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Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, Március 15-e jelképpé vált,
, nemzetünk S7öoodság-szeteteret, S7300d;ág utáni vágyát fejezi ki.

I

i Történelmi előzménye
,Az 1848. március 15.-én kitört fOmrlUom és srnOOdságharc nem volt előzmény rélküli, Aboan az
: időben a Magyar Királyság és az ~
Császárság együttesen aIkdta az Oszrák- Magyar
~~~~~~~
Monardliát Közös UrnIkOOÓjamit a két<XSZágnak,aki a ~
került ki. Bár \.Oltmagyar
oszággyűlés, ennek nyelve eláizft a Iatin, majd a német lett. A IilagY<Jr rend:i<: ~
az ÖnáIlÓSágrn,(It'hiltak. engerlrnén)dret
elérni az urnIk<XkJnál,kevés sikerrel Egymásba értek a haxruk, amit a. magyar ~
minOOl rétege megszemed:tt. Az
urnlkoOCkis érezték ennek a helj'Letnek a Wszáságait, ezért en~eket
tettek: Mária Terézia revezette a Ratio Edecaionís-t, (az
d<1atásreodszee), ami egységesítftte a középfokú cl<t:iást, így minden 7-13 éves gyermektek iSkOláOOkellettjárnia ILJózsef-akit a
magyarok "kalapa;királynak hívtak", mert nem kOfOllá2tIttarrngyd" királlyá magá -, könnyített ajclliígyck refyzetén, ~e
mertdet
1789-ten kitört a fiaocia firraíaom, ermek eszméje haással \.Olt a magya- értelmiségre is, egyre erősebbé vált az
uralkodó iránti gyűlölet Ezt növelte, hogy a hálxrúk miatt IL József a magyar nerességet is meg akarta adóltatJ1~ így rnár a király
umíosaásáról is tárgy<iliaka magyar remesek Amikor Franciam;zig haar üzent a HalID.ng BirOOalomnak, az akkori király, 1.
Ferenc hadiSegéIYny-tytására kötelezte a magyaroká, ernbet és pénzt követelt. 1&)5~ a báboú elérte hazánk terülctét, a fUIOCiák
átlépték a határt. Napóleon 1800 májusálxm felszólította a magyar nemessége, hogy s2<lkajjanak. el a Habsburg Háztól és
támogassák F~
Ezt a remesek nem tették meg, mivel féltek attól hogy elveszitik kiVciliságaikat 1815-001 Waeríoo-rál
Napóloon vereséget szenvedat, ezzel \-éget ért a háIXXÚ, ezzel a magyar termékek iránti kereslet is csökkent, a pénz is értékét vesztette.
1825-ten összeült az CXszággyűlés, ahol a magyar nyelv haszrnlatárnk ügye \.Olta kÖZPJntikérdés. Ekkrr s:zilletett döntés a tv1agyar
Tukmányos Akadémia felállitásáról, amihez gróf Széchenyi ISMín egy éves jöcedelmét ajánlctta fel l83O-hm jelent meg
Széchenyi Hitel című műve, amiben Magyarország gpzdasági és tíJSrlUmi átalakulásának rrogrnmját fugalmazta meg. 1832.ren
Kossuh uya; rregjelente1te az CXszággyűlési TUOOSítáSOkCÍII1Ü ~
ameIYOOlérteSiiIherett az 0lSlág népe a-~
folyó vitákról Az egyre erősödő refcrm- mozgalmat az uralkodó -ekkor már V. FerdináOO - és kömyezete rem réze jó szemmel,
elát rt magyar \ezetőt bönöobe 2áratrM. A ~
~
a2'IJIliXU:1
nem taita megakaiályazni. 1847 nyarán
megalakult az eI1errZ.ékipárt, amm elnöke gróf BaUhyány Laios lett Programjukat az ellenzéki nyilatkaz.a1ot, Deák Ferere
fugalrnazta meg Követelték a ParlaInentrrlC felelős I"l1aID'Gf koonány létrehaz1&ít, a ~tós:zllimságot,
az egyesülési és
gyüld<e2tsi szabrl;á~
Erdély MagYarOISlághOZ csatolá<iát,aközeoevseíés ~
a 1ÖIVénYelötti egyenlőség revezetését
. valammt, hogy a nép is képviseltettl!ss mag;;ít a tÖr\énYtXYláSlm és a relyhatósági
.
~m
Az Ellenzéki Nyilatkozat a márcasi fina- dakm rrogrnmjává vált
Fmnciaország- 00n 1848 februitjáOOn, BéCSIXn 1848. mareas 13.-án kitört a förraíalom
A TAR TAL o M BÓL ...
Mi történt 1848.máreius 15.~?
A bécsi funadalomlúreffiztöozŐ hatással voltamagyarrndikális ifjakra is. 15.-énaPilvax kör
tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári pállal elhatározták, hogy maguk
szereznek érvényt a sajtószabadságnak Alig néhányan indultak el Landeret Lajos és
Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol oenzúra nélkül kínyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi leIkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t Délután
nagygyülést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt
felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a
Helytartótanáccsal elfogadtássák követeléseíket Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül
győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon
bocsátották.
Községünkben
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú
Művész.etoktatási Iskolában rendezett ünnepségen, valamint a Református templomban
tartor istentiSzteleten emlékeztünk meg a forrndalom és szaOOdságjlarc évfordulójáról.
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Községünkben, 2001-ben 13 jegyespár
fogadott örök hűséget egymásnak

2001. évben született csecsemők

László József
MoldovánMihály

Szabó István

!

átyók Tamás

hi Erzsébet

Molnár Lász1ó
l.akatmImre

akab Edit Franciska
~Aranka
r-~-m-ogyI-'
J.s()-tt---~IaCZJ<ó Katalin

2001-ben 38 polgárunk

hunyt el.

Szűzvainé Tanicsár Jolán
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Kérjük, hogy a szavazatszámláló bi- A szavazókörök helye, címe, vaJazottság rrumkájának megkönnyítése mintterületi~
érdekébenaz Értesitőr is szíveskedjéka '
1. számú szavazókör:
;szavazásra magával vinni, ennek be.mutatása azonban nem teltételea szaA Magyar Köztársaság Elnöke a soron, vázásnak
Címe: NyíIbogdány,Gyár utca
:következő országgyűlési képviselő- ;
28.(ÁltalánosIskola)
'választások első forduIóját2002. április7.: A személyazonosságigazolása után a
DaRiára második fordulóját 2002. ápilis: szavazatszámlálóbizottság két szava- Területibeosztása:
21. napjáratűzteki
' zolapot ad át a választópo1gámak.Az
Ady köz,
,egyik szavazóJapaz országgyűlési 05.
Ady Endre utca,
2002. február4-e és 8-a közöttmindenvá- : számú egyéni választókerület,a másik
Állornáskert,
lasztójogosultértesítéstkapottarról,hogy a .szavazólap az országgyűlési területi
Bessenyeiutca,
választ:óknévjegyzékébefelvették Az Ér-: választ:ókeIi.ilet
szavazólapja A szavaDomb köz,
tesítőtartalmazzaa szavazáspontos helyé-:zólapokat a szavazatszámlálóbizottság
Gyár utca,
re és idejére vonatkozó információkatis. a választópolgárnak történő átadása
Gyártelep,
A választásonjelöltet ajánlaniaz Értesítő- előtt bélyegzőlenyomattal látja el. A
Kéklő, vasútiőrház,
vel együttmegkapotthivatalosAjánlószel- szavazólapátvételéta választópolgára
Mitrótanya,
vénnyel2002. március l S-iglehetett.
névjegyzéken aláírásával igazolja A
Nyárfautca,
szavazatszámláló bizottság szükséges
Stirnatanya.
A szavazás 6.00-tól 19.00óráig tart. Sza- esetén megmagyarázza a választópolVasútutca,
vazni kizárólag személyesen, a választó- gámak a szavazás módját A szavazóVáci Mihályutca
polgár értesítőjén feltüntetettszavazókor- lap kitöltéséhezszavazófülkeáll a vá2. számú szavazókör:
ben lehet. Aki a szavazás napján lakóhe- lasztópolgár rendelkezésére. A szavalyétől távol, de Magyarországontartózko- zólap kitöltésénekidejealattcsak a szadik, a lakóhely szerint illetékesjegyzötöl vazó tartózkodhat a szavazófulkében Címe: Nyírbogdány,Fő utca 16.
kapott igazolás birtokában más szavazó- Ha azonban a választópolgárnem tud (ÁltalánosIskola,számítástechnikai
körben is szavazhat Igazolást- az elsőés a olvasni, illetőleg testi fogyatékossága terem)
második forduIóra egyaránt - levélben vagy valamely más ok akadályozzaa
2002. április3-ig, személyesen2002. ápri- szavazásban. akkor más választópol- Területibeosztása:
lis 5-én~nteken) 16.00óráiglehetkémi. gár - ennek hiányábana szavazatszámAlkotmányutca,
Iálóbizottságkéttagjának- a segítségét
Honvéd utca,
Mozgásukban gátolt választópolgárok a igénybeveheti.
Kölcseyutca,
jegyzötöl. illetőlega szavazatszámlálóbíPetőfiutca,
.zottságtól kérhetik mozgóuma kiküldését A jelöltre szavamijelölt, listaneve alatRácz kert.,
,Azok a hajléktalanok,akik rendelkeznek ti, rnelletti,vagy feletti körbe tollal írt
Rákócziutca,
településiszintű lakcímmel Nyírbogdány, két, egymást rnetsző vonallal lehet (pl.
Szabadság utca,
Fő utca 16. szám alatt (Általános Iskola, X, vagy +).
Táncsicsutca,
:számítástechnikaiterme)002. szavazókör-:
Új utca,
.ben szavazhatnak.
:Ha a választópolgára szavazólapkiölVajastanya,
tését elrontotta,a szavazatszámlálóbiVasváriPál utca,
Szavaznia következőigazolványokbemu- .zottságtól a rontott szavazólapátadása-.
Vörösmartyutca
:tatásávallehet:
I val új szavazólapotkérhet. A szavazó3. számú szavazókör.
,
:lap kitöltéseután a választópolgárbori- Az érvényes lakcírnet tartalmazó sze- tékba teszi azt, és a szavazatszámláló
mélyazonosítóigazolvány,vagy
1 bizottságelöttiumába helyezi.
Címe: Nyírbogdány,Fő u 3.
Lakcímigazolványés
A választásokkalkapcsolatos tudnivá- (Általánosfskola)
aj személyazonositóigazolvány,vagy bJ lókról a PolgármesteriHivatalban műútlevélvagy,
ködő választási információs szolgálat-:TeIi.iletibeosztása:
c./ 2001. január l.ét követően kiállított tóI kérhet bővebb felvilágosítást.
Allami GaWaság,
vezetőiengedélyvagy
Csontostanya, ,
Választási tájékoztató a
választópolgárok számára
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díj elnyerésére beadott pályázatokat
bírálta el. Ezen az ülésen 13 tanulót részesített tanulmányi ösztöndíj támOg;l-.
Általános tásban 2001. évben összesen 35 tanuló
kapott tanulmányi ösztöndíj támogatást.
· 429.6OO.-Ft összegben

3. számú SZ1lvaza1SZámlálóbizott-

Dózsa György utca,
Főutca,
Fried tanya,
Haifa tanya,
Kecces tanya,
Kéki utca,
Kossuth utca,
Kőrösi Csoma S. utca,
Sényői utca,
Tihanyi kert
Zsák utca.

Címe: Nyírbogdány, Fő utad.
Iskola
Elnöke: Papp László
Enökhelyettes: Simon László
Tagjai Boda Éva
Molnár József~1SZP delegált
Dókus Emőné FIDESZ~1-1DF delegált

Az országgyűlési
képviselőválaszíás lebonyolításában
közreműködő szavazatszámláló
bi. Jegyzőkönyvvezető:
· zottságok:
Törő Lászlóné köztisztviselő
1. számú SZ1lva.zatszIDnIálÓ

A közalapítványt Dr. Békési Gábor
önkormányzati képviselő valamint az
OTP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága támogatta anyagilag

Gyár utca_?8 .
Helyi választási iroda címe:
Polgármesteri Hivatal
Nvírboedán
?
JUVVSUW'~' Kéki u z.

A kuratóriwn a közalapftványi támogatóknak, valamint a személyi jövedelemadó l %..át felajánló választópolgároknak köszönetet mond.

Elnöke: Varga Lajos
Elnökhelyettes: Földiné Pethő Zita
Tagjai: Bíró Tibor
Telefon/fax: 42/ 232-021
Furkó Károly - MSZP delegált Telefon: 42/ 532-423
Kulcsár Sándor 42/ 232-020
FIDESZ-NIDF delegált
----------TáiékoztatóNyírbogdány~T~
Jegyzőkönyvvezető:
h~
Ilyés Gábor köztisztviselő
Gyermekeinek TanuJásáért ~
I

Működési kiadásokra a közalapítvány
41.841.
-Ft -ot használt
fel
(könyvvizsgálói díj, bankköltség).
A közalapítványi vagyon növekedése
az alapító okiratban foglaltak szerint
200 L évben 363.419. -Ft volt

~

2.

•Címe: Nyírbogdány, Fő utca 16. ÁJ.
taIánOS Iskola
:Elnöke: Lénárt Sándorné
Elnökhelyettes: Kovács József
•Tagjai: Kazinczi Józsefné
Molnár Mihály MSZP delegált
Gosztenyi Sándorné FIDESZ-NIDF delegált
i Jegyzőkönyvvezető:

:
•

Orosz Sándorné köztisztviselő
_

2001. évi revékenységéról

számú SZ1lva/i3lsziunláló

évben

A bevételek közül kamatbevétel:
246.952. -Ft
Közalapítvány támogatás:
342.262. -Ft :
·Állampolgárok által felajánlott
.
·SnA:
179.465.-Ft

Helyi választási iroda vezetője:
Tóth Ferenc Nyírbogdány
községjegyzője

bizottság:

, Nvírboedán
cnne:
JUVV~J.y,
Általános Iskola

A közalapítvány
2001.
768.679. -Ft bevételt ért el

;A Közalapítvány kuratóriuma 2001. évben négy alkalommal ülésezett 2001. Az alapítvány vagyona 2001. CJerern,:
február l S-én a kuratórium megtárgya1ta ber 31-én 3.032 e Ft volt
a kö2alapítvány 2(XX). évi tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta
Közalapítvány Kuratóriuma :
2001. február 22-én a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú .
.Művészetoktatási Iskola támogatási ké. relmét bírálta el. A kurntórium angol és
i német nyelvi versenyen részt vevő 16 I
;tanuló nevezési díjára 9.6OO.-Ft támoga-:
tást biztosított. 200 1.június 2O-án a kura- :
I tórium tanulmányi ösztöndíj elnyerésére
I beadott pályázatokat bírálta el. 22 továbbtanuló diák részére biztosított tanulmányi
l ösztöndíj támogatást 200 1. november 9én a kuratóriwn ismét tanuhnányi ösztönI

I

i
I
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sére vonatkozó tervek megrendelésé. vel. Az engedélyezési terv elkészült, és
:Nyírbogdány Község önkormányzati; amennyiben lehetőség nyílik, úgy a teI Képviselő-testülete 2002. évi munkáját tőtér beépítése és tantennek kialakítása
I február 1~ kezdte meg. Ezen az ülé- céljából pénzügyi forrás megszerzése
! sén számos témában hozott fontos dön- érdekében pályázatot fog beadni az ön, téseket.
i kormányzat.

-----

követelmény rendszerének
6) A testület az országgyűlési és önkor- ,
mányzati képviselő-választások lebonyelitása céljából szavazatszámláló !
bizottságok tagjait és póttagjait megválasztotta.

i
i

A testület elfogadta 2002. évi múnka-14) Takács Rita Kick - Boksz magyar 7) A képviselö-testület megalkotta az;
tervét Munkatervébe 7 ülést tervezett i bajnok, VB 3, EB 3, Europa Kupa önkormányzat 2002. évi köl1ségvetésé-!
·be, 26 napirend tárgyalásával.
győztes élsportoló, NyíIbogdány köz- ről szóló rendeletet Az önkormányzan
ség lakója számára -elismerése jeléül, 2002. évi költségvetésének: kiadási és i
! Következő fontosabb döntéseket hozta: i élsportolói tevékenységének támogatá- bevételi fóösszege 462613 e Ft. A költ- :
I sára a 2002. február 23-án Nyíregy- ségvetés fóösszege azért ilyen magas,
: 1) A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó: házán megrendezett Kick Boksz női mert a szennyví~
megelőle-I
i Egyesület
parancsnoki tisztségéveI i profi világranglista rnérkőzése alkalma- gezert sajáterő és AF A 2001 _ évről át- '
Mencsik József Nyírbogdány, Kéki -val 50.000.-Ft szponzori támogatást húzódó részét is tartalmazza A költségutcai lakost bízta meg.
nyújtott a testület A pénzösszeget vetés biztosítja az önkormányzat köte. Tanicsár Miklós polgármester adta át a lező feladatainak ellátását, valamint az
2) A szociálisan hátrányes helyzetben sportolónak.
önkormányzati intézmények működéélő családok felgyülemlett ivó-, illetve
sét A költségvetés kiadási fóösszegészennyvíz díjtartozásának megfizetése 5) A képviselő-testület a polgármesteri 0Cn szerepel a Vörösmarty, Petőfi, a
elősegítése érdekében a képviselő- hivatalra kiterjedően - a köztisztviselők gyártelepi 883.hrsz-ú névtelen, Nyárfa,
testült csatlakozott a .Rászorulók Életé- egyéni teljesítmény követelményének Ady Endre, valamint a Kéki, Alkotnek Segítése" (RÉS) Közalapítvány- alapját képező - 2002. évi kiemelt cél- mány, Zsák és Kőrösi Csoma Sándor
· hoz.
jait meghatározta. A kiemeIt célok a utcák felújítási és építési munkálataiEzt a közalapítványt Nyíregyháza Me- . következők:
nak kiviteli költségeit, valamint az Ady
gyei Jogú Város Közgyűlése 1995-ben : - a 2002. évi országgyűlési és helyi köz és Domb köz útépítési tervezési
hozta létre. A Nyírség- víz RT kötele- . önkormányzati választások sikeres és költségeit
zettséget vállal am, hogy az ellátási. hatékony lebonyolítása,
területén működő és CSatIakOZÓönkor- a hivatali munkafolyamatok a Mi- 8) A képviselö-testület Nyírbogdány
mányzatok vagyoni hozzájárulásával nőségi Kézikönyvben megfogalmazott Község Tehetséges Gyermekeinek Taazonos mértékben növeli az alapitvány : minöségbiztosítási követelményeknek nulásáért Közalapítvány 200 1. évi tevé- .
részére eddig is ny@ott anyagi támo- I megfelelő ellátása,
kenységéröl szóló beszámolót megtár-:
· gatását, így lehetövé válik a szociális
- települési és önkormányzati intéz- gyalta, azt elfogadta, valamint a közala- .
rászorult háztartásokban már felhalmo- ményi fejlesztéseket elősegítő pályáza- pítvány 200 1. évi közhasznúsági jelen- :
zódott ivóvíz és szennyvíz díjtartozások I tok figyelemmel kísérése és szakszerű téstjóváhagyta.
túlnyomó részérek átválJalásám A tá-: előkészítése,
· megatás feltétele: az adós kérelmet ad
- a 2002. évi önkormányzati költ- 9) A testület agyennekjóléti és gyer-.
be, és részletfizetési SZeTZŐdéStköt a ségvetés takarékos végrehajtása,
mekvédelrni ellátásokról szóló mooo.
Nyírségvíz RT-vel és az első részletet
- azállarnigazgatásieljárásá1talános
(II20.), a szociális ellátásokról szóló
befizeti. Az alapítvány kuratórium az szabályairól szóló 1957. évi N.tv. vég-· 612000.01.1.) számú rendeleteit módo-:
; adósság 30 o/o-áigad támogatást. Csak rehajtásához kapcsolódó ügyintézési sította. A módosítások lényege, hogy I
;a két évnél nem régebbi adósságra ad- határidők betartása,
az önkormányzat által folyósított kiegé- ,
, nak támogatást, a kamatokra nem A
- az ügyintézésre vonatkozó anyagi szítő családi pótlék, ápolási díj, rendsze- i
I két évnél régebbi tartozásokat ki kell és eljárási jogszabályok betartásával res szociális segély, idöskorúak járadé- i
fizetni.
naprakész információk birtokában ho-, ka, jövedeJempótló támogatás, stb. a;
zott döntések, intézkedések törvénye- jogosult részére a tárgy hónapot követő:
3) A testület felhatalmazta a polgár- sek, gyorsak és pontosak legyenek.
;hónap 5. l1aP.iáiglakossági folyószám- i
mestert a Kazinczy Ferenc Általános
.
lájára kerül utlJásra
i
· Iskola, Szakiskola, és Alapfokú Művé- Meg kell felelni a törvényesség, ered: szeoktatási Iskola tetőterének beépíté- : ményesség és hatékonyság együttes
i

I

I
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A lakásfenmartási támogatás iránti kéreimeket pedig min- Tájékoztató az ebek kötelező védőoltásának rendjéről
den év június 30-ig lehet beadni. A képviselö-testület 2002.
március 21 -én rendkívüli ülést tartott, melyen a következő Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az ebek veszettség elleni
napirendeket tárgyalta meg:
.kötelező védőoltása
: 10) Megtárgyalta a Községi Könyvtár és Művelődési On-:
2002. április 15-én (hétfön) lesz.
vezetői álláshely betöltésére vonatkozó előterjesztést A
napirend előzménye, hogy a képviselő-testület 200 1. no-. A faluban délelőtt 8-10 óra között, a gyártelepen 13-15 óra
vember 29-én a Községi Könyvtár és Művelődési Otthon - .között.
· vezetői álláshely betöltésére pályázatot írt ki. A pályázati
felhívás a Kulturális Közlöny 2002. év 1.számában 2002. Az eb tulajdonos köteles: minden három hóraposral időjanuár 3O-án jelent meg, így a pályázat benyújtásámk határ- sebb ebet veszettség ellen beoltami.
ideje 2002. március 4. t18P.Íavolt A vezetői állásra három
pályázat érkezett A pályázatokat egy szakmai bizottság, Az eboltáskor az eboltási könyvet a tulajdorosnak magával .
· valamint a képviselőt-testület Oktatási, Kulturális és Sport kell hoznia
Bizottsága véleményezte. A vezetői álláshely betöltésére
beérkezett pályázatok közül a pályázati kiírásban szereplő Az oltás díja: l.000.-Ftleb.
feltételeknek csak egy pályázat felelt meg. Egy pályázó mivel megfelelő szakmai gyakorlata nincs - megbízása ese- Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy amennyi ren az eb
tén a Nemzeti Kulturális örökség Miniszterétől a képviselő- kötelező védőoltását elmulasziják, ÚiY szabálysértési eljátestületnek felmentést kérbeten volna Végül is 5 évre terje- rást indítok, illetve folytatok le az ebtulajdonossal szemben
dő vezetői megbízásta nem került sor, mivel a képviselő·testület minősített többségű szavazatát egyetlen pályázó sem
Tóth Ferenc
kapta meg Tekintettel arra, hogy a művelődési ház felújítáJegyző
sa rövidesen befejeződik, ezért a munkálatok figyelemmel----------------kísérése, berendezések beszerzése, stb. miatt vezető megbíMegújult a Székelv Kastélv
zása indokolttá vált, ezért a képviselö-testület 2002. apilis ltől 2003. március 31-ig a Községi Könyvtár és Művelődési Az elmúlt tel évszázadban a Székely kastély adott otthont a
Otthon vezetésével ifj. llyés Gábor Nyíregyháza, Korányi út Községi Művelődési Háznak. Sok-sok nyírbogdányi fiatal
42. szám alatti lakost bízta meg
szerepelt annak színpadán, táncolt a bálteremben, és nézte
.
az abban vetített filmeket Helyt adott az épület tanteremnek
ll) A képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi zár- és könyvtárnak
Jól szolgálta a fiatalok tanulását,
számadásának elfogadása előtt az önkormányzat 2ep 1. évi közművelődését, szórakozását
költségvetéséről szóló, többször módosított 1/200 1. (Ill.l.)
számú rendeletét módosította Ugyancsak módosította az Az épület állaga azonban az utóbbi évtizedben annyira:
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szaba- leromlott, hogy az eredeti rendeltetésének megfelelő.
1yarro
" 1szo' ló,
használatára alkalmatlanná vált Ezért. megterve:ztettük
az
.
módosított 12/1994. (IX20. ) számú rendeletét
épület külső és beISÖ feliYítását, mely költségeinek SOO/o-át
pályázarokon elnyertük

! hon

12) A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkor- .
mányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdí- 'Pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális örökség'
jának megállapításáról szóló, több-ször módosított önkor-.' Minisztériuma által a helyi védettségű épületek felújítására!
mányzati rendeletet
! kiírt pályázati felhívásra, a Megyei Területfejlesztési Tanács ~
,
:által a középületek felújítására kiírt pályázati felhívásra, és az !
:Ezt követően önkormányzat tulajdonában tulajdonáOOn álló, i Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére.
I
,vállalkozói vagyonhoz tartozó ingatlan elidegenítéséről dön- I
,
I
tött, majd könyvvizsgálónak eseti megbízást adott az önkor- A felújítás egyben bizonyos belső átalakításokkal járt. Igy'
mányzat 200 1. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálat- i reprezentatív kongresszusi termet- házasságkötőt -1
ára.
I alakítottunk I?, melyet a bogdányi Orosz István ;
Tóth Ferenc 1 festőművész Ur által adományozott a község történetét i
Jegyző
I feldolgozó festmény - pannó - díszít
I

i

6

Meg4jítottuk a könyvtártermet, a báltermet és a szín~:
Az1 mondta, nem járul hozzá műveinek 4jra ~
Megfelelő szociális létesítményeket alakítottunk ki és megol-I ameddig az utolsó szovjet katona el nem hagyja!
dottuk az épület fűtését
hazánkat. Ezt már nem élhette meg, mert 1989-ben 1
önkezével vetett végett életének.
I
:A felújított épületet 2002. május l-én ünnepélyes keretek Napjainkbm regényei a könyvek ~án
elökel~ I
i közt adjuk át használatra a fiataloknak.
helyet foglalnak el: Eszter hagyatéka, Egy polgár I
:.
vallomása, A gyertyák csonkig égrek, Füves könyv,
:Bízzunk benne, hogy a megúiuít Művelődési Ház évtizedeken Válás Budán, Ég és föld
.
I
! át jól szolgálja telepüíésünk fiataljainak művelődését, szórako- Miniszterelnökünk 2002. január 14-én a londom Magyar
;zását
Kulturális Intézet meghívására részt vett A gyertyák I
.
1
;
Tanicsár Miklós csonkig égnek című művének angol nyelvü bemutatóján. ;
Polgármester
I A sok megindítóan szép Márai mű közül a Füves I
I könyvet ajánlom elolva.sásra.Egy helyütt azt, a műfaji
meghatározást olvastam. pIÓ23Íepigrammák. Es milyen
igaz! . Tömören, olykor csattanósan fejez ki egy !
gondolarot,de nem versben, hanem '~
.
Füves könyv... "Olyasféle ez a könyv, mint a régi fiives
Márai Sándor: Füves könyv
,könyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a·
.
:kérdésekre, mit is kell tenni ha valakinek a szíve fáj, vagy
· Egy könyvajánlás kapcsán minduntalan gyennekkon emlékek elhagyta az Isten."
·tolulnak.gondolataimba
. Ez a könyv a lelkekre gyógyír. 202 féle gondolat az
A 60-as évek hosszú nyarai ragymamámnál. Az utcai: emberi lét alapigaz- ságáról Segítség annak, akit elárulszobámban a két ablak között álló kaszni fal~ simuló be~ ! tak, akit megbántottak, akit a gonosz ság csalt lépre. Szól
oldalán katonás rendben sorakozott a házban fellelhető: a boldogságról, az igazságról, és ami mögötte van., az
regyvenkötetes Nagy asszonyok élete, a Budapest album emberi érzékeny- ségről,a barátságról,az ünnepekről és a
191~L az 1848-49-es szabadságharc képeskönyve. Az. hétköznapokról. Arról, hogy mi dolgunk a földön, arról,
erdélyi Helikon íróinak antológiája, Jókai és Mikszáth: hogy senki- re sem lehet számítani. Ezt a" gyógyszert"·
· regények, és a nagy könyvek között megbújva egy
kony, csak egyszer kell megvenni és egész életünk során,
kis méretü, Márai Sándor: Egy polgár vallo~
"Az1 a gyógyit bermünket: megnyugtat, felemel, erőt ad, kedvet
könyvet csak egyszer vettem a kezembe, mert túl suru soros I csinál,elgondolkodtat,megerősít
volt, és teli számomra sok ismeretlen és érthetetlen szóval.
:A 188 gondolattal ajánlom ezt a könyvet '
· Sokáig ennyit és nem többet jelentett nekem Márni Sándor.
mindannyiuknak.
Amikor a rendszerváltás után Márai örökösei elkezdték 4jra
188
kiadatni az író műveit az elsők között vettem meg a fentebb
· emlitett 'yt.
I
,
re~"
"
I
Arról, hogy nem szahad meglepődni
Nagymamámtól mar nem hozhattam el, mert egy erőszakos i
I
régiséggyűjtő sok évvelezelőtt elvitte tőle a fiuagott órával, a 1 "Meglep, mert egy emberből kibuggyan az aljasság mint.
patinás pipákkal (még dédnagYapíméi voltak) és a "i a varangyból a méreg? De gondold csak meg, mifole ez;
húzogatós" porcelánlámpával együtt.
I az ember? Milyen torz, milyen erőtlen, mennyire csak a i
:Márai Sándor 19OO-OOnszületett polgári családban Már I gyíIlölet és irigység az ereje? Töröld le a váladékot; mely'
i fiatalkorában is éveket töltöttkülföldön, ahorman szorgalmasan arcodra .fröccsen/, ne taposd el a varangyot, mert cipőd
:tuc:Jósítottaaz éppen aktuális kiadóját Aztán 1948-tml előbb I bepiszkolod vérrel és gennyel. "
i Svájcba, majd Olaszországba ment 1952-ben New Yorkban
:teleredett le. 19~7~ am~.
állampol~ lett~ 19~
I
Margittairé Horváth Ágres
:forradalom megénntette, de Munchenbe erve mar a szo'1et I
:csapatok bevonulásának híre várta. Azután még tíz évig OlaszI országban élt, 1979-tólhaláláig pedig san Díegóoan Eletérek
1 utolsó éveit szegénységben, betegségben töltötte.
Írásait a liberális polgári gondolkodásmód ~a át Megvetette
a törnegkultúrát kiszolgálókat, ostorozta a giccset és a
reklámot.
l'

I
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1 A tojás

J_e_le_S_Ü_"_"_e_p_e_k

fózése

Csak friss tojást főzzétek meg A főzővízbetegyetek sót
vagy ecetet, a megrepedt tojások nem futnak ki. Festeni
.Szépen kérem az anyját, és díszíteni ugyan nem lehet őket, de az ünnepi asztalra,
Adja elő a lányát,
azonnali fogyasztásramegfelelőek Fornís után 10 percig
Hadd locsoloma haját! főzzétek a tojásokat. Amikor rnegfotteka tojások, azonHadd nőjönnagyra,
nal hűtsétek le hideg vízzel mert így könnyebb lesz
Mint a csikófarka,
maid meghárnozni. A megfestett, megírt tojásokat ke~Még annál is hosszabbra, jétek be zsírral vagy olajjal, mert így a tojás pórusarn
Mint a Duna hossza!
nem tudnak behatolni a rnikroorganizmusok, emellett
Szabad-élocsolni?"
szép fényesek lesznek
Húsvét

I

A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk a Hús- Tojásdíszítési lehetőségek
vét, ami a keresztény e~OOn
Kri.~ ~el~
Festés
.
ünnepe, egyben a tavaszvaras, a tavasz eljövetelénekúnnepe lS.
. Ma már sokféle kiváló festéket lehet kapni a boltokban,
Az ünnepről
. ,
ami megkönnyíti a tojásfestést,érdemes azonban kipróA Húsvét minden évben más-más napokra ~ ugyneve~ bálni a hagyományos festésieljárásokközül is néhányat.
mozgó ürmep. A tavaszi napéj-egyenlőség(rnárclU5.21.-e) utam Talán legismertebb a vöröshagyma héjával való festés.
első holdtöltét követő vasárnapon és hétfón ~ljük.
(A naJ?"" A hagymának a száraz,színes külsőhéját kell összegyiijéj-egyenlőség minden évben kétsze; for~~ elo, tav~.
es teli, jó sokat A festés alkalmával a hagyrnahéjra öntseősszel. Ezeken anapokon a nappal es az éjszakahossza kozel tek-vizet, szülői felügyelettel forraljátokfel és ebben a
azonos. A tavaszi napéj egyenlőség után egyre bosszabbak lében ázassárok az előzőleg keményre főzött tojást, ami
lesznek a napok, míg az őszi napé] egyenlőség után az éjszakák így barnás színű lesz Minél tovább hagyjátok a festőléhossza növekedik.)
,
"
ben, annál sötétebbre színeződik a tojás. Száradás után
A Húsvét magyar neve arra utal,hogy regen.,a 40 napon at tarto olajjal YaoOY szalonnabőrrellehet fényesiteni.
böjt után ekkor ettek először húst az emberek, "hús vettek magukhoz". A böjt során csak hús ~lkül készült ételeket ehettek, Írás
kivétel volt a hal, amit lehetett fogyasztaru. _
A Húsvét nem ~ ~' ~
~ ~l,
áll? ~ro~
Az írott, vagy hímzett tojást is könnyen elkészíthetitek,a
ma ~ csak a Húsvétvasárnapot es a I:Iusv~
ünoepeljük festéken és az anyukatok segítségénkívülegy -lehetőleg
orszagosan. Ezeken a ~ko~, rne~~tt.
eteleketfo~asz- méhviaszból készült gyertya _,és egy pálcika kell hozzá
tanak az emberek: kalác~~ tojast,bárányhústill~~. SO~ , Azok, akik művészi szinten foglalkoznaka tojásdíszítés-.
A Húsvéti;<>z:~ SZ~ IS ~~
amelyek,közüll~b
sel írókát használnak, innen a technika neve. Az íróka
ism~ a husv~ ~YtlSZlhom ~ándé~ (ez a var~~l
,teTJedt egy fémcsövecske, amit hozzáerősíterek egy pálcikael ~abb kel~) es a locsolkodás, ann nagyon regi, általánosan hoz, ennek segítségével rajzolnak mintákat a tojásra. E
elterjedtszokás volt
nélkül is lehet írni a tojást, arra kell csak vigyáznotok,
Tojásdíszítés
hogy a viasz folyékony maradjon (ezért kell a szülői
Húsvét alkalmával szinte mindenhol festenekvagy díszitenek .segítség, egyébként pedig tojást festeniigazán csak töo:tojást.Kerülhet az ünnepi asztalraés leheta locsolókajándéka 'ben jó!). A viasszal raizoljatok a főtt tojásra díszítést,'
. is. Készülhet rótttojásból ezt elfogyasztjákaz ünnepek alatt,és .ezután fessétek a kívánt színre.A [esték nem fogja meg;
díszithetnekkiflYttojást, amit általábana következőHúsvétig ;a viaszos helyeket, a festés után ezek világosak marad,megőriznek A tojás lehet egyszínű,általábanpiros(kék, sárga, nak Ha nagyon ügyesek vagytok,a viaszt le is kaparhat- ;
i zőld -és arnilyerrrea festőlé sikerül),de lehet különféle
'játok a tojáshéjról, akkor még szebben kirajzolódik a;
:technikával készített díszes, rajzos is.
.rnintátok. Aki nagyon ügyes, személyre szóló mondatot
!
1 is írhat a tojásra
I

!

Hogyan lehet megállapítani, hogy

trns a tojás?

;;..,.

,

'.

.,

'r

.

_

:Ha megrázzátok a !1Yerstojást és annak belsejecsak alig mo- . I Ve~ meg egy ~o~.
a tOJas~estést~sak,nagy?n,tISz
zog, a tojás fuss. "Uszópróba": a nyerstojásokat tegyétekannyi ! ta kézzel lehet vegezm, mert akkor lesz igazán szep.
I
. sós VÍZbe, hogy bőven ellepje.A frisstojások Iesüllyednekaz I Kérj segítségetanyukádról!
edény aljára, a régebbi tojások felemelkedneka víz felszínére.
8

Húsvéti receptek

, Batiko~
I Vannak

olyanok is, akik úgy gondolják, nem tudnak ügyesen rajzolni, nekik sem kell lemondani a díszes tojásról, ők
Imegpóbálkozhsmek abankolással Ehhez a már ismert toi iásfestő 1 lo túl ' érdek! . \atú 1 1 k eszüksé
IJsek.~a
~
~:' ~
~:~
U=lehet 1-- ~
1-"" ",OlUXUt,
me
~gYt!J
i teni. A főu tojás héjáJa kell ezeket a leveleket rákötni, erre
: legj.obb,~goldás e~ rossz: ~~~
Ezután l~ a.tojást ! ~snyást~I',leve1estöl- a toJ,ásf~ l~n megt~. A: level helye világos marad. Száradás utan vedd le a tojásról a
kötést, és Tényesítski a művedet. Ennek a technikának a titi ka az, hogy szorosan legyen a levél a tojásra rögzítve.

i

jogburtos uborkasaláta
s tr
'.1 '1. dl i gh
"
I rtozzavaiok:
5 JO urt, 70 dkg kígyóuborka. so,4 gerezd
I fokhagyma, csipetnyi őrölt fekete bors, 1 citrom leve, 1 csoIk
kapo 1 kkáskanál
'
,
.xor
r, mo
mustar.
,
! A joghurtba a finomra vágott kaprot meg a mustárt beleke- ,
:verjük, megsózzuk, megborsozzuk, a zúzott fokhagymával, !
citromlével ízesnjük, Az uborkát apró kockára ' iuk
I
.saláta levére kevej ük. 1 órára hűtőbe tesszük, h: az ízek '
:összeérjenek.
!
,
'
!~~
I
1
·Igen szép és különleges a csipkemaradékokkal történő díszí- ;
( 09 kcal) !
tés. Rövidáru boltban lehet vásárolni csipkéböl készült kesCsodadiós
keny díszítő szalagokat Ezeket egyszerű ragasztóval kell a
;Ho-ávaiók: (mértékegység egy tejfölös pohár) 1 pohártejtojásra erősíteni. Ez a technika legszebren a festetlen tojásföl, 1 pohár joghurt, 1 pohár kristálycukor, 1 pohár porcuhéjon érvényesül.
kor,2 pohár réteshszt, 2 pohár őrölt dió, 2 mokkáskanál szódabikarbóna, meggybefőtt
- Folton-folt
Ehhez a technikához hungarocellból készült tojásfonna, egy
éles kés, olló és sok szép színes anyagmarndék szükséges.
Egy mély tálba mindent jól összekeverünk Egy közepes
Anyukádat kérd meg, hogy a hungarocell tojásba vágjon
méretű tepsit kikénünk rnargarinna1,és a tésztát beleönqük
keskeny vonalakat, ezzel a tojást több részre lehet osztani. A A meggyet a tetejére szórjuk és megsütjük. Porcukorral is
részek forrnájánál kicsit nagyobb anyagdarabokat vágj ki, és megszórhatjuk a tetejét, de szebb, ha csoki-mázat készítünk
, ezek szélét -anyukád segítségével- nyomkodd a tojásba -vá- rá A tortabevonót 4 kanál olajban felolvaszjuk és a süti be·gott ,résekbe.Az anyag ráfeszül a tojásra, egyúttal bevonja
vonjuk vele.
(184 kcal)
azt. Igy különleges, időtálló tojásokat készíthetsz, ami a szo- :
Túrótorta
00d dísze is lehet amellett, hogy kitűnő ajándék a locsolóknak.
:Hoc=ávaiók: 50 dkg túró, Y2 Ráma, 30 dkg porcukor, 5 to- '
'jássárgája, 1cs. vaniliáscukor, 5 kávéskanál zselatin, 1.5dI
:forró tej, Y2 cs. gyümölcszselé.
:Húsvéti szokások
Fokhagymás-
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A rámát, a cukrot, a tojássárgáját habosra keverjük Utána
·Húsvét hétfójéÍl délelőtt a fiúk felkeresik az ismerős lányo- ' beletesszük az áttört túrót A zselannt 1dl hideg vízzel cso· kat, asszonyokat és illatos vízzel meglocsoljak őket, hogy, ~m~
keverjük, és ezt fel~ük a forró tejjel. Ezt hozszépek és egészségesek legyenek egész évben. A locsolást ! ~eveIJük a túrós IIl3SS2áhozKivajazon tortaformába önt,mondókával kísérik A lányok köszönetképpen ajándékot I jük és a híítöbe tesszük megdennedni. Ha megdermedt kiadnak, ez a saját kezűleg készített hímes tojás, amit ma már rakjuk a ~ét gyümölccsel és a gyümölcszselét a tetejére I
sok helyen felváltott a csokoládéból készült tojás Ya::,oy nyu- ömjük,majd visszatesszük dennedni. Kb. 2 -3 óra alatt lehet
. fi
II elkészíteni .
I
SZl gma
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A fenti két ételt a cukorbetegek is fogyaszrhaíják, a kalória
egy adagra vonatkozik
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MINDEN KEDVES NYÍRBOGDÁNYI LAKOSNAK
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
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Vass Emese Agota ;
családgondozó
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NEM MINDIG IDEÁllS VISZONYOK KÖZÖTl'
DOLGO~
DE NAPONTAAZ ÉLEI'
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ÉSZREVÉl1EN,PICINYCSODÁlTÉUÜKÁT
ÓVODÁSAINK KÖRÉBEN.

fákat, és elleshették egymástól a jelrnezkészítés fortélyait A "
pillangók" is ezer színben pompázak, majd együtt mulattak a
tarka pillék a csíkos kisméhecskékkel !Köszönjük a szakács
néniknek a habos - farsangi fánkot' Köszönjük a kedves szülőknek a szebbnél""':szebb jelmezeket!/
Sérült gyermekek farsangia

i

i Páljxízatok

Debrecenben 50 sérült gyermeknek szerveztek feledhetetlen
·Két pályázat elnyerésevel bővítettük inté'lményeink esz- pillamtokat bábozó óvónőink. Dolgozóink által készített aján- '
i közkészletét Tartós, esztétikus, sokoldalú fejlesztést biz- dékokkal a kedveskedtünk az .Imánuel Refonnátus Gyennek-I
:tosító játékszereket vásároltunk, valamint az óvónők otthon" lakóinak..
:munkáját segítő magnókészülékeket Az óvoda egy dol,gozója adla be a pályázatát személyi számítógép vásár- Rétközi Néptáncos Vetélkedő" Óvodásoknak
lásra, amelyet jelentős állami támogatással és önkormányzati segítséggel sikerült megnyernie. A számítógép. Március 21-én a .Kaneás" és "Pillagós"CSOJX>l1jaink
lányai és
•jelentősen meg fogja könnyíteni intézményeink feladat- :bábozó -táncoló óvónöink együtt nyitják meg a rétközi népt.án- :
·,e llátását
ii eos ta1álkOLVl.
,...!,,+
~
=
ti

Kereszténvfoglálkozások

,Nyári takaritási sziinetek

E tanév kezdetétől a községi ovi két nagycsopornéban, A S2iilőkszabadságának előre tervezése mian időben közöljük: ,

Angya10ssyné Geríiczki Katalin református tiszteletes "
áhítatot visz" a legkisebbek életébe Csupá-mosoly .: 2002. július 1 - 30: gyári óvoda takarítási szünet miatt záregyéniségével, játékosan közel került a gyerekekhez.
.va.
·
:2002.
augusztus 1- 31: központi óvoda takaritási szünet mi-: ,
,
,
·zenés Táncfoglalko-..ások
.att zarva.
:2002. jamárjáról az együtt-tárcolés örömét, a zenés
mozdtdatok nyújtotta harmóniát ~ük
meg a közsé·gi óvoda ,,katiaís" és ,,sünis" csoponjában, lA kislányoknak lY táncruhát vásároltunk, szülők segítségével megvarrtuk ezeket. Igazodva az óvoda napraforgó,jelk~
.csupa sárga" együttesbe öltöztetjük lányain•kat. A kisfiúk 30 darab ,,remekbe szabott falovacskát"
,kaptak SiJX>SFerike ap,OOijától. Köszönet minden segít:ségért/
!
I Farsangi bálok

' (A tanévkezdés változása miatt egy kicsit ,,csúszhat" az óvoda! kezdés, különösen a gyári óvoda munkálatainak időbeni elvég- .
,"É-semiatt bizonytalanná válhat az óvoda-nyitás.) Az utólagos;
pír napos módosí1ásról a szülőket időben tájékoztatjuk
I
:
1
; ICsak .óvatosan" jelezzük ... : a községi óvoda szűkös- elavult;
;körülményei felvetették egy 4i óvoda építésének gondolatát. :
.Sokunkrak együttesen azon keU munkálkodnunk, legyen egy;
tágas minden igényt kielégítő, a faluképet is megsrepítő tágas, - !
a XXI. század igényeinek megfelelő -lg óvodánkJ
I

1

I

I Agyártelepi óvodánk farsangi délel~én vidám hanguIatOOn együtt versengtek a gyerekek és a szüleik, nagyI szüleík színes, ötletesjelmezeik a találékony szülőket
dicsérik. A községi óvodában magas gyereklétszám ITÚi att csak zártkörű rendezvényen ,,IUJilattUk a táncot". Az
idei .bulinak" az volt az érdekessége, hogy két csoport a
csóponjelképet jelenítette megjelmezeiben
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Mátyás Sándorné
Vezető óvónő

I

... A sza. a titkot, a picíny csodái.
hogy megkeressem ca a másikat,
afiilébe súgjam: add tovább. "
/Karinthy Fngyesl
,

csak akkor kapja meg a kisgyermek azt a szilárd alapot, amelyre felépíthetia szüleihez, és a világ többi részéhez való vi- :
szonyát, ha nagy érdeklődéssel fordulunk a gy~
játéka iránt Az együtíjátszás - örömében szeretnénk részesíteni gyer- :
mekeinket - az intézmény ,,NAPRAFORGOVIRAGOS - bábos-táncos-sportos" délutárYán.
;
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,,NAPRAFORGÓ- DÉLlITÁNRA"
meg/1fvjuk önt és Kedves Csaladját, és minden ovodást :cerefő ismerőst kedvesnek-szorakixtcaonak
igérke=ő űnnepségűnkre'
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Helye: Kazinczy Ferenc Altalános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatású lskola
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Ideje: 2002. Május 4. Iszombat/15.00 óra
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és .Sünik" keresztény foglalkozásából bemutató
- ,,A Harcias Egér" lóvónői bábjáték,

~

-.Mébecskék"

bemutatkozása
- .Pillangók" bemutatkozása
- TA VASZI TÁNC -"Katicák' , és "Sünik" lányai és az óvónénik tánca
"G YÍ PACL PARIPA" - .Kancák" és .Sünik" fiúinak bemutatkozása
l.kUJ Q.l1
-,,RONGYBABAK' tánca" II'o'vo'no"I·l.J.t..~·~ékI
_"..'.Édesanyám virágosat álmodtam
Napraforgó virág voltam álmomban ... "
- ákes'nagymamáklro""~~~~1
~~~
-Szülők-gyerekek sportos vetélkedője - ,,Játéktanulás"
- ÓVodások megvendégelése az iskola előcsarnokában
- TOMBOLAHÚZÁS - fónyeremény egy társasjáték
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- TANCHAZ~J

/ a gyerekek ,,kiffirndásától függően viszonylag rövid ideig tart majd, de lehetőleg az egész közönség
bevonásával/ Vezeti: LászlóAncirásn!/Jutkanéni/
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O Belépődíjak - óvodásoknak ingyenes
t'
-gyerekeknek: 150-Ft
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-felnőtteknek: 25O-Ftn
Tombola: lOO-Ft
Jegyek vásárolhatók elővételben /áprilicJ 22-tŐIIa csoportokban
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MEGJELENÉS LEHETŐLEG KÖNNYŰ, SPORTOS ÖLTÖZÉKBEN~
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
lóvódások, óvoda dolgozói, SZMK!
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Allergia

.

1

2002. február 8-án rendezték az iskolai fursangi.
. mulatságot, mely sok érdeklődöt vonzott Rengeteg ötletest jelmezt láthattunk, így a B. Orosz István vezette zsűrinek nehéz dolga volt az értékelésnél.
Jutalomként könyveket, társasjátékot és tortát
kaptak a szerencsés nyertesek, kiknek névsorát
. ezúton közöljük és gratulálunk nekik.

elő. Természetes úton, művi be-II
.hatás nélküli szenzibilizálódás
Az allergia elnevezés PIRQUET-: következtében fejlődnek IG csu-!
től származik. Az allergia fog:U-]Él. Az ilyen betegségre való:
mán olyan folyamatot értünk, hajlam örökletes, az atopiás aller- I
amely valamely antigén ismételt gia tehát csak az arra hajlamos:
behatása következtében jön létre egyéneken jelentkezik
az által, hogy specifikus antitestek
és az antigén (allergén) kölcsönha- E betegségeket
előidéző
tása révén megváltozik a szevezet allergének:
eredeti reakciója
1.) ÉteIaJJergének (Míktojás, te-

Alsósok között
1. helyezett a ,,Katica" - Hegedüs Kitti
2. helyezett a ,,Boszorkány" - Linzenbold Lilla
3. helyezetta.,Kannibál" - Nagy Krisztián
Felsösök között :
1. helvezetta.,Gólya" - Furkó Dávid
2. hel~ezett a .Fekvő beteg" - László Judit
3. helyezett a Kisértet" - Bagonyi Zoltán

Az allergiás jelenségeket a reakció . héntej. hal, sajt,go~
típus szerint 4 csoportba soroljuk
dió,5tb.):

má!no, .

1.) .,Korai" típusú reakdá:
Minden életkorban előfordulnak
a tünetek 1 órán belül jelentkez- Legtöbbször emésztőszervi tünenek
teket okoznak, de közismert
egyes ételek csalánkiütést, egyéb
Ezek:
bőrtüneteket kiváltó hatása és
a) anaphy1axiás allergia
okozhatnak légzőszervi betegséb) atopiás allergia
. geket (asztma) is.

2.) Cytotoxikus reakcio:
2.) ],!!.Il~Juúatív=~·---l.(be!=eJegec:=:z:t.:~~..:.:=::.L'?
az antitest a szervezet saját sejtieit a!!ergének:
pusztitja el és a reakcio 24 óráná1
1. helyezett .Szirmyei és a Wa ruhás 00" később jelentkezik
Számuk igen nagy, fóbb csoportKovács Tímea és Lisovszki Evelin
jaik a következők
2. helyezett ,,Rémségverseny" - 5/a osztályos
Ezek:
fiúk
a) bakteriális (tuberculin) allergia
A)
Há.jpor:
3. helyezett" Activity show" - 6/a osztály
b) kémiai kentact allergia
Régen ismert megfigyelés, hogy
Különdíjasok:
3.) Arthus rmkdó:
az egyes háztartások különböző
a keringő antigén. antitest az erek jellege ellenére a házipor fő anti,,Frédi és Vilma" falát károsítja ezáltal oedema gén kompooense azonos a világ
Varga Barlma és Nagy Viktor (vizenyő) vagy haemorrhagia minden Uiján, ami egy atkaféle- i
"Tűzés Víz" ..
. (bevérzés)jön létre.
! ség. A rossz lakáskörülmények, a'
László Eszter és Lisovszki Gréta '
;rendszeres takaritás elhanyagoláCsoportos:

.4.) ••Késői" típusú reakciá:
i sa, kedvez az allergia létrejötté, ami acelluláris (sejtes) immunitás- nek Szezonális jellegű, főleg téhoz tartozik, mert csak a limfoci- len okoz panaszokat, mert ilyen- I
'tákkal lehet már egyénre átvinni. kor az ablakok zárva vannak
,A rendezvény támogatásaért az iskola köszönetet . Az allergia tipusai közül most az,
:
' mond Hegedüs Lászlónénak, Angyalossyné
:atopiás allergiát emeljük IG.
I BJ Állati !Cőr, toll, állati oorök,
Gedíczki Katalinnak és Terdik Demeterrének
i
növényi rostok:
.."
" P ezsgo -

Debreczenszki Fanni

I

I

~Atopiásnak azokat a korai típusú
.
•
.
. allergiás betegségeket nevezzük, , Ezek
közül
legjelentősebb,
Jósvai Gabriella amelyekcsak emberben fordulnak allergén libatoll, ami.az
12

I

allergén a marhaszőr, nyúlszőr, a macska - és kutyaszőr,
A CROUP SZINDRÓMA
valamint a gyapjú is. Ezen anyagok az év minden szakáÁltalában kisgyermekek beegsége, ritkáIimt ~
vagy
ban okozhamak betegséget
rngyoli) gyermekekre! is előfordul. Saj~
(ugató jellegű) kö,c) Növénvi pollenek
00géi, amely a hangszálak g)'l dlaGísívaljár. A köhögés erős, rnint·Pol1eneken értjük a növények virágainak porzóiban lévő I ha akadílyo2Dtt lerme,a hangáltalában fátyolos,rekedt.
I a megtennékenyitést szolgáló óriás sejteket. Elsősorban
A légúti SZŰkÜIet feISnerbetŐ tünetei:
; széllel porzódó növények juttatnak igen sok pollent a - a gyermek belégzés közben hangos, édes, vibráló hangot hallat, ,
:levegőbe és nagy távolságra és nagy koncentrációban - a belégzés nehezítetté válik,
;jutnak el. A pellenek száma a légköri viszonyok és a' - a SZ.ŰkÜIet
türetei általában csak sírás vagy köhögés közben hall- .
virágzás szerint igen Változó lehet. A pollemermő növé- hatók,
nyek számosak és igenelterjedtek, pl fenyő, fűzfa, nyár- - ha a betegség súlyostxxlik, a ~i.i1et tiine1eitalvás közben is észI fa, nyírfa, bükk, kőris, platán, akác, diófa, hársfa, csalán;' lelhetjük.
:
I különféle füvek, pipacs A nárcisz, szegfű, gyermeklánc- i okai:
A croup jelentkezésének oka a ~ és a hangszalagok -:
I fü, sás, stb., és a terjedőben lévő vad-kender. A pollenek :tOCbnyirevirusok okozta - gyulladása A rekedtség a bangszalagok
·többsége, a növény fujtájától függően, naptárszerű sze- :érintettségére utal, a szűkület tünetei a hangszalagok közötti rés keszonalítással, tavasszal okoz tüneteket, de a vadkender kenyebCé válása köveíkeztében jelentkeznek. A betegség kiváltó
szezonja szepternber-októberben van
oka között környezeti (városban sokkal gyakonlli), idöjárási( ffiz.szel, télen betegednek meg) , egyéni, alkati tényezők is szerepet jár·
szarak
D)Gombálc
Általában 5-6 nap. Ezen idő alatt súlyossága
A gombák spórái váltanak ki légúti allergiás betegséget A betlg;ég ~:
változó lehet 3 éves kor alatta tünetek ál1aIátankifrj~
A spórák főleg tavasz végétől késő őszig találhatók a
külső levegőben, de egész éven át különösen nedves,
Teendijk Ha a gyermeknél hirtelen légúti szűkület jelentkezik,
fonta; teendő a I~
páraiartalmárak növelése a légúti nyálkahárszigeteletlen, földes lakásokban, és korhadó padlózar
esetén a szobák légterében nagy meanyiségben lebeg- tya k:iszánrlísírnk rneg;z.iintetés illetve megelőzése céljáOOtEzt
nek. Az allergiás megbetegedések közül aktualitása
párásítók segítségéve! éth;otjükel JeI\egzetességük, hogy hi~ pámiatt kiemelkedők a légúti megbetegedések Előfordu- rát állítanak elő és egyes készülékekbe gyógyszcr (nyákoldó) is
lás egyre gyakonbb, mind kisgyermek és felnőtt kortehető. Mindezek a léf,'lltigyulladást csökkentik Ha nincs kézrél, a
ban is. Szezonalítására figyelni kell, mert ebben az
páratartalom nö\-ellW nedves ruhák, pelenkák fiítfJte;trebelyzé· időszakban virágzanak a fák, virágok, mivel ezek j:X)1sével is. A tünetek észlelése során igyekezzünk megnyugtami a
· gyermeket, ha lázas adjunk reki lázcsillaptó; Enyhe esetekben
lenjei okozzák a kellemetlen tüneteket
csak párásítással is elérhető, hogy enyhülrek, majd ~
a
·Leggyakoribb megbetegedések:
tünetek. Ha van OttOOnnyakoldó gyógyszer nyugodtan adhatjuk a
· légúti váladék oldásárn. Fontos a 00, langyos ful~l
so, A rhinitis allergica (allergiás nyálkahártya reakcio);
i kan mézes teát javasolnak itatnia gyermekkel. Még hajavulrak isa'
.Jellemzői a gyors kezdet, a szezonalitás, a tüsszögés, a I türetek.javasolt orvoshoz fordulni. ~
muassok meg.
·bőséges orrváladékozás és a nyálkahártya-<iuzzanat.
i gyermekünket, ha a légúti SZíJkÜlet
tÜI$i ~
ha lázas, ha
,Gyakran társul a szem kötőhártya gyulladásával is.
:nem akar inni, ha a tünetei rem romlarnk ugyan, de hosszú ioog
Kezelése az allergén csökkentése, helyileg orrcsepp
(órákig) fumíllrnk.
vagy orrspray és az allergia elleni gyógyszer szedése.
! Nem szabad elfelej1eni, hogy a croup vt'Sll9yes is Iehd! Crocpos ,
:~ sinusitis aIlergiCa (allergiás arcüreggyulladás):
' gyermek közelében mindig tartózJ«xljoo valaki, hogy azesede- .
! Altalában tünetszegény, csak röntgennellehet kimutatni. I gesáBapotromhNazonnaléskJje!
:
:Traeheíts allergica (légcsőgyulladás):
I Veszélyes a helyzet, ha a gyermek ajkai vagy bőrszíre kék, légzése .
Jellemző a száraz éles köhögés váladék nélkül, vagy ta- :kíbagy, vagy ha ~e2etten rebézíégzése van (bordaközi behúzó.
I~
kÖIX*eLA beteget kimeriti, főleg éjszaka jelent- I dásokat látunk, a levegőt erőltet\e veszi). Ilyenkor a gyermek arca
:kezík Gyakran társul hozzá nátha, orrdugulás, néha aszt- :riadt, segélykérő.
:más sípolás, hányás is.
I Ria9ID tünet, ha nem tudja a nyálát lenyeJni!
Asztma bronchiale a legjelentősebb allergiás kórkép.
Próhíljunk nem pánikba esve, a gyenneket megnyug1a1va az.onrnl
lI
mentőt hívni!
Lakatosné Tóth Katalin ! soha nem szabad croupos gyermek n~
dohányomi, mert al
védőnő
I doháoyfiH ronthatja a Jég2isét!
I
Vass Emese Ágaa .
i

I

I
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Színház nézőben

" Tudod mi volt a hét csoda?
Egy igszülött kis homloka,
egy falevél cc cc ér,
amely gyokerekig ér.
·Egy .s:-ó.mely idejébenjön.
· egy darab ég a csönd fo/ölt.
Egy ké; amely taánad nyúlt,
mikor csillagodföldre hullt,
télen egy JO meleg szeba;
s ha szépen érkezel. ... Oda ..
&abó Éva: Hét Csoda'

"Hazautazás a léghajóval"
(Óz a nagy varázsló)
Makara Tímea. 6 éves

Maugli, Sír Kán, Bagíra, Bal ú: van-e, Feltűnik a család életében
Távol a civilizáció zajától két órára a csoda része- aki nem ismeri őket? _
egy rokon, aki olyan házassei lehettünk. Egy klasszikus meséből átírt mese- A DZSUNGEL KONYVE a gyer- ságra vágyik, amelyik kéjátékot néztünk meg a gyönyörűerr fel4jított Mó- meklrodalom halhatatlan darabja
nyelmének megfelel.
ricz Zsigmond Színházban A mesejáték címe: A mese hőse Maugli, .aki emberek A történet ma is aktuális, a
ÓZ A NAGY VARÁZSLÓ.
közt farkas, farkasok közr ember". kisemberek életéről szól,
Még a legkisebbek is megérezték, amit a szerep- Mauglit az emberek a dzsungelben ahol a biztos megélhetést a
lők játékukkal sugalltak nekünk: mindnyájan vá- hagyták és a farkasok nevetik fel. Akela posta, a vasút, a hadsereg és a
gyunk valamire, ki kisebb, ki nagyobb dolgokra a farkasok vezére, Balú a jóságos és hivatalok biztosítják igazán
Egyesek az otthon melegére; a Gyáva Oroszlán a bölcs medve, Bagira az óvó szívű pír- Hogy mi történik a három
bátorságra; a Szalmabáb egy kis észre; a Kiskutya duc segítik az ,~berré válasában Hi- lánnyal, és kivel találja meg a
finom eledelre; a Bádogember arra, hogy neki is szen, hogy ki O csak akkor tudja meg, kényelmes házasságot a kedlegyen szive. A szereplőknek sok akadályt kellett ha emberré lesz Maugli története mese ves rokon kiderül, ha megnélegyőzniük, míg Együtt, egymást segítve megta- a bátorságról a barátságról, a helytállás zik a színművet
látták azt, ami hiányzott az életükből
fontosságáról, a dzsungel (és az élet)
öröm volt látni a sok rácsodálkozó gyermeki te- kegyetlen törvényeiről.
Vass Emese Agota
kintetet, ahogyan elbűvölték őket a mesefigurák. . A gyennekeket elragadja a dinamikus
családgondozó
A gyerekek annyira beleélték magukat a szerep- tánc, a JR2ID" fény, az ötletes jelmezek
lők helyzetébe, hogy hangos bekiabálással jelez- A darab olyan élő, olyan eleven és sokték együttérzésüket, kitartásukat, derűs hitüket.
dimenziós, hogy idős, fiatal, felnőtt és
A mese közben vetítések vannak, melyeknek fun- gyermek egyaránt bűvkörébe kerül, s
tos szerepük van az előadásban, Olyankor úgy hatásától rebezen tud szabadulni
- .tűnik, mintha filmvászonról lépnének elő a sze-;
.
replők
:Március 23-án volt a premierje a SZEMásnap rajzban elevenítették meg a látottakat sa' RELEJ.'f című szinműnek, melyet a
gazdag élménybeszámoló sem maradt el
! nagyszínpadon mutattak be. A mű egy
: Felnőtteknek, gyermekeknek ajánljuk ezt a na- i háromgyermekes családról szól, ahol a
· gyon jól megrendezett, csodás díszletek között ' lányok 18 - 22 - 30 évesek, és az,
játszódó, szépre-jóra tanító egyszerű, történetet
egyetlen reménysugarat a beteljesülő
! szerelern jelentené számukra. A törté-:
Dr.S~
Andrásné
: net a három lány szerelméről szól, a
óvónő
1legidősebb már vénlánynak számít, a
I középső egy írÓOO szeret bele, aki Pest; re megy a karrierjét építeni, a legkisebb, ;
I pedig egy katonába, akit elszólít a há-:
ború

i
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2001. júniusában a megyei diákolim! pián a TIl. korcsoportos lány csapa:tunk 2. heLyezést ért el 4 tusában.
Mindössze 30 ponttal maradtunk le
:az országos döntőröl.
Ez minimális
különbség
emberenként kb. - 5 cm-t.
jelent távolugrásban.
Csapat tagjai: Szűcs Barbara
Rácz Adrienn
Orosz Kitti
Márkus Éva
Jónás Melinda.
Nagy Nikolett

I
SzűcsBarlma országosbajnoktmk
Itt szeretném megemlíteni a
"veterán" atléták neveit is.

Évek óta hangoztatják a magyar foci achilles sarkát, vagyis
az utánpótlás nevelés problémáját. Végre komoly támogatást - mintegy 5,2 milliárd forintot - tettek le az asztalra az
állam vezetöi.
Három korosztállyal foglalkoznak az edzők, akiknek rendel;kezniük kell UEFA licenc-es
I edzői oklevéllel.

I

I992-ben Mitró Zsolt országos
4. helyezettünk volt Kecskeméten
mezei futásban. Ha nem figyelmetlenek vagy szórakozottak a
versenybírák (nem jól jelölték ki a
célt és Zsolt rossz irányba futott, s
mire figyelmeztettek, elveszítette
elsőbbségét és csak a 4. helyre tudott befutni), akkor Zsolti is országos bajnokunk lehetne!

U-7 (az 1995-96-os születésűek)
U-9 (az 1993-94-esek)
U-II (az 1991-92-esek)

Egyéniben Szűcs Barbara megnyerte
a megyeit, így tovább jutott az orszáMindegyik csapat heti két alkagos döntőbe, amit Budapesten renIommal jár edzésre. Itt készüldeztek.
nek fel a Demecserben rende60 m-en 8,45 másodpercet futott
zendő kiskörzeti tornákra. Az
(elektromos
időmérővel
mérték),
edzők kiválogatják a legügyeami kézi méréssel 8,2-nek felel meg.
sebbe ket és létrehozzák a kisRajta kívül senki nem tudott 8,60-on Ma is aktiv versenyző Hajnal körzeti válogatottat. Ök szintén
belül futni.
Mária kalapácsvetésben, akinek részt vesznek egy tornán, ahol
szurkolunk, hogy kijusson a 2004- más kiskörzetekkel kell megA távol ugrást és a kislabda-hajítást es Olimpiára, ami Athénban kerül mérkőzniük. Ez már az úgyneszembe szélben rendezték meg, még- megrendezésre.
.
vezett alközponti torna, ahol
is kitűnő eredmények születtek.
szintén kiemelik a legjobbakat
Távol: 465 cm
Kislabda: 42 m Remélem ezek az eredmények és létrejön az alközponti válomég nagyobb erőbedobásra sar- gatott. Ezek a gyerekek tovább
Ezután következett a mindent eldön- kalják a fiatal tehetségeket!
,versenyeznek és így lehet elő. tö 600 m. Ekkor már sejtettük, hogy'
ször megye válogatott, majd
egy jó futással akár érmes is lehet Labdarúgás
országos területi válogatott és
Szűcs Barbara. A taktika a követkevégül nemzeti válogatott. Nagy
ző volt: erős kezdés után fokozni az 2001. júniusában a ill. korcsopor- lehetőség ez számukra, hiszen
I iramot és a végén hajrázni. És sike- tos fiúcsapatunk Nyírlugoson
2. csapatsportágon belül egyénirült! Eredménye 1 perc 44,7 másod- helyezést ért el a megyei döntő- lieg is sikeresek lehetnek a legperc, ami szintén a legjobb ered- ben.
ügyesebbek.
I mény volt a 150 fős mezőnyben.
1 A csapat tagjai:
perc 50-en belül is csak 3 fő tudott
! Minden gyereket leigazolunk a'
Lénárt Szabolcs
futni. Az eredményhirdetésre órákig Fej~ M~kó
Nyírbogdány SE-hez, ami szá-.
kellett várni bizonyos technikai okok Manncsák Roland Rácz Gyula
mukra ingyenes.
Tóth Zsolt
. tt Az uto lsé
.,
Attila
mtatt.
so vonatot IS
eppen e L- . PHomonyik
ZI'
I
Hupczik Ferenc
irakozá
app
Kérem a szülők támogatását,
eértük , d e megerte a vara
ozast, hi1-,'I SZI
'1'agyiotan
. L'asz l'o
Szurcsik Attila
szen Szucs Barbara Orszagos BaJ-:
segítségét, .hisz az ifjú focipa-1
[Iántákban
ég a bizonyítási'
Dok lett!
Gratulálunk és bízzunk benne
lvágy~
~öszön~ük é~ gr~tul~lunk Barbi~ak" hogy egyszer a felnőtt csapat taghiszen iskolánk eleteben megszule- jaiként is bizonyítanak!
I, tett az első országos aranyérmünk!
I

I
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KARA TE "KYOkUSHINKAI"

2002_ február 23-án a nyíregyházi Bujtosi
Szabadidő Csarnokban 6 menetben, kemény
·2001. november 10-én Országos Bajnokságot rendeztek. küzdelemben egyhangú pontozással legyőzte,
.Debrecenben.
ellenfelét a horvát Silvija Hrsak-ot, és így el- :
foglalta a Profi Világranglista S. helyét.
!
A versenyen gyerekcsoportban indult iskolánk tanulója,
;Márkus Éva, aki eredményesen szerepelt. A bajnoki CÍ-; 2002. mareius 9-én Vásárosnaményban a
mért 4 versenyzőt kellett .megvemie".
Kiss B. Ker Kupán újabb győzelmet aratott 5 .
I menetes
full-contact mérkőzésen Simon Ni-:
Éva 1. helyezést ért el, így Országos Bajnok lett.
kolettel szemben.

I
I

I

Oroszi István
--:::==========----------lenfelével,
A W.A.K.O. KICK-BOX

,2002. szeptemberében vívja meg kijelölt el- .
a Profi Kick-Box Világbajnoki:

'Elődöntő

mérkőzését.

Takács Rita 1999. máj us- - Nyírbogdány Község Önkormányzata büszban ismerkedett meg a ke "lánya" sikereire és megköszönve neki,
Kick-Boxszal. Azóta min- hogy a községnek hírnevet szerzett pénzjutaden reggel 5 órakor ébred, lommal támogatja Ritát. 'utazik Nyíregyházára isko'-----lába,
majd iskola után Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
edzés. A fáradságos és kitartó munka meghozta eredményét, hiszen 2001-ben 16 érmet nyert. Ez az eredmény természetesen rengeteg lemondást és nagyon sok munkát igényelt.
Mára az egyedüli nő az országban és talán a világon is, aki
öt fajta távol-keleti fegyverrel bánik mester fokon
(nunchaku, sai villa, dobókés, hosszú bot).
Kick-box-ban is a keményebb. változatot, a Full-confactot
választotta. Itt ökölvívó ringben mérkőznek, box ütésekkel
és karate rúgásokkal az ellenfél kiütése acél.
A most 19 éves egyetemista Rita szorgalmas, fegyelmezett, csendes versenyző, aki 3 év alatt utánozhatatlan sikereket ért el.
)002. február 16-án Budapesten a Magyar Kick-Box Szö:vetség DAN Vizsgabizottsága előtt sikeres övvizsgát tett, I
ezáltal Ö lett Magyarország legfiatalabb Kick-Box meste-I
.re.
I

Bogdányi Híradó, az önkormányzatlaP.ia-felelös kiadó:Tanksár Miklós
A szerkesztőségtagjai:Margittainé Horváth Ágnes,Mátyás Sándorné, Terdik Tibor,Tóth Ferenc,Vass Emese Ágota
Felelősszerkesztő: Vass Emese Ágota. Közreműködött:Boda Mihályné.
Készült: Szabolcs-Szatmár -Bereg MegyeiÖnkormányzatiHivatalNyomdaüzemében
Nyíregyháza2002.
16

