatal mirőségpolitikáia
telje) terjedelmében
elolvasható a hivatal folyosóján.).

A Polgármesteri Hivatal ISO 900 1:2(XX)szabvány
szerinti minőségbiztosítási rendszerének sikeres
tanúsítása 2002.május 24-én megíörtéot, melyet az SGS
Hungary cég auditorai végeztek el. A tanúsítvány
ünnepélyes átadására 2003. január 24-én került sor az
Első N~
Fejlesztési Társaság által rendezett
ünnepségen . A tanúsítványt a Társasághoz tartozó 17
településből9 településvehette át

Ma már e\rnondhatjuk, hogy a minőségbiztosítás
alkalmazása a hivatalnál átgondolt folyamatokat,
szabályozott,korrekt munkavégzést eredményez
Debreczenszki Júlia
miriJségügyi vezető

A minőségirányítási rendszer kiépítése során sor került
valamennyi önkonnányzati rendelet, szabályzatok,
utasításokfelülvizsgálatára, s ezen belső dokumentumok
egységes nyilvántartásának felállítására.A Polgármesteri
Hivatal folyamatainak fejlesztéseként került bevezetésre
az önkormányzat által rendszeresen folyósított pénzbeli
elláások folyószámlára utalása feltételeinek megteremtése, eUenőriztük,hitelesítettüka rnérőeszközeinket,
minősítettiik a Polgármesteri Hivatal szakmai
tevékenységéveI szorosan összefüggő beszállításoka
végző vállalkozókat Kialakítottuk a belső ellenőrzés
rendszerét:a belső audittólaz önellenőrzésig.
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A lakossággal való kapcsolattartás részeként bevezettük
az ügyfelek elégedettségének mérését, kérdőíveken
keresztül. Sairos az elmúlt évben kevés számú kérdőív
étkezett vissza
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Az ügyfélfogadásjavítása, ügy- intézés hatékonyságának
növelése érdekében a Polgármesteri Hivatal fontosnak
taI1ia a lakosság véleményének megismerését Ezért
kérem, hogy az újságban található kérdőív kitöltésével
járuljanak hozzá munkánk javításához
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Képvi<lelő-tfstiiIet2003. év eleji munkája
Nyírbogdány Község önkormányzati Képviselő-testülete2003. év első
- rendkivüli- ülését 2003.január 27én tartotta, melyen a helyi birtokhasznosítási bizrüságba llyés Gábor
Nyírbogdány, Alkotmány utca 19.
szám alatti lakost, a Polgármesteri
Hivatal köztiS21viselőjétválasztotta
meg.
A nemzeti földalapról szóló törvény
szerint a Nemzeti Földalapkezelő
S:zeIVezetnek
a
tennőföld

értékesítésére, illetvehaszoobédetére
irányuló pályázati felhívására
benyújtott pályázatok elbírálásába
véleményezési jogkörrel be kell
vonni az érintett földrészlet
fekvésének
helye
szerinti
birtokhasznosítási bizottságot A
birtokhasznosítási bizottságba a
települési önkormányzat
által
megválasztott egy tagot is be kell
vonru.
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A helyi birtokhasznosítási bizottság
megalakítása folyamatban van.
A Képviselő-testület 2003. február
17-én több fontos napirendet
tárgyalt,és hozott döntést.
Az évek óta húzódó MOL RT
tul'!idonát
képező
gyártelepi
ingatlanok megvásárlására a testület
1 Mó forint vételi aiánlatot tett A
MOL RT az önkormányzat vételi
aiánlaát még nem bíráltael.

A képviselő-tesület felhatalmazta a
polgármestert,hogy a gyártelep busz
tömegközlekedésbe történő bevonása érdekében a buszforduló megépítésére készíttessentervet A buszforduló terve elkészült, szakhatósági
egyeztetésefolyamatban van.

A balesetek elkeriilése érdekében
szorgalmazzuk a 4. számú fóútról a
községbe
biztonságos lekanyarodást biztosító balra kanyarodó
sáv megépítését, valamint aPácini
úti kereszteződésben forgalmi
csomó-pcnt kialakítását.

Meghirdetjük a Legvirágosebb utca,
legvirágosabb udvar, legszebb kert,
legszebb szőlőskert, legszebb
gyümölcsös versenyt, s dijat , cimet
adományozunk .
"TestvéIVárosi"
kapcsolatot
keresünk a szomszédos országok ,
hasonló lélekszámú települései
között. Testvérvárosi Bizottságot
hozunk létre, melynek feladata a
kapcsolatok ápolása, csereprogramok megszervezése .

A képvisel&testület a 2003. évi A .Dzsungel " településrész tömegmunkatervét, valamint a 2003-2006. közlekedés eléthetősége
megévre
szóló
ciklusprogramját könnyítése érdekében megvásárolelfogadta 2003. évi munkate!vébe a juk a Rákóczi út és a 4. számú fóút
testület hét ülést és 22 napirend közötti erdő tetületből az útépítésmegtárgyalásáttervezettbe.
hez szükséges területet vagy csere
földet
<:yánlunk fel a tul<:ydonos KözszolgáltatásokfEjlesztésének
Nyfrbogdány Kicség
számára A megépülő szakasszal a
fóbbcéljai
Önkormányzaű Képvise/őbuszforgalom a Fő utat. Kéki utat.
testületének
VasváriP.utat,Vörösmarty utat és a Az életveszélyessé vált központi
2003-2006. évi ciklusprogramja
Rákóczi utat isérintené.
óvoda épülete helyett új óvodát
építünk,
melyben bölcsőde is helyet
Nyírbogdány Község Önkor- A buszmegállóknál buszöblöket
kap.
A
beruházás
megvalósításához
mányzata a település feilesztésés a alakítunk ki és buszvárókat pályázunk a Belügyrninisztérium
helyi közszolgáltatások szerve- helyezünk el.
"visrruYor" keretéből nyújtható
zésének fóbb céljait , feladatait a A gyártelep és a község közötti
támogatásra és a Megyei Teriiletciklusidőszakra az alábbiak szerint tömegközlekedés megszervezése
fejleszt6;iTanácstámogatására.
határozzameg :
érdekében buszfordulót építünk a
Az általános iskola tanterem hiányát
gyártelepen.
Települéifejlesztés
az iskola épületének régi szárnya
Székely, Sényő. Nyírtura, Kék helyére építendő tantennekkel
A településen jelentkező bel - és községek támogatásával sportcentrucsapadékvíz elvezetési problémák mot (sportcsarnok, tanuszoda) oldjuk meg. Az építkezést az
Oktatási Minisztérium iskolafelújító
megoldása érdekében megter- építünk.
programjára benyújtandó eredmévezte9ük és megépítiük a belvíz és
csapadékvíz elvezető rendszert, Homokbányát alakítunk ki , vagy nyes pályázat eseténvalós~uk meg.
céltámogatás és egyéb támogatási elősegítiük annak vállalkozási A temetői közszolgáltatás biztosítáformában történő létrehozását.
lehetőségekigénybevételével.
sához rendezzük a gyártelepitemető
tul<:ydonjügfÍt. Lehetőség szerint
megsz.erezzük a falusi temető
tu1<:ydonjogát,
s a temetőket tízemeltetésrevállalkozásbaadjuk.

Közös beruházás keretében - a 41.
számú fóút eléthetőségeérdekében szilárdbutkolatú
utat építünk Nyúbogdány és Sényő
községek között.

A foglalkoztatás elősegítése, a
munkanélküliség csökkentése érdekében község és ipari park üzemeltetési közhasznú társaságot hozunk
létre.

Közös beruházás keretében - a
nyírbogdányi
mezőgazdasági
földterületek megközelíthetősége
érdekében - szilárd butkolatú utat
építünk Nyírbogdány és Vasmegyer
településekközött.

Fol~uk
a falu szépítését közterületeken tak ültetésével , virágtartók és :zászlótartókvillanyoszlopra A falusi temető elgyengült
szerelésével, a faluközpont dís:zbur- drótkeritése helyére új kerítést
kolásával. Csatlakozunk a Legvirá- építünk.
gosabb Falu Mozgalomhoz
Mind a falusi, mind agyártelepi
temetőnél parkolókatalakítunkki.
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A hamvasztásos temetési szolgáltatás biztosítására kolurnbáriurnot
építünk.

A gyártelepen a közszolgáltatások,
közművelődési színtér helyi igénybevétele megteremtése érdekében
meg;zerezzilk a MOL RT által
felhagyott ingatlanoktul'!idonjogát
A
felújításukra a PHARE
Teriiletfejlesztési
Progmmjára
J:lliyázatotnyújtunk be..
A programunk megvalósítását az
éves munkatervben, illetve költség-

vetésben szerepeItegük.
A képviselő-tesüla

rnegtárgyalta
Nyírbogdány Község Tehetséges
Gyennekeinek Tanulásáért Közalapítvány 2002. évi tevékenységéről
adott beszámolót Megállapította,
hogy a közalapítvány 2002. évben
884.963 Ft bevételt ért el.
Támogatási célra 465271 Ft-ot
lehetctt
felhasználni,
ebből

tanulmányi
támogatás
címén
432.800 Ft lett kifizetve. Az
alapítványhoz összesen 42 kérelem
érkezett, ebből 39 (XÜ~t részesített
a kuratórium támogatásban. A
vagyon növekedése 2002. évben az
alapító okiraiban foglaltak szeint a
felosztást:követően 421.520 Ft, ezzel
együtt 2002. december 31-ig az
alapítvány vagyona 3.453.868 Ft Az
alapítványi 2002. évi beszámolót
Remenyikné Kovács Róza bejegyzett könyvvizsgáló zárndékolta.
A képviselő-testület az önkonnány-

zat 2003. évi kö~etését
elfogadta. A költségvetés részleteit a
képviselö-testület Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrzö
Bizottság elnökének ttijékoztatójából
részJetesenrnegismethetik.

Az
önkormányzat
testülete
könyvvizsgálói feladatok ellátásával
M<XgÓSJános Nyíregyháza, Szerén
út 3. szám alatti lakost bízta meg. A
könyvvizsgálóra azért van szükség,
mert az önkormányzat 2002. évben
teljesített kiadásainak összege
meghaladta a 200 Mó forintot, és
hitelállománnyal - 66.059 e Ft-taI rendelkezik.
A képviselö-testület ezen az ülésén

végül a Nyírbogdányi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
alapító okiratát módosította, illetve
Szevezeti
és
Működési
Szabályzatátjóváhagyta
Tóth Ferenc
Jegyző

Tájékoztató
A 2003. április 12-inépszavazás leeonyolitásáról

A 2003. április 12-i országos népszavazásorr határozunk
arról, hogy egyetértünk-e Magyarországnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozásával.A szavazás 2003. április
12-én szombaton 6 órától 21. óráig tart Szavazni az
értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben, személye- sen
lehet. A szavazóhelyiségek helye, címe, valamint területi
beosztása azonos a 2002. évi országgyűlési, vala- mint a
helyi önkormányzati választás szavazókörök helyével,
címével, valamint területi beosztásával. A szavazásker a
választópolgámak magával kell vinnie:
1.) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolványt,vagy
2.) érvényes lakcímigazolványt és
- érvényes személyazonosító igazolványt,vagy
- érvényes útlevelet,vagy
- 200 l. január l-ét követően kiállított, érvényes,
kártyafonnátumú vezetői ffiooedélyt,vagy
- sorkatona esetén katonai igazolványt

Kéjük, hogy a szavazatszámláló bizoaságok rnunkáiának megkönnyítése érdekében az értesít&:szíveskedjenek a szavazásra magukkal vinni.
Az értesítő bemuatása
szavazásnak.

azonban nem feltétele a

Ha a választópolgár lakcírnétől távol kíván szavazni,
akkor igazolást kérhet a Polgármesteri Hivatalban.
Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2003. április 1O-én csütörtökön 16 óráig,
'!iánlott levélben pedig úgy kérhet, hogy az legkésőbb
2003. április 7-én hétfón megérkezz.en a helyi polgármesteri hivatalba
Az Alkotmány biztosítottajogunkkal élve igennel vagy
nemmel felelhetünk a kérdésre, amely így hangzik:
,,Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság az
Európai Uniótagjává váljon?"
Érvényesen szavazni csak a válasz melletti körbe tollal írt
X vagy + jellel lehet Egyéb megjelölés szavazatként
nem vehető figyelembe. Ha a szavazólap kitöltésételrontotta, kérésére a rontott szavazólapot a szavazatszámláló
bizottságegy alkalommal kicseréli.
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Ha a választópolgármozgásában gátolt,ez esetben kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazókör
területénmozgóumával felkeresi.Mozgóurnát a szavazás
napja előtt a Polgármesteri Hivatalban, vagy a szavazás
napján az értesítőben megjelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságátóIlehetkérni.

2003. április 12-én szombaon az ügydöntő népszavazása hhjuk a választópolgárokat, hogy
részvételükkel és szavazatukkal fejezzék ki
véleményüket a népszavazásra feltett kérdésről.

Tóth Ferenc
Jegyző
T~

-

NyírbogdányiLakosold

Nyírbogdány Község Önkonnányz.atának Képviselőtestülete 2003. február 17-i ülésén megvitatta és
jóváhagyta a Község 2003. évi költségvetését,melynek
fóbb irányelveiről és arányairól a következőkben
szeretnémt:YékoztatniÖnöket:
- A 2003. évi költségvetés az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a és képviselőtestületünk 7812002. (Xll. 16.) számú határozatával
elfogadott 2003. évi költségwtési koncepcioja alapján
készülte!.
- A költségvetés elkészítésénél elsősorban a törvényi
előírásokra kell figyelemmel lenni, rnad számba kell
venni a község feladatait, és meg kell vizsgálni a
lehetőségeit
- A Pénzügyi Bizottságelnökeként módomban álltmár a
költségvetés kialakításáOOn,az egyeztetési fázisban részt
venni, ahol jelen voltak a költségvetés készítői"Balogh
Tibor polgármester Úr, Tóth Ferenc jegyző Ur és az
intézményekvezetői.
Ezen a fórumon álláspontokategyeztettünk,törekedve a
kötelező és a legfontosabb feladatok ellátására, és
kialakitot1uk azt az arányt, amiről dönteni kellett a
képviselő-testületnek.
tudni kell, hogy az önkormányzat bevételeiből fedezi
kiadásait,melyek lehetnek:
1 Bevételek: - működési bevételek(s'!iátbevételek)
- központiköltségvetésbőlkapott
támogatások
Működési bevételek az ilyen jogcímen tervezhető
bevételünk s'!inos kevés, hiszen nincs az
önkonnányzatunknak
jelentős
vagyona,
amit
mobilizálhatna Nincsenek eladható, bérbe adható
ingátlanai nem folytat vállalkozási tevékenységet,
melyből bevételeiszánnazhatnának.
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Bevételként maradnak a következő tételek: - étkezési
térítésidij
- SZJA bevétel
- gépjánnűadó bevétel
- iparűzésiadó bevétel
Étlíe7....ési térítési díjból 2003. évben kevesebb összeget
tudtunk tervezni, mivel konnányzati intézkedésekből
eredően 2003. január l-től nőtt az étkezést
kedvezményesen vagy térítés nélkül igénybevevő
gyerekek száma
Személyi jövedelemadó (SZJA) bevétel megoszlik
helyben maradó bevételre illetvenormatív támogatásra,
ami összesen mintegy 104 millió forint
Gépjárműadó bevétel 2003. évben a törvényi
rendelkezések értelmében teljes egészében az
önkonnányzatnál marad, ez 4 millió forintottesz ki.
Iparűzési adó bevételkén1 50 millió forintotterveztünk a
múlt évi 100 millió forinttal szemben. Itt szeretném
t:Yékoztatásként elmondani, hogy az iparűzési adó
bevétel mindenkor a nyírbogdányi telephellyel
rendelkező gazdálkodó szerveztetek eredményességétől
flígg, akik önadózók, és 2003 évre bevallásaik alapján a
fentiösszeg tervezhető.
Működési bevételek a fentiek alapján 2003. évben:
172 millió forint
A működési bevételeken túlmenően az állami
költségvetés ún. normetív támogatást: juttat az
önkormányzat alapvető feladatrinak ellátásához
Központi költségvetésből kapott támogatás 2003.
évben 191 millió forint Ezen összegr lélekszámra
vetítve kapjuk meg, melyet intézmények műkOOésére
(óvoda, iskola, művelődési ház) és szociális elláásokra
lehet felhasználni.Ezekben vannak kötött felhasználású
ill. szabadon felhasználható normativ hozzáiáulások,
mely összegekkel utólagos elszámolással tartozik az

önkormányzat az állami költségvetés felé. Ezen bevételi
forrást detenninálja az a tény; hogy 2003. évben
községünk kiketült a "hárányos helyzetű" besorolás alól,
így ezen a jogcímen igényelhető támogatás 50 o/o-kaI
csökkent
Amint érzékelhettük, a különböző jogcímeken 2003.
évben várható &.V.t'S bevétel 393 millió forint
II. Kiadások
Szakfeladatokra tervezett kiadások az
önkormányzati törvény előír kötelező feladatokat az
önkormányzatok számára Ilyen legfontosabb feladat az
intézmények (óvoda, iskola) fenntartása Ezen
feladatokat akkor is meg oldani, ha fejlesztésre egyáltalán
nem marad pénz.
- 2003. évben az intézmények fenntartása 323 millió
forintot tesz ki. Ez az összköltségvetés 7golo-a Ebben
benne foglaltatik az iskola, óvoda fenntartása, kultúrház
működtetése, szociális ellátások. Tartalmazza továbbá a
közalkalmazotti béremelés, valamint a köztisztviselői
béremelés 2003. évi haásait Köztudott, hogy a
közalkalmazotti béremelést az állami költségvetés nem
tudja megfinanszíromi, így ez a feladat 2003. évben az
önkormányzatra hárul. lehetőség lesz ilyen jogcímen
pályázatot benyújtani az állami költségvetéshez,
amennyiben eredményes lesz, ezzel az összeggel
csökkenhetnek kiadásaink
- Szociális kiadások 2003. évben a tetvezett szociális
kiadás a költségvetés 150/o-a,mintegy (i) millió forint Ez
az összeg több mint 20 millió forinttal magasabb az előző
évinéL Ez annak a következménye, hogy képviselőtestületünk 2002. novemberében módosította a szociális
rendeletet, melynek értelmében növekednek az
önkormányzat ilyenjellegű kiadásai.
Jelentősen emelke.dettaz első lakáshozjutók támogatása.
Míg 2002. évben erre 1 millió forintot tudott szánni az
önkormányzat, 2003-l:m 15 fóvel számolva 2250.000
forintra
emelkedett, amely 150.000 forint/fójelent áíagosan
Tartós munkarélkűliek segélyezésére 9 millió forintot
különítettünk eL Nagyon fontos a munkahelyteremtö
beruházások megvalósítása a mwlkanélküliség
csökkentésére.

évben erre a célra is többet tudott juttatni az
önkormányzat mint a megelőző években.
- Felhalmozási célú kiadások 13 millió forintot tervez a
költségvetés, mely összeg nagyon kevés. Ebből is látszik
hogy 2003. évben költségvetési összegből beruházást
nem tud önkormányzatunk megvaIósítani, csak a
legfontosabb tárgyes:zköz beszerzések, karbantartások,
épületek állagmegóvása van tervezve.
- A keretben ~I
felújítási céllal 5 millió forint a
Polgármesteri Hivatal épületére. 2003-ban saját erőt nem
tudunk e1különíteni,hogy beruházásokra pályázzuok,
A fentiek figyelembe vételéveI a tervezett kiadás 2003.
évben 410 rnillióforint
Amint a Bevételek és Kiadások fóbb tételeinek
levezetéséből is látszik, a Bevételek nem fedezik a
Kiadásaikat, így Nyírbogdány község 2003. évi
költségvetése 16,2 millió forint működési célú
hitelfelvétellel szánol, mely a költségvetés egyensúlyát
biztosítja
- Engedjék meg, hogy néhány összefüggésre
rávilágítsak, amelyek nagymértékben befolyásolták
illetve befolyásolhanák volna a költségvetés egyensúlyát:
Az óvoclai és az iskolai oktatásra kapott normativa nem
fedezi a kiadásokat Az óvoda esetében 12 millió forinttal,
az iskolánál pedig 19 millió forinttal kell kiegészíteni a
működési kiadásokat
Mivel a kötelező feladata az önkormányzatnak, nincs
más lehetőség, mint az eredetileg fejlesztésre fordítható
iparűzési adóbevételekből elvenni, így az 50 millió
forintból 31 millió forintot máris alapellátási feladatokra
kell fordítanunk.
Nagyon sok vád éri a képviseJö-testületet a
közmeghallgatások alkalmával, hogy hova teszik az
iparűzési adót - ilyen célokra vagyunk kénytelenek
át:croportosíta
mivel minden bevételt egységesen kell
kezelni.

- A következő ,,nagy" tétel a dologi kiadásoknál a község
közvilágítása, mely mintegy 6 millió forint
- Ki kellett, hogy vegyük a költségvetésböl a
közalkalmazottak és a köztisztviselők 2003. évi teljes
jutalmát, ez éves szinten mintegy 15 millió forint kiadást
onprofit-, civiki.ervezetek (sport, tűzoltóság, jelentett volna, növelve az amúgy sem kevés hiányt
polgárőrség, stb.) támogatása: ezen a jogcímen át:VJOtt - Sainos nem lesz ún.. "ruhapénz" sem a
pénzeszköz 3,4 rnillió forint Örvendetes tény, hogy ez közalkalmazottak részére, mivel az több millió forinttal
emelné a költségeket 2003. évben.
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Természetesen ezen kívül számtalan szakfeladatot kell
megoldani az önkormányzatnak, mely kiadások tovább
terhelik a költségvetést.
Mint a Pénzügyi Ellenőrzö Bizottság elnöke és mint
önkormányzati képviselő úgy ítélem meg, hogy egy
felelősséggel kidolgozott költségvetés került jóváhagyásra reális igényekkel, biztosítva a kötelező feladatok
megvalósítását
Nagyon szoros költséggazdálkodással, a kiadások és
bevételek naprakész követésével teljesíteni tucljuk a
vállalt feladatokat
A képviselő-testület egyetértett abban, hogy minden
pályázati lehetőséget meg kell ragadni, hogy a
költségvetési hiányt enyhíteni tudjuk, esetleg ki is
gazdálkodjuk, hogy ne kerüljön sor hitelfelvételre.
A költségvetés megfelel a számviteli törvényben előírt

hármas követelménynek, mint a
-

szabdyossig
célszerűség
hatéko11JlSág

Mindezen tények és körülmények figyelembe vételévei a
kialakított költségvetés 2003. évre
4OO.563.<m-Ft Bevételi
4OO.563.000-FtKiadási
főösszeggel, 16221 eFt
működési célú hitelfelvételIel
elfogadta a képviselő-testület

1.086 e Ft Kiadási
főösszeggel elfogadott..
Ezen költségvetés összeállítása a kisebbségi
önkonnányzat feladata, a képviselő-testületnek ebben
jóváhagyási joga van.
- Feladata a képviselő-testületnek a 2004-2005. évi
költségvetési koncepció elfogadása Mindkét gpzdasági
év előzetes számítási anyaga nagyságrendjében,
feladataiban igazodik a 2003. évhez. Ez csak egy
tervezet, hiszen nagyon nehéz tervezni egy gpzdasági
éven belül is. Minden attól függ, hogy az éves elfogadott
állami költségvetés és az ehhez kapcsolódó törvények és
rendeletek milyen lehetőségeket biztosítanak az
önkormányzat számára A költségvetési koncepciót
minden évben aktualizálni kell.
Köztudott, hogy a 2003-as gpzdasági évben az
önkormányzatok nagyon nehéz gpzdasági helyzetben
vannak. Mindezek ellenére van elképzelése és terve a
képviselő-testületnek jelentős beruházásokra (pl.
óvodaépítés), smemyiben sikerül megszerezni a
szükséges pályázati összegeket
Mmdent megteszi.ink annak érdekében, hogy a község
pénzügyi helyzete stabil legyen és elképzeléseinket
megvalósííhassuk
Kovács Istvánné
A Pénzügyi és Va~nnyi1atkozatot Flknőrző
Bizottság elnöke

- Képviselő-testületünk megtárgyalta a kisebbségi
önkormányzat által elkészített költségvetést is,melyet
1.086 e Ft Bevételi
KözJemények
Tájékaztató az ebek kötelező védőoltásának
rendjéről
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az ebek veszettség
elleni kötelező védooltása2003. aprils 23-én (szerdán)
lesz.
A fuluban délelőtt 8-ll óra között, a gyártelepen 14-15
óra között..
Az eb tul~donos köteles: minden három hónaposnal
idősebb ebet veszettség ellen boolttatni.
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Az eboltáskor az eboltási könyvet a tulaidonosnak
magával kell hoznia
Az oltás elija:I.OOO.-Ft/eb.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy amennyiben az eb
kötelező védőoltását elmulasztják, úgy szabálysértési
eljánN indítok, illetve folytatok le az ehulaidcoossal
szemben.
Tóth Ferenc
Jegyző

alatta van a jelenlegi 2,1 millió tonnás tényleges tetmelési
szintnek. Ez alapvetéíen aZZaJ magyarázható, hogy a
tejszektorban az unió még mindig a túltetmelés
gondjával küzd,

összességében a megkapott agrárkvóták a tényleges
tetmelési szinthez közel helyezkednek el, s nem
jelentenek drasztikus tetmeléskorlátozást a magyar
termelők számára.

A következő táblázat a 3a>/o nemzeti kiegészítést is figyelembe véve m~a
mértékét:
MEGNEVEZES

ME.

be a válható közvetlen támogatások

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

GABONA-OLAJOS-FEHERJENÖVENYEK

EzerFttha

38

43,5

47

51

58

65

73

UGAROLTAT AS

EzerFVha

38

43,5

47

51

58

65

73

SPECIALIS HUSMARHA

Ezer Ft/db

28

31

",.,
X)

36

41

46

51

ANYAJEHEN

Ezer Ft/db

27

29

32

34

39

44

49

VAGASI TAMOGAT AS (bika, tehén, üsző)

Ezer Ft/db

II

12

13

14

16

18

20

VAGASI TAMOGATAS (borjú)

Ezer Ft/db

7

7

8

9

10

II

12

KIEGESZITO TAMOGATAS (legelő)

EzerFttha

47

51

56

60

69

77

86

1EJPREMIUM (alap)

Ezer Ft/t

O

2,0

1,8

3,0

3,4

3,8

4,2

1EJPREMIUM (nemzeti forrásból)

Ezer Ft/t

4,4

7,2

8,2

9,2

10,2

1EJPREMIUM (legelő alapú)

EzerFVha

51,5 55,7

60

68,6 77,2

85.8

ANYAJUH

°
°

0,8

Ezer Ft/db 2,8

3,1

3,3

3,6

4,1

4,6

5,1

ANYAJUHKIEGESZITES

EzerFt/db

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

0,9

Asztaks József

jalugazdász

-
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ISKOLÁNKÉLETÉBÖL
A 200212003-as tanév első félévét
január 24-ével zárta minden iskola
A tanév második feléren inkább
bővelkedtünk
versenyekben,
rerdezvényekben, mint az első
félévben.
Február
ló-én
került
megrendezésre a minden évben
nagy izgalmat keltő Farsangi
mulatság. Mind az a1sós,mind a
felsős tanulók igen nagy létszámú
érdeklődést tanúsítottak. A zsűri
tagjai ez évben is találkozhattakrégi
arcokkal, álarcokkal, de még soha
nem látott jelmezekben
is
felvonultak a gyerekek
A néptáncosok nyitótáncával itxlult
a délután.
Az alsós felvonuláson egyéni
jehnezbennyert a
- fatörzs Nagy Krisz:tián4.a
- varázsló Batári Roland 2.0.
- polip Németh Szabolcs 2.0.
- papagáj Hegedűs Jennifer 1.0.
- Sssi hercegnőRehó Bianka 1.0.
- Túró rúdi BaloghDávid 1.0.
Csoportos jehnezben a 4.a osztály
Hupikék törpikék és Hókuszpók
című zenés játe'ka szórakoztatta a
közönséget.
FeM tagozat jelrnezei
sikeresek voltak: a

köziil

- cirkusz 6.a

- háremhölgyek 7.a.
- kalózok 6.b.
- coea-cola és még sorolha1nánk.
Csoportos
jehnezben
az
Ősasszonyok tánca kápráztatta el a
I1éz.őrereget,akik külördíiazásban
is részesültek. Tennészetere1 a napi
program között szerepelt a
tombolasorsolás és a diszkó is.
Tiszabereelen
került
megrendezésre a RlSZ Bessenyei
nyelvész versenye, ahol iskolánk
képviseleteren a 7. osztályos

tanulók (Bíró Eszter, Boros· Berta Dóra 10. helyezést ért el.
Andrea, szepesi Zsuzsa) i
helyezést értek el. Külörösen
Iskolánk 8. osztályos tanulói
dicséret illeti a diákokat, hiszen
éleében talán a 2003. február 15-i
nyolcadikos korosztálynak kiírt
nap a legjelentérebb, hiszen a
versenyen érték el ezt az
továbbtanulási jelentkezési lapok
eredményt.
leadási határidejét jelentette. A
Február 25-én tartottuk meg a nyolcadikos osztályfónökök aktiv
Kazinczy Ferencről elnevezett közreműködésével a jelentkezési
Szép magyar beszéd verseny 5-6. lapok továbbítása határidőn belül
és 7-8. osztályosok területi megtörtént, s nagy izgalommal
fordulóját Nagy sainálamokra várjuk az eredményeket
meglepöen kevés érdeklődést
A szakiskolások mindennapjaihm
mutattak az iskolák, rnindössze 4
már egészen más jellegű izgalom
iskola jelent meg a versenyen, van jelen, hiszen február hónapban
Iskolánk tanulói közül Kovács
aláírták a jelentkezési lapokat a
Tímea és BorosAmrea szerepeltek szakmai vizsgára, s intézményünk
szép eredménnyel.
is megküldte
jelentését
a
A
nyírturai
Móra
aMS szakképzésért felelős miniszternek,
szavalóversenyen, március -l-én, a s az illetékes szaveket is felkérte a
következő eredmények születtek a vizsga lebonyolításában való
, ']re .
Intézményünk·
részvete
4 osztályos Rehó Bálint negy~
Lász1ó Eszter hatodik helyezést ért szakiskolai életében rendhagyó ez
, hiszen két szakkéoesíiés
el.
az ev,
"'~ •.....,
rregszerzésére
készí-tik fel a
Méltón ünnepelte intézményünk ez
diákokat: az ABC eladó és a
évben
is
az
19484~
Gépíró
és
szövegszerkeszrő
forradalom és szabadságharc
szakmai vizsgára Az ABC eladó
emlékét a március 14-ei ünnepi
~lrl,'
'res' rnegSZerZeSeeI
, "t llfó ,
műsorral. Korponai Anna tanár nő ~ePeSI
a Gépíró és SlÖveg;z.erkesztő
diákjaival
gyennekközeli
megszerzéséért
műsorában
mutatta
re a szakma
forradalom eseményeit
Péter amennyiben sikeres évet zár
mirxíentamló=Zföfogvizsgázni.
Jánosné
az
énekkarosokkal,
Homonyik CSaOOné osztályának
dalaival
színesítette
a
Sarkadi Lajos
megemlékezést. A 8. osztályosok
Iskolaigazgató
ez alkalommal járták el a Palotástáncot
Matematika versenyre került sor
Nyírpazonyban március 18-án A
4.osztályosok köziil Rehó Bálint
első, Koji Norbert 6. helyezést; az
5. osztályosok köziil Takács
Zoltán ötödik, Simon Viktor 7.
helyezést; a 8. osztályosok közül
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ÓVODÁINKÉLETÉBÖL

MIKORISKOLAÉRElTEG

GYERMEK?

Kedves Szülőkl
A március bónap az elsősök iskolába írntásának i~e.
Az oktatási törvény szerint iskolaköteles az a gyermek,
aki az adott év m1jus 31-igbetölti a hatodik életévét
.:.
Akisgyermek természetes belső érése,
.:.
valamint a családi nevelés
.:.
és az óvodai nevelési folyamat eredményeként

,,Most jól figyelj, nyisd ki a füled, és tartsd a kezed,
mert s legesIegtarkább hónaplabdát küldöm
neked."
A máskarázás fursangkor olyan szokás, amire nagyon
nagy sziiksége van a munlaiját dolgosan végző
embemek és a naponta óvodába kocogó, korán kelő
kisgyermeknek. Miért? Mert minden emberben lakik
az a vágy, hogy elejó volna néha másnak lenni! Ugye
neked is eszedbe jutott már, hogy ele jó lehet a tarka
lepkének, amiért röpülni tud, de jó lenne egykor óriássá
változni, hiszen akkor fél kézzel kapkodhatnád Ie az
almafa tetfjén pirosló legszebb almákat Néha törpe
szeretnél lenni, hogy bebúihass a kulcslyukon Máskor
meg boszorkánnyá változnál, hogy seprűn
lovagolhass.
Ovodánkben is ilyen, hasonló álmok, vágyak
elevenedtek meg 2003. február 28-áll a
FARSANGON. Mind a 4 csoport aktívan kivette a
részét a készülődésből, igaz sok volt a hiányzó beteg
gyerek, ele mindettől iliggetlenül a felhőtlen jókedv,
kacagás volt ajellemző.
Állt a bál, szólt a zene, nagy volt a vígasság.
Amikor kifáradtak már
a nagy mókázásban
hozzáláttak
a
sütemények,
fursangi
fánk
bekebelezésébez, mivel az igazi maskarabálhoz a
farsangi lakmározás is hozzátartozik.
Ruttkai Lászlóné
óvodapedagógus

óvodáskor végére eléri az iskolai munkához szükséges
f~lettségi szintet.
Nem
lehet
elégszer
hangsúlyozni,
hogy
1ÜRELEMMEL, szeréteben NEVELVE
kell
kivámi, míg testileg, lelkileg, és szociálisan megémek
az iskolai életmócha Sem a családban, sem az
óvodában nem oktatva, hanem nevelve kö:zelitsiinka
gyermekhez. Ne fel~1sük el, hogy AZ ÓVODA
NEM
OKTATÁSI
INTÉZMÉNY,
hanem
NEVELÉSI.
A 3-6 éves kor olyan idöszak, amelyben
megnyomoritanánk a gyennek lelkét, ha nem az
életkori sajátosságának megfelelő teve'kenységeket
erőltetnénk rá Olyan nyugodt körülményeket kell
biztosítanunk a ránk bízott emberpalánták számára,
amelyben egész napIlehetőség szerint minél nagyobb
térbetil/ játszhatnak mozoghatnak
dalolha1nak,
barkácsolha1nak, sokat lehetnek a szabadban Bárari
megnyílhatnak-OCszélgethetnek társaikkal, és a
felnőttekkel. JÁTÉKBAN ismerik meg a körülöttük
levő viIágot,(IlÖvényeket, állatokat, tennés:zeti
jelenségeket, ember munlaiját) azoknak a viszonyait
(alacsony-magas, könnyű-nehéz,
vékony-vastag,
kemény-töre'keny,
több-kevesebb-ugyanannyi,
átlátszó, rövidebb-hosszabb, kedves-vidám SZOII1OIÚ,
barátságos, mérges, stb.)
AZ ÓVODA NEVELÉSI INTÉZMÉNY, AMIT
TILOS ISKOLÁSÍTANI!!!
Nem véletlen hogy 5 éves kor táján, - amikor
ugrásszerű f~lődés áll be a kicsinyek értelmi
képességeiben -, tanjuk a napi kétszer 20-30 perces
iskolai életmócha felkészítő foglalkozásokat Azért 2030 percesek ezek a kötött, vagy kQtetlenfoglalkozások,
mert eddig képesek kitartóan figyelni, érdeklődni,
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kiváncsian odafordulni egy -egy feladatra Nem biztos,
hogy a 20 -30 perc alatt tanulja meg azt a gyerek,
amivel ,ielkészí~ük'" az iskolám, hanem az egész nap
bármely pillanata "értékes" lehet valamiért számára.
Egy példával szere1ném megnyugtatni -AZ
EREDMÉNYCEN1RIKUS, GYAKRAN CSAK A
TELJESÍTMÉNYI DÍJAZÓ VIIÁGBAN - a
szülőket nem attól lesz iskolaérett egy gyerek, hogy a
fiU,házat 00gYan tanulja meg leraizolni A palatáblás
régi világban ~tettek valamit ha a gyerek kezecsuklója- sokat és szabedon mozgottlszal:xrlon
fukálgatva / akkor váltak lazava az izmai
Nagyszii1eink, szüleink korában sokáig csak a
palatáblán forrnálgatva-fukálgatva alakították ki a
betűelemeket Nem kénys:zerittették bele idejekorán
kicsi vonalközbe az elsősőket Most százezreket csak
ana költünk az óvodában, hogy rnjzeszközöket,játékot
vásároljunk, hogy egész nap járjon a kicsi kezük,
ügyes;xljenek, koncentmljanak, kezi.ik-szemük "együtt
mozogjon". Sokfaita díszítőmunka végzésére adunk
lehetőséget az iskoláskor előtt., ezzel lesz
zökkenőmentes az írástanulás a kezdeti időktől fogva
Sok apró mozdulattal, napi tevékenységgel --a
legtöbbször észrevétlenül- j~uk
el a gyermekeket
ana a szintre, hogy az óvó néni - a szülővel együtt ki
metje jelenteni: ,,most már engecljük át a gyereket az
iskolának!"
MIKOR MONDHAfJUK KI BÁTRAN AZ
IGENT?
HA testileg,
HA lelkileg,
HA szociálisan megérett az iskolakezdésre.
A 1ESTIlEG egészségesen f~l&lő gyermek hatéves
kora körül eljut ez első alakváltozáshoz, megváltoznak
testarányai, megkezdődik a fogváltás, Teste arányosan
f~lett,
teherbíró,
Mozgása
~
harmonikusabb, Finom, apró mozdulatokat is képes
kezével végezni raizolás közben. Mozgását,
viselkedését testi sziil<ségleteinek kielégítését
szándékosan irányítani képes (ennek eredményeként,
pl. nem izeg-mowg folyton a padben, türehnesen
végigvárja mások beszédét, testi sziil<ségleteinek
kielégítését az óraközi szüretekben végzi.).
A LELKIIEG egészséges nagycsoportos óvodás a
tanév végén nyitott érdekl&lésű, a tanuláshoz
szükséges képességei folyamatosan f~l&lnek Képes
dolgokat összehasonlítani, apróbb különh;égeket
érzékelni, a térren (a papiron is) jól táje'kozódik. Most
már nem csak véletlenül, hanem szándékosan is
megfigyel tárgyakat, állatokat, jelenségeket:, az
-

15 -

emberek mlrrWiját Felismer. megnevez dolgokat és
egyre tovább megőrzi emlékezetében az ismereteket, s
fel is tuclja azokat idézni. (rövidebb-hoss:zabb mesék,
versek,játékszaOOlyok)
Az iskolai tanulás alapját a sZÁNDÉKos
FIGYELEM fogja képezni.
A figyelem fejlesztését óvónőink folyamatosan,
következetesen végzik. Így lassanként növekszik a
kisgyerek figyelmérek tartalma és terjedelme. Egy
időben több dologra is képesek figyelni, s egy dolog
megfigyelése után képessé válnak azonnal "váltani:',
azaz más jellegű dolgokat megfigyelni. A
gondolkodásuk még különböző síkon történik:
cselekvéshez vagy képekhez kötötten, de már kezd
alakulni a fogalmi gondolkodásuk. (pl. találós kérdések
"tömegét" tucljákmegf~teni. De csak 6 évesen, nem 45 évesen'!')
ÉRIHETŐEN, FOLYAMAJDSAN BESZÉlNEK
az iskolaérettek életkoruknak megfelelő tempóban és
hangsúllyal, minden szófujt használnak. Különböző
mondatszerkezeteket:,
morxlatfrYtákat alko1nak.
(csodálkoznak, érdeklődve kérdeznek, örömükben
felkiáltanak, érdekes összeiliggéseket fogalmazrak
meg kijelentéseikben.) Kevés kivétellel tisztán ~ a
magán és mássalhangzókat (fogváltással összefüggő
egyéni eltéresek tap:lsztalhatók).Végig tucljákhallgatni,
és megértik mások beszédét.
ELEMI ISMEREIEKKEL
RENDELKEZNEK
(önmagukról és kömyezetükről: név, lakcírn, szüíők
foglalkozása, napszakek felismerése, gyakorlatban
alkalmazzák az alapvető közlekedési szabályokat,
ismernek növényeket:, állatokat, idöjárás-öltözködés
összefuggéseit Ismeri a viselkedés alapvető szabályait,
kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek környezete rregbecsülésébez,
megóvásához szükségesek, elemi mennyiségi
ismeretei vannak tizes számkörben (óvodában tilos
számokat, betűket íratni, de szívesen rregmuaiuk az
érdekl&lőbbeknek a formáinkat)
A SZOCIÁLISAN ÉREIT gyerek képes a tanítója
elfogadására, társaival együtt tud működni, kapcsoletot
tud teremteni.
Egyre több szabályhoz tud
alkalmazkodni. Kialakulóban van feladattudatr
törekszik a kapon feladatot megérteni, azt
eredményesen elvégezni. Kitartása, munkatempója,
önállósága és önfegyelme is alakulóban van, az iskolai
tevékenységek alapjául fognak ezek swlgálni. Bár
csak ötéves kortól kötelező az óvodába .árás, az óvodai
nevelés 3 (esetleg 4 éve) - rendszeres óvodába járás

mellett!!!- több:t tehet a gyenneki szerrélyiség
harmonikus feilődéseérdekében, mint az egy év.
Ha nem tucljuk egyértehnűen és megnyugtatóan
megállapítani neve~eink iskolaérettségi szinvonalát,
szakemberekhz fordulunk. Ritkán, kritikus helyzetben
Nevelési Tanácsadóm irányí~uk a hatéveseket, esetleg
a Szabolcs Megyei Tanulási Képességeket VIzsgáló
Szakértői Biwt1ság dönti el, milyen iskolatípusba
kerüljön az elsős, (Indokolt esetben-szülő
beleegyezésével- egy évig visszaartiuk az óvodában a
valamilyen hátránnyal rendelkező gyermeket).
JÓ TANÁCSAZISKOLAKFZDÉS
HÓNAPOKRA:
./
./

./
./
./
./
./

ELÖTTI
./

Minden gyermek más-más személyiség!
Egyedi fejlődésiütemrnel rendelkezik.
Minden gyermekren más-más érték fedezhető feL Amihez kedve van, amilyen
tevékenységh.n a legnagyobb örömmel vesz
részt, a teljesítményét abban kell megdicremi.
Inkább a pozítív tulejdonságaiban erősítsük
meg, ezáltal önbizalma 00, és kedvet kap a
próbálkozáshoz, felfedezéshez.

Ne fel~tsük eL mi sem voltunk az iskolában
minden tevékenységben éleniárók!
Ne szidiuk állandóan a kicsiket mert kisebbségi érzés alakul ki bennük
Ne ijes:ztgessük az iskolával a leerdő elsősöket!
Sokat pihenienek.jásszanakl
Ne hajswlják őket, és fölösleges "előtanítani"
iskolai ismeretekkellnéha iöbbet ártunk vele,
mint használtmk/! Esetleg az utcán sétálgatva
megnev~ük
a házak számtábláin lévő
számokat, egy-egy intézményen közösen
"elol~uk"
a feliratokat.
BÍZZllk a szakemberre az okítás nehéz, de
szép feIroatát!

Ébresszi.inkkedvet és szereteteta majdani elsős nevelő
és a szép iskola iránt, hogy szepterober elsején
örömmel lépjenek re a tudás birodalmába
Mátyás Sándorné
ÓVOdavezető

HÚSVÉT
Korán reggel útra kellem,
se nem iJtam, se nem el/em
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam afol világot.
Láttam sok-sokszép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, aligvárom
Piros tojás,fehér nyuszi,
Locsdásértjár apuszi!
Húsvéti ünnep neve különböző
nyelveken más és más. Közös
eredete azonban, a húsvét béber
neve, a pészah, A szó kikerülés,
elkerülést jelent Eredetileg a
keresztény és a zsidó ünnep egybe
is esett Aníceai zsinat i. sz 325-ben
SZ3OOlyoma keresztény ünnepek
retXljét,ekkor vált el a két ünnep
ideje, A húsvét angol neve:
passover, átrepüléstjelent Gyakorta
használják az Easter elnevezést,
mely a német oster szóval együtt
keresendő. őse egy germán
istennő, Ostara az alvilág úrnője,

ünnepe a tavaszi naréjegyenl&ig
idején volt. Lehet, hogy neve az
East, a kelet szóoól származik, s a
napfelkeltére utal. A szó a
magyarban nem található meg, de
Csíkményságon
a
húsvéti
körmenet neve: kikerülés, más
vidékeken
a
feltámadáshoz
kapcsolódik A magyar szó: húsvét,
az azt megelőző idöszak, a
negyvennapos böjt lezárulasátjelzi.
A húsvét egyreesik a tavaszi
napéiegyeolőség ideiéri tartott
tennékenységi
ünnepekkel,
melynek elemei a feltámadás, az
lili~etés. Húsvét rJaP.iaaz 1582001 származó egyházi szabályzat
szerint a tavaszi holdtölte utáni első
vasárnapra esik: március 22 és
április 25-e közé. (Ezt rnorrlja ki a
niceai zsinat határozata is i. sz 325ben)
Húsvét kialakulásában fontos
szerepet játszik a zsidó húsvét, a
pészsh E vallás tanítása szerint e
napon ünneplik a zsidók az
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egyiptomi
rabságból
való
menekülésüket. Az ótestamentum
szerint a halál angyala lecsapott az
egyiptorniakrn, a zsidók kapqja
azonban egy frissen leölt bárány
vérével volt bekenve, így az ő
házukat "elkerülte".
Az Egyiptomból való kivonulás
történetét úja le a Hagada A
keresztény egyház szertartásaIbm a
hosszú ünnepi idöszak átfogja a
kora tavasz és a nyár el~ei
hónapokat. Az előkészületi idő a
nagyh)jt,
amely
Jézus
negyvennapos sivatagi böjjének
emlékére, örunegtartóz1atásáratanít.
Ezt nagyobb, kisebb üorepek
követik s a húsvéti ünnepkör a
pünkösddel zárul. A ciklus a
karácsonyi ünnepi szakasz pírja, de
jóval régebbi annál. Latin neve:
septuagesima - hetvened, mert
hetven napig tart,~úsvéti időnek is
nevezik. A oojt utolsó hetének
neve: nagyhét, a húsvét utáni hét

húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehéthét - fehérvasámapig tart.
Húsvéti szokások
A húsvét ünnepe sok szálori kapcsolódik a tavasz rregérkezéséhez,
s a megójulés, a termékenységgel
összefonódó népiwkáskincshez. E
répszokások
nagyrészt
nem
épülnek re a keresztény va1lás
ünnepi rítusaiba, hanem azzal
párhuzamosan, mint a falusi
közösségek
ünnepi
s:wkásai
maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi idöszak mulatságai a
tél legyőzését, a tavasz megérkezését ünneplik
Európa-szette
elteljedt szokás a telet jelképező
szalmabábu elpusztítása, elégetése
vagy vízre fojtása. Nálunk egyes
vidékeken a bábu neve kisze, kice, s
virágvasárnapi szokásainkat teszi
színesebté. A mulatságok és a böjti
idöszak találkozásának jellegzetes
népi játéka Konc vajda és Cibere
vajda, a farsang és a böjt tréfás
háborúsága volt A húshagyókeddi
(farsang utolsó napia) játék
szereplői szalmal:xíbok, s a
legyőzött Ciberét végigvitték a
falun, elégették,vízre vetették, vagy
keres:z1ülclobták a
templom
keritésén, hogy
elűzzék
a
betegséget, az ebséget A böjt alatt
régen fóleg kenyeret, száraz
növényi étkeket ettek A hosszú
böjti időszakot kisebb ünnepek
tagolják. A magyar néphagyományban a közbeesö vasárnapoknak nevük volt: a másodiké
gulyásvasárnap,
az
ötödíké
feketevasárnap,
a
hatodiké
virágvasárnap. Ez az utolsó
vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A magyar népszokások ezen a I1aJX>na zöldághordás, más néven villőzés: a
tenne'keny&get segítő eljárns. Az
ággal megütögette'k a fiatal
lányokat,
menyecskéket
A
barkaszemelés a keresztény és a

"pogány" szokások ötvözetét
mutatja
A virágvasárnapot megelőző
szembaten a gyerekek barkát
szednek A barkát virágvasárnap a
templomban
megszentelik A
szentelt bakának
baielhárító
szerepe van A moldvai csángók
fuzfa sípot fúinak, habaigatnak,
ezzel "keltik fel" a tavaszt Sok
helyen zaios határkerillést tartanak,
mellyel a rossz szellemeket űzik el.
A nagyhét llaRiainak szokásai a
Bibliában
leírtakat
követik
Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön
a Rómába ment harangokat a fiúk
kereplőkkel
helyettesítik. Az
étrerdbe e I1aJX>n
valamilyen zöldet,
parait salátátiktatnak. Pilátus-égetés
is e nap szokása, mikor a pilátust
jelképező hIDut elégetik, megverik
A böjt régen hamvazószerdán
kezdődött, mely onnan kapta nevét,
hogy ekkor a templomban
megszeotelik az előző évi barka
hamuiát, megkenik vele a hívők
homlokát, elháritva a baiokat
Nagyböjt alatt sok helyen egy nap
csak egyszer ettek, olajjal vagy
vcYialfóztek, zsírt, húst nem ettek,
csak száraz növényi ételeket Ma
már nem ilyen szigorúak az egyház
böjti előírásai,nem követelik meg a
negyvennapos koplalást, a tilalom
csak az utolsó hétre, nagypéntekre
vonatkozik. Az utolsó hét, nagyhét
vinígvasámappal kezdődik, melynek napjai Jézus jeruzsálemi
eseményeihez kapcsolódnak E
I1aJX>na bevonulás llaRián az
ernberek pálmaágakkal, hidegebb
égh:ylatú vidékeken barkás ágakkal
mennek
a
templomba.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsora
és
a
tanítványok
lábának
megmosása (a vendégszereet
jelképe) emlékére szokás volt, hogy
Rómában a pépa 12 SZeJZeteSlábát
megmosta. (Királyok, nemesek is
így cselekedtek sok országban e
napon) Nagycsütörtök estéjén a
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harangok
elhallgatnak,
a
hagyomány
szerint Rómába
mennek A harangok útiának célja,
hogy lássák a pápá; elevan, ahol azt
tartották, hogy a tojások gyűjtése is,
melyeket azután leszómak a
gyerekeknek, amikor visszatérnek
Nagypéntek,
Jézus
kereszt
halálának llaRia- gyászünnep.
Az ernberek a helységek szélén
lévő kálvária - dombokra vonulnak,
s megállnak az egyes stációkat
jelölő
kápolnáknál,
mintegy
eljátszva Jézus keresztvitelének
~át.AMária-siralmakisehheza
naphoz kötődnek ilyen Máriasiralom az egyik legrégebbi
nyelvenllékünk:
"Vdágvilága,
virágnakvirága
Keserűen kimatul.
Vas'szegekkel veretül "
A templomokban az oltárokat
letakarják, a harangok hallgatnak.
Nagyszombat
a
feltámadás
jegyéren zailik Az esti körmenetek, a templomokban az lY tűz
gyltitása, mely Jézus és egyben a
remény jelképe, azt adja hírül, hogy
Jézus fehámadt, a megváltás közel
van
Este "visszaiörmek" a
harangok is Rómából Nagypénteken a víz mágikus en:je lép
elötérbe, Ismertmondóka:
''Nagypénteken mossa a holló a.fiá;
ez a világ kígyót, békát rám kiált "
A rituális mosakodás jelenik meg a
hajnali mosakodásban, melyet csak
fiatal lányok végeztek, s mely
lxYelűzö szereppel bírt. Friss
folyóvíz kelletthozzá, s a köve1kező
mondóka:
''Az én vizemfolyjon el,
az én szeplőm múljon el!"
E naphoz jellegzetes ételek tartoztak
- korpából készült savanyú leves,
esetleg tojás. Van olyan vidék, ahol
e I1aJX>nkenyeret sütnek, melyet
vagy megőriznek a köve1kező

az
Emmauszjárás.
Annak
emlékére,
hogy
Jézus
a
tanítványokkal az Emmauszba
vezető úton találkozott, kimentek a
város határán álló kápolnához és
vidám mulatságot illtek. E nap
Európa-szérte a játék, a vidámság
napja
Magyarország
egyes
vidékein e napot vízbeverő
hétfónek is hívják, mert e nap a
locsolás IlaP.ia A lányokat régen
kivonswIták a kúthoz, s vödör
vízzel leöntötték, vagy a patakhoz
vitték,s rregfürdeúék Alocsolás, az
ősi termékenységvarázsló és
rnegtisztuló rítusban gyökerezik. A
víz tisztító er~je a keres:zténységnél
a kereszteléshez kapcsolódik A
mondai magyarázat szerint Jézus
sfrjátőrzö katonák vízzel öntötték le
a feltámadást felfedező, l!ijongó
asszonyokat,
így
akarták
elhallgattatniőket A locsolás ma is
elterjedt szokás, kissé szelídebb
formában, hiszen gyakran csak
kölnivízzellocsolnak a fiúk, férfiak
A húsvéti tojás ajándékozása sok A húsvéti répszokások sorát egy
országtan e napon történik, nálunk fehérvasámapi szokás zárja A
a hétfói locsoláshoz tartozik. A lányok komatáIat készítenek,
hagyományos sonkát már szembet elkilldik egymásnak A kosárba,
este, a böjt lezárásával megkezdik tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül.
Vasárnap a sonka mellé tojást, Ezzel a lányok örök barátságot
torrnát fogyasztanak. E nap ünnepi kötnek, s ettől kezdve komának
étele a bárány
szó~ák és magázzák egymást
egész
életükben.
Húsvét
másIlaP.ián
német
terillcteken,
nálunk
pedig
Kecskemét környékén szokás volt
nagypénzekig, vagy odaadiák az
em koldusnak Sok helyen igen
elterjedt a forró húsvéti kalács,
melyet fóleg az utcai árusokról
veszik. A nagypénteken sötét,
dísztelen templomokat nagyszom00t reggelére virágokkal, zöld
ágakkal díszítik fel Ez a nap a
másik őselem, a tüz ÜI1Ile}X. Este a
templomban az í!i tüzet ünneplik,
melyet csíholással élesztenek, s a
Krisztustjelképező húsvéti gyertyát
ezzel gyúj~ák meg. Sok helyen
szokás ilyenkor í!i ruhát felvenni,
vagy legalább kalapot, kesztyűt.
A feltámadás IlaP.iahúsvétvasárnap.
Sok országtan szokás e napon a
napfelkeltétegy magas hegy tetején
várni Ehhez több hiedelem
kapcsolódik - egyik szerint a felkelő
nap Krisztus feltámadásának
bizonyítéka, a másik szerint aki jól
figyel, megláthaíja benne a
Krisztust jelképező bárányt a
zászlóval.

- 18 -

Más nemzetek húsvéti szokásai
Csehország
A cseheknél egy babona alapján
nem SZaOOd
nagypénteken kenyeret
sütni.
Flandria
Aki húsvét reggelén kihajol az
ablakon, hogy jobban hallja a
haraogszót,
3
napos
nyakmerevedést kap. Húsvét
másnapján minden rendes CSaIOO
piknikkirándulást
('Pasquetta'')
csinál. ilyenkor többek között
''Torta di Pasquetta"-t
(sós
süteményt) esznek fótt tojással és
spenóttal.
Franeíaország
Franciaországban a gyerekek csak
húsvét hétfójén kaP.ják meg a
tojásokat és az édességeket
Nagypéntektől húsvét hétfóig a
keresztre feszítettJézus iránti gyász
jeléill nem szólnak aharangok
Görögors:níg
Az ortodox görögöknél idén
egyreesik a húsvét a keresztény
húsvét idejével, A tojást pirosra
festikés csak szombat este kezdik el
enm.
Németors:níg
Hamburghm. régen az Elba folyó
mentén húsvéti tüzeket gyúitonak.

HÚSVÉTI RECEPTEK
Íme néhány recept az ünnepi asztalra:

előrrelegíten sütőlx:n 200 fokon ~lik.
percig/ Afonnáhmhagxjuk kihillni.

I kb.: 40- 50

ÓVári sertésszelet vegyes körettel
TojásJikőrös húsvéti torta
Hozzávalók 4.személyre: (i) dkg sertés karaj, 40 dkg
gépsonka, 40 dkg gomba, 40 dkg Trappista sajt,40 dkg
rrexíkói vegyes zöldség, 30 dkgrizs, 75 dkg burgonya,
1cllUjföl, SÓ, bors,

Hozzávalók 16.szelethez: 10 dkg liszt, 10 dkg étkezési
keményítő, 4 tojás, 15 dkg cukor 1 zacskó vaníliás
cukor., 2 teáskanál sütö·
"~r, _? dkg kakaó ~r, 5 dkg
reszelt étcsokoládé.
Flkészítés: A natúrnn sütött, sózott sertés szeleteket
Töltelékhez: 6,5 cll Ujszin, 2.5 cll tojáslikőr, 2 zacskó
megkerYük UjföIlel. Erre rátesszük az apróra vágott
vaníliás cukor 1 evőkanál cukor, 4 lap zselain (1 lap
sós-borsos piritott gombát, a csíkokra vágott gépsonkát
kb. 3 g), 2 dkg natúr pisz.tácia,díszitéshez cukorvirág
és a reszelt Trappista sajtot Ezután sütőben mindezt
tojás alakú drazsé.
rrípmyuk. Végül vegyes körettel (fótt rizzsel, sült
Flkészítés: A tojásokat szétválaszJjuk. A fehérjét egy
burgonyával, vegyes mexikói zöldséggel) tálaljuk.
kanál hideg vízzel habbá verjük, beletesszük a cukrot
és a vaniliás cukrot, majd egyenként hozzákeverjük a
Fosdós kalács
tojások sálp;.iját.A lisztet összekeverjük a kakaóporral
és
az étkezési keményítővel, majd a krémbe s:zitáljuk.
Hozzávalók 12.szelethez: 3.5- 4dl Uj, 1kockacukor, 3
Hozzáadjuk a finomra reszelt étcsoko1ádét. A tésztát
dkg élesztő, 50 dkg sima liszt, 10 dkg vaj, 5dkg cukor,
süiőpapírral kíbélelt, 26 cm átmérőjű tortaformába
2+ 1tojássáIg:ija, SÓ, 5 dkg mazsola
simítiuk, ElőIrelegített sütőbe tesszük, és 175 fokon
(gműzhelynél 2-es fokozaton) 35 JXEig ~lik. Ha
Flkészítés: 1 cll langyos Ujoc beletesszük a
kihűlt, keresztben három lapra vágjuk A zselatin
kockacukrot, az élesztőt, s meleg helyen
hideg vízre _uk,
felolcljuk, és a toiáslikőrbe
rregkeleszjük A lisztbe beleöntiük a kovászt, és
keverjük A Ujszint habbá vejük Közben beleszitáíiuk
galuska lágyságú tésztát készitünk. Konyharuhával
a cukrot és a vaniliás cukrot A habot apránként a
letakarjuk s kétszeresére kelesz1Jlik.Amaradék langyos
dennedő zselainboz vegyíijük, majd hideg helyre
Ujoc beletesszük a sót a cukrot , és 2 tojás sálp;.iját.
állítiuk A krém egynegyedét az alsó tortalapra keniük
ApIánként a liszthez adjuk, majd kétszerre,
Rátesszük a középső lapot, megkerYük a krém
háromszotra hozzáacljuk az 5dkg felolvasztott vajat, s
egynegyedével, és beborítiuk a harmadik lappal A
jól kidolgozzuk. Akkor jó, ha a tészta hólyagos. A
maradék krémet a torta tetfjére és oldalára keniük,
tetfjét rregszóijuk liszttel és megint hagxjuk kelni. Ha
végül nyornózsákból díszítést nyomunk a szélére.
ismét a kétszerese, kiborítiuk egy 1isztezettdeszkára, és
Durvára vágott natúr pisztáciával, továbbá
beledolgozaik a mazsolát. lelőzőleg langyos vízben
cukorvirágokkal, tojásdrn:z::tvaldísziijük..
~
/ Három cipót formálunk, majd hengerré
formáljuk, és ocfonjuk. V'!ijal kikent formába tesszük,
Vass Emese Ágota
és letakarva langyos helyen addig keleszjük míg el
csaIMgondozó
nem éri a fonna tetfjét. Megkenjük tqjássáIg:ijával, és
VJSSnlpillantó
Az év em negyede'ben egy mozgalmas időszakra
tekinthetünk vissza Január 22-én megemlékeztünk a
Magyar Kultúra Napjáról. A Himnusz születésének a
180. évíordulóia
~l1T~l_)'.1.J..l
ünoeoi
:J
<Ul\aJllJalAJ
lc\lI..JI;;LUl
~~.-.t'
műsonmkban elhangzott szavalat, blockföte-előadás,
az általános iskola néptáncosai táncra perdültek, majd
B. orosz István festőművész osztotta meg velünk

~rI____

ünnepi gondolatait Ezután a jelenlévők megtekintették
a festményeiből készült kiállítást.
-
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Február 20-án az ovisaink, a gyártelepi ovisokkal
együtt a pillangó Bábszínház
előadásában
gyönyörködhettek, szórako:zhattak. A fiatalok a
~,..;'
LUJ..xu.'O'esanőnapidiszkókOOnmulatozha:ttak.
Február 27-én Révész Máriusz és dr. VInnai Győző
voltak a vendégeink, akik a .Hazánk az Európai Unió
kaptyálm"
címmel rendezett rroararrsorozat
-t-"~b"~'~

kerete'ben tartottak előalásokat

Lat

Egy héttel később,

március 6-án dr. Erdreffv ildikó és Molnár Ferenc
számoltak beazmíóstapasaalaaikról

Február 28-án helyt adtunk a Kistérségi Agrárnapok
cúnmel rendezett előadássorozaírak, amelyen a
községünk és a környező települések gazdái
isrnetkedhettek
meg
az
Európai
Unió
g;miaságJ:X)litikijával.

Március 25-én az iskola alsó tagozatos tanulói láthatták
a Pillangó Bábszínház Mátyás király és az ördög című
előadását, melyen minden felnőtt és gyennek nagyon
jól szórakowtt.
---

Március elsején jó hangulatú borversenyt rendeztünk
az általános iskolál:m. Amíg a zsűri a borokat ízlelgette
és porroza, addig a résztvevők két előadást hallgattak
meg. Tálas György agrármémök a talaiművelésről,
míg Béresné Bénszki zsuzsa gpzdasági szakmérnök,
mezőgpzdasági ~
a pályázati lehetőségekről, a csaíáíi gazdálkodók támogatásáról közölt
infOIlIlOCiókat. Az
eredményt
sallai
pál,
kertészmémök, a zsűri emke hirdette ki. A fehérborok
kategóriéjában Jakab László borát rninősítették arany
fokozaróra, míg a vörösborok közül S:zaOOAntal és
Varg;1 Laios megosztva kapa az első dijat. Varg;1
László alkalmi rigrnusa után jóízűen elfogyasztottuk a
tengeris töltött káposaát Köszönet érte az iskola
s:zakác<mőinek.

A március 7-én a nönapi rnűsor alkalmából rendezett
vacsorán jelen volt Hom Gábor politikai államtitkár,
országgyűlési
képviselő,
Petrus László,
a
Miniszterelnöki Hivatal államtitkári helyettese és sári
Laios, oktatási államtitkár-helyettes. A polgármester úr
poháköszöntőjében
reményét f~ezte ki,' hogy
legközelebb az lY óvoda ép.iletének az átadásakor
szere1néőket ismét vendégü1látni. Ú legyen!
IlyésGábor
Művelődési Otthon mb vezetd
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Programajánló

A Művelődési Ház április-május hónapokban a
következő rendezvényeire várja szeretettel a község
lakóit, kicsinyeit és nagyjait
Ápriffi 2 17 órától: Kossuth-emle'kek Szarolcs
megyében (Tóth Sándor alezredes előadása)
Ápríls 7. 15 órától: A húsvéti ünnepkör és a húsvéti
népswkások (dr. Bodnár zsuzsanna néprnjzkutató
előadása)
Ápriffi 10. 10 órától: Költészet napi megemlékezésanyíregyhá:zi Rege együttes naisora

Április 17. II órától: a Pillangó Bébszínpaí előadása
óvodásoknak
Áprils 23. 17 órától: A szenvedélybetegség a
csalálban (dr. Bojti István előaíása)
Május 1.: majáJis (arészletes program pJakátokon)
Május 21.: helytörténeti fotókiállítás és vete1kedő
Május 24.: gyerrneknap a Pitypang Színpad
előadásával
IlyésGábor

Művelődési Otthon mb. vezető

SPORT

Diáksport
Atlétika
2003. március 6-án Nyíregyházán Megyei Fedettpályás Atlétikaverseny volt az 1<m-91-92-es születésű tanulók
számára.
Eredmények:
1.
helyezftt
ih

SZIlágyiPáIrm

SOm

1992-es
s:ziiletésű

lhelyezftt

szilágyi PáIrm

tm m

I992-es
s:ziiletésű

lrelyezftt

ROOiCS Samlcs

s

II.
helyezftt

SZŰCS

orem

(j) m

19Wes
születésü

II.
helyezftt

SZŰCS Gréa

ISOm

19Wes
s:ziiletésű

TávolugJás

I992-es
születésü

TávolugJás

1992-es
szilletésü

II.
helyezftt

K~Bdtina
-

ill.
Simoo
helyezftt.l9J:zs:nm

Labdanígás
Tavasszal folytatódnak a cliákolirnpiai küzdehnek.
Mind a 4 kercsoport esélyes arra, hogy a nagykörzet:i
döntőbe jusson Reményeink szerint akár megyei
dönőben is láthatjuk valamelyik korosztályunkat
Versenynaptár2003.
Március:
25. Nagykörzeti mezei futóverseny (cliákolirnpia)
NyírOOgdány 13.00
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26. Kiskörzeti foci 1<m-91-es (cliákolirnpia)
NyírOOgdány 13.00
27. Kiskörzet:i foci 1992-93-as (cliákolimpia)
NyírOOgdány 13.00
28. Megyei mezei futóverseny (cliákolirnpia)
KaOOlá<;11.00
29. Kiskörzet:i foci (Bozsik-program)
~12.00
30. Kiskörzet:i foci 1995-94 (diákolimpia)
Nyírbogdány

Ápnm:

1. Kiskörzeti foci 1989-88-a<; (diákolimpia)
Kék
5. országos mezei futóverseny (egyesületi)
Nadap (Velencei-tó mellett)
10. országos mezei futóverseny (diákolimpia)
Gödöllő
15. Nagykörzeti foci 1989-88-a<; (diákolimpia)
16-19 közöttAlköZJX>l11ifocitoma (Bozsik-program)
Baktalórántháza
23. Nagykörzeti foci 1992-93-as (diákolimpia)
Nagyhalász
24. Nagykörzeti focitorna 19W-91-es (diákolimpia)
Kótaj
28.Nagykörzeti focitorna 1995-94-es (diákolimpia)
Nagyhalász

24. között Megyei torna (Bozsik-program)
5. Nagykörzeti töbtpróhll995-94
és 1993-92-es
(diákolimpia) Nyírlx>gdány
6. Nagykörzeti töbl:póhll989-88-as(
diákolimpia)
Nyírbogdány
9. Nagykörzeti többpróhll9W-91-es
(diákolimpia)
Tiszabecel
15. Megyei többpróhll992-93-a<; (diákolimpia)
Nyíregyháza és egyéni versenyek 1989-88-a<;
16. Megyei többpróhll9W-91-es
és 1989-88-as
(diákolimpia) Nyíregyháza
17. MlCHELIN futófesztivál
Nyíregyháza
24. V áltótlljnokság (egyesületi)
Budapest
31-június 1. országos egyéni diákolimpia

A torna végeredménye:
Nyírlx>gdány

II. helyezett

Bl!i

Ill. helyezett

Nyírpazony és Vasrregyer

IY.-VIII. helyezett

Demeeser
Ibrány
Kék
Beszterec

Az alábbiakra lehetünk büszkék:
Pongó András, Lisovaki János, Dudics József, Sol1ész
János, Meggyesi Zoltán, Kazinczy József, Heinrich
László, Gombkötő sándor, Illés József, Lukács Lasdá
és Orosz: István
Gratulálunk!
Kirándulások

1.) Felnöttek és gyerekek részére 2 napos kirándulást
szervezünk aBükkbe. Községünk több helyén
hirdejük., OXIGÉNIÚRA "néven.
Időpont: 2003. mijus 10-11. (szornOOt-vasámap)

Snillás: Bükkszentkereszten
ÉtI«"Z.és: 1. nap vacsora, 2. nap reggeli és erei

Programterv:
1. nap
•
•
•
•
•

Június: 6-7 országos többpróhl1989-88-as
(diákolimpia)
Július: 2-3 országos töbl:póoo 19W-89-88-as
(egyesületi)

I. helyezett

2.

nap
•

Szabadidősport
Labdarúgás

•

2003. február 22-énkispllyás lalXIarÚgÓ tomán vettünk
részt Ibrányban, ahol I. helyen végeztünk A Rétközi
Iskola szövetség által rendezett, már hagyományos
RISZ-kup:ít 7 év után lYra sikeriiltmegszerveznünk

•
•
•

csapn tagjai önkormányzati dolgozók vagy férjeik,
illetve kiegészilltek helyi lakosokkal.
- 22 -

Indulás 6.30 -kor a gyártelepi és a falusi iskola
elöl,
Diósgyőri V<Ír rnegtekintése Miskolcon,
Szálláshely elfoglalása Bükkszentkereszten,
Délután kosárlalxla, foci,
Vacsora után éiszakai túra (mészégetők
felkeresése) és Disco között lehet VáJaSZtani,

Reggeli után ahelyi üvegmúzeurn
rnegtekintése
Gyalogtúra Lillafuredre (lerreretben kb. 3
km), ahol a busszal találkomnk,
Ebéd után az Szt JStVán.--.OOrla a Hámoritó, a Palota Szálló és a vízesés megtekintése,
Ha73l rtazás közben Tokaiban pihenő,
szabadprogram,
~
Érkezés kb. 20.00-kot

Akirardulást a Nyírboglány SE Szabedidő
Szakosztálya ~a
(2JroFt/fó)

beszélik a szlovák nyelvet Mészégetéssel és
szénégetéssel foglalkozik több CSaJádis. Nagy vonzerő
a község gyógyhatású levegője. Az 1930-as évekren
orvosilag állapították meg, mely betegségekre
gyógyhatású, meghatározott idő eltöltéseután:

Az így kialakult összköl1ség
Felnőtteknek
Gyerekeknek

5.900Ft
5.400Ft

amely tragába foglalja a szállás,utazást és ahárom
étkezést
Jelerukezés az eló7eg (2.()()() FO bejizetésével oroszi
lstvánnál (06-30-8526-095) az iskolában
Bükksz.entkereszt: A Bükk legmagasabhm. fekvő
községe, mely hegyekkel van körülvéve. A település
kialakulását Mária Terézia tette lehetövé, aki a Bükkbegység legértékesebb részét 1755-ren elzálogosította
Gróf Grassalkovich Antalnak, aki a nyersanyaghm
gazdag területen 1756-hm üveghutát alapított Innen
származik a község eredeti neve, Qihuta. A huta
működéséhez szlovák üvegfúvó mestereket és
favágókat telepítettek re és az utódok még ma is

Magaslati levegő jóhatású az idegekre, a
pazsmirigy megbetegedésekre, másodlagos
hatásként a ~avulás is elérhető.
Súlyos légzési nehézségekkel küzdő betegek
rövid időn belül rregnyugszanak, lélegzetük
egyenletessé válik. A hurutos tünetek
visszafejlődnek, a köhögés csillapodik, a
tüdőtágulás megszűnik
2.) 4 napos tábor'Tszavasvárioan gyerekek részére.
3.) Üdülés a Balatonnál gyerekeknek
Jelemkezés Oroszi Jstvánnál (06-30-8526-095)
telefonon; vagy az iskolában
oroszi István
Testnevelő

Nyírbogdányi SportEgyesület
A nyírOOgdányiSE vezetése a téli sziinetet kíhasználva
értékelte az előző évi tevékenységét, és megállapította,
hogy az adott köriilményekhez képest sikeres és
eredményes évet zárt. A 2003. évre elkészitettünk egy
progrnmtervezetet (szakosztályokra bontva), amit az
egyesület vezetése elfogadott. Azért, hogy minél több
és színvonalasabb programot szervezhessünk
szükséges az anyagi háttér biztosítása. Az
önkormányzat a költségvetési tárgyalás során
figyelemre vette a konkrét terveket, eseményeket, és
olyan támogatást szavazott meg, ami a szakosztályok
működését anyagilag biztosí~a Az egyesület nevében
is köszöniük azoknak, akik a pénzügyi háttér
biztosítását ~
A focipálya hetekkel ezelőtt is
alkalmas voltjátékra, ami ritkaság a kömyéken, ezért is
köszönet az illete1ceseknek A zavartalan működés
érdekében az SE vezetése pályázati lehetőségeket is
próbál kihasználni, amelynek köszönhetően már az
idén sike:rülttárnogatáshozjutnunk.
Március 23-án eJnytolt a foci szezen A csapaaínk
előkelő helyről (ill: I. hely, felnőtt: IV hely) várták a
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tavaszi sorozatot, amely rem ígétkezik köonyűoek A
télen minimálisan változott ajáte1coskeret, így az Wel
szerepelt csapáok bizonyíthatiák, hogy rem véletlen
az elért helyezés. A tél okozta kellemetlenségek
ellenére sikerült felkészülési meccseket VÍvnunk
többnyire magasabb osztálybeli ellenfelekkel, ami
remélhetőleg jól szolgálta a CSaPItfelkésziilését Részt
veszünk a Magyar Kupa sorozaiban is, ahol szintén
szeretnénk eredményesek lenni. Az első fordulóra
március 26-án került sor; és Orsós csapaár fogpcljuk.
Remélhetőleg érdekes, izgalmas meccseket láthatunk
itthon és méltón képviseljük községünket az idegenben
ltjátszott mérkőzéseken A tavaszi szezónben is
számítunk a közönségre, amely sportszerű, lelkes
biztatá~l
segitheti csaprtainkat. Eredményes
szereplést és jó szórakozást kívánnunk az év minden
sport és szabaiidős programjához.

ANyírOOgdány SE 2003 évi tavaszi sorsolása
MÉRKőZÉS

DÁTUM

KEZDÉS

Nyírlx>gdány-Nyírtét

2003.0313.

15.00

Bököny-Nyírlx>gdány

2003.03.30

15.00

NyírOOgdány-Napkor

2003.04.06.

15.30

NagycseIkesz-NyírOOgdány

2003.04.13.

15.30

NyírOOgdány-Gávavencsellő

2003.04.20.

16.00

Tiszadob-Nyírboglány

2003.04.27.

16.00

Nyírlx>gdány- TISZBeSZlár

2003.05.01.

16.30.

TIs:zadada-Nyírlx>gdány

2003.05.04.

16.30.

Nyírlx>gdány-Kálrnánháza

2003.05.11.

16.30

Nyíq:ezony-Nyírlx>gdány

2003.05.18.

17.00

NyírOOgdány szabadnapos

2003.05.25.

Nyírbogdány-Tiszsbercel

2003.06.01.

17.00

Tiszaíelek-Nyírbogdány

2003.06.08.

17.00

NyírOOgclány-Nyírtura

2003.06.15.

17.00

Bashalom-NyírOOgclány

2003.06.22.

17.00

AzIF1 mérkőzés kezdési id~a

14.00 órával a felOOttmérkőzés előtt!
Tamás
SEelnök

ImVS71Q

Bogdányi Híradó, aNyírlx>gdányi Önkonnányzat lapja Felelős kiadó: BaIOgh Tibor.
Aszerkes:ztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Mátyás Sándorné, TerdikTIbor, Tóth Ferenc,
Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné. .
Készült: start Nyírségi Nyomda Üzeme
Nyíregyháza 2003
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