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HlRADO
XIV. évfolyam 1. szám

2006. április

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Hazánkban 2006. április 9-én kerül sor az országgyűlési képviselőválasztás első fordulójára,
április 23-án pedig a második fordulóra. Választópolgár a részére kikézbesített Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi
állapota folytán), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől kérhet mozgóumát. Mozgóumát
legvégső esetben a szavazás napján kérhet a szavazatszámláló bizottságtól. Ebben az esetben
a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóumával.
Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második
fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme
bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát
zolványok valamelyikével:

megfelelően igazolja az alábbi iga-

a.) lakcímet tartalmazó érvényes személy azonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)
b.) személyazonosító igazolvány (kárt yaformátumú) , útlevél, 200l. január l-jét követően
kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az "Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz" megnevezésű nyomtatványt kell vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet változtatott, vigye magával a "Szavazásra szolgáló
lakcímigazolás a második fordulóban" elnevezésű nyomtatványt.
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.
Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Amennyiben felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután
megkapja a jelenlétében lepecsételt egyéni és listás szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt,
két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat umába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
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Tisztelt Választópolgár! Amennyiben az országgyűlési képviselőválasztás sal kapcsolatosan
bármilyen egyéb kérdése merült fel, forduljon az önkormányzat jegyzőjéhez vagy munkatársaihoz.
Kérjük éljen a választójogával.

Tóth Ferenc
Címzetes Főjegyző
HVI vezetője

TÁJÉKOZTATÓ
Aszavazőkörök helyéról, címéról, valamintteriileti ~I
E szavazókörben szavazhatnak azok a hajléktalan, választójoggal rendelkező választópolgárok is, akiknek a személyazonosító igazolványukban lakóhelyként csak
Nyírbogdány község szerepel.

1. számú szavazókör:

2. számú szavazókör:

3. számú szavazókör:

Címe: Nyírbogdány, Gyár
utca 28. (Általános Iskola)

Címe: Nyírbogdány, Fő
utca 8. (Művelődési Ház)

Címe: Nyírbogdány, Fő
utca 3. (Általános Iskola)

Területi beosztása:

Területi beosztása:

Területi beosztása:

Ady köz,
Ady Endre utca,
Állomás köz,
Állomáskert,
Bessenyei utca,
Domb köz,
Gyár utca,
Gyártelep,
Kéklő, vasúti őrház,
Mitró tanya,
Nyárfa utca,
Óvoda utca,
Sport köz,
Stimatanya,
Vasút utca,
Váci Mihály utca.

Alkotmány utca,
Honvéd utca,
Kölcsey utca,
Petőfi utca,
Rácz kert,
Rákóczi utca,
Szabadság utca,
Táncsics utca,
Új utca,
Vajas tanya,
Vasvári Pál utca,
Vörösmarty utca.

Állami Gazdaság,
Csontos tanya,
Dózsa György utca,
Fő utca,
Fried tanya,
Hatfa tanya,
Kecces tanya,
Kéki utca,
Királykert utca
Kossuth utca,
Kőrösi Csoma S. utca
Poroshegy utca
Sényői utca,
Zsák utca.
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TÁJÉKOZTATÓ
A szavazatszámláló bizottságok és helyi választási iroda tagjairól
1. számú szavazatszámláló bizottság:
Elnöke: Varga Lajos
Elnökhelyettes: Földiné
Pethő Zita
Tagjai: Bíró Tibor
Hegyes Sándor FIDESZ-KDNP delegáltja
Németh Károly
SZDSZ delegáltja
Juhász Ferencné
MSZP delegáltja
Jegyzőkönyvvezető:
Gergelyné Szőke Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda

2. számú szavazatszámláló bizottság:
Elnöke: Lénárt Sándorné
Elnökhelyettes:
Kovács József
Tagjai: Molnár Julianna
Veres Istvánné FIDESZ-KDNP delegáltja
Kurucz Nikoletta
SZDSZ delegáltja
Molnárné Jakab Edit
MSZP delegáltja
Jegyzőkön yvvezető:
Hrotkó Antalné

3. számú szavazatszámláló bizottság:
Elnöke: Papp László
Elnökhelyettes: Boda Éva
Tagjai:
Rónainé Balogh Beáta
Dókus Ernőné FIDESZ-KDNP delegáltja
Vavrek Péter
SZDSZ delegáltja
Vavrek László Zoltánné
MSZP delegáltja
Jegyzőkön yvvezető:
Orosz Sándorné

Vezetője: Tóth Ferenc jegyző
Tagjai:
Debreczenszki Júlía
Boda Mihályné
Százvainé Tanicsár Jolán
Gombkötő Sándorné
Tóth Ferenc
Címzetes főjegyző
HVI vezetője

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
kező tájékoztatást adjuk:

fontosabb döntéseiről a követ-

megvásárolta, azt pályázati pénzből felújította. A felújítást követően lehetőség van arra,
hogy a képviselő-testület két orvosi körzetet
alakítson ki, és ezzel lehetővé válna, hogy a
lakosság orvost válasszon, és a betegkártyáját
annak az orvosnak adja oda, akiben megbízik. A rendelet-tervezet szerint a két orvosi
körzet lakosságarányosan lett kialakítva. A
gyártelepi orvosi körzethez a faluból néhány
utca lakói tartoztak volna, a faluban lévő
orvosi körzethez pedig kimondottan csak a
falusi lakók. Az önkormányzati képviselők
többsége sem értette meg, és ebből adódóan a

A képviselő-testület 2005. december 20-ai
ülésén a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet. A polgármester a település két
orvosi körzetre történő megosztására vonatkozó javaslatát a lakosság egy részének ilyen
irány ú igénye alapján terjesztette a képviselőtestület elé. Előterjesztésében elmondta, hogy
az önkormányzat 2002-ben a faluban lévő
önkormányzati rendelőket a háziorvosnak,
illetve a fogorvosnak eladta. Az önkormányzat a MOL Rt-től a gyártelepi orvosi rendelőt
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lakosságot is félretájékoztatta, hogy az állampolgár köteles abban a körzetben maradnia, amelybe be van osztva. A faluban élő, és
a gyártelepi orvosi körzethez tartozó utcákban lakók nem lettek volna kötelesek a gyártelepi orvosi rendelőbe menni, mert az állampolgár betegkártyáját annak az orvosnak
adja oda, akinek akarja. Végül is a képviselőtestület a két orvosi körzet kialakítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

sünkön luxusadó fizetési kötelezettség nem
áll fenn.
A képviselő-testület 2006. február 14-én a
községi óvoda épület építésének II. ütemének
megépítésére, településrendezési terv készítésére, a polgármesteri hivatal épületének
további akadálymentesítésére, szociális feladatot ellátó gépjármű beszerzésére, a gyártelepen az Óvoda utca építésére, a faluban az
Új utcai járdaépítésre adott be pályázatot.

A képviselő-testület
2006. évi munkáját
2006. január 26-i ülésén kezdte meg, melyen
elfogadta a 2006. évi munkatervét. 2006.
évre nyolc ülést tervezett, 26 napirend megtárgyalásával. A testület megalkotta egyes
szociális ellátások helyi szabályairól szóló
1/2006. (1.31.) rendeletét. E rendeletben szabályozásra került az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, valamint
a méltányossági
közgyógyellátás kérésének és elbírálásának
szabályai.

A testület elfogadta Nyírbogdány község
2006. évi rendezvény tervét, elfogadta az önkormányzat 2006. évi költségvetését, megemelte az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíját, valamint
a polgármester illetményét. Megválasztotta a
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, jóváhagyta a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, meghatározta az óvodai jelentkezés és
iskolai beíratás időpontját.

A képviselő-testület rendeletet alkotott a luxusadó megállapításához a lakóingatlan fajtáinak, települési átlagértékeinek meghatározásáról. E rendelet megalkotását a luxusadóról
szóló 2005. évi CXXI. Tv. tette kötelezővé.
Luxusadót akkor kell fizetni, ha a lakóingatlan vagy üdülőépület 100 millió forintot
meghaladja. Szárnításaink szerint települé-

2006. március 9-ei ülésén a képviselő-testület
megtárgyalta Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről adott beszámolót, és jóváhagyta a közalapítvány 2005.
évi közhasznúsági jelentését. Rendeletet alkotott az általános iskola keretein belül működő alapfokú művészetoktatás igénybevételéért fizetendő térítési díjról és tandíjról.
Tóth Ferenc
Címzetes főjegyző

L-

TÁJÉKOZTATÓ
_

_

Tájékoztató a 2006. évi költségvetésről
Képviselő-testületünk
február
hónapban
megvitatta és elfogadta az idei év költségvetését, melyről a következőkben számolok be.
Nyírbogdány község költségvetése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv.
65. §-a és a képviselő-testület 4/2006. (II.15.)
sz. határozatával elfogadott 2006. évi költségvetési koncepció alapján készült el.

1.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat, bevételeiből fedezi kiadásait, mely bevétel főösszege 2006-ban
467.775.000. Ft., mely a következőkből tevődik össze:
a) működési bevételek (saját bevétel)
b) központi költségvetésből kapott támogatások
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Ezen a jogcímen 118.005.000.-Ft-ot tervez
az önkormányzat, mely az óvodaépítés 1.
temére elnyert támogatás összege.

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
d) átvett pénzeszközök
a) Működési bevételek:

Ezek voltak a főbb bevételi források és öszszegeI.

Térítési díj
Iparűzési adó
Gépjármű apó
SzJA bevétel a fontosabb jogcímek

II.

Az önkormányzat kiadási főösszege 2006.
évben 640.024.000.-Ft. Ez az összeg 96 millió forinttal több, mint amit 2005-ben terveztünk. Amint látjuk a bevételi főösszeg lényegesen kevesebb, melyből nem fedezhetők az
önkormányzat
kiadásai.
A költségvetés
egyensúlyát 167.373.000.-Ft hitel biztosítja.

Térítési díjként ez évben az intézményi
tevékenység bevétele 12.673.000.- Ft lesz
várhatóan.
Iparűzési adóbevétel: ebben az adónemben sajnos jóval kevesebbet tervezhetünk, mint a korábbi években. 2005-ben
32.000.000.-Ft iparűzési adóbevétellel számol az önkormányzat. Ez az összeg 5,4 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2005-ben realizálódott bevétel. Ez a bevételi forrás a községben működő vállalkozások életképességétől
illetve jövedelmezőségétől függ.

Kiadások főbb jogcímei:
a) működési, fenntartási kiadások
b) szociális kiadások
c) felhalmozási kiadások
a) Működési, fenntartási kiadások:

Gépjárműadó bevételként: 8.000.000.Ft-ot tervez a költségvetés. A múlt évhez
képest ez az összeg 3.millió forinttal kevesebb, melynek oka, hogyamegszűnt BOKSZ
KFT teljes gépparkját más telephelyre helyezte át, így nem itt adózik.

Tudjuk, hogy az önkormányzati törvény kötelező feladatokat ír elő a fenntartó számára.
Ilyen kötelező feladatok az intézmények
fenntartása (óvoda, iskola, kultúrház, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői
szolgálat). 2006-ban ezekre a szakfeladatokra
400.143.000.-Ft-ot tud felhasználni az önkormányzat, ez az összkiadás 62.52%-a. Ez
az összeg 10 millió forinttal több, mint 2005.
évben. Az intézmények működését az állami
költségvetésből juttatott normatívákból nem
tudja fedezni az önkormányzat, így azt saját
bevételekből kell kiegészíteni, mely intézményenként a következő:

SZJA bevétel: a helyben megmaradó
normatív illetve kiegészítő SZJA bevétel
teljes tervezett összege 107.537.000.-Ft.
b) KÖzPonti költségvetésből kapott támogatások: ezen összeget:
.:.
.:.
.:.

intézmények működtetésére
közművelődésre
szociális ellátásokra kapja az önkormányzat

Általános iskolai és óvodai oktatás:
68.824.000.- Ft
Családsegítő Szolgálat:
5.568.000.-Ft
Közművelődési:
7.813.000.-Ft
Összesen:
81. 705.000.- Ft.al kell támogatni az intézményeket.

Sajnos 2006-ban kevesebb normatívát tudunk
igényelni, melynek több oka is van:
egyes közoktatási normatívák csökkentek
kikerültünk
a
kistelepülések
támogatotti köréből
Ezen jogcírnre
tünk.
e)

161.717.000.Ft-ot

KIADÁSOK:

- Szociálpolitikai juttatásokra, pénz- eszközátadásra 44.370.000.-Ft fordítható. Ez az
összeg az előző évhez képest 18.148.000.-Ftal kevesebb. Ennek oka, hogy a kormány
döntése értelmében 2006. január l-től megváltozott a gyermekvédelmi támogatás folyósítása, ez már nem önkormányzati feladat.

tervezhe-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
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számára. Az intézményeknél csak a legfontosabb állagmegóvási feladatra telik. Mindemellett egy felelősséggel kidolgozott költségvetést fogadott el a testület reális igényekkel, amely biztosítja a kötelező szakfeladatok lebonyolítását. Remélhetőleg ebben
az évben is sikeres lesz az ÖNHIKIS pályázatunk.

- Szociális ellátás keretén belül valósulnak
meg a rendszeres szociális segélyezésre, első
lakáshoz jutók támogatására, lakásfenntartási
támogatásra fordítható összegek 2006-ban.
Rendszeres szociális segélyre 11.920.000.Ft,
lakásfenntartási
támogatásra
14.880.000.-Ft fordítható. A fiatal házasok
támogatásaként az első lakáshoz jutók számára 3.000.000.-Ft-ot tud áldozni az önkormányzat.

- A képviselő-testület bizottságai és a hivatal
dolgozói évközben folyamatosan vizsgálják
azokat a lehetőségeket, hogy az egyes szakfeladatok hogyan bonyolíthatók le költségkímélőbb megoldásokkal. Nagyon-nagy szerephez jutnak a pályázatok!

- Nonprofit szervezetek szamara átadott
pénzeszközök 2006-ben 5.100.000.-Ft-ot ad
át az önkormányzat a civilszervezeteknek.
Ennek keretében jutnak támogatáshoz a községi "Öszikék" Nyugdíjas Klub, agyártelepi
"BÉKE" Nyugdíjas Klub, a Mazsorett Csoport, a Polgárőrség, a labdarúgó és szabadidős szakosztály is, mely sportolásra és a
gyerekek üdültetésére hivatott.

- A Polgármesteri Hivatalban működő "pályázatfigyelő
csoport" feladata minden pályázati lehetőség kihasználása, elnyerése a
hiány enyhítése érdekében.
Mindezen tények és körülmények figyelembe
vételévei a kialakított 2006. évi költségvetést

Beruházásra
fordítható
összeg:
177.280.000.-Ft, mely a felújítási és felhalmozási kiadásokat egyaránt tartalmazza. Ebben benne foglaltatnak a csapadékvíz elvezetés tervezése 4.200.000.-Ft, melyet újból
meg kell terveztetni, mivel2005-ben
nem
nyert a pályázatunk forráshiány miatt. A belterületi útépítés saját erő része (Óvoda út)
1.667.000.-Ft.. Védőnői és Családsegítő
Szolgálat akadálymentesítése 600.000.-Ft. És
a várva várt óvodaépítés 1. ütemére elnyert
161.130.-Ft.

640.024.000.-Ft BEVÉTELI
640.024.000.-Ft KIADÁSI főöszszeggel
a testület egyhangúlag elfogadta, melynek
egyensúlyát 167.373.000.-Ft hitel biztosítja a
beszámoló ban említett bontásban.
Az önkormányzat összesített tartalék alapja
6.076.000.-Ft, melyből
Céltartalék
Általános tartalék

Néhány összefüggésre és kiemelkedő tételre
szeretnék rávilágítani, mely tételek nagymértékben befolyásolják a költségvetés egyensúlyát. Amint látjuk a BEVÉTELEK nem fedezik a KIADÁSOKAT.
A költségvetés
egyensúlyát 167.373.000.-Ft hitel biztosítja,
melynek megoszlása 103.948.000.-Ft működési hitel, 63.425.000.-Ft felhalmozási hitel.

862.000.-Ft,
5.214.000.-Ft

Nagyon szoros költséggazdálkodás sal, szigorú pénzügyi, finanszírozási munkával, a bevételek és kiadások naprakész követésével és
nem utolsó sorban pályázatokkal teljesíthetőek a vállalt illetve kötelező feladatok.
Kovács Istvánné
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság elnöke

- Az intézményekre kapott normatív támogatás nem fedezi azok kiadás ait. A többlettámogatás 81 millió forinttal terheli a költségvetésünket. Amint látjuk olyan költségvetést
kellett elfogadnunk, ahol a hiány az összköltségvetés 26 %-a.
- Deterrnizálja a költségvetés alakulását az
óvodaépítés, mely egyben öröm is a lakosság
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TÁJÉKOZTATÓ
Nyírbogdány

Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért
tevékenységéről

Közalapítvány

2005. évi

A közalapítvány 2005. évben 452.783.-Ft bevételt ért el. A bevételből 40.000.-Ft alapítványi
támogatás, 205.095.-Ft kamatbevételek, 207.688.-Ft pedig SZJA 1 %-ából befolyt bevétel.
Kiadásokra 394.810.-Ft lett felhasználva. Ebből tanulmányi ösztöndíj támogatás 380.000.-Ft,
banki költség és egyéb működési kiadás 14.810.-Ft.
Az alapítványhoz összesen 44 tanulmányi ösztöndíj támogatási kérelem érkezett, ebből 39
pályázót részesített a kuratórium támogatásban (26 fő felsőfokú intézményben, 13 fő középiskolai intézményben tanulót).
Az alapítvány vagyona 2005. december 31-én 3.788.538.-Ft. Ebből 2 millió forint a törzsvagyon. A közalapítványt a bevételek között szereplő 40.000.-Ft-tal a Szabolcs Takarékszövetkezet támogatta.
A kuratórium nevében köszönöm a támogatásokat, és tisztelettel kérjük a jószándékú, segíteni
akaró embereket, hogy közalapítványunkat szíveskedjenek támogatni.
Margittainé Horváth Ágnes
Kuratorium elnöke
KÖZLEMÉNY
Lakossági szelektív hulladékgyűjtés
Hónap
Nap

Április
04

Május
09

Kommunális

Június
06

Július
11

Augusztus
08

hulladékszállításának

Nyírbogdányban
Szeptember
05

2006. évben

Október
10

November
14

December
12

2006. évi ünnepi napok miatti változása

Eredeti
Április 17.
Május 01.

Módosult
Aprilis 15. (szombat)
Májm 1.(hétfo)
Nem változott
Június 05.
Június 05. (hétfő)
Nem változott
Október 23.
Október 23. (hétfő)
Nem változott
November 01.
November 01. (szerda)
Nem változott
December 25. December 23. (szombat)
December 26. December 24. (vasárnap)
2007. január 01. December 30. (szombat)
Nyesti Csaba
Nyir-Flop Kft.
ügyvezető igazgató

7

KÖZLEMÉNY
Tájékoztat juk a lakosságot, hogy az ebek összeírása megtörtént, melyet mindenki aláírt.
Az ebek kötelező oltása meglesz, melynek időpontjáról később tájékoztat juk Önöket.
Aki a kötelező oltás beadatását elmulasztja szabály sértést követ el, melyért 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Dr. Szepesi András
állatorvos
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HÍREI

Szeretettel köszöntöm Nyírbogdány lakosságát!
Ezúton szeretném értesíteni a lakosságot a
2006. évi költségvetésünkről és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 2006. évre célul
kitűzött programjairól és feladatainkról.

hogy minél több szakképzett
gyen.

lakosunk le-

2006. évben is tervezzük a falubeli rendezvényeken való aktív részvételt, és megragadnám az alkalmat, hogy meghívj am a község
lakosságát a május 6.-i rendezvényre.

Költségvetésünket az évben 890.000.-Ft bevétellel és ugyanennyi kiadás sal fogadta el a
Képviselő-testület.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal vezetőségének és a Képviselő-testületnek a 2006. évre
adott támogatást.

Ez évben is tervezzük a pályázatok megfigyelését és megírását. Szeretnénk munkahelyek keresésében és közvetítésében segítséget
nyújtani, emellett alapítványi segítséggel
továbbképzések szervezésében részt venni,

Vadászi Mihály
elnök

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
A 2005/2006-os tanév első
féléve január 20-án zárult,
január 27 -éig értesítettük a
szülőket a tanulók félévi
eredményéről.
Az 1. félévben főleg az alsósok mérték össze tudásukat a
rétközi versenyeken. Hangos
olvasás verseny volt Sényőn,
ahol Virág Csaba 3.a osztá-

lyos tanuló IV. helyezést ért
el, felkészítő tanára Varga
Beáta volt. Mesemondó versenyen Zsurkai Péter 2.b
osztályos tanuló II. helyezést
ért el, felkészítő
tanára
Koncsolné Kecskés Katalin.
Szavalóversenyen
László
András 3.a osztályos tanuló
szintén II. helyezést ért el,

Na2Y Daniló
Törő László
Nagy Zsolt
László Eszter
Nagy Krisztián
Hegedűs Kitti

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

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
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felkészítő tanára Varga Beáta
volt.
A felsősök megyei német
nyelvi szövegértő versenyen
vettek részt, ahol a következő eredményeket érték el és a
felkészítő tanáruk Horváth
Endréné
munkaközösségvezető volt:

Ill. helyezés

VIlI. helyezés
X. helyezés
V. helyezés
VI. helyezés
X. helyezés

A Tiszabereelen rendezett Bessenyei nyelvész
versenyen a 7.a csapata - Hegedüs Kitti,
Lisovszki Gréta, Rehó Bálint - II. helyezést
ért el, felkészítő tanáruk szabó Katalin. Minden felkészítő tanárnak köszönjük a munkáját.

kötelező udvariasság
szavakat.

mondatta

a köszönő

Február 24-én tartottuk a farsangi bálunkat.
Sok ötletes egyéni jelmezben pompáztak a
kicsik, a felsősök inkább a csoportos jelmezeket részesítették előnyben. Három osztályfőnök a gyerekek kedvéért szintén jelmezbe
öltözött, emelve ezzel a műsoruk érdekességét. Papp László tanár úrnak köszönjük, hogy
farsangi hangulatot varázsolt a tornaterembe.
A gyártelepi iskolánk jelmezbálja március 4én volt. A gyártelepi gyerekek hagyományaikhoz híven nemcsak jelmezekbe öltöztek,
hanem műsorral is készültek.

Január 22-én a magyar kultúra napján vetélkedőt szerveztem a művelődési házban, előtte rövid műsorral emlékeztünk meg Kölcsey
Ferencről és a Himnusz születéséről.
A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd versenyt hagyományosan iskolánk rendezte. A művelődési házba hívtuk a
környező iskolák versenyzőit. Kellemes környezetben, jó hangulatban telt a verseny,
amit Korponai Anna szervező tanárnak és
Papp László kollégának köszönhetünk. A
résztvevő tanárokkal és diákokkal nemcsak a

A mókázásból a szülők és a tanító nénik is
kivették a részüket, sokan jelmezbe öltöztek,
és nagy tetszést arattak a közönség körében.

Margittainé Horváth Ágnes
általános helyettes
ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
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Képességmérés és feilesztés az óvodában
- a gyermekről egy objektív, teljes képet
tudjunk alkotni, mely a gyermek fejlesztésének irányát is jelenti pl.: ha valamely
képességben a gyermek kimagasló, akkor támogatást igényel, hogy e téren a
gyereknek milyen lehetőségeket tudunk
mi, valamint a szülő biztosítani (ezt hívjuk tehetséggondozásnak). Ugyanez történik, ha valamely részképességben átlag alatti a gyermek. Ebben az esetben
időben felismerhetjük a retardációt vagy
esetleg egyéb rendellenességet, s időben
szakemberhez kerülhet a gyermek.
- Egyes részképesség-hiányt
ha időben
nem szüntetünk meg, a későbbiekben
más részképesség fej lődését is akadályozhatja.
- A szülőt tudjuk tájékoztatni a gyermek
általános fejlettségéről.
- A Nevelési Tanácsadó, valamint egyéb
Szakértői Bizottság részére is objektívebb, teljes képet tudjunk adni.

A képességek, készségek megalapozása az
óvodáskorban történik, működésük azonban
iskolás korban válik igazán jelentőssé. Alapvetően meghatározzák a gyermek iskolai
teljesítményét, ugyanis ezek az általános képességek előfeltételei és megalapozói a speciális tanulási képességeknek.
Az iskola életre való felkészülés akkor eredményes, ha az általános tanulási képességek
fejlődése lehetővé teszi a speciális tanulási
képességek kibontakozását.
Sajnos egyre
több azoknak a tanulási zavarral küszködő
gyerekeknek a száma, akiknél a zavar hátterében részképesség gyengeség áll. Ezért van
nagy jelentősége a gyermek óvodai nevelésének, valamint a család és az óvoda összehangolt fejlesztő-nevelő hatásának, hiszen a
gyermek minden - szervezett és spontán tevékenysége képességeinek fejlődését segíti.
Óvodánk nevelési célkitűzése a személyiségfejlesztés. Programunkban ezért hangsúlyként jelenik meg a gyermek személyiségének
individumként történő értelmezése, a nevelés
személyközpontú, a gyerekek egyéni különbségeire is tekintettel lévő stratégiája, ami a
korábbinál alaposabb gyermekismeretet igényel. Hiszen az azonos korú gyerekek között
is jelentős fejlődésbeli különbségek vannak.
Egy gyermek adottságai tói, biológiai érésétől, szociokultúrális hátterétől függően képességeit tekintve eltérően fejlődik. Egy területen lehet jóval fejlettebb kortársaitól, míg
más részképessége fejlődhet lassabban. A
különbségek természetesek, ezért a velük
való bánásmód sem lehet azonos. A sokszínű
fejlődésről minden gyermek esetében megbízhatóbb képet kaphatunk, ha alkalmanként
mérőeszközzel szerzünk információt.

Az óvodai mérés a gyermek képességeinek
fejlettségi szintjét állapítja meg. A fejlesztés
célzottan azokra a területekre irányul, amelyekben a teljesítmény elmaradást mutat. A
fejlődés lépcsőfokainak ismerete lehetővé
teszi számunkra, hogy a fejlesztést megfelelő
módon tudjuk megtervezni. A gyermeket
önmagához viszonyítva mérjük, így látjuk,
hogy milyen fejlődési szinten áll, s azt tervezzük, hogy miként juttathatjuk el a következő szintre. A fejlesztés tehát nem a fejlődés
mechanikus felgyorsítását jelenti és nem is
erőszakos rátanítást. A fejlesztés a fejlesztendő gyermek érési folyamatához igazított
és az életkori sajátosságainak megfelelő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az
éppen fejlődő pszichikus funkciók kibontakozásához,
begyakoroltatásához
biztosít
megfelelő szociális környezetet, az életkorra
legjellemzőbb tevékenységi formákhoz kapcsolódva. A mérés tehát eszköztár a fejlesztéshez.

Napjainkban az óvodákban egyre nagyobb
hangsúlyt kap a gyermekek fejlődésének a
mérése. Számos szempont közül néhányat
szeretnék kiemelni, amelyek általában véve
is fontossá teszik a gyermekek tudatos figyelését és vizsgálatát.

A szülőknek is jó néha megállni és végig
gondolni: mennyire ismerjük gyermekünket,
igazán tudjuk-e hogy mi jó neki, mi a fontos

- az iskolaérettség, illetve éretlenség gyanújának megállapítása

10

a nevelésben, foglalkozunk-e,
beszélgetünk -e vele eleget?

játszunk-é,

neveléssel igyekszünk nagyobb esélyt adni a
személyiség optimális kibontakozására. Természetesen mindez a családi neveléssel összhangban, egymást segítve igazán hatékony.

Mi óvodapedagógusok tapintattal, toleranciával és a gyermekek eltéréseit természetes
jelenségként értelmezve, eltérő ütemű fejlődéshez való jogukat tiszteletben tartva, a mérések eredményeire épülő tudatos, tervszerű

Poór Tiborné
jejlesztőpedagógus

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A Biblia szerint ugyanis a fáraó annyi időt
sem hagyott a zsidóknak a távozásra Egyiptomból, hogyakenyértésztát
megkelesszék
és kisüssék, ezért a kovásztalan tésztát útközben, a nap tüzén szárították meg, s lett
belőle a pászka.
A húsvét előtti böjtöt az idővel kialakuló
világvallások is átvették, és nemcsak a keresztények,
hanem
a
negyvennapos
ramadánnal a muzulmánok is. Az őskeresztények a nagyböjtöt annak az emlékére tartották meg, hogy Jézus negyven napig böjtölt a
pusztában. A keresztény korban jó ideig a
húsvét jelentette az év kezdetét. A nikaiai
zsinat azonban úgy határozott, hogy a tavaszi
napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnapra essék.

Húsvét Ünnepén
Ilyenkor emlékezünk meg Jézus Krisztus feltámadásáról
és köszöntjük a tavaszt, a természet
újjáéledését.

Sokáig az ünnepélyes keresztelés is része
volt a nagyszombati feltámadás sal kezdődő,
körmenettel összekapcsolt ünnepnek, sennek
emléke a locsolás. Az egyház a XIII. században minden hívő számára kötelezővé tette a
húsvéti szentáldozást. A protestánsoknál a
húsvét az évenként előírt úrvacsoravétel ideje. A húsvéthoz szinte minden népnél sok
szokás kötődik még a kereszténységet megelőző korból. Hiszen a tavaszt, a természet
újjáéledését évezredekkel ezelőtt is megünnepelték az emberek.

A karácsony mellett a húsvét a legnagyobb
ünnep, amelyet Jézus Krisztus fel- támadásának emlékére tartunk meg évről-évre. A hit
szerint a nagyböjt idején senki sem ehet húst,
csak azt, "amit az ég harmatja termelt". Azaz
vizet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt. Majd
amikor a nagyböjt letelik, húsvét vasárnapján
a reggeli misén megszentelik az ételt - manapság a báránysült helyett már a sonkát, a
kalácsot és a tojást -, s ezután már sor kerülhet az étkezésre, a húsvétra.

A Húsvét minden évben más-más napokra
esik, úgynevezett mozgó ünnep. A tavaszi
napéjegyenlőség (március 21.-e) utáni első
holdtöltét követő vasárnapon és hétfőn ünnepeljük.

Az ünnep azonban jóval régebbi, mint a kereszténység, hiszen ismert volt az ószövetségi zsidó pészach, amelynek megtartására már
Jézus idejében Jeruzsálembe sereglettek a
zarándokok.

(A napéjegyenlőség minden évben kétszer
fordul elő, tavasszal és ősszel. Ezeken a napokon a nappal és az éjszaka hossza közel
azonos. A tavaszi napéj egyenlőség után egy-

A pészach egyben a kovásztalan kenyér ünnepe is volt.
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illatosított vízzel, kölni vel - meglocsoló legényeknek.

re hosszabbak lesznek a napok, míg az őszi
napéj egyenlőség után az éjszakák hossza
növekedik.)

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered.
Az ötletet az adta, hogy az ünnep idején a
Hold úgy néz ki, mint a nyuszimintás tojás.
Ráadásul ez az állat szaporasága miatt a megtermékenyítést is szimbolizálja. A húsvéti
ajándékok elrejtése szintén a széderestéhez
kötődik, amikor morzsát kell keresni, hogy
tiszta maradjon a lakás.

A március 21-ei napéjegyenlőség időpont ja
eshet olyan szombati napra is, mikor éppen
holdtölte van. Ilyenkor a húsvétot másnap,
azaz március 22-én ünnepeljük. A napéj egyenlőségtől számított legtávolabbra eső
időpont ja pedig április 25-e lehet.
A legrégebbi szimbólum bizonyára a tojás,
amelyet idővel az élet színére, pirosra festettek. A tojás jelképe megtalálható az ókori
egyiptomiaknál, a perzsáknál, a kínaiaknál,
de az ószláv és az ógermán népek is tojást
ajándékoztak egymásnak. Ezt átvette a kereszténység is. S mivel a tojás az ősi megtermékenyítési mítoszokat úgyszintén szimbolizálja, érthető, hogy Közép-Európában
húsvét hétfőjén a lányok miért adnak festett
tojást az őket vízzel - manapság inkább már

A Húsvét nem egy nap, hanem több napból
álló ünnepsorozat, ma már csak a Húsvétvasárnapot és a Húsvéthétfőt ünnepeljük országosan. Ezeken a napokon meghatározott ételeket fogyasztanak az emberek: kalácsot,
tojást, bárányhúst illetve sonkát.
Bizonyára gyakorlati oka volt annak, hogy
nálunk a báránysült helyét miért a sonka vette át az ünnepi étkezésben. A böjt elteltével
ugyanis ilyenkor lehetett elővenni a disznóvágásból
eltett
füstölt
sonkát.

Ünnepi menü
Csóően sült karaj paradicsommal

Húsvétkor is lepjük meg szeretteinket finom
különlegességekkel. Az ünnepi menü elkészítéséhez szeretnék ötletet adni, mely tartalmaz
egyelőételt, egy főételt és egy desszertet. Bár
soknak tűnik, de mindegyik fogás elkészítése
nagyon könnyű és kevés időt igényel.

Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet sertéskaraj,
só, bors, 2 gerezd nagyon finomra aprított
fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál mustár, 2 evőkanál vaj, 4 szem szeletekre vágott
paradicsom, 1 csokor csíkokra vágott bazsalikom, 10dkg reszelt sajt, 2 evőkanál tejföl.

Sonkasaláta

Elkészítés: a hússzeleteket félbevágjuk, sózzuk, borsozzuk. A fokhagymával, mustárral
elkevert olajjal megkenjük a húst, majd a
vajon 7 percig sütjük. A húst kizsírozott sütőformába tesszük, és a tetejét megrakjuk a
paradicsommal. Összekeverjük a bazsalikomot, a sajtot és a tejfölt, sóval és borssal fűszerezzük. A masszát a húsra halmozzuk,
majd 200 fokra felmelegített sütőben kb. 20
percig sütjük. Sült krumplival tálaljuk.

Hozzávalók 4 személyre: 20dkg főtt, füstölt
sonka, gyufaszálnyi csíkokra vágva, 1 csomó
hónapos retek felkarikázva, 1 csomó újhagyma felkarikázva, 1 arasznyi póréhagyma
felkarikázva, 1 hegyes zöldpaprika felkarikázva, 1-2 paradicsom, cikkekre vágva, 2 főtt
tojás cikkekre vágva, 1 fej saláta, 2 dl natúr
joghurt, 1 tasak Ezersziget salátaöntetpor
Elkészítés: a sonkát, a retket, a hagymaféléket, a paprikát, a paradicsomot és a tojást
lazán összeforgat juk. A joghurtot az öntetporral simára dolgozzuk, majd asalátára öntjük, majd 15-20 percre a hűtőszekrénybe
álIítjuk. Tálaláskor egy szép tálat a salátalevelekkel kibélelünk, majd a joghurtos-sonkás
keveréket beleöntjük.

Gerzemürze
Hozzávalók 4 személyre: 2 zacskó babapiskóta, 30 dkg fagyasztott málna, 2 kis doboz
tejföl, 20 dkg kristálycukor.
Elkészítés: egy nagyobb, kerek jénaiba beletördelünk egy zacskó babapiskótát. Erre szórom a málnát, majd rátördeljük a másik zacs-
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kó babapiskótát. A tejfölt összekeverjük cukorral és apiskótára öntjük. Megütögetjük az
edény alját, hogy a tejföl mindenhová lecsorogjon, majd letakarva a hűtőbe tesszük pár
órára, hogy megpuhuljon és összeérjen. Készülhet más gyümölccsel is, és mire össze-

érik, a tejfölnek nem tejföl, hanem könnyű
krémes íze lesz.
Vass Emese Ágota
intézményvezető

SZÍNHÁZ NÉZŐBEN
2006. március l-én óvodánk nagycsoportosaival (Süni csoport, Katica csoport, gyártelepi
óvodások) a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházban voltunk.

néni, hányat kell még aludni a színházig?"
"Mit fogunk megnézni?"
A színházban már nagyon magabiztosan közlekedtek, szépen, illedelmesen köszöntek a
ruhatáros néniknek, birtokukba vették a mosdót, ismerősen fogadták a színpadot.

Nálunk ez már hagyománynak számít, hogya
kicsikkel betekintést nyerhetünk a színházi
életbe. Szinte mindenki rendelkezik közülük
színházi bérlettel. Fontosnak tartjuk azt, hogy
a színházi kultúrát már óvodás kortól megismertessük gyerekeinkkel. Sajnos a televízióból is hiányoznak az igényes színpadi gyermekműsorok, ezért ezt a hiányt szeretnénk
pótolni ezekkel az előadásokkal.

A Vaj tina Bábszínház és a Móricz Zsigmond
Színház
közös
produkcióját,
a
BÁBABUKRA avagy mese a szivárványtündérről és a molnárlegényről című bábelőadást
láthattuk. A bábuk színesek, egyediek, a forgószínpad jól megszerkesztett, ötletes volt. A
gyerekek lélegzetelállítóan figyelték a jeleneteket. Sokat kérdezősködtek, teljesen beleélték magukat a szereplők helyzetébe, ami
életkori sajátosságuknak tekinthető. Nagyon
szép, színvonalas előadást láthattunk.

Nem meglepő számunkra, hogy nagyon sok
gyerek ilyenkor utazik először autóbusszal.
Meg kell vallani, rohanó világunkban egyre
hátérbe szorul ez a közlekedési eszköz.
Ilyenkor nagyon jó a gyerekarcokat fürkészni, hiszen a boldogság és az öröm sugárzik
róluk.
A mai előadást is nagyon várták már a gyerekek. Hetekkel előtte kérdezgették: "Óvó

ló érzés töltött el bennünket, hogy gyermekeink megint eggyel több élményt tehettek a
tarsolyukba.
Bakosi Zoltánné
óvodapedagógus
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NYÍRBOGDÁNYI SPORT EGYESÜLET
Szabadidősport

Február 25-én a Rétköz Önkormányzati teremfoci kupáján (RISZ) 2. helyezést ért el
községünk csapata Ibrányban.

Március ll-én megrendeztük a Székely Elek Művelődési Házzal összefogva az 1.
Sakk tomát Nyírbogdányban.
Eredmények:
Felnőtt karcsoport

Gyermek korcsoport

Helyezés

Helyezés
Név
Kovács Lászlo
1.
II.
Koszta GyörJ?;Y
Ill.
Nánási Sándor
Stick Gyula
IV.
Tirol László
V.
Tunik István
VI.

Név

1.

Balázsi Dávid

II.
Ill.
IV.
V.
VI.

Balázsi László
Molnár Miklós
Mezei László
Pisla András
Koii Norbert

További programok:

Április: Kirándulás a Mátrába
Május 1.: sportnap
Május 24. (szerda) Kihívás Napja!
Június: Mischlein futás
Kispályás labdarúgó torna
Július 1-4.: sporttábor Sárospatakon
Augusztus 16-21-ig: Tábor a Balatonnál
Augusztus: Sportnap Tokajban
Szeptember: Irány a Tátra!
Labdarúgás

Bozsik program
Reményeink szerint áprilisban elkezdődik! Sajnos az MLSZ "cirkusz" miatt kimaradtak a
teremtornák a gyerekek felkészüléséből, mivel az OTP és a MOL addig nem támogatta a
programot, amíg nincs vezérkara a labdarúgásnak.
A Nyírbogdányi SE ifi és felnőtt csapata valószínűleg március 26-án kezdi a bajnokságot. Az
1 hetes halasztást a rendkívüli időjárási viszonyok indokolják. A nehéz körülmények ellenére
a labdarúgóink január végétől lelkesen készülnek Csire Sándor (felnőtt) és Lisovszki Sándor
(ifi) irányításával a tavaszi mérkőzésekre.
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Megyei lll. osztály Nyíregyházi csoport Ifjúsági

Helyezés

1
2
3
4
S
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Egyesület
Romocsaháza SE.
Geszteréd SE
Nvirpazonv SE
Bashalom SE
Tiszadob SE
Kölyök Fc.
NapkorSE
Vasmegver
Tiszaeszlársli
Nyirbogdány SE
Nagvcserkeszi FC
Nyirtét SE
;Gávavencsellö SE
Tura-Ring SZSK

Mérkőzés
Rúgott szám
Győzelem Döntetlen Vereség Kapott ~ól Pontszám
13
12
76 - 13 ,
O
1
36
13
11
1
50 - 11
1
34
I
2
2
60 - 16
13
9
29
13
1
4
40 - 34
8
25
!
13
7
1
5
23 - 19
22
2
13
6
5
36 - 26
20
13
6
29 - 24
2
5
20
32 - 25
13
5
2
17
6
i
13
4
3
6
30 - 33
15
4
13
2
7
27 - 34
14
13
10
3
1
9
22 - 38
13
3
O
10
15 - 69
9
13
2
8
32 - 56
3
9
1
11 - 85
13
O
12
3
i

:

Megyei lll. osztály Nyíregyházi csoport Felnőtt
Mérkőzés
RúgottHelyezés
Győzelem Döntetlen Vereség Kapott gól Pontszám
szám
,
1
TiszaeszlárSE i
13
2
31 - 8
8
3
27
Geszteréd SE
2
13
8
3
2
29 - 14
27
!
Kölyök Fc.
3
13
1
4
8
39 - 16
2S
4
NapkorSE
13
7
25 - 16
4
2
25
Nyirbogdány SE
5
13
7
3
3
22 - 18
24
6
Nyirpazony SE
13
6
2
33 - 27
20
5
7
Vasmegver
13
6
1
6
29 - 23
19
8
Bashalom
SE
12
4
4
28
21
4
16 ...
--'13 9 NagYCSerkeszi~~
3 -,- 7 23 - 24 - 16 ~
3
110 Gávavencsellö S
13
5
25 - 25
O
8
15
11
Tura-Ring SZSK I
4
14 - 24
13
1
8
13
Nyirtét SE
12
13
2
18 - 54
3
8
11
13 Ramocsahára SE. 1
12
3
1
8
1 23 - 29
10
13
14
Tiszadob SE
1
2
10
14 - 54
S
Égvesidet

--

Megyei
2006.03.26. (vasárnap)
2006.04.02. (vasárnap)
2006.04.09. (vasárnap)
2006.04. 16. (vasárnap)
2006.04.23. (vasárnap)
2006.04.30. (vasárnap)
2006.05. 14. (vasárnap)
2006.05.21. (vasárnap)

15 óra
15 óra
15 óra
15 óra
16 óra
16 óra
16 óra
16 óra

m. osztály

I

Nyíregyházi Csoport

Nyírbogdány SE - Bashalom
Ramocsaháza - Nyírbogdány
Nyírbogdány - Nyírtét
Nyírbogdány - Nagycserkesz
Nyírtura
- Nyírbogdány
Nyírbogdány - Nyírpazony
Tiszaeszlár
- Nyírbogdány
Nyírbogdány - Gávavencsellő
15

2006.05.28. (vasárnap)
2006.06.04. (vasárnap)
2006.06. ll. (vasárnap)
2006.06. 18. (vasárnap)
2006.06.25. (vasárnap)

17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra

Geszteréd
Nyírbogdány
Vasmegyer
Nyírbogdány
Kölyök SC

- Nyírbogdány
- Tiszadob
- Nyírbogdány
- Napkor
- Nyírbogdány

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két órával kezdődnek!
Oroszi István
NYSE elnök

Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor.
A szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Simon Lászlóné, Dr. Szepesi András,
Tóth Fer-enc, Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota.
Készült: M-KIRA Bt. Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2006.
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