,

,

HIRA DO
XII. évfolyam 3. szám

2004. december

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

Újévi köszöntő!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves nyírbogdányi lakosok!
Ismét eltelt egy év. Ilyenkor értékelünk és tervezünk: sikerek
és kudarcok, nyereség és veszteség, esélylatolgatás, új célok,
hatékonyság-növelés, takarékosság körül forognak gondolataink, s hisszük, az újévben majd lesz elég erőnk, kitartásunk,
szerencsénk, s ki tudja mi minden még, hogy jobban éljünk.
Szilveszter éjjelén, új esélyt adunk a világnak arra, hogy jobb
legyen.
De gondolunk-e mindannyian arra, hogya minket körülvevő
világot mi teremtjük magunknak? Érezzük-e mindnyájan saját-, szűkebb és tágabb környezetünk sorsának felelősségét?
Vagy ülünk ölbe tett kézzel, és kívülről várjuk a segítséget,
amely élhetőbb életet, lakhatóbb falut teremt nekünk? Mennyit
ér a gondosság, ahogy rendben tartjuk portánkat, műveljük kertjeinket, díszítjük ablakainkat,
söpörjük járdáinkat? És mennyit ér egy mosoly az utcán, egy simogatás az iskolában, a baráti
kézfogás, vagy a segítő szándék? Mérhetetlenül sokat. S hogy mennyibe kerül? Figyelmességbe, önzetlenségbe, megértésbe, türelembe, tiszteletbe, együttműködésbe. És igen jó lenne, ha
megfogadnánk, hogy az újévben figyelünk egymásra, észrevesszük és megőrizzük értékeinket,
segítjük a közért ténykedőket, támogat juk az elesetteket, hogy olyan községben élhessünk,
amely az otthonunk.
Kívánok Önöknek az újesztendő küszöbén jó egészséget,
lelki nyugalmat, családi boldogságot és közös boldogulásunk érdekében jobb feltételeket az ember kibontakozására.
Kívánom, hogy találják meg a boldog jövőbe vezető helyes
utat!
Minden kedves nyírbogdányi lakos nak a képviselőtestület és az önkormányzat valamennyi munkatársa
nevében kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet!
Balogh Tibor
polgármester

I
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban hozott döntéseiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
A képviselő-testület 2004. április 19-én önhibáján kívül hátrány os helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatására igényt nyújtott
be a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei ÁIlamkincstáron keresztül a Belügyminiszterhez. Önkormányzatunk már a 2004. évi költségvetését is jelentős összegű hiánnyal tervezte és fogadta el A hiányt elsősorban a
MOL és a BOKSZ Kft. tevékenységének
megszüntetése miatti iparűzési adó bevétel
csökkenése, valamint tanulói létszám utáni
normatívák vissza- fizetése idézte elő. Az
önkormányzat támo- gatási igényét pozitívan
bírálták el, melynek alapján első ütemben

33.233.000.-Ft, második ütemben pedig
5.256.000.-Ft támogatást kaptunk. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására szintén igényt nyújtottunk be, melynek
elbírálása megtörtént, információnk szerint
önkormány- zatunk 3 Mó forint támogatást
kap.
2004. április 30-án a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2003.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót. A testület a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét módosítva a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásra
a Nyír-Flop Generálkivitelező, Szállítási és Szolgáltatási Kft -t bízta
meg. 2004. május 1. napjától a települési

forint
támogatást
kapott,
melyet
1.250.000.-Ft sajáterővel kell kiegészíteni.
A közbeszerzési eljárás folyamatban van,
annak lezárása után az eszközbeszerzés megtörténik.
A képviselő-testület ugyanezen az ülésén
megállapította, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában önként vállalt közoktatási feladatként szakiskolai oktatás - az osztályok alacsony létszáma miatt - nem gazdaságos a fenntartó számára, ezért a szakiskolai
oktatás megszüntetésének előkészítését határozta el. A testület az önként vállalt feladatként szakiskolai oktatást 2004. augusztus 31.ik napjával megszüntette.
A képviselő-testület európai uniós jogharmonizáció keretében gyermekvédelmi ellátások,
valamint az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeleteit módosította,
illetve kiegészítette.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2004.
június 24-i rendkívüli ülésén a KözépSzabolcsi Kistérségi Többcélú Társuláshoz
való csatlakozásról döntött, valamint a társulás alapító okiratát jóváhagyta. Közsé- günk
az Ibrány-Nagyhalász
kistérséghez került
besorolásra. AKistérségi Többcélú Társulás
a kistérségi fejlesztési tanács törvényben foglalt kistérségi fejlesztési feladatait is ellátja.
folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének A többcélú társulásban résztvevő önkorés elszállításának egységnyi díja 1.266.- mányzatok több területen vállalják a közös
feladatellátást. Feladat- ellátására társulási
Ftlm3 -ben került meg- határozásra.
megállapodást
kötnek. Önkormányzatunk
2004. május 26-án a képviselő-testület többek
képviselő-testülete Demecser székhelyű kisközött a szociális alapellátást is biztosító öntérségi pedagógiai szakszolgálat társuláshoz
kormányzati fenntartású konyha HACCP
csatlakozott. Önkormányzatunk
ugyancsak
követelményrendszerének megfelelő eszközcsatlakozott belső ellenőrzési feladatok társubeszerzéseihez céliellegű decent- ralizált tálásban történő ellátásához.
mogatásra pályázat benyújtásáról döntött. A
pályázat alapján önkor- mányzatunk konyha Lezárult a központi orvosi ügyelettel kapcsoeszköz és felszerelés berendezésre 5 Mó latos huzavona. Önkormányzatunk 2005.

január
1. napjával
Demecser-BerkeszGégény-Kék és Székely községek önkormányzatai közös szervezésében Demecser,
Béke út 2. szám alatt kialakításra kerüli központi orvosi ügyelethez csatla- kozott.
A képviselő-testület 2004. augusztus 19-i
ülésén a lakosságot érintő két jelentős támogatási pályázat benyújtásáról döntött. A gyártelepi orvosi rendelő felújítására, valamint a
gyártelep és a falu közötti tömegközlekedés
megteremtésére busz- forduló és megállóhelyek megépítéséhez nyújtott be pályázatot.
Önkormányzatunk a gyártelepi orvosi rendelő
felújítására, valamint a gyártelepi buszforduló kiala- kítására kapott támogatást. Mindkét
feladatra a kivitelezők kiválasztása megtörtént, és rövidesen megkezdődik az orvosi
rendelő felújítása, illetve a buszforduló kialakítása.
2004. szeptember 9-i képviselő-testületi ülésen az önkormányzat jegyzője számolt be a
polgármesteri hivatalban végzett munkáról.
Ugyancsak beszámolt a képviselő-testületnek
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Szakiskola igazgatója, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda vezetője az oktatási-nevelési
intézményekben végzett munkáról, valamint
beszámolt a Székely Elek Művelődési Ház és
a Könyvtár munkájáról az intézmény igazgatója is.
A képviselő-testület az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségének eleget téve

2004. október 26-án a községben, október
27-én pedig a gyártelepen tartott közmeghallgatást. A közmeghallgatásokon sajnos
kevés állampolgár jelent meg. A faluban
tartott közmeghallgatáson

gár a község belterületén történő villanyhálózat rekonstrukcióját kifogásolták, illetve szóvá tették, hogy magasfeszültségű vezeték
került kiépítésre, és az káros az emberi szervezetre. A gyártelepen tartott közmeghallgatáson a volt művelődési ház hasznosítását a
gyógyszertár nyitva tartását és hiányosságait,
valamint az orvosi ügyelet ellátását vetették
fel.
A Kelet-Magyarország 2004. július 1.-i számában a Kemecse Nagyközség Képviselőtestülete felhívást jelentetett meg, amelyben
értesítette Nyírbogdány község lakosságát,
hogy a hétvégi orvosi ellátást 2004. július 1től nem tudja biztosítani. A felhívásban arra
hivatkoztak, hogy Nyírbogdány Község képviselő-testülete a hétvégi orvosi ügyeletre
vonatkozó támogatói nyilatkozatot nem hagyta jóvá. Ezen felhívás az önkormányzat képviselő-testületében és az önkormányzat vezetésében nagy felháborodást váltott ki. Kifogásunkat eljutattuk a Kelet-Magyarország Szerkesztőségének, azonban a szerkesztőség kifogásunkat nem tudta orvosolni.
Kemecse nagyközség képviselő-testülete felhívásában Nyírbogdány község lakosságát
félrevezette,
mert
a
képviselő-testület
Kemecsén működő orvosi ügyeleti ellátásra
vonatkozóan semmilyen előterjesztést nem
tárgyalt, Kemecsén évekig működő orvosi
ügyeleti ellátás ÁNTSZ-től kapott működési
engedéllyel nem rendelkezett, az orvosi ügyelet ellátására Nyírbogdány község önkormányzatával írásbeli megállapodása nem
volt.

néhány állampol-

Tájékoztató

Tóth Ferenc
jegyző

az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának 2004. évi háromnegyedévi helyzetéről
Az államháztartásról
szóló, többszörösen
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a
alapján az önkormányzatnak el kell készítenie
a 2004. évi költségvetési gazdálkodás nak a
háromnegyed éves beszámolóját, melyet a
képviselő-testületnek
december IS-ig jóvá
kell hagyni. Ennek a rendelkezésnek tett eleget képviselő-testületünk
2004. december
07.- i. ülésén, amikor határozatával elfogadta
a beszámolót, melynek teljesítéséről az alábbiakban számolok be.
Mint arról már különböző fórumokon tájékoztattuk a lakosságot, a képviselő-testület a
köz ég 2004. évi költségvetését 509. 918.
000 Ft bevételi illetve kiadási főösszeggel
fogadta el, melynek egyensúlyát 50 millió

forint működési és 33 millió forint beruházási hitel biztosításával hagyta jóvá. Időközben a feladatok változása miatt a költségvetést módosítani szükséges, igazodva a feladatok változásához. A módosított költségvetési
főösszeg így lett 535. 760. 000 Ft, úgy a bevételi és kiadási oldalon változatlan hitelfelvétel mellett.

1. Bevételek
- Működési bevételek és a központi költségvetéstől kapott támogatások alakulása:
Már a költségvetés elfogadásakor látszott,
hogy nagyon feszített takarékos gazdálkodásra van szükség. A költségek emelkedése
ugyanis nem járt együtt a terve zhető bevételek emelkedéséveI. A bevételek tekintetében
közel 10 millió forintról kellett lemondani.
Az általános iskola és a szakiskola normatíváit ezzel az összeggel csökkentette az állami
költségvetés az alacsony tanulói létszám miatt, mely a költségvetési törvény által előírt
létszám 1/4 volt, és a létszám feltételek a
normatív támogatásának.
Jelentős bevételkiesés volt az iparűzési adó
esetében, ugyanis míg 20Q3-ban 73 millió
forint nettó bevételt ért el az önkormányzat,
úgy 2004. szeptember 30-ig 31 millió bevétel realizálódott ezen a jogcímen. Ez a nagy

összegű csökkenés a BOKSZ KFT. átalakulása miatt, illetve a MOL RT. tevékeny égének
megszűnése miatt következett be. A tervezett
és az év közben kiesett hiányt c ak pályázatok útján lehetett pótolni. Ennek megfelelően
önkor- mányzatunk pályázatot nyújtott be
ÖNHIKI támogatásra, (ÖNHIKI= Önhibáján
Kívül Hátrányos Helyzetbe Kerülő Önkormányzatok). A pályázati főösszeg 33 millió
forint volt, melyet teljes egészében elnyert az
önkormányzat. Az ezen összeggel megemelkedett bevételi előirányzat tette lehetővé,
hogy működjenek az intézmények és minden
kötelező és vállalt szakfeladatának eleget,
tegyen az önkormányzat.
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Ezen a jogcímen sajnos nem következett be a
tervezett növekedés mivel az óvodaépítésre
két alkalommal is benyújtott pályázatunkat a
bírálóbizottság forráshiányra hivatkozva nem
fogadta el. A bevételek összesített előirányzatának teljesítése háromnegyed éves szinten 69, 67%-os volt. Ez időarányos teljesítésnek felel meg, ami azt mutatja, hogy igyekezett az önkormányzat minden betervezett
és megszerezhető bevételhez hozzájutni.

II. Kiadások
Működés, kiadások:
A kiadások az intézmények működési kiadásait jelentik, így a Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Művelődési Ház. Ezek az önkormányzat számára kötelező feladatok, rnelynek működtetését a törvény akkor is előírja,
ha semmi másra nem marad pénz. Ezt az is
mutatja, hogy a költségvetés fő összegéből
ezekre a feladatokra háromnegyed éves szinten 266. 216. 000 Ft-ot fordított az önkormányzat. Ez az összeg tartalmazza a személyi
juttatásokat is.
- Segélyezés, szociális juttatások:

47 millió forintot használt fel ezen a jogcímen az önkormányzat. Ebbe beletartoznak a

szociális segélyek, lakásfenntartási támogatás, társadalmi szervezetek támogatása, első
lakáshoz jutók támogatása.
- Felhalmozási és tőke jellegű kiadásokra
sajnos nem tudott fordítani az önkormányzat,
mivel már a bevételeknél említett óvodaberuházás elmaradt.
A kiadások összesített előirányzatának teljesítése háromnegyed éves szinten 66,59 %.
Ez időarányos teljesítésnek felel meg, ami azt
mutatja, hogy igyekezett az önkormányzat a
kiadásokat a kereteken belül tartani, hiszen
látható, hogy a bevételek és a kiadások teljesítése majdhogy azonos szinten van.
A képviselő-testület megállapította, hogy az
elmúlt háromnegyedévben nagyon szoros,
feszített költségvetést tudhatott maga mögött
az önkormányzat. Az önkormányzat vezetése
és dolgozói igyekeztek kihasználni minden

lehetőséget, amelyek növelték a bevételeket.
2004. szeptember 30.-ig 15 pályázatot nyújtott be 51 millió forint értékben, melynek
eredményességét megismerhette a lakosság a
Kelet- Magyarország hasábjain megjelent
kimutatásokból.
A fenti adatok 2004. szeptember 30.-ával
mutatják a teljesítést. Az azóta befolyt bevételek illetve az elmúlt két hónapban folytatott
visszafogott költséggazdálkodás eredményeként az látható, hogy az önkormányzat ki
tudja gazdálkodni az ÖNHIKI-n felüli működési hiányt, és nem kerül sor működési hitel
felvételére, hiszen ha ehhez a lehetőséghez
kellett volna folyamodni, az évekre vissza vetette volna az önkormányzat gazdálkodását.

Kovács Istvánné
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok
Ellenőrző Bizottság Elnöke

Beszámoló
Az ÖNKORMÁNYZAT NYERTES PÁLYÁZATAIRÓL
Önkormányzatunk előtt 2004. évben nyílt
meg a lehetőség pályázatokon való részvételre. Községünket ugyanis ez év tavaszán sorolták az Ibrány-Nagyhalászi statisztikai körzetbe, amit a leghátrányosabb kistérségnek
minősítettek. A besorolásnak köszönhetően a
pályázataink megvaló- sításához 10 % önerőt
is elegendő biztosítani, s az ebből a térségből
érkező pályázatok az elbírálásnál előnyt élveznek. Természetesen ebből a térségből érkezik be a pályázatok kiíróihoz a legtöbb
pályázat, hisz az ide sorolt települések önkormányzatai csak pályáza- tokon nyert támogatásokból tudják beruházásaikat megvalósítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata is hasonló helyzetben van. A 80 millió forint hiánnyal elfogadott költségvetés mellett
csak a fejlesztések megvalósítására benyújtott
pályázatokhoz szükséges önerőt képes biztosítani.
Mint ahogy arról a Kelet-Magyarország c.
napilap
2004.december 8-i számában is

megjelent 2004.évben önkormányzatunk 15
pályázatot nyújtott be különböző helyekre.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 5.000.000.-Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat konyhája eszközeinek fejlesztésére. A gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést, vendégétkeztetést ellátó konyhát -1989ben történt megépítése óta - az önkormányzat
nem tudta továbbfejleszteni. Eszközei elhasználódtak, elavultak, az elektromos fűtésű
főzőüstök üzemeltetése drága volt. A pályázaton nyert támogatásból megvalósult a gázzal történő főzéshez szükséges gázvezeték
kiépítése, a mai kor higiéniai előírásainak
megfelelő főzőüstöket, munkaasztalokat, tároló rendszereket, edényeket vásárolunk.
Nem bírálta még el e témában benyújtott pályázatunkat az Országos Cigány Önkormányzat. Pozitív elbírálás esetén még több eszköz
beszerzésére lesz lehetőségünk.

Szintén a Megyei Fejlesztési Tanács támogatásával valósul meg 2005. év 1. félévében a
gyártelepi orvosi rendelő felújítása, valamint
- a Gyártelep busz tömegközlekedés be való
bekapcsolása érdekében - a buszforduló kialakítása.
A gyártelepi orvosi rendelő felújítása 7
millió forintba kerül, melyből 6 millió forintot nyertünk pályázaton. A felújítás során
körzeti orvosi rendelőt, fogorvosi rendelőt,
váróhelyiséget, mellékhelyiséget alakítunk ki
az ÁNTSZ szakvéleménye, valamint az akadály-mentesítésre vonatkozó szabályok betartásával. Megtörténik az épület gáz, ivó - és
szennyvízhálózatra való rákötése, a villanyhálózat felújítása, a szükséges ajtók-ablakok
cseréje, burkolás, festés, szélfogó és feljáró
rámpa megépítése.
A gyártelepi
buszforduló
kialakítása
3.172.000.-Ft-os költségéhez a Megyei Fejlesztési Tanács 2.516.000.- forinttal járult
hozzá. A buszforduló a nyírbogdányi MÁV
állomás terül etén épül meg, melyhez a MÁV
- hosszú egyeztetéseket követően - hozzájárulását adta. Két pár buszmegállóhely kialakításához kapott az önkormányzat hozzájárulást. Az egyik le-és felszállóhely az állomás
felvételi épülete illetve az óvoda mellett épül
meg, a másik a Gyár úton az iskola előtti területen.
Nyertes pályázataink egy része az önkormányzat működőképességének fenn- tartásában játszottak nagyon fontos szerepet. Az év
elején - tetemes hiánnyal - elfogadott költségvetés nem biztosította az önkormányzat

számára előírt feladatok finanszírozhatóságát.
Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatása címen elnyert 33.233.000.-Ft létfontosságú volt az
önkormányzat működőképességének megőrzésében. Ez az összeg csak működési kiadásokra fordítható, abból fejlesztés nem
valósítható meg.
További nyertes pályázatokon nyert összegek
a közigazgatás illetve az önkormányzat számára előírt feladatok megvalósításához nyújtanak segítséget. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium önkormányzati informatikai rendszer kialakításához, fejlesztéséhez
nyújtott 4.375.000.- támo- gatást. E pályázat
keretében
5 számitógépet,
szoftvereket,
nyomtatót, szkennert vásárol- tunk. Elkészült
a község WEB lapja, ami hamarosan a lakosság számára is elérhetővé válik. Készül az a
program, aminek segítségével lakosainknak
elektronikus úton is lehetősége lesz arra,
hogy egyes ügyekben információhoz jussanak, illetve kéreimeket töltsenek le.
A SZAK 2004. pályázaton az Oktatási Minisztérium által nyújtott 320.000.-Ft támogatás az önkormányzat - mint általános iskolát és óvodát fenntartó - számára előírt feladat elvégzéséhez szakértő igénybevétele
költségeinek megfizetéséhez
nyújtott segítséget.
Fontos volt a Miniszterelnöki
Hivatal
150.000.-Ft-os támogatása is, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás méltó megünnepléséhez nyújtott.

A Polgármesteri

Hivatal által 2004. évben készített, nyertes illetve még el nem bírált
pályázatok ról

A program címe

A projektJ
tevékenység megnevezése

A pályázatot kiíró
szervezet megnevezése

IHM-ITP17

Önkormányzati informatikai rendszer fejlesztése és bevezetésének megvalósítása
EU csatlakozási rendezvény támogatása
A községi könyvtár állománygyarapítási összeg ének támogatása
Az önkormányzati fenntartású konyha HACCP követelményrendszernek
megfelelő eszközbeszerzés
Az intézményi pedagógiai programok
módosításához és jóváhagyásához ,
minőségirányítási programok jóváhagyásahoz szakértő igénybevétele
Nyírbogdány-Ipari
Park- Gyártelep
tömegközlekedés es kapcsolatát biztosító buszforduló kialakítása
Gyártelepi orvosi rendelő felújítása

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

MEH
NKÖM
CÉDE

SZAK
2004.

TERKI

CÉDE
Akadálymentesítés

ÖNHIKI

ÖNHIKI

Polgármesteri Hivatal épülete akadálvmentesítése
Cigányság életkörülményeinek javítás a
Önhibáján kívül hátrány os helyzetben lévő önkormányzatok
.támogatása I.ütem
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
.támogatása II.ütem
Működésképtelen önkormányzatok
támogatása

MEH

A kapott támo ga tás öszszege
4.375.000.-Ft
150.000.-

Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
Sz.Sz.B.Megyei Területfejlesztési Tanács

28.000.5.000.000.-

Oktatási Minisztérium
320.000.Sz.Sz.B.Megyei Területfejlesztési Tanács
Sz.Sz.B.Megyei Területfejlesztési Tanács
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Országos Cigány Önkormányzat
Belügyminisztérium

2.516.000.6.000.000.Még nem
bírálták el
Még nem
bírálták el
33.233.000.-

Pénzügyminisztérium
5.256.000.Belügyminisztérium

3.000.000.-

Balogh Tibor
polgármester

Kisebbségi Önkormányzati Hírek
A Kisebbségi Önkormányzat
vözlöm a község lakosait.

nevében üd-

2004. évben nagyon jól gazdálkodtunk,
több pályázatot megnyertünk. Fő célnak
kitűztük az utcák tisztántartását és karbantartását, a Vasvári és Új utcák esetében ez
meg is valósult. Az Új utcán lévőn teleksor
eladásra kerül, több igénylő is érdeklődik,
reméljük, hogy a jövőben be is építik.
Az Általános Iskola által foglalkoztatott két
roma asszisztens sikeresen zárta a vizsgáját.
Változás történt a személ yekben, mert
Nagy Istvánt szeptembertől Juhász Józsefné
váltotta. Jómagam sikeres vizsgát tettem,
mellyel gyermek és ifjúsági felügyelő végzettséget szereztem, emellett egy 100 órás

pályázatíró és egy 50 órás számítógépkezelői tanfolyamot is elvégeztem. Így
mindannyian megfelelően tudjuk segíteni
az intézmények munkáját.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak, hogy
ebben az évben is segítették munkánkat.

Kívánok a község minden lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet!
Vadászi Mihály
elnök

ÖSSZEFOGOTT A KÖZSÉG
"Az élet olyan ünnepek nélkül,
mint a vándorút fogadók nélkül."
(Demokritos)
Képviselőségem 14 éve alatt mindvégig
meg kellett küzdeni egy kettős érzéssel.
Egyfelől, hogy egyszerre szerettem volna
községünk polgárainak kulturális, sportolási lehetőséget biztosítani, olyan helyzeteket teremteni, ahol minden generáció jól
érzi magát, ahol számít-hatnak az egyén, a
kis közösségek kezdeményezésére. Másfelől mindig szembesülnöm kellett azzal a
ténnyel, hogy a kultúrára, művelődésre,
közösségformáló programokra jut a legkevesebb pénz a költségvetésből. Eközben
mindig tudtam, hogy ezek a dolgok nem
feltétlenül
költségvetésfüggő
tényezők.
Csak meg kell találni az alkalmas embereket, akik vezetnek egy-egy közösséget. A
közelmúlt eseményei mindenképpen erről
győztek meg!
Az emberi
kozhattam,
denkinek,
fontossági,
szeretném
mal.

összefogás olyan példáival találamelyekért köszönet jár minakik ebben részt vettek. Nem
mindinkább időbeli sorrendben
megosztani örömömet olvasóim-

Még a nyár közepén meghívást kaptam a
gyártelepi "BÉKE" Nyugdíjas Klub rendezvényére - nem először -, ahol minden
alkalommal, ahogy most is, arról győződhettem meg, hogy a klubban mintaszerű
munka folyik, példaértékű! Csodálattal töltött el látni és hallani ezt a kis .közösséget,
ahogyan megszervezik és bonyolítják programjaikat. Hegyes Sanyi bácsi vezetésével
- aki munkájáért Miniszteri dicséretben
részesült - országos hírnévre tett szert a
klub. Itt az ember szívét-lelkét melengető
műsorokat hallhat. Verseket adnak elő, dalokat énekelnek, fergeteges színjátékot írnak, rendeznek és adnak elő egymás és más
klubok szórakoztatására. Az irodalmi műsorok fáradhatatlan szervezője a Proksa há-

zas- pár. Proksa János és felesége Julika
nemcsak szervezői, de előadói is a színdaraboknak. A klub tagsága is derekasan kiveszi részét a programokból ! Amegye öszszes nyugdíjas- klubjával tartják a kapcsolatot, oda is elviszik jó hírünket. Előadásaikkal mindig előkelő helyezést érnek el. Nagy
lelkesedéssel, fáradhátat- lanul dolgoznak.
Munkájuk például szolgál a fiatalabb nemzedék számára is.
Az emberi összefogás nem mindennapi
példáját adta a gyártelepi lakosság augusz-

tus hónapban, a tanévkezdés előtt. Összefogtak a gyártelepi szülők, a lakosság a vállalkozók segítségével, hogy felújítsák "kis
iskolánkat". Az iskolát, amelyhez ragaszkodunk! Annak ellenére, hogy "nem gaz-

daságos" fenntartani, hogy "nem korszerű". Jakabné Mudra Ágnes, a szülői
munkaközösség
elnökének
segítségével
indult meg gyűjtés az iskola megmentéséért. Több szülővel együtt segítői voltak ebben a munkában Linzenbold Józsefné
Krisztina és Hernádi Zsoltné Ildikó. A
gyártelep lakossága egy emberként fogott
össze! Volt aki pénzt adott, volt aki eszközt,
nagyon sokan a munkaerejüket, mások a
szervezőkészségüket.
Izgalommal és reménykedve várták a szülők, elegendő lesz-e
minden eltervezett és a hivatalos szervek
által megkövetelt munkára a pénz. Összefogtak a szülők, barátok, gyerekek, nagyapák, nagymamák, cégek vállalkozók. Festettek, mázoltak, villanyt, vizet szereltek,
takarítottak. Végül a tanévkezdésre összefogással, emberi segít- séggel jutott mindenre, amire nem jutott a költségvetésből.
Jutott az emberek jószívéből, a gyerekek
iránti aggódásból, szeretetből! Már szervezi
a munkaközösség a "Jótékonysági bált",
amelynek bevételéből a taneszközök fejlesztését szeretnék megvalósítani. Sok sikert hozzá és olyan hozzáállást, amilyen a
felújításkor volt! Gratulálok! Köszönet érte
mindenkinek.
Sohasem tudtam különbséget tenni a gyártelep és a község között, számomra elvi
kérdés, hogy egy Nyírbogdány létezik.
Ezért nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy
megalakult az "ÖSZIKÉK" Nyugdíjas
Egyesület a községben. Megalakulásuk után
nagy lelkesedéssel vetették magukat a
munkába. Vezetőjük László Károlyné
Aranka néni nyugdíjas pedagógus számára
nem volt idegen a szervezői feladat. Ráadásul két olyan segítője akadt, egy testvérpár,

Sinka Lajosné Annuska és Lisovszki
Györgyné Manyika szemé- lyében, akik
korábban megmutatták, fel tudják rázni az
embereket, tudnak újat mutatni a közösségi
rendezvények lebonyolításában! Már az
első hetekben, hónapokban nagyon tartalmas, nívós programokra kaptunk meghí-

vást! A legutóbbi meghívó ez év október 2ra, a "SZÜRETI BÁLRA" szólt. Jómagam
egy kétnapos hosszú út után vettem részt a
rendezvényen, amelyelfeledtetett
velem
minden fáradtságot. Sajnos nem láthattam a
hagyományőrző .Szüreti felvonulást", de
az est programja kárpótolt ezért. Első meglepetés volt számomra, hogy az egyesület
hölgy tagjai gyönyörűséges népviseletben
fogadták a vendégeket, amit maguk varrtak.
És amikor elkezdtek énekelni, ajaki táncokat járni, ahogy ragyogott a szemük, az
arcuk, az jutott eszembe, hogy olyanok,
mint nagylánykorukban! Olyan szeretettel,
felszabadultan tették mindazt, amit csináltak, hogy a közönség soraira is átragadt ez
az érzés, és vastapssal jutalmazta a produkciókat. Ezt követték a hagyományőrző ételek, amelyeket saját maguk készítettek! A
finomabbnál-finomabb falatok után jólesett
a tánc, amit meglepő frissességgel járt szinte minden egyesületi tag. Aranka néni megköszönte a támogatást miközben elmondta,
hogy az est teljes egészében a szponzorok
segítségével valósult meg.
Miért vetettem mindezeket papírra? Mert
nagy örömet okozott számomra! Úgy éreztem, megérdemlik a szervezők, akik szabad-idejüket feláldozzák azért, hogy rohanó életünk egy kicsit emberibb legyen,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Nem
utolsósorban úgy érzem, valami el- kezdődött Nyírbogdányban, hogy a kevésből
is juttatunk oda, ahol tartalmas élet folyik,
ahol a szürke hétköznapokba visznek egy
kis ünnepet.
Még nagyon sok jó kezdeményezést, programot és kitartást kívénok!

Kovács Istvánné
képviselő

proksa Jánffi:Itthon Vagyok
Lágy szellő suhan át a nyírfasoron,
Gyönyörködöm a szabolcsi tájban.
Megszoktam a szemembe verdeső homokot,
•
Otthon érzem magam Szabolcsban,
Szatmárban.

Megszerettem Sóstót és a Tölgyest,
A Bujtost és az egész várost.
Ismerősek az utcák és a terek,
S az idegenek is már-már barátok.

Hisz enyém a szülőföld, Somogy világa!
Legyek tőle bármily távol és korba.
Szívem mindig jobban dobog,
Ha valahol beszélnek róla.

De álmomban és a lelkem mélyén,
A somogyi táj vissza-visszahív!
A szülőföld, a tabi hegyek, s dombok,
Nem tudhatják milyen szép a nyír!

Dunántúl és Tiszántúl gyermekének
Érzem magam e kicsiny hazában.
A szívemben Dunántúl emléke ragyog,
De Szabolcsban élek és már itthon vagyok!

ÓVODÁINK ÉLETÉBŐL
.Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet.
Ilyenkor decemberben."
(Illyés Gyula: Karácsony felé)

December 3-án tartotta hagyományos karácsonyi vásárát az óvoda

Az iskolások műsorral kedveskedtek az óvodásoknak TÉLAPÓ ünnepén

"Mert a kisgyermek egyszer felnő,
s talán sikerül, hogya könnyeket nevetéssé,
a gyűlöletet szeretetté,
s az ellenségeket barátokká változtassuk."
(Cserháti Zsuzsa: Édes kisfiam)

Óvodai nevelés - szülői szemmel
Szatlószkiné Juhász Ágnes
vagyok. Férjemmel és két
gyermekemmel két éve költöztünk
Nyírbogdányba.
Mivel mindketten Nyíregyházán nőttünk fel, eleinte
furcsa volt az itteniek nyíltsága, közvetlensége, amit
később
az
óvodapedagógusoknál is tapasztaltam. Az intézmény dolgozóit és a Nevelési Programját már ismertem, hiszen
előzetesen
érdek-lődtem
felőle, sőt - akkor még idegenként a 2002. évi "Napraforgó-napon" is részt vettem. Ott tapasztaltam először, milyen sokoldalú, szülő-és gyermekbarát is az
óvoda. Ezt az érzést még
jobban megerősítette bennem az első nap, amikor a
fiam átlépte a "kaput", és
kiscsoportosként el kezdte
járni az "élet rögös útjait".
Kellemes érzésként hatott
rám az óvónők pozitív kisugárzása, hozzáállása, segítőkészsége.
Az egyetlen negatívumot az
óvoda épülete jelentette, és
jelenti a gyerekek és a szülők számára is. Nem az épület kora, sokkal inkább a
mérete és állapota miatt
érzem úgy, hogy - az óvónők és a dajka nénik erőfeszítései ellenére - nem nyújt
optimális feltételeket a kicsik fejlődéséhez. Itt például a mosdóra gondo-lok,
amely nem megfelelő annyi

gyermek közös használatára, és a tisztál-kodási szabályok gyakor-lására, elmélyítésére. A tornaszoba hiánya
az edzés lehetőségeit sem
teszik megoldottá.
Vagy
említ-hetném az aprócska,
"égrenyíló" , lepusztult állagú konyharészt, amely a
dolgozók egészségének mehet a rovására.
Épp ezért eufórikus orommel töltött el, amikor felmerült egy új, korszerű óvoda
építése.
Szülő-társaimmal
úgy gondoltuk, hogy a kedvező személyi
feltételek
mellett végre kiváló tárgyi
feltételek is biztosítják majd
gyerme-keink
egészséges
fejlődését.
A személyi feltételek alatt
négy dolgot értek:
1.) Óvónők,

akik olykor
"semmiből teremtenek várat", új ötletekkel és kitartó
munkával
tanítják
gyermekeinket.
2.) Dajkák, akik odaadóan
segítik az óvónőket a
munkájukban.
3.) Szülők, akik nyitottak
az
újra,
és
együttműködésre
készek
az
óvoda dolgozóival.
4.) Ügyes gyerekek, akik
kíváncsiak, fogékonyak az
új élményekre, ismeretekre.
Ezek mellé reméljük, - mi
szülők - hogy tárgyi feltételként hamarosan új óvo-

dába járathatjuk az apróságokat, hiszen ha szabad így
fogalmaznom, az előbb felsorolt személyek igen' belevaló kis társaságot alkotnak,
akik összefogva sok mindenre képesek.
Mióta itt élünk, megszületett harmadik gyermekünk
is. Advent
nyitányaként
ismét kará-csonyi vásárral
készültek az óvoda dolgozói
és a gyere-kek. A gyertyafényes környezetben a januárban beszoktatós
kislányom is szívesen megfordul
az intézményben, sőt már
picike szeme is felcsillan a
karácsonyi készülődés láttán.
Biztos vagyok benne, hogy
községünk vezető testülete
és a Polgármester Úr mindent megtesznek annak érdekében, hogy rövidesen
egy új óvodában neveljék
gyermekeinket. Sok pozitív
változást tapasztaltunk már,
amit fiatalos
lendülettel
vittek véghez. Kívánom,
hogy ugyanezzel a lendülettel és lelkesedéssel sikeresen beválthassák az óvodaépítéssel kapcsolatos ígéretüket,
és
hamarosan
együtt örülhessünk az új,
korszerű
óvoda
megnyitóján.

Szatlószkiné juhász Ágnes
SZMK elnök

1

Boldog Ünnepeket kívánnak az óvodások!

Nagy Vivien nagycsoportos

Szemán Laura nagycsoportos

Kedves gyerekek karácsony alkalmából egy kifestővel kedveskedünk nektek, jó
színezést kívánnunk
I

-MI

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
A Bogdányi Híradó legutóbbi megjelenése
óta életbe lépett az iskola új HÁZIRENDJE, amelyet a nevelők, a tanulók, a szülők
képviselői és a fenntartó is elfogadott, és
jóváhagyott. A Házirend mindenki számára
elérhető, kivonata az osztályokban, és a
bejárat mellett a tanév programját hirdető
táblán megtekinthető.
Jótékonysági estet szervezett november l3án a gyártelepi, november 20-án a községi
Szülői Munkaközösség. Mindkét rendezvé-

nyen szép számmal vettek részt a község
lakói.
December 3-án, pénteken tartottuk a szokásos MIKULÁS DISCO-t, amelyen a nevelők mellett a kisebbségi önkormányzat elnöke segített a program lebonyolításában.
December 6-án tanulóink Mikulás műsorral
kedveskedtek az óvodásoknak.
Tanulóink a Rétközi Iskola Szövetség szaktárgyi versenyein az alábbi eredményeket
érték el:

Felsősök
2004. október 27. Helyesírás
Osztály Helyezés
Felkészítő tanár
Név
Ill.
Szabó Katalin
Rehó Bálint
6a
Szabó Katalin
IV.
Naav Krisztián
6a
Margíttainé
Horváth Agnes
IV.
Kovács Tímea
Sa
Korponai Anna
Lukács Krisztián
Sa
V.
Margittainé Horváth Agnes
Baksi Cintia
Sb
VI.
Kopják Bettina
Korponai Anna
7a
VII.
2004. november 10. Rajz
Osztály Helyezés Felkészítő tanár
Név
Papp László
1.
Mrenkó Norbert
Sa
Papp László
Sinka Barbara
Ill.
6a
Papp László
Lisovszki Gréta
Ill.
6a
Alsósok
2004. november 15. Hangos meseolvasó
Osztály Helyezés Felkészítő tanár
Név
Kádár Edit
4a
II.
Hezves Arianna
Jósval Gabriella
Balo~h Dávid
3b
VI.
Váci Nikolett
VII.
Asztalos
Józsefné
3a
2004. november 24. Mesemondó
Osztály Helyezés Felkészítő tanár
Név
Frindik Enikő
László András
2a
1.
VII.
Asztalos Józsefné
Juhász Enikő
3b

2004. november 25. Helyesírás
Név
Osztály Helyezés I Felkészítő tanár I
Váci Nikolett
3a
IV. I Asztalos Józsefné I
A különböző sportversenyeken a következő eredmények születtek:

Diáksport
Atlétika
Szeptemberben Országos serdülő Bajnokságon vettek részt az alább felsorolt tanulók:

Név
Sportág
Helyezés
Szanyi Alexandra diszkoszvetés
VII.
Szanyi Alexandra
Súlylökés
XI.
Radics István
3000m
XIX.
Radics Szabolcs
3000m
XXII.
Szandi az edzés eredményei alapján bajnok
lehetett volna diszkoszvetés ben, csak szokatlan volt számára a csúszós kör. A bajnokság előtti héten szinte minden nap nagyobbat dobott, mint a győztes. Biztos közrejátszott az is, hogy az első nagy versenyén nagyon izgult.
Októberben Szandi és Márkus Éva (iskolánk volt tanulója) vezérletévei lll. (súlylökés) és IV. (diszkoszvetés) helyet szerezte
meg a NYÍRSULI serdülő lány csapata az
Országos Serdülő Csapat Bajnokságon.
Említsük meg, hogy Márkus

Éva az Egyéni Országos Bajnokságon gerelyhajításban 1., súlylökésben II., diszkoszvetésben pedig Ill. lett. Gratulálunk!
A 2003-2004-es tanévben a diákolimpián
két kiemelkedő eredmény született, az
egyiket Szűcs Gréta érte el távolugrásban
és 100 m-es síkfutás ban. Mindkettőben
megyei II. helyezést ért el, pedig még csak
hetedikes. Gratulálunk!
Labdarúgás
A másik kiemelkedő eredményt az 199596-os fiúk (+ lányok) értek el, hiszen kispályás fociban eljutottak a megyei döntőbe,
ahol bronzérmesek lettek.

Összel elkezdődtek a 2004-2005-ös tanév
diákfoci csoport mérkőzései 4 kor- csoportban. Legjobban az 1. (1996-97) és a
II.(1994-95) korcsoportban bízhatunk, mivel nagyon sok ügyes gyerek játszik ezekben a csapatokban.
A teremfoci csoportmérkőzései után már
megrendezték anagykörzeti döntőt is. Itt az
1990-91-92-es születésűek versenyeztek.
Minimális különbséggel II. lettek a fiaink.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Takács Zol-

tán, Radics István, J anóczki Mihály,
Radics Viktor, Radics Szabolcs, Berki
Richard, Simon Viktor, Hamvai Attila,
Bócsi Attila, Lakatos Csaba.
A döntőt
Ibrány nyerte, mivel hetes rúgásokkal alul
maradtunk. Gratulálunk!
A 2003-2004-es tanévben elért diákolimpia
eredményeit Nyíregyházán a Megyei Önkormányzati Hivatal Dísztermében értékelték. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Diáksport Tanács elismerésben részesített
12 testnevelőt, akik között szerepelt Oroszi
István, iskolánk testnevelője is! Az eredményes diáksport tevékenységért iskolánkat
is jutalmazták egy szép serleggel. Gratulálunk!

Nevelőtestületünk és tanulóink nevében a
közelgő ünnepek alkalmából Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag Boldog Új EsztendŐt kívánok:
Sarkadi Lajos
igazgató

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT HÍREI

A szeretetről
"Karácsony a szeretet ünnepe", halljuk így
az ünnep közeledtével nap, mint nap. Pedig
a szeretet nem csak ilyenkor lenne fontos,
hanem az év minden napján. Jó lenne, ha
képessé válnánk a szeretetet mindennapi
átadására.
Az emberiség egyik legnagyobb feladata a
szeretet megértése. A "szeretet" szót általában a különféle kapcsolatokban átélt érzésre
használjuk, mely leggyakrabban a szülők és
gyermekeik, a testvérek, rokonok, vagy
barátok között alakul ki. Szeretjük hazánkat. Ragaszkodunk személyes holminkhoz.
Kedvenc állatainkat is szeretettel gondozzuk. Leginkább mégis úgy gondolunk erre
az érzésre, mint férfi és nő közti vonzalomra. Végül szeretjük az emberiséget. A szeretet élménye eltérő az emberekhez és dolgainkhoz fűződő kapcsolatainkban, de bizonyos jelleg- zetességeik hasonlóak. Vonzódunk a szeretet "tárgyához". Nagy szükségünk van rá. Forró érzések támadnak szívünkben. Félünk az elvesztésétől. A szeretet elemei a családban, barátok, szeretők
kapcsolatában éppúgy megtalálhatók, mint
a javainkhoz vagy hazánkhoz való ragaszkodásunkban. A szívünket boldogság tölti
el annak társaságában, akit szeretünk. Békét, nyugalmat, megelégedettséget és beteljesülést érzünk. Vidámság, öröm, egyfajta
teljesség tölt el bennünket.
Minden vallás kiemeli mennyire fontos,
hogy másoknak önzetlenül nyújtsunk jót.
Gyakran olvashatunk újságokban, vagy
láthatunk a televízióban olyan emberekről

szóló történeteket, akik hősies erő- feszítéseket tettek társaikért. Megindítanak, lelkesítenek bennünket a mások meg- mentéséért
még az életüket is kockáztatók történetei.
Tiszteljük a hazájukért meghalt hősöket,
mártírokat, akik segíteni próbáltak a népükön, az egész emberiségen, és közben életüket vesztették. Legnagyszerűbb tetteink
közé tartozik embertársaink szolgálata. A
mindennapok ritkán állítanak szembe bennünket azzal a választással, hogy fizikailag
vajon feláldoznánk-e
magunkat mások
megmentéséért? Viszont megszámlálhatatlan alkalom kínálkozik az önzetlen tettre,
amikor valaki segítségre szorul. Felkínálhatjuk időnket, pénzünket, egyéb forrásainkat és képességeinket. Szinte végtelenek a
lehetőségeink, hogy jót tegyünk!
Mi az önzetlen szolgálat?
Az igazi önzetlen szolgálat a szeretet kifejeződése. Tudjuk, a világon az édesanya
gyermeke iránti szeretete a leghatalmasabb.
Ez a gondoskodás oly mértékű, hogy az
anya önként, minden áldozatra képes "a
szeme fényéért". Az éjszaka bármely órájában felkel, hogy táplálja kicsinyét. Sok más
tevékenységét
feladja, hogy gyermeke
gondját viselje. Inkább költ a fiának, lányának szükséges dolgokra, mint saját magára.
Senki nem kéri az édesanyát, hogy mindezeket az erőfeszítéseket megtegye. Ösztönösen, önként jön a szívéből. Nem vár ellenszolgáltatást a gyermekétől. Az adakozásnak, az odaadásnak, a szolgálatnak ez a
vágya vele születik.
Az igazi önzetlen segítségnyújtás a családon kívül az egész emberiséget magába
foglalja. Csodálatos érték, ha az ismerőst és
az ismeretlent egyformán tudjuk szeretni.

Az önzetlen szolgálat jótéteményei
Az önzetlen szolgálat látszólag ellentmondásos. Igazi formájában a jutalom és az
elismerés vágya nélkül cselekszünk. Önként

adunk, benső ösztönzés hajt: segíteni szeretnénk másoknak. Elfeledkezünk saját igényeinkről, szándé- kainkról, kényelmünkről
és bizton- ságunkról, csak a másik számít.
Vannak, akik életüket is képesek feláldozni
a bajbajutottak megmentéséért. Az önzetlen
ember semmit nem vár cserébe segítő tetteiért. A szolgálat lényegéből fakadó látszólagos ellentmondás: nem akarunk érte jutalmat, és mégis a leghatalmasabbat nyerjük
el - Isten tetszését.

Akadnak azonban olyanok is, akik munkájuk egy részét fizetség nélkül végzik. Például, önkéntes munkával képeznek másokat, vagy jótékonysági hangversenyt adnak.
Az is szellemi segítségadás, ha ellen- szolgáltatás nélkül olyan képességhez, tudáshoz
juttatjuk embertársainkat, ami könnyebbé
teszi életünket. A lehetőségek nagy választékából meríthetünk ehhez a szellemi segítségnyújtáshoz, amely egyaránt hasznos az
egyénnek és a társadalomnak is.

Fizikai szolgálat

A lélek szolgálata

Többfélemódon
szolgálhatunk
másokat:
fizikai, intellektuális, lelki segítséggel. A
fizikai azt jelenti, hogy bizonyos feladatok
elvégzésével létszükségleti dolgokhoz, így
élelemhez, ruhához, fedélhez, biztonsághoz
juttatunk másokat. A fizikai szolgálat az
összes olyan tevékenységeket
magában
foglalja, amely ezeket az igényeket kielégíti. Ezt teszi az építész, a földműves, a szabó, a rendőr és még sokan mások is. Az
önkéntesek viszont ellenszolgáltatás nélkül
fordítják ezekre a tevékenységekre az idejüket és az erejüket. Természeti katasztrófák következtében az emberek egyik pillanatról a másikra elveszíthetik otthonukat, és
élelem, ruha, gyógyszer nélküli földönfutókká válhatnak. Válságos helyzetükben
fizikai szolgálattal segít- hetünk rajtuk.
Megrendülünk a mindenüket elvesztett,
éhségtől, betegségtől szenvedő, reménytelen arcok látványától. Tekintsük Isten valamennyi teremtményét fele- barátunknak!
Egyformán szeressük őket és gondoskodjunk
róluk!
Érdeklődjünk
beteg
szomszédaink után, segítsük őket!

Ez több mint fizikai, intellektuális igényekről való gondoskodás. Arra buzdít bennünket, hogy - mialatt sokan csak magukért
élnek és aggódnak -, mi lássuk meg a gondokat, osztozzunk embertársaink fájdalmában és szomorúságában! Az emberek többsége úgy keresi lelki nyugalmát, hogy közben a világ békéjéért fohászkodik. Szeretné
megélni a napot, amikor nincs többé háború, bűn, erőszak és éhinség! Velünk együtt
legyen eggyel kevesebb olyan ember ezen a
bolygón, aki fájdalmat és szenvedést okoz
másoknak! Vegyenek példát rólunk a velünk találkozók! Véssük lelkünkbe és növeljük azok számát, akik békésen, szeretettel telítve barátságos életre törekednek! Az
ilyen emberek mindig hatással lesznek a
többiekre.
Az önzetlen szolgálattal kitágu ló szívünkbe
magunkon kívül belefér majd családunk,
környezetünk, az egész világ is. Az önzetlen segítségnyújtás az egész világra kiterjed. Az nemes erény, ha az ismerős és ismeretlen iránt egyformán szeretetet érzünk.

Intellektuális szolgálat
Emberként szellemi igényekkel, természetes kíváncsisággal és tanulási vággyal rendelkezünk. Ezeknek a szükség- leteinknek a
kielégítését a társadalom egyes tagjai hivatásként vállalják. Ilyenek többek között a
tanárok, orvosok, írók, újságírók. Sok ember foglalkozik zenével, költészettel, festészettel, szobrászattal vagy tánccal. Ezek az
alkotómunkák intellektuális vagy esztétikai
szinten nyújtanak megelégedettséget
az
emberek- nek. Ezeken a területeken számtalan kenyérkereseti
lehetőség adódik.

Társadalmi együttműködésünk
Lelki fejlődésünk az etikai értékekre épül.
A nemes gondolkodásmód és erény erős
pilléreként ösztönzően hatu nk ember- társainkra. Lényünkből a szeretet árad. A szenvedés látványa megindít, és azonnal tettekre
ösztönöz bennünket. Bármilyen terülten
dolgozunk, a segítség forrá ai vagyunk mások számára. Az emberiség javára fordítjuk
tehetségünket.

Mi, akik egy községben élünk ne menjünk
el egymás mellett úgy, hogy ne kérdezzük
meg legalább: "Hogy érzed magad"? És
várjuk meg figyelmesen a választ is! Talán
még megkérdezhetnénk a másiktól, ha tudjuk, hogy problémája van: "Tudok valamiben segíteni"? Higgyük el, hogy a másik
hálás lesz a kérdésért, és legközelebb ő fogja felajánlani szolgálatát. És ez a szeretet.
Ugye nem is olyan nagydolog!?

Én kívánom, hogy az elkövetkező évtől
egyre több szeretettel teljes, mosolygós,
boldog emberrel találkozzam a községben,
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi Ün-

nepeket és Békés Boldog Új Esztendőt!
Vass Emese Ágota
intézményvezető

NYÍRBOGDÁNYI SPORT EGYESÜLET
Szabadidősport
A 2004-es év eseményekben bővelkedett
kortól és nemtől függetlenül mindenki megtalálhatta a számára legszórakoztatóbb kirándulásokat, sportolási lehetőségeket.
Röviden idézzük fel, hogy mely eseményeket
szervezte,
illetve
támogatta
a
Nyírbogdányi Sport Egyesület szabadidősport szakosztálya.
- Részt vettünk a Rétközi Iskola Szövetség
teremfoci kupáján Ibrányban, melyet
ebben az évben már Szabó József kupának hívnak. A csapatot az önkormányzati dolgozók és azok férjei alkottak. Bár
nem sikerült megtartanunk a tavaly megnyert serleget, de ígérjük, hogy jövőre
visszaszerezzük.
- Színvonalas farsangi teremfoci tornákat
rendeztünk különböző korosztályokban.
- A szakosztály egyik legnagyobb sikerének tartjuk a 3 napos kirándulást a Magas
Tátrában. Ilyen élményekben ritkán részesülhetünk mi alföldi emberek.
- Már a kezdetektől aktív tagjai vagyunk a
Samsung és a Michelin futásnak, melyekre nagy busszal kellett utazni Nyíregyházára, mivel olyan sokan kedvelik
ezeket a tömeges sportmegmozdulásokat.
- Május volt a .Jegsportosabb" hónap, hiszen Május l-én Sportnapot tartottunk a
község részére, 27-én pedig a Kihívás
Napján mozogtak a sportolni vágyók. Itt
említsük meg, hogyaleglelkesebbek
az
ovisok, a gyártelepi és a község általános
iskolásai voltak. Szeretnénk jövőre felnőtteket is bevonni a különböző munkahelyek és szervezetek segítségével.

- Az iskola befejezésével kezdetét vette
Sóstófürdőn az úszásoktatás, ahol a komoly foglalkozások mellett jutott idő
strandolásra és csúszdázásra is.
- Ismét
4
napot
töltöttünk
el
Tiszavasváriban a strand melletti kempingben. Mindenkinek emlékezetes lehet
a tiszadobi kirándulás, hiszen az Andrássy
- kastélyemlékéhez méltó an lovas kocsival tettük meg a 30 km-es utat.
- Egyre többen leszünk Nyírbogdányból
nyaranként a Balatonon, hiszen 2003-ban
kb. 20-an, 2004-ben 30-an voltunk, de
2005-re már 40 fő is jelentkezett november l S-ig. ilyen mértékű sikerre álmunkban se gondoltunk volna, hiszen pár év
alatt ilyen népszerű lett a "magyar tenger". Nemcsak a strandolás tölti ki az
időnket, hanem a túrázás, sportolás és a
természeti kincsek megtekintése mellett a
kulturális értékeinket is (Tihanyi Apátság,
Festetics-kastély,
Latinovits Emlékház,
József Attila Múzeum, Badacsony, Szigliget) megismerhetik a gyerekek.
- Augusztusban Családi Napot tartottunk
Nagykállóban a strandon. Az ingyen belépők
mellett
vendégül
láttuk
Nyírbogdány apraját-nagyját egy finom
ebédre is. Az apukák lábteniszeztek, az
anyukák tollasoztak, a gyerekek fociztak,
csocsóztak, vízilabdáztak és persze mindenki lubickolt egész nap.
- Kiderült, hogy nem kell sokat utaznunk a
nehéz túrákhoz, hiszen a Zemplén "szívében" tartottunk a sp?rtos hétvégénket.
Az oda úton Sárospatakon néztük meg a
Rákóczi-várat, majd a szállástól (Újhuta)

egy kemény emelkedőkkel és lejtőkkel teletűzdelt "sétát" sikerült teljesítenünk.
Zárásként a karácsonyi teremfoci tomával
búcsúztat juk az évet.
Labdarúgás
Kezdjük a fiatalokkal, akik az 1999 és 1994
között születtek. Bizonyára sokan kitalálták, hogya Bozsik-program focistáiról van
szó. Ezek a gyerekek már a Nyírbogdány
SE igazolt labdarúgói, hiszen ez a feltétele,
hogy részt vehessünk az utánpótlás programban. Ősszel még csak két kiskörzeti
torna volt Demecserben, ahol 40-45 fővel
képviseltük az egyesületet. Elismeréssel
szóltak a nyírbogdányiakról, mivel az egész
megyében ritkaságszámba
ment, hogy
mindhárom korcsoportban A és B csapatot
indítottunk. A tavalyelőtti programhoz képest nagy előrelépés, hogy az ovisok és a
gyártelepiek is járnak rendszeresen edzésre,
köztük több kislány kergeti a labdát.
Tavasszal lesz az igazi megmérettetés, hiszen a kiskörzeti fordulók után egyénileg
választották
ki a legjobbakat,
akik
Baktalórántházán az alközponti tornán képviselik a kiskörzetünket. Innen már mint
alközponti válogatottként lehet a megyei
döntőbe bekerülni. A legügyesebbek megye
válogatottak is lehetnek, melyre akár több
gyerekünknek is esélye lehet.

ségbe rohantunk bele Gávavencsellőn és
Laskodon. Két nagyarányú győzelmet sikerült elérnünk Nyírtét és Tiszadob ellen.
Ezek az eredmények a csapat kétarcúságát
mutatják, bárkit le tud győzni, és akárkitől
ki tud kapni.
A jövőre tekintve remélem a játékosok az
edzés látogatását növeini fogják. Távozó
játékosunk nincs, de a csapathoz csatlakozik Soltész János, Dókus Róbert, Tóth
László, Mencsik József és Kovács Attila.
Játékosokat személyenként kiemelni nem
akarok, az ifjúsági csapatból a felnőttekhez
csatlakozók zökkenőmentesen
beépültek.
Az idősebb játékosok akaratát és hozzá állását lehet kiemelni a csapat munkájából,
nehéz helyzetekben is példásan helytálltak.
Néhány fiatal játékosnak még meg kell tanulni, hogy a labdarúgás csapatjáték és
egymás segítése nélkül jó eredmény nem
érhető el.
Szeretném megköszönni a csapatnak és a
vezetőségnek eddigi munkáját, a közönségnek a kitartó, segítő szurkolást.
Itt szeretnénk megköszönni az alábbi felsorolt támogatóinknak az önzetlen segítséget,
mely nélkül nem tudna működni az egyesületünk, valamint rendezvé- nyeinket nem
tudnánk ilyen széleskörűen és színvonalasan lebonyolítani.

Sok sikert a fiataloknak!

A felnőtt labdarúgók
A legutóbbi bajnokságban elért helyezéshez
képest az őszi szezont a tizedik helyen zárta
a nyírbogdányi felnőtt csapat.
A felkészülési időszakban a mérkőzéseken
látottak, az edzéseken való részvételek a
jobb szereplést vetítették előre. Az őszi
szezon kezdetére három játékos esett ki a
csapatból (Mártha Róbert, Mitró György,
Sinka Lajos). Emiatt a csapat tengelyét
újra kellett építeni. A kilencedik fordulóra
kezdtünk összeállni, amit az eredmények is
tükröznek. Mire kilábaltunk a gödörből
sérülések, eltiltás ok sújtották a csapatot. A
hiányzások miatt két váratlan, nagy vere-
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TABELLA
Megyei Ill. o. ifjúsági / 4
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Helyezés

Egyesület

Mérk.sz

Győzelem

Döntetlen

Vereség

1
2

Geszteréd SE
Tura -Ring
SZSK
Vasmegver
Gávavencsellő
SE
Kölyök FC
Bököny SE
Nyírpazony
SE
Napker SE
Nyírbogdány
SE
Tiszaeszlár
SE
Tiszadob SE
Laskod
Bashalom SE
Nyírtér SE

13
13

11
11

2
1

13
13

9
7

13
13
13

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pontszám

O
1

Rúgott
gólkapott
51-15
79-19

2
4

2
2

33-10
43-13

29
25

7
9
7

2
O
1

4
4
5

38-13
45-25
40-25

23
22
22-7

13
13

4
4

2
1

7
8

22-28
35-46

14
13

13

3

2

8

26-47

11

13
13
13
13

3
2
1
1

1
2
2
2

9
9
10
10

21-49
20-61
11-59
13-67

10
8
5
5

35
34

TABELLA
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I Helyezés I

Egyesület

I Mérk.sz I Győzelem I Döntetlen I Vereség I Rúgott I Pontszám I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bököny
NapkorSE
Gávavencsellő
SE
Tura -Ring
SZSK
Laskod
Kölyök FC
Geszteréd Se
Tiszaeszlár
SE
Nyírrét SE
Nyírbogdány
SE
Vasmeaver
Tiszadob SE
Bashalom SE
Nyírpazony
SE

13
13
13

11
7
8

1
4
1

1
2
4

gólkapott
49-20
20-6
29-18

13

8

1

4

29-20

25

13
13
13
13

7
6
5
4

1
2
2
3

5
5
6
6

37-23
25-24
26-27
20-28

22
20
17
15

13
13

5
3

O

8
7

19-30
19-29

13
12

13
13
13
13

2
3
2
9

3
1

8
9
11
4

16-30
22-47
18-43
32-16

9
9
6
-10

3

O
O

30
25
25

Oroszi István
Testnevelő

Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor.
A szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Agnes, Mátyás Sándorné, Terdik Tibor,
Tóth Ferenc, Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné.
Készült: M-KIRA Bt. Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2004.

