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KÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszömöm a Kedves Olvasót, NyíIbogdány Község lakosságát a karácsonyi ünnepek közeledtével Az év végén összegezzük az ehnúlt 12 hónap történéseit, és megfogalmazzuk:magunkban ajövőben remélt vágyainkat.
Az önök döntése révén 2002. október 2(}'án NyíIbogdány Község Polgárnestere
lemm, Támogatásukat ezúton is kOOzöl1ÖIl1,S ígérem bizahnukat eredményes,
hatékooymunkával, aközség érdekeitrniníig szem előtt tartvahálálom meg.
Ezúton szeretném megköszönni Tanicsár Miklós Polgármester úrnak az elmúlt 12
évben végzet mtmkáját, és kívánok neki a nyugdíjas éveire sok EIDt, egészséget!
Köszönet illeti meg az ehnúlt ciklus képviselőinek mtmkáját is, hiszen 4 évig a község f<:jleszt:ésffrt, érdekeiért tcttek jó szolgálatot. A jelenlegi képviselő-testületnek
pedig kívánok az elkövetkező 4 évre jó munkát, kitartást és egészséget!
Kívánom, hogy településünk mirden lakójának sikerüljön legalább az ünnepek alatt minél több időt szerenei körében
békességben eltöltenie, és ajövőt tekintve vágyaik megvalósuljanak
Gyeres István gondolataival kívánok mirden kedves nyírlJogdányi lakosnak Kellemes Karácsonyi ÜnrlqJeket és
Békés Boldog új Fszten:lőt !
Gyenes István:Karácsonyfa

TARfALOMJEGYZÉK

Szobám sarkában a békesség rnja zöld ruháján sok ezernyi szín,
alatta fénylő melegségben a gyermeki világjátszani hív.
Játszani,játszani, békében játszani gyermekem veled hagyjátsszarn még,
Körül táncolom veled a világot most, mikorrnindeoki érzelme ég.
Nézem a fánat és egyrejobban érzem a fEnyő illatát,
töprengern azon, bogymilyen jó lenne, ha örök maraina ez ~szakám
Csillagszórók a gallyak csúcsán szórják a karácsony csillagát,
béke csillagokröpdöső fenyei szobámból szálljatok mird tovább.
Balogh TIbor
polgánnester

Köszöotő
Önkormányzati hírek
Iskolánk életéből
Ovodánk életéből
Karácsonyi receptek
Könyvaiánló
.Könyvtári tijékoztató
Sport

TÁJÉKOZTATÓ
a 2002.október2O-iönkonnányzati választásról
vazatokat háromszor számolták meg. Kiugróan magas
volt a cigány kisebbségi szavazólapokon leadott érvénytelen szavazatok száma (294) és a megyei közgyűlési
érvénytelen szavazólapok száma (122). Ezeket a szavazólapokat egyeJként minden bizottsági tagnak alá kellett
írnia
A választás eredménye ellen a rendelkezésre álló jogorvoslati idő alatt egy kifogás érkezett
a Helyi Választási Bizottsághoz Mivel a kérelmező a
Helyi Választási Bizottság által megállapított eredményt
kifogásolta meg, azt elbírálásra feltetjesztet:tük a Területi
Választási Bizottsághoz. A Területi Választási Bizottság a
kifogást elutasította

A2002. október 20-án megtartottpolgánnesterek, önkormányzati képviselők és cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választása eredményes volt
Községünkben 2326 választópolgár élhetett választói
jogával. A választáron 1392 fO jelent meg, a részvételi
arány 59,8 0/0-08 volt, 8 o/o-kal magasabb, mint az
1998.évi választáson
Bizonyára sokaknak úgy tűn~ hogy a szavazatok megszámlálása sokáig tartott, ezért engedjenek meg néhány
adatot a szavazólapok és a szavazatok számáról A három szavazatszámláló bizottságnak 5568 szavazólapot
kellett szétválogami, amelyeken a választák 14942 szavazatot adtak le. A szavazatszámláló bizottságok a sza-

ASZAVAZÁSEREDMÉNYEV ÁLASzrÁSITIPUSONKÉNf
ApoIgánnesterv~

eredménye:

Az 00t érvénves szavazatokszárra;
731
249
118
104
94
86
1382

Név
Babgh TIIXr Zohán
TerdikTIlxr
Haizené OJáh Ik:IikÓ
százv.ú csata
Mátyás Sánkr
SZiJágYiLászló
Ö5SZESEN

%
52,8010
18%
8,5%
7,5%
6,8%
6,2%
100%

A választáson a község polgánnestere lett:BALOGH TIBOR ZOLTÁN
A)dI;Iistásönkonnányzati képvisdőv~
Név
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alexa Ikm
Zsolt
BaksiTIlxr

..

Bíró TIIXr Lászó
Dr Bodgállózseíié
BúzásArrlnís
Dari> Gusz.1áv
rukusFnD
Pejérhrre
Pdlsz .Józsefre
Furkó Sánkrré
'Sárl:bIi
lJajZ.eni OJáhIk:likó
HeinrichLászló
HoomyikCsahíre
.Juhísz; sárrh József
Kanh;I:.ászlXi

Jelölő SlHVezet
F'
F'
F'
..

·P"

..

·F'
..
·..
··..
..

..

· lölt
· lölt
· lölt
· lölt
· lölt
· lölt
· lölt

..

· lölt
· lölt
· lölt
..
· lölt
..
· lölt
..
· lölt
..
· lölt
..
· lölt
..
· lölt
BékeNwPrl·

.. 'elölt

·

Az érvényes szavazatok
száma:
125
252
279
175
200
192
155
131
101
200

2lf7

·

187
140
333
177
155

·

2

eredménye:

.. . löltie

%
185

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.
45.

..

Kcnsoll.aosré
KCn::SOIn::Kecskés Katalin
Kovás Istvárré
Iakaiosré Tódi Katalin Erzsébet
Lsovszki n,iVrr.,..,p
Lisovszki Tamís
~ K_
' Zsaos Ildikó
Mmgittai sárxh Lász:k)
Már100 CsahlZroh
Dr Mező
MohírFnikő
Mohír Lász:k)
Ma:ha EvaÁgre;
NagySárxh
ParoZoltán
PetőFeren:
Srrrnl.ászkré
S:zm:lrei~
Dr~A~
SzikszayGyula
szj]ágyi László
szü::s József CJáI:X:Jre
TerdikTilrr
ur F<Xh István
\MísziMihily
.,
Veres
Zsíros TilrrOttó
~ZESEN

FiiooPllPn

..
..

..

·..
..
·..
F'
..
..
..
..
..
..

·

..

· bh
jpbh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· bh
· ,

..
..

· bh
· bh
· bh
· bh
'bh
· bh
· bh
'bh
· bh
·,

F'
F'

· bh
· bh

..

·F
..
..

F
..

213
138
359
180
1941SX)
'ö7

200
179
443
156
142
88
181
120
147
1SX)

, "eblt

so

, .. bh

288
146
210
210
367
127
304
163
259
8678

Azönkonnányzatikép~tagjai:
DR MEZŐ ZSIGMONDNÉ, TERDIK TIBOR, KOVÁCS ISTV ÁNNÉ, HAJZERNÉ OLÁH ILDIKÓ,
VADÁSZI MIHÁLY, DR SZEPESI ANDRÁS, BAKSI TIBOR, ZSÍRos TIBOR OTIÓ, ANGYALOSY

ZSOLT, KONCSOLLAJOSNÉ,

SZIlÁGYIIÁSZLÓ

Cigány kmJbségi önkonnányzati képWelő választás eredménye:
Jelöltek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

12
13.
14.
15.

DaOO GuszJáv
.Juffisl~
Kulcsár Mik:h;
NagyZoltán
ParoZoltán
PongóArrlrás
TófuEmJ
TófuGjÜgy
TófuGwla
TófuKálrnín
TófuLász:k)
TófuMirnly Róoet
TófuSárxh
TófuTilrr
\MísziMihíly

Jelölő
..

·..

·..

· ,

·

,

..

·Lungo Dum

jelölt
LungoDn:m jelölt
F'
F'
F'

..

·Lungo Dnm
..

SlErVt:2Et

,
,
,
,

.. bh
.. bh
.. bh
.. bh

, .. bh
, 'lÍ<;bh
, .. bh
, .. bh

jelölt
, .. bh

l'

Lungo Dnm jelölt
Lungo Dnm jelölt
..
·,

~

, .. bh

AzelértéJvényes
szava:zatokSláma:

439
417
104
250
303
157
71
58
239
85
71
76
163
65
655
3153

3

A Cigány ~bségi

ÖnkormánYZattestületénektagjai:

VADÁSZI MllIÁLY,DANÓ GUSZfÁV,JUHÁSZJÓZSEFNÉ,PAPPWLTÁN,NAGYWLTÁN

AMegyei

Közgyűlés

községi eredménye:

v~ak

Azdértétv~Slav.mttoksz2ma:
2
215
32
37
II
1
18
555
3
13
17
5
1
13
6
6
6
2
250
10

AIista neve:
Ö&<>zefügfisMegyéért
SZDSZ
Gazdlkiiök SZSZB
CSKfSZ
8.sz.válasz1ókfr.zet
,,Lungo Drooi'
MSZP
MKRP
FPM
MSZZP
FKGP
IPOSZ
centrum

MVPP
MIE?
M
VP
Frlsl-MKDSZ-KPE
MDF

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott Balogh TIbor Zoltán polgármestenek,
mányzati képviselő-testület valamint a cigány kiseobségi önkormányzat testülete tagjainak.

az önkor-

Munkáiukboz sok sikert kívánok!
Molnár István (Helyi Választási Bizottság elnökhelyettes)
ÖNKORMÁNYZAl1HÍREK
A 2002. október 2<f.iönkormányzati választáson megválaszton képviselö-testület alakuló ülését 2002. október
29-én tartotta. Az alakuló ülés el~én a helyi választási
bizottság elnökhelyettese ~ékoztatást <rlotta 2002. október 2<f.iönkormányzati képviselők és polgárnesterek
választásának eredményéről, majd ezt köveően átadta a
megbízólevelet Balogh TIbor Zoltán polgármesternek,
valamint aképviselő-tesület IItagjának. Amegbízólevelek átvétele után a képviselő-testülEt tagjai és a polgánnester a törvényben előírt esküt letették, majd a polgánnester programját röviden ismertette.
A kerelnök javaslata alapján Balogh TIbor polgármester
havi illEtményét 280.<XXl.-Ftbanállapította meg a képviselő-testület A testületnek a polgármesteri illemény
megállapításával kapcsolaosan külörösebo mérlegelési
jogköre nem volt, mivel a polgáeresei tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkonnányzati képviselők

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIVtv. 41A§ (2) bekezdése alapján a polgármester illEtményfuek a megválasztást köveően megállapított &:szege a megválasztását
megelőző polgármester illemenye összegénél nem lehEt
kevesebb. Ez280.<XXl.-Ftvolt
Az alpolgámeser megválasztását megelőzően Balogh
TIbor polgármester ~ékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a helyi önkormányz.atolaól szóló 1995. évi LXVtv.
34.§-a szerint a képviselő-testület saját tagjai köziil a
polgármester javaslaára,
titka; szavazással, a
polgármester belyenesítésére, rmmkáiának segítésére
alpolgármestet választ Az alpolgármeser a polgámcsfff irányításával ~a el feladatait A hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy fó társadahni
megbízatású alpolgármesert kellmegválasztani. Balogh
TIbor polgármester a társadahni megbízatású alpolgár4

mesternek Dr. Mező Zsigmonclné testületi tagot javasolta
megválas:ztani, akit a képviselő-testillet titkos szavazással,
egyhangúlag, társadalmi megbízatású alpolgármesemek
megválasztott.
Az alpolgármester megválasztása és eskütétele után
Balogh TIOOrpolgármester javasolta a képviselő-testülelnek, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 35.M.-Ft-ban állapítsa meg. A tiszteletdíjjal
kapcsolatosan kialakult vita és a tiszteletdíj összegére
vonatkozó javaslatok után végül a képviselő-testület Dr ..
Mező Zsigmorrlné társadalmi megbízatású alpolgármester havi tisz:teletdíját70.(xx).-Ft-ban állapította meg.

azaz 840.M.-Ft juttatast állapított meg. Tanicsár Miklós
volt polgármester tehát összesen 1.680.M.-Ft végkielégítést kapott.
A képviselő-testü1et 2002. november l-l-én rendkívilli
ülést tartott. Ezen az ülésén megválasz:totta az Oktatási,
Kulturális és Sport, valamint a Szociális és Eg{szségügyi
Bizottságát
A testület az oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Elnökének: TerelikTIOOrönkormányzati képviselőt,
Tagjainak: Koncsol Laiosné, Dr Szepesi Arrírás önkormányzati képviselőket,
Kolozsi G)Őrgyné és Homonyik Csabáné nem
önkormányzati képviselőket megválasztotta

A képviselő-testület alakuló ülésének kötelező napirendjeinek megtárgyalását követően könyvvizsgálói
feladatok ellátására pályázatot írt ki, maid a Szevezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10'1998. (XIll.) számú
rendelerét rnódosította
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 2003.
január 1. napjától a Posta Bank és Takarékpénztár RI'-t
(Nyiregyházi Fiók: Nyíregyháza, Nyár ll. 8.) választotta
számJavezető hitelintézetéül
Aképviselő-testület a módosított Szevezeti és Működési
Szabályzata alapján 5 fős Pénzügyi és Vagyonnyilatkaz.atot Ellenőrző Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Kovács Istvánné testületi tag,
Tagjai: Angyalosy Zsolt, Szilágyi László, Zsíros TIOOra
képviselő-testület tagjai, valamint
Kazinczi Józsefnem testületi tag lett

ASzociális és Egészségügyi Bizottság
Elnökének: Haizerné Oláh lldikó önkormányzati képviselőt,
Tagjainak: Baksi TIOOr,Vadászi Mihály önkormányzati
képviselőket,
Papp Lászlóné és Tóbiásné Hegedüs Mária
nem önkormányzati képviselőket választotta meg a
képviselő-testület.
A képviselő-testület hosszas vita után megalkotta az
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok
tisz:teletdíjának megállapításáról szóló 1512002. (XlI5.)
számú rendeletét
E rendelet alapján:
• Az önkormányzati képviselők tisz:teletdíja- bizonsági tagság esetén is - a polgármester havi
illetménye 15 o/o-ának alapulvételével havi
42.(XX).-Ft(alapdíj),
• A bizottsági elnökök tisztelffdíja a 42.M.-Ft
alapdíj 50 o/o-kalnövelt Ö3SZege,havi 63.(xx).F~
• A bizottságok nem önkormányzati képviselő
tagjai tiszteletdíja a 42.M.-Ft alapdíj 50 o/o-a,
havi21.(xx).-F~

E bizottságnak a feladata különböző pénzügyi beszámolók és előtejesztések véleményezésén túl, kezeli a
képviselők és a polgármester és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, valamint kivizsgálja az önkormányzati
képviselők összeterhetetlenségének
megállapítására
vonatkozó kezdeményezést.
A képviselő-testület alakuló ülésének utolsó napirencljeként Tanicsár Miklós volt polgármester végkielégítésének megállapítására vonatkozó előtetjesztést tárgyalta
meg. Balogh Tiborpolgánnesertéjékoztata
a képviselőtestületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXlVtv. 2.§ (5) bekezdése
alapján Tanicsár Miklós volt polgármestet végkielégítésként 3 havi illetményének megfelelő 00SZegŰjuttatás
illeti meg. E jogszabály szerint a képviselő-testület további 3 havi illetménynek megfelelő jllttatN adhat.
Elmondta azt is, hogy a 3 havi illetmény fedezete nem áll
az önkormányzat rendelkezésére. A képviselő-testület
végül is Tanicsár Miklós volt polgármesternek - munkájának elismeréséü1- 3 havi illetményének megfelelő,

A képviselő-testület rendkívilli üléséri megalkotta a
gyennekjóléti és gyennekvédelmi ellátásokról szóló
1612002. (xl 15.) számú, valamint a szociális ellátásokról
szóló 1712002. (xl 15.) számúrendeleteit
A képviselő-testület 2002. december 16-án ismét ülésezett, melyen megtárgyalta a denecseri rendŐrŰrIDek a
közrend, közbiztornág helyzetéről adott beszámolóját
Megbízta az önkormányzat jegyzőjét, hogy készítse el az
önkormányzat bűrnnegelöz.ési (kÖ'Zl?iztonsági)koncepciójának tervezerét
5

A ké viselő-testükr kezdeményzte NyíIbogdány kö~ek
Denecset vám; okmányiroda illeték~
területhez való csatolását. Amennyiben a Belügyminiszter ehhez hozzájárul, úgy 2003. január l-tő!
Demecseri Okmányiroclában intézheti a személyi igazolvármyal, gépjánnű átírással, forgahni engErlélyekke~
vállalkozói igazolvényokkal, stb. kapasolatos ügyeit
A képviselő-testület a Rétközi Kistérségi Társulás statisztikai körzethez történő csatlakozásról is döntött. A
csatlakozássallehetővé válna, hogy a község hátrányos
helyzetű települések közé keriiljön besorolásra Jó~
gyásra került az a megállapodás, amely ~
NyíIbogdány község önkormányzata a demecsen ~
méttelepben 7/1(x}ad tulajdoni aránnyal fog rendelkezm.
Módosításra került a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet A módosítás lényege, hogy 2007.
december 31-ig mentes az iparűzési adó fizetése alól
azon vállalkozó, akinek vá1Ia1kozásiszintű adóalapja a
2,5 Millió forintot az adóévben nem me el
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetéri
az adóátalánynaptári naponkéot 3.cm.-Ft
A képviselő-testület módosította a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatomamű használatáért fizeterdő díjakról szóló 1/1994. (131.) számú rendeleté;
2. számú melléklet

IL Szennvvrz
M
Vízrnmátrmö
13 - 20
25 - 32
40-50
65 - 100
150 - 200

Tekintettel a tél el~i - téli - kora tavaszi, ilyenkor várható
csapadékosabb időjárásra, az alábbiakra hívom fel
figyelmüket:
Nyírbogdány Község Képviselő-testületének 1312002.
(XOl.tszámú rendelete értelmében a közterületen lévő
árkok, nyitott csatornák,
fol)Ókák, átereszek
tisz.tántartása a csapadékvíz zavartalan elfolyásának
biztosítása - az ingatlana előtti szakaszra teIjedően - az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
akötelessége,
Amennyiben kötelezettségüknek rendszeresen nem
tesznek eleget, úgy a rendelet 23.§-ának (1) bekezdése
értelmében 30.CXX>-Ft-ig
tejedő pénzbírság is kiszabható.
Kérem, hogy a fenti kötelezettségüknek folyama- tosan
eleget tenni szíveskedienek, melynek végre- hajtását
ellenőriztetni fogom

2.) Szennyviz.elvez.etési és tisztítási díj :
122.-FtIm3+ ÁFA
100.-FTIm3+ ÁFA
1.számú melléklet
2003. január l-tól fizetendő alapdíj összege
L Ivóvíz
M
VÍznHŐátrmö
13-20
25 - 32
40-50
65 - 100
150 - 200

"

«a:
16200

trmelt IngatlantulajdOll<S>k~

157.-FtIm3+ ÁFA
136.-FtIm3+ ÁFA

- közületek részére
-lakosság részére

s»
isn

A testület elfogadta az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának 2002. háromnegyed éves helyzetéről aíott
tájékoztatót, az önkormányzat 2003. évi költségvetési
koncepcióját, meghatározta a közt:isz1viselők ~
teljesítménykövetelménymek alapját képező 2003. éVI
kiemelt céljait Elfogadta a NyíIbogdány községi Sport
Egyesüle; 2002. évi működéséről adott tijékoztatót A
Községi Könyvtár és Művelődési Otthon vezetői munkakör betöltésére pályázatot írt ki.
Végül a képviselő-testület értékelte az önkormányzat
2CXX>-2005.évre szóló közoktatás f~!esztési telv végrehajtását, majd az önkormányzat tulajdonában lévő, vállalkozói vagyonához tartozó 343 hrsz-ú ingatlan elidegerútéséről és vevőjének kijelöléséről döntött.
Tóth Ferenc
jegyző

Ivóvízdíj és szennwízelvez.etési és tisztítási díj 2002.
január l-től
1.) Ivóvízdíj
- közületek részére
- lakosság részére

Ala!XIíi ö;szege
Egy~ftlcbID+-AFA
200

..

Egy~ftlcb1D+AFA
200

Balogh TIbor
polgármester

e»
iao

ta»
16200
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• kiegészítő családipótlék,
• rendkivüli gyennekvédehni támogatás
b.) személye; gondoskodást nyqjtó gyermekjóléti
alapellátások
• gyennelgóléti szolgálat,
• gyermekek napközbeni ellátása óvodában,
iskolai napközis foglalkozás keretében
• gyennekek átmeneti gondozása,
• az önkonnányzat szervezi és közvetíti arnásbol
igénybe vehető eílátásokboz való hozzájutást

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testületének16'2OO2.(XI.15.) számú
rendelete agyennekjóléti és gyennekvédelmi sz0lgáltatásokról

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselőtestülete - a helyi önkorrnányz.atokról szóló 1m. évi
LXVtv. 16.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a
gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Tv.18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (1}(2)
bekezdésében, 131.§ (1) bekezdésében (továbbiakban:
Gyvt) kapott felhatalmazás alapján - a gyennelgóléti és
gyennekvédehni el-láásokról a következő rerdelete;
alkotia;

PémheIi és tennészetbeni ellátások

Kiegészítő

családi pótlék

3.§
A rendelet hatálya, ellátási fonnák

(1) Az önkonnányzat a gyenneket támogatásként
kiegészítő családi pótlékban részesíti,ha a Gyvt
19.§ (2) bekezdésében meghatárowtt feltirelek
fennállnak
(2) A jövedelem megállapításánál a kérelem
benyújtását megelőző hat 00naP havi átlagát
kell figyelembe vermi, kivéve, ha a jövedelmi
viszonyokban igazolhatóan tartá; nmlás
következett be. Ez esetben a kérelem
benyújtását megelőző kettő 00naP havi átlagát
kell figyelembe venni.
(3) A jövedelem szánútásánál a Gyvt 19.§ (4)
bekezdésében foglaltakatkell alkalmazni.
(4) A
kérelemben,
valamint
a
jövedelermyilaíkozaban
szereplő adatok
valódiságának meg-állapítása érdekében a
döntésOOzatalt
megelőzően
kömyezettanulmányt
kell
végezni.
Amennyiben
a
kömyez.ettanulmány
megállapításai vagy az önkormányzat hivatalos
tudomása szerint a gyermeket gondozó CSalM
életkörülményei nem
felem
rreg
a
jövcrelennyilatkozatbanfoglaltaknak, a Gyvt.
19.§ (5) bekezdése szerint vizsgálni kell a
CSalMvagyuni körülményeit is.
(5) A kiegészítő családi pótlék havi összegét a
Gyvt 20.§ (2) bekezdés szerint kell
megállapítani.
(6) A kiegészítő családi pótlék jogerős
megállapítása esetéri az a kérelem benyújtása
napjától esedékes A folyósítás a feltirelek
fennállásáig tart.A jogosultság feltételeitévente
egyszer - a megállapítást kövoo 11. hónapban
felül kell vizsgáhri.

1.§
(1) Arcrdelet hatálya kitejed Nyírbogdány község
közigazgaási területén 1akóhellyelrendelkező
• magyar állampolgárságú,
• áIlarrlÓ tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal reodelkező bevándorolt,
• a magyar hatóságok általmenekültként elismert
gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint
szüleikre
(2) E rendeletct:kell alkalmazni az (1) bekezdésben
meghatározott személyeken kívül a község
közigazgatási területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az
intézkérlés
ehnulasztása
a
gyennek
veszélyeztetcttségével vagy elháríthatatlan
kárral járna.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete lakóhelytől
fiiggetlenül
rendkivüli
gyennekvédehni támogatást biztosít a község
közigazgstási területén tartózkodó, arra
rászoruló gyennek részére is, feltéve, ha ennek
hiányában a késedelem a gyermek életit, testi
épségét veszélyeztetné.

2.§
A gyennekek védelmér az önkonnányzat képviselőtestülete pénzbeli, tennészetbeni, illave személye;
gondoskodást nyqjtó gyennelgóléti alape11átásokkal
biztosí~aaz alábbiak szerint
a) pénzbeli és tarnészebeni ellátások
7

enyhítése érdekében tankönyvtámogatást
biztosít
(7) A tankönyv-támogatási összeg felvételekor
iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.
(8) A rendkívüli gyennekvédelmi támogatás
megállapítása a Szociális és Egészségügyi
Bizottság hatáskörébe tartozik.

(7) A támogatás meg;züntetéséről határozatot kell
hozni. Ha ajogosultság a tárgy hónap 16.napját
megelőzően szűnik meg, a megállapított ellátás
összegének 50 o/o-át, egyéb esetben a teljes
összeget kell folyósítani a megszűnés
hónapjában
(8) A kiegészítő családi pótlék megállapítása a
Szociális
és
Egészségügyi
Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(9) A tárgy hónapra esedékes kiegészítő családi
pótlék ajogosult részére a tárgy bonepot követő
hónap 5. napjáig a lakossági folyószámláiára,
lakossági folyószámlával nem rendelkezők
részére pedig postai utalványonkerűl utalásta

Tennészetben nyújtott ellátások
5.§
(1) A kiegészítő családi pótlék és a rendkívüli
gyennekvédelmi támogatás természetbeni
ellátás fo1lllfgában is ny(gtható, a védelembe
vett gyennekek számára a támogatást
természetbenkell megállapítani.
(2) Természetbeni ellátás különösen az általános
iskolás gyennekek tankönyv és tanszerellátás
támogatása, a gyennekintézmények étkezési
téritési díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi
szolgáltatásért fizeterxlő téritési díj, illetve egyéb
ellátás téritésének átvállalása.

RendkívüJi gyennekvédelmi támogatás

4.§
(1) RendKívüli gyennekvédelmi támogatás adható
annak a gyenneknek, fiatal felnőttnek, akinek a
családjában az egy fóre jutó jövedelem nem
haladia meg az öregségi nyugdíj mirdeokori
legkisebb összegének másfélszeresét, és ha a
család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfemtatást
veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzelbe került (pl. a gyennek
tartósan beteg, elemi kár; beiskolázás, szülők
munkanélkülivé válása)
(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmerően csak abban az esetben
állapítható meg rendkívüli gyennekvédelmi
támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási
intézménynappali tagozatán tanul.
(3) A rendkívüli gyennekvédelmi támogatás
összege egyszeri alkalommal nem haladhaja
meg az 5.000.-Ft-ot
(4) Egy naptári éven belül tIgY<lIl3Za gyennek
legfeljebb 1O.OOO.-Ft ereiéig részesíthető
rendkívüli gyennekvédelmi támogatásban.
(5) Az a gyermek, akinek kiegészítő családi
pótlékot állapítottak meg, egy naptári éven belül
legfeljebb csak 5.000.-Ft erejéig részesíthető
rendkívüli gyennekvédelmi támogatásban.
(6) Az önkormányzat - hivaalból, jövedelemre
tekintet nélkül - tanévkezdés megkönnyítése
érdekében a község közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező általános iskolai,
középiskolai, valamint felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatos tanulók részére a
tanulmányok folytatásával járó anyagi terl1ek

A PémJJeIi és tennész.etbeni eIIátmk e1j~i
szabályai
6.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és
természetbeni ellátárok megállapítása iránti
kérelmet írásban a polgármesteri hivatalnál
tejesztheti elő a szülő, vagy más törvényes
képviselő.
(2) A kiegészítő családi pótlékra való jogasultság
elbírálásához a kérelmező köteles csatolni:
• a 149/1997. (lX.1O.) Konn. rendelet 2. számú
mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi
adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,
• a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú
elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a
szülői felügyeleti jog egyik szülő általi
gyakorlása esetén az erre vonatkozó - az
illetékes gyámhivatal által készített megállapodást tartahnazó jegyzőkönyvet,
• tartósan beteg, vagy fogyatékos gyennek
egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
(3) A rendkívüli gyennekvédelmi támogatásra
való jogosultság elbírálásahoz az (1) bekezdés
aj ponijában foglalt nyilatkozatot és
8

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3) Az óvodai elláás, iskolai napkans foglalkozás
igénybevételére a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIXtv. rendelkezéseit
kell alkalmazni.

jövedelemigazolásokat illetve fiatal felnőtt
kérelme esetén - amermyiben közép- vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul - az oktatási intézmény igazolását a
tanulói
illetőleg hallgatói jogviszony
femállásáól
Az egy fóre jutó jövedelem megá1lapításánál a
Gyvt 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
A kiegészítő családi pótlék és a rendkivüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt
kömyzenanulmény kell készíteni. Ha kétség
rnerül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolárok
valóságtarta1ma tekintetében, elő kell írni a
Gyvt
19.§
(5)
bekezdés
szerinti
vagyonnyilatkozat benyójtásá;
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
kifizetésének idqJontjáIDI és módiáról az azt
megállapító határozatban kell rendelkezni.
Ha a kiegészítő családi pótlékot természetbeni
ellátás formááben állapították meg, úgy a
támogatás összegét az illetékes intézménynek
kell ánnalni,
Amennyiben a támogatás összege nem fedezi
az étkezésért fizeerdő díjat, a különbözetd a
kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a
megállspítoü támogatás összege nagyobb, mint
a fizetendő díj, a különbözet utalásta kerül,
Ugyanígy kell eljárni akkor is,ha természetbeni
támogatást valamilyen okból nem lehet
biztosítani.

Gyennekjóléti Szolgálat
9.§
(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
megfogalmazott feladatok ellátása céljából a
gyermekjóléti
szolgáltatás
szervezését,
irányítását
és
OOszdJangolását külön
jogszabálycan
meghatározott
képesítési
előírároknak
megfelelő
személy
foglalkoztatásával biztosí~a
(2) A gyermekjóléti szolgáltaás térité<mentes. A
szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő
kérelmére, illetve a Gyvt 17.§ (1)
bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a
gyámhivatal, vagy bármely állarrpolgár gyermek veszé1yeztetettségér utaló - jelzése
alapján végzi. A kérelmet előte1jeszteni,illetve
jelzést
megtenni
közvetlenül
a
családgondozónállehet.
(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó
intézkedése alapozzameg.
(4) Az önkormányzat e rendelet szerint biztosított
pénzbeli és egyéb ellátási forrnákon túl szervezi
és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz
való l:loz:uijutást

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási fonnák
Gyennekek átmeneti gondozása
7.§
1O.§
Az önkormányzat gyermekek részére a személye;
gondoskcxlást nyíytó ellátási formák közül a gyermekek
napközbeni ellátásátbiztosííja

(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI Tv.-ben, valamint a személye; gondoskcxlást nyíytó gyermelgóléti, gyennekvédehni
intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló
15/1998.(IV30.) NM. rendeletben meghatározottaknak megfelelően a gyennekek átmeneti
gondozását biztooí!ia

Gyennekek napközbeni ellátása

8.§
(1) Agyennekek
napközbeni ellátását igényeknek megfelelően - óvodában, iskolai
napkans
foglalkozás keretében
lehet
biztosítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásban
történő részesítésről az óvoda vezetője, illetve
az általánosiskola igpzgatája dönt

(2) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a jegyző által kijelölt helyt"ttesszülőnél, vagy más Slt'IV, személlyel kötött ellátási
SZerZ.OOéS
úiján biztosí~a 9

- ideértve az Sztv 3.§ (2) bekezdésében foglalt
személyeket is - átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha annak hiánya az arra
rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Térítési díj
11.§
E rendeletben szabál)Dwtt

személyes gondoskodást
nyt'ytó ellátások téritési díjára a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. téritési díjra vonatkozó szabályai az irányadók

2.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testü1ete e rendeletben szabáljozza az alábbi pénzbeli és tennészefu:nnyújtott ellátásokat:

záró rendelkezés
12§

a) Iakásfermtartási támogatás

b.)
c.)
d)
e.)

ápolási díj
átmeneti segély
rendszeres szociális segély
időskorúakjáradéka
f) temetési segély
g.) köztemetés
h) közgyógyellátás

(1) E rendelet 2003. január 1.napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybaIépésével egyidejűleg a
gyermekjóléri és gyennekvédelrni ellátásokról
szóló, 212001. (Ill l.) számú rendelettel módosított 2I20Cf). (II20.) számú rendelet hatályát
veszti.
Nyírbogdány K~Önkonnányzati

Kép~

(2) Személyes goodoskodást nyt'ytó szociális alapellátás keretében az önkonnányzat a rászorultaknak biztrnija:
a) az étkeztetést,
b.) a házi segítségnyt'ytást

Testületének 17aOO2.(XI.15.) számú rendelete a
szociális eIlátásokról
Nyírboglány Község Önkonnányz.ati Képviselő-testülete-ahelyi önkonnányz.atok:rólszóló 1990. éviLXVtv.
16.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a szociális
igazgatásról és szeeialis ellátásokról szóló 1993. évi ill
tv. (továbbiakban: Sztv.) 32.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - szociális elláásokról a kövekező
rendeletet alkota;

(3) E rendeletben kerül szabályozásta az eID lakáshoz jutás támogatási feltételeinek meghatározása.
Pénzbeli ellátások

A rendelet hatálya

Lakásfenntartási támogatás

1.§

3.§
(1) E rendelet hatálya kitejed;

•
•

•
•
•

(1) Lakásfenntartási támogatásban rés:z.esíthetőaz a
család, vagy egyedül élő, akinek a lakása
Nyírboglány községben elismert lakásnagyságot - a lakás minőségére tekintet nélkül- nem
halaclja meg, és a lakás hasznosításából jövedelmenem származik.
(2) Minimális lakásnagyság
1-2 fó esetében
65 m2
3 fó esetében
80 m2
4 fó esetében
100m2-t
meg nem haladó lakás és mirxlen
további személy után +25 m2

az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
reodelkező magyar állampolgárokra
az állandó tartózkodásra jogosító személyi
igazolvány birtokában a község közigazgatási
területén élő bevárxloroltakra
a magyar hatóságok által menekültként elismert, a
község közigazgatási területén élő személyekre
arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás
igénybevételekorúgynyilatkowtt, 00gY
tartózkodási helye a község közígazgatási területén
van
(2) Az önkonnányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak
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(3) Lakásfenntartási támogatás a 1akás fűtési költségeinek a támogatására nyújtható,
(4) Lakásfermtartási támogatás akkor adható, ha a
lakás fűtési költségeinek havi költsége eléri
vagy meghaladja a háztartásban élők egy főre
esők havi jövedelmének 20 o/o-át,és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj míníeokori
legkisebb összegénekkétszeresét
(5) A (4) bekezdés aIkalmaZáSában fűtési szezon..
ban a 1akás indokoh fűtési költsége 1200 m'
gázfogyasztás tárgy évi díjának egyhatoda.
(6) A 1akásfűtési költségét
• nem gázzal fűtött, egyedi fiítésű lakások esetéri
a fűtés költségét a háztartási tüzelőanyagot
forgalmazó által névre, tárgy évet megelőző
tüzelővásárlásról kiállított számlával kell
igazolni,
• Gázzal fűtött lakások esetében közüzemi
szolgáltatást végjíJ szerv által fűtési szezonban
(előző év október 15- december 31, tárgy év
január 1-április 15. közötti idöszak) névre
kiállított közüzemi számlával kell igazolni,
(7) Akérelmez.őnek nyilatkoznia kell a lakás nagyságáról (m2, szobák száma) komfortfokozatáIÓI,a háztartásban együtt élők létszámától, arról,
hogy a támogatást kém milyen jogcímen lakik
a lakásban.
(8) A1akásfermtartá5i támogatás ajogosultnak csak:
egy fűtési szezonra (600nap) SlÓL
(9) A támogatás iránti kérelmet a polgánnesteri hivatalba minden év június 30-ig lehet beadni.
Határidőn túlbeadott kérelmet el kell utasítani.
(lO)A fűtési támogatás csak: pénzbeli támogatás
fonnájában adható.
(11) A támogatás mértéke 7.000.-Ft, mely 00SZeg a
jogosultat egy összegben illeti meg, melyet a
polgánnesteri hivatal házipénztárában minden
év szeptember 1-ig lehet felvenni,
(12) A lakásfenetartási támogatást a Szociális és
Egészségügyi Bizottság állapí~a meg.

állandó és tartós felügyeletre szoruló, súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti beteg
személy gondozását, ápolását végzi.
(b) Azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 o/o-ával, ha a 00ZZátart0ZÓ 18.
életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását
végzi, feltéve, hogy
• a goodozás más módon nem oldható meg,
vagy a gondozás más rnódia az önkormányzat
számára nagyobb költséget jelentene, és
• a gondowtt állapota miatt a gondozó kereső
tevékenységet nem folytathat
(2) Az ápolási díj megállapítás iránti kérelemhez
csatolt háziorvosi igazolás mellé írdokolt esetben bekérllető az ápolást indokoló diagnózis
szerint illetékes szakorvos véleménye is.
(3) Az ápolási díj megállapítása, meg;;ziintetése a
Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, az Sztv. 4O-44.§-aiban foglaltak
figyelembe vételével.
(4) A jogerősen megállapított ápolási dijat a kérelem benyújtásától kell folyósítani.
(5) Az ápolási díj a jogosult részére a tárgy hónapot
követő 00 5. napjáig lakossági folyószámláiára,
lakossági folJÓSZáIIllávalnem rendelkezők részére pedig postai uralványon kerül utalásra.
(6) Az ápolási díjrn való jogosultság feltÉteleit
évente felül kell vizsgálni.
Átmeneti segély
5.§
(1) Létfermtartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tar-tósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére átmeneti segély
ny(ytható.
(2) Az (1) bekezdésben fogla1taknak minősülnek:
• akik önmaguk,
illetve csalájuk
IÉtfermtartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni,
• vagy alkalmanként jelentkező többlekiaíások
- különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi
segítségre szorulnak,

Ápolási díj
4.§

•

és csal<Kljukban az egy fóre jutó havi nettó
átlagjövérlelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb havi Ö:SZegÉt
(3) Az átmeneti segély alsó hamra 3.000.-Ft, felső
hamra 8.000.-Ft, rendkívüli méltánylást érdemlő eseben 10.000.-Ft

(1) Az ápolási díj összege;
(a) azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével, ha a 00ZZátart0ZÓ (ptk. 685.§ bJ pont)jegyes kivételével - önmaga ellátása képtelen,
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(4) Az átmeneti segély megállapítása a Szociális és
Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(5) Sürgős segítségnyltitás esetén - ha az igénylő
életkörülményei az azonnali segítségnyújtást
indokolják - átmeneti segély bizonyításai eljárás nélkül, az igénylő nyila1kozata alapján folJÓSÍtható,a polgánnester döntése szeint
(6) Egy naptári éven belül egy személy (család)
legfeljebb három alkalommal részesíthető átmeneti segélyben, kivéve az 5.§ (5) bekezdésében foglalt esetet
(7) Amennyiben arászorultsággal, illetve a nyújtott
átmeneti segély céljának megfelelő fel-használásával kapcsolatban kétség meriil fel, a
kérelmező köteles a polgármesteri hivatal által
kezdeményezett
kömyezettanuhnány
készítésében
közreműködni.
Ha
a
közreműködést
megtagaclja,
kérelme

•

I. .••.
~
•••Á
elllli:~1U JaIV.

(8) Az átmeneti segély megállapítását követően a
polgánnesteri hivatal házipfuztánilia keriil kifizetésre.
Rendszeres szociális segély
6.§
(1)
A polgánnester rendszeres szociális segélyt
állapít meg annak ajogosultnak, aki:
a) 18. életévétbeöltöne, és aktív korú, továbbá
• munkaképességét legalább 67 o/<rban elvesztette,
vagy
• vakok személyi járndékában, illetve fogyatékossági
támogatásban részesül,
b.) aktív korú, nem foglalkoztatott
(2)
A kérehnezőnek a rendszeres szociális segély
megállapításáboz az alábbi igazolásokat kell csatolnia:
• jövedelemigazolást,
• mtmkaképességét 67 o/o-ban elvesztett kérelmező
esetében az országos Egészregbiztosítási pénztár
országos Orvos Szakértői Intézetének 1 fokú
Orvosi
Bizottsága
a mtmkaképesség
csökkenésének o/<rOS mértékéről készült szakvéleményét,
•

•

vak személy esetében a NyugdíjfolJÓSÍtó
Igazgatóság igazolását arról, bogy vakok személyi
járad&ában részesül, kivéve, ha a jegyző
nyilvántartásában szerepel,
fogyatékossági támogatás esetéri a Megyei
Egészségbiztosítási pénztár igazolását az adott
tánogatásról,

az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek a
Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési
kötelezettség teljesítéséről
(3) Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a
rendszeres szociális segély folJÓSÍtásának
feltételeként köteles együttműködni az alábbiak
szerint:
• a kérelem benyújtásakor a Polgánnesteri
Hivatalban nyilvántartásba véteti magát,
• a segélyre való jogosultság feltételeinek
felülvizsgálatában együttműködik
• az önkormányzat, illetve a Munkaügyi
Központ kirendeltsége által felajánlott, és
számára
megfelelő
munkalehetőséget
elfogaclja
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő,
együttműködésre kötelezett személy köteles a
(3) ej ponijában előírt együttműködés során az
önkormányzat vagy az á1tala kijelölt szerv,
valamint
a
Munkaügyi
Kirendel1ség
értesítésében meghatározott időpomban és
helyen megjelenni, a fel'!iánlott munkát
megkezdeni.
(5) A (4) bekezdésben előírt megjelenési és
mtmkafelvételi kötelezettség elmulasztásának
igazolására csak házi- vagy szakorvosi igazolás
fogadható el
(6) Szünetel a rendszeres szociális segély
folJÓSÍtása,ha a rendszeres szeeialis segélyben
részesülő személy az önkormányzat által
szevezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem
értve az alkalmi muokavállalói könyvvel
történő foglalkoztatást.
(7) A tárgy hónapra járó rendszeres szociális segély
a jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5.
napjáig lakossági folyószámlájárn, lakossági
folJÓSZállllávalnem reodekezők részére pedig
postai utalványori keriil utalásta
(8) A rendszeres szociális segélyben részesülő
személy esetében a folJÓSÍtottsegély összegét
az illetékes k~egyzőnél hagyatéki teherl<:ént
be kell jelenteni. A bejelentés tényéről a segély
megállapításáról
szóló
határozatban
rendelkezni kell
Id&koníakjáradéka
7.§
(1) A polgármester időskőtúak járadékát állapít
meg a szociális igazgatásról és szociális
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ellátásokról szóló 1993. évi ill tv-ben előírt
módon é; formában.
(2) A tárgy hónapra járó időskorúak járadéka a
jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5.
napjáig lakossági folyószámlájárn, lakossági
folyószánlával nem reníekezők részére pedig
postai utalványori kerül utalásra.

Étkeztetés
ll.§
(1) Az ffkeztáés iránti kérelem elbírálása a
Szociális
é;
Egészségügyi
Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(2) Az étkezteésér; fizeterdő személyi térítési díj
összegét - ha a kötelezett rendszeres havi
jövedehne a mindenkori öregségi nyugdíj havi
legkisebb összegét nem éri el - a Szociális é;
Egészségügyi Bizottság 50 o/o-kalcsökkeniheti.

Temetési segély
8.§
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temeté;
költsége 65.(XX).-Ft
(2) A temetési segély összege: a helyben szokásos
temetésköltségének 15 o/o-a
(3) A temetési segélyt a polgármester a szociális
igazgatásról é; szociális ellátásokról szóló 1993.
évi ill tv-ben leírtak figyelembe vételével
állapítiameg
(4) A megállapított temetési segély a jogosult
részére
a
Polgármesteri
Hivatal
házipénztárcíba kerül kifizetésre.

Házi segítségnyújt$
12.§
Házi segítségnyújtás keretében történő goIrloskodás
iránti kérelmet - a szociális igazgatásról é; szociális
ellátásokról szóló 1993. évi ill tv. 63.§-ában leírtakat
figyelembe véve - a polgármester bírálja eL é; állapí~a
meg a gondoskodásért fizetendő személyi térítésidíjat
Szakosított ellátási fonnák

Tennészetben nyújtott szociális ellátások
13.§
9.§
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális
helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás
keretében nem lehét gondoskodni, a rászorultaka
állapotuknak megfelelő, szakosított ellátásiformában kell
gondozni, igénybe véve az állami, nem állami, egyházi
fenntartású, valamint a megyei é; más önkormányzatok
által fenntartott intézményeke;

Közköltségen történő eltemettetést a polgámcster a
szociális igazgatásról é; szociális ellátásokról szóló 1993.
évi ill tv.előírásai figyelembe vételével renleli el
~ógyellát$
1O.§

Em lakáshoz

(1) Az Sztv. 50.§ (2) bekezdése alapján egy év
iclőtartamra közgyógyellátási jogosultság
biztosítható armak a személynek, akinek a
háziorvos által igazolt havi kÖzg)Ógye11átásra
felírható gyógyszerl<:öltsége a
közös
háztartásban élő személyek egy fóre eiJ havi
nettó átlagjövedehnének20o/o-átmeghal<Klja
(2) A közgyógyellátási jogosu1tság megállapítása a
Szociális
é;
Egészségügyi
Bizottság
hatáskörfue tartozik, az igazolvány kiállításáról
ajegyző gondoskodik.

Személyes gondoskoiliN nyújtó ellátmk
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jutók támogatása
14.§

(1) Önkormányzati támogatás igényelhető a
község közigazgatási határán belül jogerős
építési engedély alapján - de használatba vételi
engedéllyel még nem reedelkező - első lakás
építésre, kivéve a tetőtér beépítest - , valaminta lebonyolítás méxljától fiiggetlenül-, első lakás
vásárlására, amennyiben az üres, é; legalább
még 20 évig lakható.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a
támogatás rászorultség esetéri abban az eseben
adható, arnennyiben a támogatást: kérő a
kérelem benyújtásának évében 18-35 élé1évÉt-

(3)

(4)
(5)
(6)

házaspár eseén egyik tagja sem nem töltötte be,
és egy éve Nyírbogdány községben állandó
~elentctt Iakosk:ént lakik, vagy Nyúbogdány
községben egy éve állandó munkaviszonyban
áll.
Az első lakásbozjuáshoz támogatás évenkénti
összegét a képviselő-testü1et az éve; költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. A
támogatás odaítéléséröl csak a költségvetési
keret ~éig lehet dönteni.
Az első lakáshoz jutáshoz a támogatás fonmija
csak vissza nem téritendő tánogatás lehet.
A támogatás mértéke lakás építése és vásárlása
esetén 100.(0). -ft-tóI 300.(0). -Ft-ig tetjOOhet.
Az első lakáshoz jutás támogatásának
jogosu1tságáról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt A támogatás összege a
Polgármesteri Hivatal házip(nztáníban keriil
kifizetése

(1) A szociális ellátásra való jogosultság eIbírálásához a kérelmező köteles saját és csalália jövedelemi viszonyairól nyiJatkomi, s a nyilátkozatban foglaltakat igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta méthető
jövede1meknél három hónap, egyéb jövedelem
esetéri egy év.
(2) Arnennyiben az igénylőnek vagy családjának
vállalkozásából, vagyonhaszrosításából jövedelme van, illetve kétség meriil fel a nyiJatkozat
valódisága tekintetében, a Polgármesteri Hivatal kérbei az APEH igazolását a jövedelemalap
tisztázása érdekében
(3) A jegyző az igénylő szociális helyzetéről sziikség esetéri kömyezettanu1mányt készít Nem
kell kömp.ettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró hatóság előtt ismertek
(4) A szociális rászorukságíól fiiggő ellátások
igénylése esetén a kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy saját ellátására tartási, öröklési
vagy élejáradéki szerződést kötött-e.
(5) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás beelentésének elmulasztásából eredően j0gosulatlanul felvett támogatást a tudomásra jutáskor azomal meg kell szüntctni, és a támogatást jogosulatlanul igénybe vevőt kötelezni
kell- a Polgári Törvényl<:önyvről szóló 1959.
évi Ntv. 232.§ (2) bekezdésében meghatározott, kamattal megemelt összeg - visszafizeté.sére.
(6) Amennyiben a kérelmező az (1) és (4) bekezdések szerinti adatközlési kötelezettségének a
megadott határidőre nem tesz eleget, a kérelmet
el kell utasítani.
(7) A szociális ellátás iránti kérelmet az érdekelt a
Polgármesteri Hivatalnál tetjesztheti elő.

15.§
(1) A támogatás iránti kérelmet mirden év április
30-ig a Polgamestei Hivatalba lehet beadni,
Határidőn túl beadott kérelmet el kell utasítani,
de ezeket a következő évi támogaás
elbírálásánál figyelembe kell venni.
(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
tY lakás építése esetéri jogerős építési
engedély másolatát,
lakásvásárlás esetén az adásvételi
szeződés egy példányát,
a kérelmező és házastársa kereseti és
jövedelem igazolását,
(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell
részesíteni a három és annál több gyermeke;
igénylőket.

záró rendelkezések
16.§
18.§
Aki a támogatást nem a célnak megfelelően használja
fel, úgy azt egy összegben a miníeokori banki kamat
összegével együtt köteles visszafizetni. Ha a visszafizetés
eredménytelen, a bcllajtá5t bíróság útján kell
foganatosítani.

(1) E rendelet 2003. január 1.napján lép haályba
A rendelet hatálybalépésévei egyideiűleg hatályukat
vesztik a szociális ellátások szabályozásáró~ továbbá
armak módosításéról alkotott 6f2(0). (VI.) sz.ámú,
312001. (IllI.) sz.ámú, 1212001.(V5.) sz.ámú, valamint a
312002. (11.15.)sz.ámú önkormányzati renieletek.

Eljárási rendelkezések
17.§

TóthFerenc
jegyző
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A Cigány KNhbségi ÖnkonnányzatHírei
TISZtelt Nyírbogdányi Olvasók!
2002. október 20-án megalakult az 5 tagból álló
nyírboglányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek
tagjai:
Vadásli Mihály elnök
Nagy zoltán alelnök
Danó Gusztáv jegyzőkönyv hitelesítő
Juhász Józseíné pénztáros
Papp zoltán sportfelelős
Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizalmat mirrlen ránk
szavazó lakosnak Megalakulásunk után azonnal munkához
látott a kisebbségi önkormányzat
ÖSztöndíj pályázatot nyújtot1tmk be ötödik osztályos felső
tagozatos tanulók részére, melyből 27 gyermek részesült
Ebből 3 cigány gyernek és 24 magyar gyermek részesült A
pályázat 00SZege30.cro-Ft-tól- 70.000 -Ft-ig tejed, melyct
a családok még karácsony előttmegkaptak
Pály.ízatot nyújtot1tmk még be a Művelődési Házhoz Ifjúsági Klub létrehozására
Terveink között szerepel továbbtanuIási program és felzárkóztatási program, kulturális programok szervezése,
December 5-fu mikulás csomaggal kedveskediünk a cigány
és magyar gyermekeknek egyaránt 31 magyar és 110 cigány gyennek köszönthette házában a télapót és 2 krampuszát Amit nagy örömmel fogadtuk, hogy a kisebbségi Mikulást az utcára kiállva várták a gyermekek, és ők is kaptak
cukorkát a TélapótóI.
Minden Kedves nyíIbogdányi lakosnak Kellemes KaníC:IDnyi Ünnepeket és Boldog új Évct kívánunk.
Juhász Józsefué
kisebbségi képviselő
ISKOLÁNKÉLETÉBÖL

eszközök birtokábakeriilt intézményünk. Történetesen 12 db
számítógép (kompleí konfigurációval), 2 db nyomtató, 3 db
Tv-készülék, 1 db videokamera, 3 db videomagró, 3 db
diavetitő, 2 db vizuáltábla, 1 db fénymásoló, 3 db CD-s 00ósmagnó, 14 db diktafon és 3 csomag a keretantervi progrnm(ok) megvalósítá<3ához szükséges szoftver emeli az oktatás színvonalát A másfél millió forintos önrészt - melye; a
Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó biztosítou - átalakítási
munkálatokra, tantennek kialakítására forrlitotta intézményünk.
A 2002 januárjában a ernzei Szakképzési Intézet által kiírt
A szakképző iskolák szakmai tantárgyakat oktató pedagógusainak ot1honi számííógép-használatáboz, lntenet-bozzáférésnek bizíosításához c. pályázatán iskolánk 2 pedagógusa
jutott számítógéphez.
A Széchenyi Terv Informatikai Társadalom- és Gazdaságféiilesztési Programia keretében meghiItietctt a köztisztviselők és közoktatásban dolgozó pedagógusok számára pedagógusainak ot1honi s:z.árnítógéJrhasználat, Intemct:-hazzáférés támogatására és távoktatási csomag biztosítása c. pályázat
6 nevelőnek hozott sikereket E keretek között a nevelők
statisztikai feladatok ellátására, illetve távoktatási programban
való részvételre vállalkoztak. A pály.íza1hoz szükséges önrészt ez esetben is a fenntartó hivatal finanszirozta.
Az előző tanév májusában kiírt A rnunkaerő-piaci alap féiilesztési és képzési alaprészének 2002. évi decentralizált keretek tebére, a gyakorlati képzés féiilesztésére irányuló beruházás támogatására c. pályázat az első ABC elOOÓszakképző
évfolyam tárgyi feltireleit biztOOtotta Ez a nyertes pályázat 3
millió 650 ezer forint értékű gépeket, bereodezéseke, fe1szereltséget - falipolc egységét, gondoIát, gondola és falipolc
kiegészítőket, kosár sztendereke, 3 db digitális médeget,
számítógépes pénztárgépet, vonalkód leolvasót, vonalkód
nyomtatót, szünetmentes áramforrást, szoftvert, 15 db tanulói
asztalt és székét, tanári asztalt és székét, szekrényt - jelent az
említen évfolyamon A pályázati önrészt ez esetben is a
fenntartó bocsátotta az iskola rrndelkezésére.
A 200212oo3-as tanév alig 3 hónapos rövid időszaka fóleg
tanulmányi versenyeken és sportvetélkedőkön elért eredményekct hozott mind az a1SJmind a felső tagozaton.
A 2002. november 12-ére meghiItietett, s Gávavencsellőn
tartott belyesírás a1SJ tagozatosoknak versenyen Rebó Bálint 4.a osztályos tanuló IV helyezés, S~ Nikolett 3.a
osztályos tanuló II. helyezést ért el.

A2oo1l2002-{S tanév iskolánk életében a pályázati sikereket
tekintve igen gazdagnak, eredményesnek mondható.
Elsősorban a szakoktatás féiilesztésére irányuló pályázatok
adtak IEhetőségct a szakiskola történetében még soha nem
tapasztalt nagymértékű eszközfé3lesztésre.
A 2001 szepternberéoen kiirt Pályázat a pályaorientáció és
szakmai előkészítő oktatás (9. osztály) tárgyi feltireleinek
megteremtésére, a fettaelek ~lesztésére irányuló támogatásra c. pályázat úíján 6 millió 260 ezer forint értékű tárgyi

A 2002. november 20-án, Kernecsén megrendezésre keriilt
belyesírás felső tagozatosoknak versenyen az 5. osztályos
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Linzenbold Lilla lY. helyezést, Kopják Bettina V helyezést; a 7. osztályos Boros Andrea lY. helyezést; a 8. osztályos Berta Dóra lY. helyezést és Márton Réka V helyezést
ért eL

.:. erősítsük az óvoda és családi ház kapcsolaát,
.:. bepillantást nyerjenek a fiatal szülők az óvoda
munkájába,
.:. ötleteket cseréljünk, egymást gazdagítsuk,
.:. egyre több szülőt nyerjünk meg a ''minőségi nevelés ügyének".

sarkadi Laios
iskolaigazgató

Idén az adventi várakozás időszakában karácsonyi jótékonysági vásárt szerveztünk a szülőkkel. Reményeinket
felülmúlta e rendezvény sikeressége. Szülők, nagyzülők
segítettek, hogy minél több mézeskalács - fenyődíszt ttKljtmk
''vásárlóinknak'' kinálni. A gyerekek naponta büszkélkedtek
egymás között: "az én anyukám csinálta a szívet, a mézes madarat!" Elmesélték, kezdetben nem mindig lett a
legkívánatosabb forrruijú és áIlagÚ a kiszaggatott süti, annál
nagyobb volt a boldogság, amikor a hét végén az egész
család a "girbe-guba alakú", de annál finomabb figurakat
elfogyasztotta Az édes csemegék sok fujtáját nem győzüik
számba venni. A kicsik étzékeIhették, meanyire gazdag
forrnavi1ágú a környezetük, és ez a változatosság még
''kalács''- forrruijában is megjeleníthető. Kisebb-nagyobb
virágok, fenyő, télapó, csillag, napocska, hold, haias baba,
különböző méretű szívek, házikó, krokodil, majom,
oroszlán, elefánt, pingvin, kacsa, csibe, nyuszi, cica, kutya,
zsiráf; méhecske, lovacska, rénszarvas, süni, maci boci,
barika, "igazi" havas szánkó, betlehemi szent család! Es a
formák között alig akadt hasonló! Szülők - óvónők
egymásnak adták az ötleteket, recepteket és sütési tanácsokat
cseréltünk. Az újorman elkészült figurákat végig kellett vinni
minden
csoporton,
hogy
valamennyi
gyerek
megcsodálhassa azokat. A szűkös irodahelyiségben a
gondosan becsomagolt dobozok halmaza - a szeretet
növekedésével egyenes arányban - naponta növekedet A
mézeskalácsok vegye; fi.íszerillata "lengte be" az óvodát A
szülőktől ajándékba kapott moha - és cirokkoszoníkat dolgozóink csinos ajtódíszdd<:é formálták a gyerekek között. A
nagycsoportosok képeslapokat festettek - nYzD1tak- ragasztottak Különböző színű és forrruijú, mintázahí gyertyát öntöttek a ''méhecske'' csoportban. Csendes félbomályban,
adventi gyertya Iángjainál, karácsonyi dalok hallgatásaéneklése közben a zsúfol; csoportszobában még a konfliktusok is ritkábbak voltak, mint máskor. Szaporodtak: a vásárra
készített tárgyak, amikor egy apuka saját maga által varrott
"óriási" textilnepraforgóval ajándékozott meg bennünket
ÓVodás gyerekek testvérei, szülei maguk barkácsolta ajándékokkal szaporitották a vásári kínálatot A lázas készülődés
napjaIban munkahelyi, családi gondok -elfog1a1tságok gátoltak meg néhány szülőt, hogy bekapcsolódhasson a vásár

óvonÁNKÉLEJÉBŐL

"Örömm várni nem kisebb öröm, mint már örülni. "
(Shakespeare)
Édes ajándék ...
Kedves OlvWiÓ!
Rohanó világunkban olyan nehéz jóérzésű emberre találni,
aki megáll mellettünk, és őszinte érdeklődéssel megkérdezi Hogy vag!? fu nem siet tovább, hanem meg váJja és meghallgaia a választ
Még a mi, családias jellegű óvodáinkban is, - ahol naponta
megosztiák a nevelés gorxljait a szülők az óvodai dolgozókkal- nehéz úgy szervezni munkánkat, hogy a család többtele
problémáiára is kitejedien figyelmünk, semellett elsőrotban
a gyerek maradion a középpontban A kicsik a nap minden
percében ''kikövetelik maguknak", hogy mindig ők legyenek a fontosak. Lehajoljtmk bozzáiuk, meghallgassuk véleményeiket, válaszoljunk kérdéseikre, " begyógyítsuk sebeiket", igazságot szolgáltassunk számukra és segítsünk megoldani konfliktusaikat.
Mindig úgy alakítiuk elfoglaltságaikat, hogy kellemes élmények, tapasztalatok birtokában térjenek meg otthonaikba, s
naponta egy icipicit gazdagodjon személyiségük. A szülők
partnereink a gyermeknevelésben
Azt tapasztaljuk, hogy a szülők közössége akkor i~
lelkes segítQie munkánknak, ha konkrét feladatokba verjuk
be őket Évente legalább egy alkalonnnal olyan tevékenységet szervezünk számunkra, amellyel több célunk varr
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Gyártelepi óvodásaink a közelgő ünnepekre - a zene, a dal,
az ízek, az illatok varázsával, - az őket hagymánjosaa
támogató felOOtteksegítségével készülódtek
Szüleikkel az óvodában mézest sütöttek, a Kovácsné Marika
nénitől kapott adventi koszorún gytytották meg a gyertyákat
S a Mol - szakszelvezet adományából vásárolt édessége,
gyümölcsöt fogyasztották. Sült alma és sült tök illata mellett
táncolták körbe az óvoda karácsonyfaját.

szervezésébe, Dehát nem VáIhattUk: eL hogy valamennyien a
mézeskalács siité:st:be tevőlegesen is besegítsenek. Azt külön
örömmel fogadtuk, hogy a családokban, a köm){Zetünkben
az Emberi kapcsoláok "finomodtak". Arníg apuka vacsorát
fózött, addig a mama elmerülten díszítgetett, kísédeezgetet
gyerekei körében a formákkal. Arnézeseket siitögai), díszítő
édesanya körül a legkisebb gyerek is ott 'téblábolt".
"Sziineteltették" a Tv-nézést e kedves foglalatosság idejére, A
fiatal mamák önbecsülése is megnőtt: próbára tették sütési
tudományukat. Még a szomszédok, és az anyós-após is
elismeréssel dicsérték egy-egy fiatalasszony gy6nJÖIŰ mbzes figuráit Egyes családokban a szülők együtt mlIDkálkodtak a gyerekekkel Akadt olyan CSalM is, abol a papa szaggatta-forrruízta a fimmságokat. A szomszédok, barátnők
összefogásával elkészült remclceknek külöoösen örültünk.
De jó ismerősök vállalkoztak a vásári forgatagban az árusításra is. Tevékeny, szeretettel teli napokat éltünk át a vásárra
való készülődés során Egymást: segítve, békességben rmmkálkodtunk az óvodások javára. (a vásár bevételét haszna;
dolgokra fogjuk fordítani, amivel szintén hosszú távú örömöket nyújtunk majd nevehjeinknek)
A "vásár'' gyertyafenyes hangulata fóleg az esteli hangulatával ''bűvöhe'' el az apróságokat. Az ablekpárkáayon világító
mécsesek fényfuél szinte táncra perdültek a "napraforgótürrléreink" .
A legnagyobb eredménye talán az volt e rendezvénynek,
hogy megérezték a családokban: az együtt eltöltött idő minőségétől függ a gyenneknevelés. A tarta1rnasan eltöltött idő
később hozza meg gyümölcsét, akkor mikor gyennekünk001munkáját s:z.erffő,kreatív.jó ízlésű, az apró dolgoknak is
örülni tudó, szorgalmas emberke válik. Azt is igyekeznak
érzékeltetni, hogy nem a drága ajándékok tömegétől függ az
ürmep boldogsága, hanem az együtt töltött percek meghittségétől

KARÁCSONYA
NAGYVllÁGBAN
Anglia:
A karácsonyi készillődés a szebbnél
szebb üdvözlőkáryák szétküldésévei
kezdődik. A kepon kártyákat szalagra
ragasztva felakasz1ják a falra, és le sen
veszik egészen január 6-ig. Az egész
házat zöldbe-pirosba öltöztetik, a gye-

AMÍG GA7DAGÍTHATÓ A GYERMEKEK ÉRZELEMVILAGA - ez a 18 év alatti életkor, - NE SAJNAuA GYERMEKÉFÓLAZIDÓTASZÜLÓf

BEFOGADAs4RA
NŐVEJÓÉRZÉSÜ

HAA SZÉPOOLGOK

NEVElJÜK A KICSIKEI',
EMBEREKKÉ VAINAK

FEL-

A jótékonysági rendezvényünkön vásárlóknak köszöniűk,
hogy elvitték ottOOnukba karácsonyi mézeseink illatát. S
talán a nálunk vásárolt ajárxiékokkal nagyobb örömöt sli}reztek hozzátartozóiknak, mivel ezek a "tárgyak" az alkotás
közben a "bozzáaíon szeretettől" kicsit "értékesebbek" lettek.
Boldog új Esztendőt kívánunk mirxlazoknak, akik egész
évben segítői voltak óvodáinknak. A gyerekek és az óvodai
dolgozóknevében köszöni támogatásukat:
Mátyás Sándorné
óvodavezető

rekclc levelet írnak a Télapónak. December 24-én a karácsonyfat együtt
díszíti az egész család, majd este a
gyerekek az utcára vonulnak, karácsonyi dalokat énekelnek, amiért jutahnul
cukorkát kapnak. Este a Mikulásnak
süteményeket és egy pohár portóit
raknak a karácsonyfa alá, majd a gyerekek az ágyukra óriási zoknit akasztanak, és arról álmodnak, vajon milyen
ajárxiékokat találnak benne fUrOOéS...
kor Másnap a CSalM együtt vacsorá-
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zik: gesztenyével töltött pulykát és
pudingot Végül a gyerekclc nagy
örömére a kekszcs doboz kinyitásakor
petárda pukkan.
AusztráJia:
A keresztény hagyxnányokkal
rendelkezi) lakosság e távoli földrészen is
megürmepli a karácsonyt, még ha az a
nyár kellős közepére esik is. Bár egy
külföldi valószinűleg úgy gondolná,
hogy a karácsonyhoz nem illik a rek-

kenő bőség és a furdőző tömeg, az
ausz1rálok számára ez a tennészetes.
Ők is állítanak fenyőfu, mely gyakran
műfenyő, elmennek a karácsonyi
szentmisére, és ugyanúgy megajándékozzák egymást, mint mi. A bevándorlók leszármazottai karácsonykor
szívesen felelevenítik az óhaza szokásait, az ürmepi vacsoránál pedig mindenkinél az kerül az asztalra, ami egykor otthon. Egy igazi ausztrál család
viszont inkább közös pikniket rendez a
tengerparton, vagy barbecue partit a
kertben, ünnepi vacsora gyanánt
Ausztria:
Az osztrákok hozzánk nagyon hasonló módon ünneplik a karácsonyt A
fó jelkép náluk is a fenyő, melytt
szintén december 24-én este állítanak
és díszítenek fel a szülők, miközben a
gyermekek a nagyzülök kíséretében
el1átogatnak: a VáIOO.parkokba. A
városok és falvak ünnepi díszbe borulnak. Esténként a sok színes program,
az árusok és az utcákat megtöltő tömeg igazi karácsonyi hangulatot teremtenek. Külöoösen a főváros, Bécs
híres a ''kis Jézus búcsúia" nevű karácsonyi búcsúról A városháza körill
elterülő varázslatos karácsonyi parkról,
ahol a rengetegjáték és színes program
mellett jégpálya és kisvasút válja a
gyerekeket, akik, mielőtt a vonatra
felszállnak, levelet írnak:a Jézuskának.
Egyesült Államok:
Amenkában a karácsony igazi népünnepély. Az emberek valóságos ajándékozási lázban égnek, az áruházak
pedig hatalmas árukínálatot:és reklámhadjáratokat zúdítának rájuk, sőt látványos karácsonyi show-kat és felvonulásokat is rendeznek. Az ünnepi díszben ragjOgó városok karácsonyi
nyüzsgése mellett azonban nem kevesebb a dísz, és nem halványabb az
ünnepi hangulat a kisvárosokban és a

fulucskákban sem Mindenki igyekszik ilyenkor feleleveníteni eredeti
hazájának szokásait Ennek ellenére
mára kialakultak az Egyesült Á1lamokra jellemző karácsonyi swkások
és szimbóhnnok, melyek köziil igen
jellemző például a zoknik kiakasztása
a kandalló fülé, melybe Santa Claus,
az amerikai Télapó teszi az ajándékot
karácsony ~én. A tipikus amerikai
karácsonyfudíszek mellett az ünnepi
pulyka vagy bizonyos vidékeken a
roastbeef és a híres yorkshire-í puding
is nélkülözhetetlen része a karácsonyi
ürmepeknek, melyet egy nnnos, tfjszínes datolyatortával koronáznak
meg.
Finnország:
A Télapó, "JouluPukki", minttu4juka
lappfüldi Rovaniemi városában él, ami
Svédország, Norvégia és Finnország
északi része. Saját irodával, sőt postabélyegzővel rendelkezik, amire gyakran szüksége is van a téli hónapokban,
hisz a gyerekek minden karácsonykor
levelek tömegével halmozzák el Télen igen rövidek a nappalok, így hát a
gyerekek már karácsony délelőnjén
útnak indulnak, hogy karácsonyfát
keressenek az erdőben. A fenyőt kivágják, hazaviszik, majd feldíszítik.
Este az egész család együtt megy a
temetőbe, bogy elhunyt hozzátartozóik
sírjaira gyertyákat helyezzenek el A
karácsonyi vacsora lazaccal kezdődik,
majd sajtleves és sült rénszarvas hús
követik egymást Desszet1ként tfjszínes szilvakrérnet fogyasztanak.
Franciaorsz.ág:
A ±enyek városának országában már
december eleén ±enyhe borulnak az
utcák. A városok fóterén fenyőt állítanak:, az út menti fákon sok ezer kis
színes égő világít A kirakatok már
jóval karácsony előtt megkapják ünnephez méltó ruruijukat, az áruházak
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pedig rengetegjátékkal várják a gyerekeket. Az ~reli mise után következik
az ünnepi vacsora, reveillon, melyen
hbamáj, szarvasgomba, VOOak,halak,
gesztenyés hba, vagy pulyka kerül
felszolgálása Desszet1ként fehér vagy
fekete pudingot és trndicionális francia
faiörzset tála1nak:, melyet piskótatésztából készítenek. Franciaország
déli részén némileg eltérnek a karásónyi szokások Az ~teli mise után, a
halászok hallal teli kasarat helyeznek
az oltár elé a kis Jézus iránti tiszteletük
és szeretetük jeléül. Ezután a családok
hazatérnek ottbonaikba, ahol elfo~ák
az ünnepi vasora. Előételként Boudin blanche-t, tfjes, világos
színű kolbászt sütnek, melyet sült,
cukros ahnával tá1alnak.Provance-ban
a karácsonyi vacsorán nem tá1a1nak
húsételt Ízletes halételeket fogyasztanak különleges mártásokkal, melyhez
forralt bort isznak Specialitásuk közé
tartozik az articsókás omlett és a 13
különböző finomságból álló desszert,
házanként más-más recept szerint Ez
jelképezi Krisztus és a tizeokét <JIX>Sto!
utolsó vacroráját. Nivernaiseben disznótoros, Elzászban hbamáj és savanyú
káposzta, Roussillonban
hbamáj,
osztriga, pulyka, nyúl az ünnepi vacsora Bretagne-í specialitás, bogy a
hba nyakának bőrét megtöltik, megsütik, és burgonyapürével tálalják.
Lengyelország:
Lengyelország egy gazdag népi hagyomanyokkal rendelkező katolikus
ország, így ott a karácsonyhoz is sok
érdekes népi szokás kötődik E szokások egy része az ünnepi vacsoráboz
kötődik A vacsora mirdig imával
kezdődik. Ekkor - miközben közösen
elfogyasztanak egy szelet különleges
ostyát (Oplatteck), melyen Szűz Mária, József vagy a kis Jézus alakja látható -, mindenki tesz egy fogadalmat,
és a haragosak kibékülnek egymással

Az asztalon a teriték közé szalmát
raknak, és mindig femtartanak egy
helytt a váratlan vendégek számára. A
karásónyi ünnepek Lengyelországban január 6-án, a hárorokiráljok
napján érnek véget, ám az ünnep
csúcspo~a itt is a karácsonyi szenteste, amikor királynak, ördögnek,
angyalnak és pásztornak öltözött gyerekek lepik el az utcákat. Házról házra
járva sütit és pénzt kapnak.
Németország:
Advent vasárnapjain gyertyákat &YlYtanak, Borbála napján aranyesőágakat
raknak a vázába, hogy karácsonyra
kihajtron Miklós napján a gyerekek
kiteszik a kitisztitott csizrnákat az ajtó
elé, hogy a Mikulás telerakhassa finomságokkal December l-én érdekes
naptárakat készítenek, melyek apró
meglepetéseket njtmek a gyerekeknek mirxlennap, egészen karácsony
estig. A karácsonyíát december 24-én
együtt díszíti az egész család, majd az
este elérkeztével ropogós libasültet
esznek vöröskáposztával és knnnplival. A gyerekek január ő-án a Háromkirályok napján királynak öltöznek, és
így járják az utcákat, miközben rninden kapura felúják a királyok neveinek
kezdőbetűit
Oroszország:
Oroszországban a gyerekeknek sokat
kell várni, hogy felállíthassák és feklíszíthessék a karácsony jelképét, a
jolkát, az orosz fen)Őfat. Náluk ugyanis, december 25-26 helyat csak január 6-án, vízkeresztkor tartanak nagy
ünnepet. A hideg téli napokat szinte
átmelegíti a várva várt nap, amikor az
egész család egybegyülik, és az ajándékozás után megkezdődik a fenséges
ürmepi vacsora A szegényebb emberek is bónapokig takarélcoskodnak,
nehogy valamit is nélkülözni kelljen az
ürmepi asztalról Az előétel a népszerű

zaknszki, a blini (kis élesztős lazaceal,
kaviárral töltött pa1acsinta) vagy a grúz
eredetű, virágforrnájú töltött káposzta.
A tehetősebbek a fekete Beluga kaviárt, a szegényebbek a "szegények
kaviárjának" nevezett p<rllizsánkrémet
fogya.sztják. Igen ismert levesük a
gazdag és sűrű szoljanka leve; vagy a
csípős scsí, ami mellé pirozskit, káposztáva1, darált hússal töltött vodkás
tésztát esznek Főételként a ferfiak által
készített perzsa eredetű pilaf áll, mely
nem más, mint birkahúsos vagy zöldséges sáfiányszínű rizs. A tartalmas
vacsorát desszertként sajttorta, kuglóf
vagy egy szelet híres oroszkrérntorta
zárja
Szlovákia:
Szlovákiában az adventi koszorú első
gyerty<ijának meggyújtásakor kezdetét
veszi a karácsony. A gyerekek kíváncsian várják december ő-át, amikor a
felnőttdc sok csalédban ördögnek,
Mikulásnak, angyalnak öltöznek, és
átaclják az ajárrlékokat A gyerekek
verset mondanak, énekelnek, így
köszönve meg a Mikulásnak az ajándékokat Karácsonyeste karácsonyfát
állítanak, amit rerxiszerint együtt díszít
az egész család Este a vacsora után,
melynek elengedhet:etlen desszetie a
híres pozsonyi patkó, a gyerekek felkutatiák a karácsonyi ajándékokat
Karácsonytól vízkeresztig gyakran
rendeznek jelmezes ÖSSlijöveteleket,
melyen az egész falu együtt ünnepel

MINDEN KEDVES
NYÍRBOGDÁNYI LAKOSNAK
KEILEMESKARÁCSONYI
ÜNNEPEKETÉS BOLDOG ÚJ
ÉVEfKÍVÁN
Vass Ernese Ágota
családgondozó
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CSONYI RECEPIE
Ismét közeleg az év vége, sokféle
módon készülünk az ürmepekre. A
karáesonyboz, illetve az óév búcsúztatásához sokféle szokás tartozik, az
emberek különbözőképpen ümepelnek. Ez asokféleségjellemzi az ünnepi
asztalra kerülő fogásokat is. A karácsonyi ünnepek alatt több finomságot
eszünk, mint általában a hétköznepokban, és jó pár kilót fel is szedhet az
ember, hanem vigyázz,
Azért mert ümep van, még lehet egészséges, ízletes ételeket készíteni, amelyek fóleg halból, pulykából és zöldségekből áll Ha valóban szeretnénk
kipihemi az év fáradalmait, lefekvés
előtt legalább 3 órával már ne terheljük
gyomrunkat semmilyen étellel, így
bizosan jobban fogunk aludni.
Íme néhány recept az ünnepi asztalra:
BURGONYASALÁTA
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 közepes f~ vöröshagyma, 2dkg cukor, 2
dkg só, 1 dl ecet, 1 g törött bOIS.
A burgonyá megmossuk, ~ában
megfózzük, megtisztíljuk, és karikára
vágjuk. A hagymát megtisztítva szintén karikára vágjuk. Az ecetet kevés
vízzel felengOOjük, sóval, cukorral,
törött borssal íze;íljük, a burgonyát,
hagymát belerakjuk és egy órán át állni
hag)juk. Sült:ekhez, rántott húshoz
ajánlom
TENGERI HALF1LÉAIMÁS
JOGHURfBANSÜIVE
Hozzávalók: 80 dkg halfilé, 1 db citrom, só, törött bors, 1 dl olaj, 25 dkg
alma, 3 dl joghurt, 7 csokor kapor; 7
csokor metélőhagyma, 1 dl ~szín, 4
dkgvaj.

A halfiléket megsózzuk, megborsozzuk, maid citromlével meglocroljuk,
és olajon mindkét oldalát világosra
~ük A ~színt, a joghurtot, a hámozott, maid lereszelt almát, a finomra
vágott kaprot és a metélőhagymát
összekeverjük, ha kell, utána ízesítiük
Egy tepsit kivajaztmk, belehelyezzük a
halfiléket, rIDntiük a joghurtos öntetet,
I1l'!id 160-180 fokos SÜtOOen15-20
percig ~iik. Burgonyával és vajas
karottával forrón tálaljuk.

móromx
Hozzávalók: 7 egész: tojás, 15 dkg
porcukor; 10 dkg dió, 2 evőkanál liszt,
2 evőkanálzsemlemorzsa
A diókrémhez: _20 dkg porcukor, 1 dl
tE3,10 dkg dió, 1 evőkanál liszt, vanília
vagy citro~,
15 dkg vaj, 1-2 kanál
nun

A díszítéshez: 5 dkg durvára vagdalt
dió, 12 tel dió.

A tojásf~éket
a cukorral habbá
vetjük, maid mzzáa:ljuk a liszte; a
diót és a zsemlemorzsát. A masszát
kizsírozott, ki1isztezett kerek formába
téve megsüqük Ha kihűlt, három
részre vágjuk.
A diókrém: A cukrot, a ~el felfózzük,
OOzzáa:ljuk a darált diót, és egy kanál
1isz.tet,és vaniliával vagy citrombéjal
ízesítiük, és félig kíhűíjük A kihűlt
krémet vajjal habosra keverjük, és 1-2
kanál rummal ízesítiiik. A kihűlt lapokat megtöltiük a krémmel, s a ~ét
meg az oldalát is bevonjuk vele. Az
oldalára tapaszjuk a vagdalt diót, és ha
maradt krém, nyomócsövel halmokat
nyomunk a tmjére, amikre tel diószemeket ültetünk.
A rengeteg sütés-főzés eredményeképp elkészült karácsonyi ételeket, jól
esik az ünnephez méltóan megteritett
és dekorált asztalnál elfogyasztani.

kell az ünnep valamermyi napjára és
külön a Szent estére. Ez utóbbihoz
leginkább f~ de mirdenképp egyszínű, enyhén dekorált, esetleg saját
színével hímzett teritő való. Mirdenképp meghatározó szerepet töltenek be
a szalvéták, melyek lehetnek papírból
vagy a teritő színével harmonizáló
textilből, valamint a minden tányérra
vagy mellé efuel)eZ.ett kicsiny tányérdíszek is. Az adventi kCBZOIÚis végigkíséri a vasárnapi ebédeket, de a magvakkal, fenyőágakkal kiegészített
gyümölcskosár se hiányozhat egyetlen
ünnepi asztalról sem.
Fontos az egyszeriíség a tányérok
kiválasztásánál is, hisz az asztal hangulatát tovább Emelik a SlÍneS és szintén díszítttt, fioomabbnál fioomabb
ételek
Vass Emese Ágota
családgondozó

Az abrosz kiválasztásáoál gondolnunk
KÖNYVAJÁNLÓ

KOMOLYAN ÉS MÓKAsAN AZ ÖLELÉSRŐL. ...
Kedves Olvasól
A mi távolságtartó társOOa1munkban sokunk nem tanulta meg, rniként kérje, igényelje a számára szükséges érzelmi
támogatást. Sokszor egy tekintet, egy érintés, egy kézfogás, egy ölelés hiányzik ahhoz, hogy a napunk jól irrluljon, vagy jól
fejez.öqjönbe.
Ki gondoh1á, bogy az ÖIELÉS mozdulatával memyi sokat <rlhatunkmásoknak és magunknak is!
ÖIEL: kaIjával, szerctete..öröme jeléü! bosszabban átfogva tart.
,,Az öIELÉS ösztön, természetes válasz olyan étzésekre, mint a vonzódás, együttázés, igény és öröm"
ÖIELÉS1ERÁPIA az ölelés módszerének alkalmazása gyógyítás vagy egészségmegőrzés céljából
MINDNYÁTAN válhatunk"ÖIELÉS GYÓGY ÁSSZÁ" -s:zeretrlft, biztonságot, támogatást:,tör&iéstésjátékot
nyújthatunk az ölelés által a mások Embemek, embekéknek
.:. Az érintés nem csupán kedves dolog Mindenkínek szüksége varirá
.:. Az érintés enyhíti a szorongtlsunkat Az érintés nyomán jobban érezbejük magunkat, könn)dJben elfogadhatjuk
kömp.etiinket.
.:. Agymnekmégabeszédetiskönn)dJbenelsajátíthatja,haölelésekkelveszikköriil
.:. Mérl1ető fizikai változások következnek be az érintettben és az frintOOen (jó a vémyomásmknak ... a
horrnoqjainknak).
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.:. Ennek az egyszerű mozdulatnak olyan nagy hatalma van, hiszen jólesik számunkra, elűzi a magányt, segít legyőzni
a félelmet, fokozza az önbizalmunkat G,nahát ez a Pistike tényleg szeret engem?! ... )
.:. Csökkenti a feszültséget bemünk, és környezetünkben.
.:. Segítálmatlanságellen
.:. Aboldog napokat még boldogabbá teszi.
.:. Elviselhetalent még elviselhetőbbé .
•:. Erősíti az összetartozás érzését
.:. Lassita az öregedést, aki ölel,tovább marad fiatal...
•:. Segít az étvágy fékezésében ... (kevesebbet akarunk enni, ha ölelések táplálják szívünket ... )
.:. Karbantaríja a váll izmait ... (nyújtózkcxiási gyakorlat lehet, ha alacsony vagy, haiolgatási, ha nagyon magas ... )
.:. DEMOKRATIKUS: öleléshez bárki választható .
•:. ÖKOLÓGIAIIAG EGÉSZSÉGES: nemártakömyezenek
.:. ENERGIPJ'AKARÉKOS: mindenképpen hő-melegséget őrzi), megtartó.
.:. HOROOZHATó: nem igényel killön felszerelést

Kedves Olvasó!
Kíváoom,hogynecsakazünnepekid~énl~részesok-sokölelésben,deazegyszeriíhé&öznapokbanis.
(Aki többet akar megtudni az ölelés tudományáról, annak olvasásra ajánlom: ÖI,EI ,ÉSEK KÖNYVE c. kiadványt Írója:

Kathleen Keating. Fordította: Tandori Dezső)
"Nincs fontosahb emberi tulajdonság,

a megbékélésre való képesség. "
(Leon Uris)
mi111

Mátyás Sándorné
ówdavezető

versenyeznek: Beszterec, Nyírtura, Ibrány, Paszab, Kék,
NyíIpazony, Vasmegyer, BtY, 'Iiszabercel, Ttszatelek,
Demecser, N~
Kemecse, Gávavencsellő, Sényő,
Kótaj, Székely, Ramocsaháza, Gégény és Nyúbogdány.

SPORT
DúíkoIimpia

Fontosabb tudnivalók minden egyes sportágban az alábbiak
szerint lehet bekeriilni akár az országos döntőbe is:
Kiskörzei gjŐZteS - a nagykörzeti döntőbe; nagykörzeti
győztes - a megyei döntőbe; megyei győztes - az országos
döntőbe.
Mirdez érvényes az egyéni és a csapatversenyekre is.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 nagykörzere (Nyúbátor,
Mátészalka, V ásárosnamény, Tiszavasvári, Ibrány, Kisvárda,
Napkor, Csenger és Nyíregyháza) van felosztva Iskolánk az
Ibrány nagykörz.tfue tartozik, ahol az alábbi települések

A diákolimpiát születési idő szerint korcsoponokra osztották:
1
ll.
Ill
N.
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kerescport
kercsoport
kercsoport
kercsoport

az
az
az
az

1994-95-ő; sziiletésűek,
1992-93-as sziiletésűek
1990-91-e.; születésűek
1988-89-esszületésűek

Iárl)dc

2.rel)ezés

F.g)éni:niro;értékelés

ményhirdetésnél megdicsért& a következő csapatot Lénárt
Szabolcs, Márton Zoltán, Marincsák Roland, Rácz Gyula,
Szilágyi László, Szilágyi Imre, Lakatos csaba, Hormnyik
Attila, SZUIt:SikAttila,Márkus Éva

Fiúk:

1.rel)ezés

F.g)éni:rms értékelés

Samsungfotás

IL krn:Sq:XXÍ' - (3 e,Iánjclc
. tusa)

lj 1.rel)ezés

F.g)éni:
Bettina

3. Sim:nZs1zsa

Minden évben részt veszünk a Nyíregyházán rendezett futófesztiválon 36 fóvel képviseltük az idén iskolánkat Akik
lefutották az 5 km távolságot, nemcsak az egészségük megőrzéséét tettek valamit, hanem egy emblémázott pólót is
kaptak

4. sziligyiCieIgŐ

,,.ló tanuló, Jó sportoló"

Atlétika
Eredmények az őszi nagykörzeti több próba vesenyekröl;
Lkcmqxxt

(2tusa)

I

1.

Kqjk

II

2.sziligyiPálna

j'
Fiúk:
=

-~ -

1.rel)ezés

II ~"

5.~~

----~=""'~I'rb,~-- l~-

':"6. S2ibDá~

-

JI'li
I

. Ill. ~~

Í.ár1]clc

2. rel)ezés

Fiúk:

2.h::I)eZé> 2.Radics sz-b>ks

-'1

F.g)éni:2. s:zü:s Grém

tusa)

lY.i«roqxxt
tusa)

( 5 l.ányclc

,1. rel)ezés

F.g)éni: 1.s:zü:s Barbara

II
2. Mád<us Éva
,Fiúk:

2. rel)ezés

F.g)éni: 6. SZdXl;;ZJai I
Gábor

~

&mikjJrognotl

LaJxJmúgás

A nagykörzetünk minden kercsoportban csoportokra lett
osztva ŐSSzel és tavasszal bonyolíquk le a csoportrnékőzéseket, ahol minden csapat rerdez egy fordulót Tavasszal a
nagykörzeti döntőbe jutnak a győztesek, onnan a megyei
fináléba keriiIhetnek a legjobbak.
Pillanatnyi helyzet:
1kercsoport

Il korcsoport
IIIkercsoport
lY. kercsoport

A megyeházán ürmepelték a megye diáksportat címmel a
napokban jelent meg íYságcikk a Kelet-Magyarország megyei napilap sportoldalán.
A megyei Diáksport Tanács és a Spori Sport Közalapítvány
sportaktíva üléséri a legeredményesebb iskolákat és azokat a
pedagógusokat, aktívákat jutahnazták, akik kiemelkedően
tevékenykOOtek a diáksportért A sedegek átaiását a .Jó
tanuló, ló sportoló" diákok kitüntetésével kezdték. E diákok
közön szerepel Szűcs Barbara, iskolánk tanulója, akinek
gratulálunk!
A 200112002-es tanév eredménye; diáksport munkájáért
iskolánk testnevel~e egy hatalmas sedeget vehetett át.

1.helyezés
1.helyezés
1.helyezés
2. helyezés

Ebben az évben beneveztünk a lY. kercsoportos Terem
Labdarúgó Diákolimpiára is, ahol nagy sikert könyvelbettünk el A Tiszabereelen rendezett tornaról továbbjutva bekerültünk az ibrányi nagykörzeti döntőbe. Nagyhalász és
Sényő ellen egyaránt 3:1--re győztünk, majd lbrány ellen
következett a mindent eldöntő nagymérlcőzés.

ŐSSzel is folytatódott a foci program, ahol 36 fóvel képviseltiik a Nyírbogdányi Sport Egyesületet A tavaszi rendszer
armyiban váltowtt, hogy bővítették a W-esekkel a kerete;
illetve minden évfolyam külön ldt választva
2 fordulót rendeztek Dernecseben kiskörzeti tornaként Az
itt kiválasztott gyerekek Baktalórántházán egy alközponti
tomán vehettek részt, ahol más kiskörzeti válogatottakkal
játszottak színvonalas méközéseket
A legjobbak alközponti válogatottak lettek és ők focizhattak a
Záhonyban (1996-95-94-93-92-es), illetve Kisvárdán (W91-es) rendezettmegyei döntőben
Hozzáértő szakemberek által kisz.emeh versenyzők mármint
megyeválogatottként utazhattak a Szajolban, illetve Nyúbátorban rendezett országos Kelet Régió tornára. Ebben az
évben ezzel beféjeződött a Bozsikprogram
Említsük meg a legsikeresebb foci palántákat.
Alközp:mti válogatott:

Talán, ha jobban koocentnilunk a helyz.eteknél, akkor a megyei döntőbe keriilünk. V égül2: l-re kaptunk: ki, de az ered-

Németh Szabolcs és Nagy Zoltán (1995~)
Rácz TIbor (1994-<:s)
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Családi-nap Nagykallóban a strandon Bár szerény léts:zámmal mégis képviseltük a NyírlJogdányi SE Szaoedidő
Szakosztályát augusztus végén. Pazar kőrűlmények között
úszhattunk, focizhattunk, lábteniszezhei1
tol1aslabdázhatnmk VendégIátóink figyelmesség ére vall, hogy éhezni se
hagytak minket, hiszen ebédre finom babgulyás várt ránk.

Sipos Dávid (1993-as)
Hamvai Attila (1992-es)
Beki Richárd (1991-es)
Lakatos csaba (1mes)
Megyei válogatott:

Oroszi István

Néneth Szabolcs és Nagy Zoltán (1995-ö5)
Rácz 'IíOOr (1994-es)
Beki Richárd (1991-es)

Nyúbogdányi SportEgyesület
Sikeres őszi idényt zártak az SE labdarugó csapatai. Nyáron
sikeült a felnőtt csapat keretit megerősíteni. Az új fiúk a régi
játékosokkal 01)'311 csapatot alkottak, amely elismerést érdemel, és bizakodva v~ák
a tavaszi idényt A 4. hely a
kiegyenlített mezőnyben reális és néhány megingást kivéve
egyenletes teljesítményre utal. Az iti csapatunk még kellemesebo meglepetést szerezve az 1. beljről várja a folytatást.
Az eredmény azért is dicséretes, mert 11-12 játékos játszotta
végig az őszi szezont a keret szűkössége miatt. Köszöoet a
szurkolóknak, tárnogatóinknak, csapatainknak pedig még
sikeresebb tavaszi folytatást kívánunk!

Swhadidiíspol1
Helyi SfXJrfrrmdezvények

Községünkben 2002-es évben is voltak szabadidősport
rendezvények.
Labdanígótomát rende:z.tünk Május l-én, valamint Augusztus 20-án. Ebben a sportágban a már hagyománya;
.Csillagszóró" teremtomával zárnánk az éva
Augusztus 20-án asztaliteniszbe és tollaslalxlában is Öf§;zemérl1ették tudásukat a vállalkozó kedvűek.
A gyerekekre is gondoltunk, hiszen szoritottunk helyet és idő,
hogy ők is versenyzbesseoekkedvükre,
Oklevelek mellett 01)'311 különleges díjak is szerepeltek, mint
az üdítő, édességek és a fagyi. Mirdkét IJaIXlnízletes ételek
várták az elfáradt, ,,kiéhezett" sportolókat
Ezúton is s:zeretn& rnegkOOzömria felajánlá<;okat,támogatásokat: aBogdány Hús Bt-nek
aBogdány Pékségnek
a nyírlJogdányi Polgármesteri Hivatalnak
és a
szabadidEjüket feláldozó szervezőknek,

lisovszki Tamás

SE elnök

KinínduIások
Ezen a nyáron gyerekek részére kirándulás szervezrünk
Tiszavasváriba (4 napos) és a Balatoma (6 napos), ahol a
strarxbIás mellett megismerkedtünk a kömyék nevezetességeiveL
Szálláshelyünk 150-2ron --re volt a fiirrlőzési lehet&égtő~
ahol homokban röplalxiáziunk, tollasIabdázíunk és persze
fociztImk.
&ténként a ping-pong-é, kosáríabdáé, és ismét a focié volt a
főszerep,
ÖSSzebarátkazíunk más kiráníuló iskolákkal, ami még ÍZgahnasabbá táte az ehöltött napokat A gyerekek annyira jól
érezték magukat, hogy már a h:murta:zás közben tervezték a
jövő évi tábort.
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IKÖNYVfÁRITÁJÉKOZfATq
AK~

KÖDyvtár2003.január 6-tól tervezett nyitva tartása:
Hafó: 8.00-16.00
Kedd: 9.00-17.00
Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek: 9.00-17.00
Szeretcttelvánmkrnirden Kedves Olvasót'

ISZÁMÍTÓGÉP

A képzés meghirdetője:
A képzésért

és INTERNET

Az Informatika-Számítástechnikai

Heinrich

A képzés helye: Kazinczy

Az oktatás az Oktatási

tanúsítványt

és ECDL START

tanfolyaíTI!

Tanárok Egyesülete

(ISZE)

felelős neve, elérhetősége:

Kazinczy

A tanfolyamot

alap ismeretek

László számítástechnika tanár
Ferenc Általános Iskola Nyírbogdány
Telefon: 742-191
E-mail: suli5784@debrecen.sulinet.hu

Ferenc Általános Iskola Nyírbogdány
Számítástechnika
terem

Minisztérium

által elfogadott

tematika

alapján történik.

elvégző hallgatók (sikeres vizsga estén)
kapnak, illetve ECDL vizsga bizonyítványt

szerezhetnek!
További tanfolyamok:
óra)

Szövegszerkesztés,
Szoftverkezelés,

ECDL vizsgára előkészítő

táblázatkezelés
használat

tanfolyam

(65

(85 óra)

(30 óra)

Bogdányi Híradó, aNyirbogdányi Önkonnányz.atlapja Felelőskiadó: Balogh Tibor.
Aszerl<:esztőségtagjai:Margittainé Horváth Ágnes, Mátyás Sándorné, TenIik Tibor,Tóth Ferenc,
Vass Emese Ágota.
Felelős szekesztő:V~ Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné.
Készült start Nyín;égiNyomda Üzemében
Nyíregyháza 2002.
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