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Önkonnányzati hírek
A Bogdányi Híradó 2003. áprilisi 1. számának
rregjelenése óta a képviselő-testület 10 alkalommal
ülésezett.
2003. március ll-i ülésen a képviselő-testület a
Nvírboedán
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'1 . szarn
'
alatti,
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y, Kőrösi
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életveszélyessé nyilvánított óvoda helyett építendő óvoda
és kiszolgáló helyiség építési engedélyezési
tervdoktnrentációjának elkészítésével a Hosti és Hosti
Építő- és Kereskedelmi BT-t (Nyíregyháza, Hermann o.
10.)bízrarreg,
Az új óvoda terve elkészült, jelenleg az engedélyezési
eljánlsa folyik. Az óvoda építése közel 150 millió forintba
kerül. Ezen összeget a Szalx>lcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési Tanácstól VIs maior keret terhére az
önkormányzat megigényelte. Sainos a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Fejleszési Tanács az önkormányzat
kérelmét elutasította. Az óvoda építéséhez támogatási
kérelmet
nyújtott
re
az
önkormányzat
Pénzügyminisztéumba, annak elbírálása rrég nem
történt meg. A kérelem pozitiv elbírálása esetén is ebben
az évben az óvoda már nem épülhet meg, ezért az óvoda
épületének
életveszélyes
részét
aládúcolással
me~
és szepernbertől szűkebb köriilmények
közat ebben az épületren működik továbbra is az óvoda
llLJV5

Aképviselő-testület 2003. március 28-i rendkíviili ülésén
a MOL RI tliliYdonát képező gyártelepi ingatlanok
rregvásárlásám tett ámjánlatát 1 millió 400 ezer forintra
IIlÓdaiÍtotta. Az adásvételi szerződést a polgármester
aláírta,így a gyátelepen lévő művelOOésiház, sportpálya,
játszótér, utak, orvosi rendelő, öltöző és fi.irdőépülete az
önkormányzat tliliYdonába került Az ingatlanok az
önkormányzatnakátis lettek adva

2003. április 3-án a képviselő-testület szintén rendkíviili
ülést tartott,melyen több fontos döntést hozott.
2003. július 1. napjától 2008. június 30. napjáig Koszta
György Nyíregyháza, Krúdy Gy. út 41/4. szám alatti
lakost bízta meg a Községi Könyvtár és Művelődési
Otthon vezetői feladatok ellátásával.
A testület az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről
szóló rendeletét IIlÓdaiÍtotta.
Ezen kívül érdekeltségnövelő, közművelOOési fejlesztő,
valamint nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztő támogatásra pilyázatot nyújtott re. Ezen az
ülésén hirdette meg a .Virágos Nyúbogdányért"
versenyt A versenyre többen neveztek re, a dfjak
kiosztása augusztus 20án megtörtént
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Aképviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2002. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló előteJjesztést,
melyet Magós János könyvvizsgáló felülvizsgál!",és
hitelesítésizáradékkal ellátta.
Az
önkormányzat
2002.
evr
költségvetési
gazdálkcx:lásárólelmondható, hogy az önkormányzat a
kötelező feladatait teljesítette,az intézmények fenntartása,
működése biztosított volt A berérvezen műkOOési célú
hitel felvételére nem került sor. Sainos az önkormányzat
2002. évben 1:XIDháZáSra, felújításra nem tudott pénzt
fordítani, mert a költségvetésren ehhez elegendő sqjáterő
nem álltrendelkezésre.
A testület a községi könyvtár és művelOOési otthonban
végzett mmkáról, valamint az óvoda rninőségbiztosítási
rendszer kiépítésével kapcsolatos munkákról adott
beszámolókattárgyaltarreg, és fogadta el
Nagy vitát váltott ki a képviselők között az önkormányzat
tulqidonáOOn lévő, vállalkozói vagyonhoz tartozó
ingatlanok elidegenítése iránti kérelmek elbírálása.
Végül két relterületi ingatlant elidegenítésre nem jelölte
ki, míg egy kiilterületi szántó művelésű ingatlant
elidegenítésre, vevőjeként pedig
Lénárt Sándorné
nyúbogdányi lakost kijelölte ki a testület.
2003. m4jus 27-i képviselő-testületi ülésen Nyúbogdány
Község
Tehetséges Gyermekeinek
Tanulásáért
Közalapítvány alapító okiratának módosítésára és új
kumtóriurni elnök és tagok megválasztására került sor.
Ezen az ülésén a testület az önkormányzat gyerme~óléti
és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáróL a
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló beszámolókat vitatta
meg és fogadta eL majd rródosíioaa a gyerrekjóléti és
gyermekvédelmi, valamint a szociális ellátásokról szóló
rendeleteit
A gyermekétkeztetéssei kapcsolatosen a testület
megállapította, hogy a gyerrrekérkezretésben részesi.ilők
aránya az általános iskolai korosztályban alasony ezért
ebben a körben a szülőket ösztönözni kell a
gyermekétkeztetés igényrevételére. Utasította a testület a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy 2003.
szeplernrer 1. napjátóL az óvodába 0Círat0tt,rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesi.ilő gyenrekek
szüleinek átrreneti segély iránti kérelme elbínilisánál
vegye figyelembe, hogy a kérelmező rendszeresen
igényre vette-e a gyermekek napközreni ellátását
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2003. szepercber
1. napjától - rendszeres gyennekvédelmi támogatás
felülvizsgálata során - a támogatás 50 o/o-át természetbeni

ellátásként állapí~a meg az általános iskolás gyermekek
után. Tennész.etOOJi juttatás készpénzben történő
ki:fizetésére csak abban az esetren kerülhet so; ha az
étkeztetést a gyermek betegsége miatt nem tudta igényre
venm.
Ezen a képviselő-testületi ülésen a helyi általános iskola
igazgatója beszámolt a cigány etnikmnhoz tartozó
tanulók felzárkóztatása érdekében végzett általános
iskolai tevékenységről. A képviselő-testület felkérte az
iskola igazgatóját, hogy a hátránya; helyzetű
gyermekekkel való foglalkozás és bénásmód
hate'konyságának növelése érdekében készítse el az
intézmény szakmai fejlesztésiprogramiá;
A képviselő-testület ülésének végén vita alakult ki a
képviselő-testület és a polgármester, a polgártrester és az
alpolgámeser közötti munkakafx:solatról
A képviselő-testület 2003. június 3O-i ülésén a testület
elfogadta Nyúbogdány község bűnmegelőzési koncepcióját
Nagy vitát váltott ki a közalkalrnazotti létszmocsökkentésre vonatkozó előteIjesztés. A polgárrester felkérésére
a képviselő-testület pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
EllenŐIzŐBizottsága megvizsgálta a konyha, a Naprafcrgó Napközi Otthonos ÓVoda kihasználtságát, és az
iskola takarítói létszámszükségletét. Az intézményi kihasználtság vizsgálata azért vált szükségessé egyrészt,
mert a MOL RI az ipari.ízésiadóból visszakövetelt 28
millió forintot, másrészt a fenti szakfeladatokon az
alkalmazotti létszám a szükségletnél magamb. A
képviselő-testület az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton 2003. évre rrcgíervezett 10 fó létszámból1 fó
élelrrezésvezetői, és 4 fó konyhalány, az általános
iskolánál 2 fó takarítói létszámot, az óvodai nevelési
szakfeladaton 2003. évre rnegteIvezett 18 fó létszámból a
gyártelepi tagóvOOából1 fó óvónői létszámot illetve álláshelyet 2003. június 15-ével megsziintetett.
A létszámcsökkentéssel érintett élelmezésvezető
munkaviszonyát a képviselő-testület zárt ülésén 2003.
június 3O-án, míg a konyhai dolgozók munkaviszonyát
2003. július 14-én szüntette meg.
A képviselő-testület 2003. június 3O-i ülésén Lisovszki
JÓZBefNyúbogdány, Dózsa Gy. út 14. szám alatti lakos
részére, Nyúbogdány községben végzett kiemelkedő
társadalmi tevékenységének elismeréseként Nyírbogdány Községért Dfjat adományowtt. A clfjat Balogh
'Iíborpolgárrrester augusztus 2G-iünnepségen adta át

A polgárrester felkérésére a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot EllenŐfZŐ Bizottság megvizsgálta és
jelentést készített az állategészségügyi tevékenység
ellátásáróL az állatorvosi feladat elvégzésének személyi
feltételeiről. A polgárrrester az állatorvosi feladat vállalkozásban történő ellátását kezdeményezte, ami azt
jelentette volna, hogy az állatorvos közalkalmazotti jogviswnyát meg kellett volna szi.intetni,és feladatát, mint
vállalkozó állatorva; látta volna el. A közalkalmazotti
állatorvos munkabérét Nyírbogdány község önkormányzata, valamint lakossági létszámarányaoan Sényő község
önkormányzata fedezte. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot EllenŐfZŐ Bizottság a közalkalmazotti
állaorvos munkaviszonyának megszi.intetését, és vállalkozásban történő feladatellátását nem javasolta. A
képviselő-testület jelen1évő tagjainak többsége a bizottság
javaslatát elfogadta. Időközren a sényői önkormányzat
2003. augusztus l-ével az állaaxvos közös foglalkoztatására vonatkozó megá11aJ:x:xiást
felmondta.
8 önkormányzati képviselő kezdeményezésére a
képviselő-testület 2003. július 31-én rendkívüli ülést
tartott. Az írásos kezdeményezésren ,,A kisebbségi
képviselővel szemben tanúsított etikátlan magatartás"
napirend került megjelölésre. A rendkívüli képviselőtestületi ülést - Balogh TIOOr Zoltán polgárrester távollétéren (szabadságon volt) - Dr Mező Zsigmondné
alpolgámeser hívta össze és vezette le.
A képviselő-testület napirendjére vette még a Szevezeti
és Működési Szabályzatának móch;ítását, valamint az
óvoda helyzetéről t4jékoztatót
A kisebbségi képviselővel szemben tanúsított etikátlan
magatartás című napirend keretéren a képviselő-testület
jelen1évő tagjai V~
Mihály önkormányzati képviselő, cigány kisebbségi elnök, és az önkormányzatnál
munkaszerzOOéssl foglalkoztatott dolgozó mtmkaviszonyának megszííntetésével1aqx:solatos polgárrested
magatartást borcolganák V~
Mihály önkormányzati
képviselő azt panaszolta eL hogy az állatorva; közaIkalmazotti mtmkaviswnyának megszi.intetését tárgyaló
testületi ülés után a polgármester munkakezdéskor azt
morrlta neki, hogy vegye ki a szabadságát, rrert a jövő
hónaptól nem dolgozhat. Azért, rrert az állaorvossal
kapcsolatos napirendnél nem úgy szavazott, ahogy a
polgárrrester szerette volna, nagyon sértőnek taI1ia az
eIlxxsátását. Egyes testületi tagok úgy vélték, hogy mint
kisebbségi elnökkel szemben tanúsított nem megfelelő

magatartást a polgárrrester, volt testületi tag, aki szerint
csak munkaügyi ügy az egész Tekintettel ana, hogy a
polgártrester nem volt jelen a testületi ülésen, így nem
lehetett tisztázni, hogy milyen beszélgetés z.<Ylottle közte
és V~
Mihály között. Egyébként V~
Mihály
kezdeményezésére a polgánreser
munkaviszonyát
közös megegyezéssel augusztus Sével megszűntette.
A testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
móch;ítására vonatkozó javaslatban az hangzott eL hogy
meg kell vonni a rmmkáltatói jogot a polgárrresertől,
mert a polgárreser megválasztása óta stresszren tartotta
a konyhai dolgozókat, nem régiben az állatorvost, most
pedig Vadászi Mihály;
A képviselő-testület tagjai előtt nem volt tiszta, hogy
törvény erejénél fogva a képviselő-testület által kinevezett
közalkalrnazotta és a jegyző esetében az egyéb munkáltatói jogk:ört a polgánreser gyakorolja Köztisztviselők
kinevezése és felmentése esetén pedig a polgárrresíer az
egyetértési jogát gyakoroJhatja Ezen jogszabályi rendelkezések tisztázása után végül is a Szevezeti és MűkOOési
Szabályzat nem került módosításra
Az inténnények nyári karbantartása, felújítása az
önkormányzat 2003. évi költségvetéséren betervezea
összegek teIhére megtörtént, illetve folyamatban van.
Az ügyfelek kultúnílt fogadása ce1jából a polgátresteri
hivatal irodáit kifestettük, berendezési tárgyait részben
kicseréltiik. Ügyfélfogadás köriilményeinek javítása céljából ügyfélswlgá1ati iroda helyiséget alakítottunk ki.
Az önkormányzat 2003. évi költségvetésére a
polgárreseri
hivatal felújítására, kmbantartására,
eszközökés berendezési tárgyak beszerzésére 7.812.500.R volt betervezve, ezzel szemben 4.004.253.-R-ot
használtunk fel.
Az önkormányzat ( a polgámeser
közOOljánísárn)
téritésmentesen kapott 15 rn3 SMn, valamint 15 rn3
murvát. A sédert agyártelepi óvoda, valamint a községi
kultúrház és orvosi rendelő közötti kerítés építéséhez, míg
a mmvát a parkok melletti padka rendezéséhez
használtuk fel. A kultúrház melletti kerítés rozsdás,
használt vasbeéjeit téritésmentesen lehomok-fiívózták, a
tartóoszlopoka
pedig
helyi
festő vállalkozó
téritésmentesen lefestette.
Az utak: kátyúzását - téritésmentesen kapoa anyagból közcélú munkásokkal végez.tettükel.

TANÉVKKlDÉSITÁMOGATÁSOK

Az
iskoláskorú gyerrreket/eket
nevelő családok számára minden
évben komoly anyagi temet jelentenek a tanévkezdés költségei Ezen
igyekszenek könnyíteni az állami és
önkormányzati támogatások.
ÁIIami~tanulók
tankÖll~

vetőlegesen 4OO.cm.-R . A szülőknek ezzel az összeggel csökkentett
tankönyv árat kellett rregfizetni
KÖ'l.épH<<Ü;ok tanévlwrlésénfk
~

Községünkben 159 olyan gyertrek
éL aki eboen a tanévren kezdi eL
Ö'JKORMÁNYZATIÓL
vagy fol~a középiskolai tanulmáAz önkormányzat az éves költség- nyait A bizottság ezen tanulőkrészévetési rendeletében döntött a tanév- re 4.cm.-R támogatást állapított
kezdés kiadásainak csökkentését meg, E ce1ra felhasznált összeg
ce1zó támogatások
ferezetérőL 636.cm.-R A támogatást SZf1XemiskolaIátogatási
arrely az állami támogatás rrellett ren ~
nyújtott segítség. Ebren az évben igazolással vehető át a polgárrresteri
l.500.cm.-R keretösszeget állapított hivatalházípénzráréban
rreg erre a ce1ra a képviselő-testi.ilet.
Flüolai, egyetemi
Az összeg felhasználásától, elosztátanuhnányokatf~
sárál a Szociális és Egészségügyi
tanévkez.démek támogatá5'l
Bizottság dönt
fóH<.OOiilletve
A 2OOl'2OO4. tanévben áltaIáOOi, AnapfEi ~
egyt1emi
tanuhnányokat
f~
közép- és feB)fokú tanuhnányaiebben az évben ~
kat f~
tanulók egyaránt re. ~
lO.<XXl.-Ft-tal
támogatja az önkorSll'SiiInek önkonnánymti
támományzat, ameIY~~
egyedi elbírálás alapján, ~
jogvNz.ony
igazolása meJlett - dönt
~iskOOi
tanulók
tanévkez.démek~
majd a bizottság. Az eJmúh év
örvmdftes tapasnalata vdt, hogy
A Kazinczy Ferenc ÁltaIána; Iskola
kMiégünkből közel 50 fO mutatta
tanulói közül az 14 évfolyanm.
be fóH<.oIai, egyt1emi ~
tanulók részére 20 O/O-OS, az 5-8.
jogvNz.onyát ~
iratot. Így e
évfolyamon tanulók részére 30 0/0-0;
~
VárlJatÓan
5OO.<XXl.tankönyvtámogatást nyújt az önkorFt-ot fizet ki majd az önkonnánymányzat, kivéve az állami támogatás
7lIÍ.
alapján ingyenes tankönyveTIátásOOn
részesülőket. Ez a támogatás hozzáTANÉVKElDÉSITÁMOOATÁSOKAZ

aj noonatív tármgatás
Az állam az éves k(itségvetéii
törvényben (2002 évi LXII.tv.) a
tanulói tankÖllyvvásárláshoz
2.4OO.-FtItanuló nonnaűv támogatást nyújt Ez mindm tanulót
megiIld, amely &szeg a tankÖllyvektén~~
levoná'ira kerülnek. (Emyivft
kevedJbet kell fizl:mi.)
bJkieg(szítő támogatás az ingyenes
tankönyvellátáshoz
A2OOl'2OO4.tanévtől az állam az
ingyenes tankÖllyveJlátáshoz
- tartósan beteg vagy Ű)'ffi fogyafék6§,
-3 vagy több gyermekes aiaIádban
t1ő,
- az egyedülálló szülő ~
t1ő, naPfEi ~
oktatásban
résztvevő
~00i
tanulók
(áltaJáOOi, kÖ'I.ép&{OOl)valamint a
fmtiekm kívül
- az áltaIáOOi iskoo. eS) négy
ffi7.tályába
járó
nni2eres
gyeDnekvédeJmi
táJ:nOgatNlan
Változások

nSZeSÜlŐ tanulók nSZ.ére 5BXlFtltanuló táInOganN l:Ji1hNt.
A ~
csak egy jogcímen
vehető igénybe, és dokmnentmnmal kell igazolni a jog<NJltságot.

a gyermekétkeztetés

igénybevétele

Az önkormányzat számára kiérrelren fontos, hogy a
községben élő valamennyi gyermek rendszeresen
étkezzen. Ezt a célt szolgálják azok a jogszabályi
változások is, rrelyek ez év elejétől léptek életre. A
gyerrrekétkezteté téritési díját két és fél éve nem errelte

után járó kedvezményekben

az önkormányzat. Jelenleg fizetendő összegek az
alábbiak:
Óvodai teljes ellátás : 196.- R
Tízórai és ered : l76.- R
Iskolai napközis ellátás :224.- R
Tízórai
: 40.- R

Tízrrai -ebéd
: 176.- R
Fhil
: 146.-R
Ezen összegekrregfizeéséoez jelentős kedvezményren
részesülhetnek a hátránya; helyzetű, szociálisan rászoruló
gyermekek szillei.
Agyermekvédelmi tötvény alapján 2003. január 1-től

a térítési díj felét kell fizetniük a szillőknek.
Szq>tember l-től újabb változás, hogy az önkonnányzattól rendszeres gyennekvédelmi
~
nSmiÜlŐ ÓVODÁS gyermek után az étkezésért nem
kell térítési dfjat fizetni, a gyermek ingyen áke7het az
óvodéban,

- a rendszeres gyennekvédelmi tárrOgat:áSOOnrészesülő
gyermek és tanuló,
- a 3 vagy több gyermekes csalsdoknál gyennekenként,
- a tartósan beteg vagy fogyarékos gyermek tanuló után

Tóth Ferenc
JegyziJ

Nyírbogdány KtmJég Önkonnánymti KépvWő-t:estükte

pénzügyi és VagyOlUlyilatk<rmtotEllenőI"ZŐ

Bizottsá~(i

.JELENTÉS
Nyírbogdány Önkonnányzatánál az Önkormányzat mőködőképességének fenntartása érrekéren végzett -, az intéz.rrenyek kihasználtságát ellenŐlzŐ vizsgálat megállapításairól
A vizsgálat lefolytatására Balogh
TIbOr Polgárrrester Úr 2003. június
02-án kelt 168312OO3.sz. levele
alapján került sor.
A vi~
cdja: annak megállapítása, hogyan tudná rövelni az intézrrények kihasználtságát az Önkocmányzat
Vusgált: intbmények:
- A Kazinczy Ferenc Általános
Iskola, Szakiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola épületéren
lévő, az Önkonnányzat
által
i.izemeltetett konyha engedélyezett,
NÉV

1. SÍIlXXl lsváné
2. Bóm sárxbrné
3. Berki Lászlóné
4. Jakab Jáncm;5
5. Gergely Fereocné
6. csáki Józsefré
7. Nagy Józsefbé
8. SÍIlXXl Zoltámé
9. TáhJÓ'Zsefil!

fózési aíagszánhoz'
viszonyított A ~
ideje: 2003JX5.<X>-tól
kihasználtsága.
2003.<X5.14-ig,
- Szintén az iskolában a takarítási
a helyszíni vizsgálati napok száma: 5
feladatokat ellátó aIkalrnaZOtti létnap
szám felülvizsgáIata a takarítási
felület fuggvényéren.
KONYHA
L
- A ,,NaprafOIgÓ" Napközi Otthona;
Ővoda 2003.évi kihasználtságának 1. Szeme1yi és tárgyifeltételek'
vizsgálata
Az iskola épületéren lévő, ÖnkorA~
id&mk: 2003. Ol.01-től mányzat által i.izemeltetett konyha
e~a az iskolai tanulók, az óvoda2003.0531-ig
sok, az alkalmazottak, a szociális
A vizsgálatot végezték:
étkezök,
valamint a vendégétkezKovács !stvánné
a pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot tetés feladatát.
EIlenŐIzŐBizottság Elnöke

1.a Szeme1yi feltételek'

Szilágyi Lászlá
a Pénzi.igyi és Vagyonnyilatkozatot
EIlenőrző Bizottság tagja

A fózési, takarírási és egyéb konyhai
feladatok elvégzésére 10 fó áll rendelkezésre az alábbi rnegosztásban:

Zsíros TÚJor
a pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
EIlenőrző Bizottság tagja

MUNKAVISZONY
KEZDETE
1998
1991
1980
1m
1989
1993
1976
1994
1992

ISKOlAI
VÉGZEITSÉG
~
élelmvez,
élelmiszer elaíö, boltvezető,
,

en

szakás
,
,
,
,
,

en

BEOSZfÁS

élelnrzésvez.ető
élelmzésvezető
főszakás
szakás
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány

10.Mester Józrefué
1988
A dolgozók Tóth Józsefre kivéte- óvcrláhm végzi feladatát,lllllIlkarere
lével teljes munkaidőben ~ák el az iskolai, azon belül a konyha
feladatukat.
költségvetéséren szerepel
Tóth Józsefué 7.00. - 9.30-ig az A 10 fó e~a a bevezetőben már
iskoIáOOn a konyhán, 9.3().-tó1az említett csoportok részére az ered

km
főzését, az iskolában és óvodában a
tízórai és uzsoana elkészítését A
konyha és a hozzátartozó kiswlgálóhelyiségek takaritásátis a személyzet
végzi

a konyhán átlagosan naponta 330 adag eredet
főznek, rrelyrek rreg- oszlása a következő:
A vizsgált időszakben a napi átlaglétszám alakulása:

A dolgozói létsztím és afózisi adagok össz4üggései:

ISO
68
112

iskolás gyenek
óvodásgyenek
verregered (alkalmawttak,
alkalroiverdégebéd)

ldőszak

Iskola

Vendég

ÖSSZeSen

Rtruár

ff)

134

114

317

Március
ÁJXiliS
M1jus

59
65

136
140

84

110
110
116

305
315
430

~

339

szociális étkez&,

330

M4jus hónapban jelenősen errelkedett az iskolai gyennekétkeztetés
száma a 2003.május 15-től érvénybelépő szociális rendelet hatására,
rrely szerint naponta átlagosan 100-

ÓV<Xia

zal több gyernek étkezhet téítésmentesen. Ezt jól érzékelteti a kimutatás május havi sora, ahol már
230 az étkező iskolás gyerekek
száma. Az óvodás gyerekeknél is

230!
7~

558

1~

van errelkedés május hÓOOn,ha
nem is olyan kimagasló létszámban.

Tájekozató a térítési dgalar5L'
lWFt/adag
258R/.mg

148 R /aíeg + SO R kihmIáSid§
GyenrekebédliskoJal:

Gyenrekebéd/óv<XW:

A szociális ererelőket a Polgárrreseri Hivatal határozatai alapján
tal1jáknyilván.
Az iskola, óvoda esetéren az intézrnényvez.ető létszámjelentése alapján
készül az étkezési kimutatás.
Az étrendet egy hétre előre készítik
eL rrely jól látható helyen ki van
függesztve mindkét intézrrényben,
rrelyen csak objektív okok miatt
változtatnak.

egész rUJIXl5
ebédelős

224R/.mg
146R/.mg

egész rUJIXl5
eoédelős

196R/.mg
144R/~

A kitálalási idő az ered elkészii1tétől
kezdődően 3 óra, rrelyet minden
esetren betarranak
Az étkezés minden nap 12.00-tól
14.3()'-igtart
A szociális eredet és egyéb, nem
alkalmazotti eredet elkülönített, a
szakhatósági engedélyeknek rregfelelően kialakítotthelyen acljákát
- A lassim és bruuá átlagkeresetek
alakulása havonként:

A 10 fó konyhai dolgozó havi bruttó
keresete 672.100 R
- Költséggazdálkodás alakulása a
vizsgált időswkban:
- Munkabér és kiatemei:
A vizsgált időszakban a 10 fó
dolgozó rramkabére, annak közterl1ei
és egyéb juttatások. 6.164.194 R
volt Megjegyzendő, hogy tm a
vizsgált időszak 2003.01. - 2003.05.
hó, a 2002.12. hóban elszámolt 13.

havi illetJ:rmyként kifizetett re- is
ebben a bérköltségben szerepel,
A béife/használás megoszlása jogdmenként2002.
Alapilknrény
3.734522

XII. - 2003. V. fR)

~
Távolléti dfj

82.&14
245.411
Költségtérítés
22.(x))
Étkezési OOz:z.<ijárulás
178.444
Résmnmkaid& foglakOZ1atása 277 ..300
Tárgyijutalom
5.(X))
lB járulék
1258.561
MunkaakSijárulék
130.197
Fii OOz:z.<ijárulá
212555
T~OOz:z.<ijárulás
17..58)
ÖBt.em:
6.164.19t

Nyersany;lgfelhasmálás:
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRDJS
MÁJUs
ÖBt.em:

5.123.246 Ft
81)2.170
W6.207
1.017.004
CJ76.6J8
1.251.177

5.123.246

S~
vizsgáltuk a
nyersanyag-felhasmálást 2003. április hóra vonatkozám térelesen, mely

hÓnaPOOna tervezetthez viszonyítva
2fii2f:i5 R megtakaritás jelentkezik.
Az alapanyag, nyersanyagbeszerzés
nagykereskedelmi vállalatoktól történik (~, hús, l:isztes-áruk). Zöldséggyümölcs felvásárlás nagy tételben a
községi tennelőktől történik, mivel ez
olcsóbb beszerzési forás,
A felvásárolt áru ellenértékének kifizetése a Po1gánnesteri Hivatal
pénztáából történik A konyha

~
erre elkülOOített
keret nincs.
A térítési dfjat a házipénztárba fizetik
az étkezők, melyről minden eseben
~
számlát állítanak ki.
A befizetett összeggel 1-2 naponta
számol el az élehnezésvezető a
Polgárrrest:eriHivatal ~
&gát befőzésű refóttet, tés:z.tákatrem
készítenek akonyha dolgozói, mivel
rem rendelkeznek az ÁNfSz ilyen
irányú engedélyével.

- Kiaiaem: dűok; egyéb kö!Jségek aJakulásaa vizsgált id/Jm1kbanIÁFÁs értekk/:
Villanyárnm
Gáz:

Víz- és csatI:mrlíj:
Telefrnköltlég:
Kartmtartás (00
'Iiszítószerfelhasználás;
Egyéb kOOSégek &szesm:

Megjegyzendő, hogy a konyha
vízfelhasználását csak becsült értéken
lehet számítani, mivel a fogyasztásmérő közös az iskoIáéval. Tárgyi

' 'avítása):

616.(X))532(X))168.(X))38.(X))395.(X))
100.2631849.263-

eszközbeszerzése a kö1tségvetésren
re van állítva 675.OCJJ R + ÁFA,
mely összegből a vizsgált időszakban
nem lett felhasználva

Munkaruha vásárlására terveztek
2OO.<m R + ÁFA, de rem lettek
megvásárolva

A kö!Jség nemek alakulása:
Munkabérek és közterllei
Nyersanyag-feIhas:ználás
Közi.izemi díjak és egyéb köhregek
~

6.164.194
5.123246
1.849263
13.136.700

A bevételek alakulása:
Téritési dfj revétel 874.(X)) R.M x 5 00

Költségvetésitárn.?g,a$

4235.(X))
1.6ffJ.(X))

~:

A számításokból érzékelhető, hogy a minden további 100 fő után 1 fő
konyha a vizsgált időszakban dolgozó.
7232.703 R veszteséget terrrelr, Arrennyiben nincs meg a teljes tevémelynek fő oka a költségek alaku- kenység, mint esetünkben is, úgy
lása, azon belül is a magas bérköltség, olyan opt:imális viszonyszámot kell
kialakítani, amely alapján rregbatáKihasmáltság vizsgálata
ruzbatjuk a dolgozói létszámot.
Az önkormányzatok által műköche- Esetünkben ez a viszonyszám a
tett konyhák műkOOési feltételeit az 100%-001 ffY% (40% ered, 10%
1995XC. törvény, a 8Q'1999. tízórai, 10% uzsonna) az étkezési
(XII.28)
GM-EÜ-FVM rendelet kimutatás alapján.
szaoályozza
Tehát a 330 fós átlagétkezővel
F1mek értelmében az élelmezési szocozva, 150 főre 330 x 0,6::::1.98
napok száma, arrely egy viszony- azaz 2 fő dolgozó + 1 élelmezésszám, 100 % abban az esetben, ha vezető jut További 180 étkező után +
egy konyha teljes napi tevékenységet 2 fó 0,8 fó). Tehát az opt:imálislétvégez, tehát: meleg reggeli, tízórai, szám 4 fő konyhai dolgozó, + 1 fő
ered, uzsonna, meleg vacsora (pl. élehrezésvezető.
szeeialis otthonok, kollégiumok).
Tekintettel arra, hogy a szociális
~let
után jelenősen növekedett
Ebben az esetren 150 adaghoz 3 + 1
fó
létszám megengedett, maid az iskoláskoú gyerrrekétkezök létszáma, és ez váIhatóan még növe-

kedni fog, kívánaos még egy
dolgozó foglalkozatása, amíg az nem
látszik, hogy ez a rövekeoés lassul
vagy megáll.
Tehát a jelenlegi, mijus havi étkezői
létszármt: figyelembe véve az optimáIiS létszám 5 fó konyhai dolgozó
+ 1fó élehrezésvezető.
Az ÁNTSz véleménye szerint 400
adagosnak felel meg a konyha az
általános szaOOlyokalapján. A mmkáltató ettől eltéIhet, mely döntésnek
a foknx:Wje a teclmikai felszereltség.
Ezt figyelembe véve, igen széles
skálán mozoghat / ± 100 adag / a
maximális fózési adatszám megállaPIítása
,
Szárrútásaink az ANfSZ rendelete
szerint is megállják relyüket

vetítve)

400 x 0.6 2,4 fó + 1fó élehrezésvezető (1SO fá;
250xO,6-15fó
azaz 2,4 fő-« lj fó -4 fó oolgozó + 1fó éleIm2ésvezető

J.b Tárgyifeltételek

ÖSSzesen:

500 1-

szerint üzemelnek.
Találhatók
előkészítő helyiségek, hús-, zöldség1 db. burgonyahámozó-gép (3 és tojásrnktárak, szárazáru, földesáru
éverossz)
tárolók:.
3 db. fózőzsárnoly
_A ~t~c
előírás szerint történik,
1db. 3 rekeszes hűtő
melyhez a teclmikai feltételek
1db. villanytűzhely, 4 főzőlapos adottak.

- A konyha a működéséhez sziikséges ÁNTSz hoz:u]árulással rendelkezik, mely szakhatósági szerv sn»
rint a konyha 400 adagos kapacitású.
- Működési engedélyt nem tudott
A hűtőkaj:xritás kevés az
mutatni az élehrezésvezető.
ÁNTSz
szerint, mely a
- A dolgozók mLmkaköri leírással
következő összetételű:
nemrendelkeznek
2 db. 120 1
- Az ügyvitel gépesítve van. A
1db. 500 1
nyilvántartás számítógéren történik.
1db. 3001
HACCP rendszer szerint
1 db. 240 1 hűtőszekrény és
üzemel.
láda.
- A szükséges tárgyi eszközökkel
- Mérleg, I11érőrerendezé
rendelrendelkezik, melyek a következők
kezésre áll.
2 db. fózőüst, 150 l-es = 300 1
- A konyhákhoz tartozó kisegítő
1db. fózőüst, 200 l-es = 200 1
helyiségek, raktárak ~ltetés

"<V'JVÓ~

- Mivel a fózőüstök kapecitása 500 1,
az általárosan elfogadott elv szerint
500 fóre tudnak főzni 1 narxári
I1aJXID..

ll.

TAKARITAS

- Az általános iskolában takarítási
feladatokat ellátó alkalmazotti létszám felíílvizsaálatakrr megállapítást
nyert, hogy ezen feladatot ellátók
l~
7 fó:
ő<lJLIlUN

1. Silrer Istvánné

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iskola takarűásá, Molnár Lászlóné
GYESen van, Gombkötő sándoc
pedig az iskola pcrtaszolgáIatát ~a
el
Silrer Istvánné folyamata; műszaktm 6.00-14.00-ig dolgozik, pisla
Andrásné, Vavrek Istvánné, TámOO
Jánosné, Tóth Józsefré a;ztott
műszakOOn váltják egymást 6.009.00-ig, illetve 13.30-18.00-ig.

PislaAndnlsné
VavrekIstvánné
TámOOIstvánné
TóthJÓZBefué
Szabó Istvánné
Gombkötő sándoc IXJItáS
Molnár Lászlóné GYES - en
van

Gyakcrlathm 5 fó teljes munkaidőren dolgozik. Szabó Istvánné
részrmmkaidőben végzi agyártelepi
A béifelhasmálás megoszlásajogcímenként
Alapillet:rreny
,

Távolléti díj
, ,,,
Ki""
Bkezési OOzz.ájárulás
Részmunkaid& fl ~

'r'

..

.om

1BjáruIék
MI.II1kaaD_járuIék
r,

Fii

R
A vizsgált időszakban a 7 fó
I11UI1kal:xE, annak közterbei 61
egyéb juttatások 3.838.cX53R volt
E:I:Jrenaz esetben is szerepel a 13.
havi illet:nmyként kifizetett ro:

2W2XII. - 2003.V.(Ft.)

"

150.910
15574

3.858.063
időszakban 2OO.cm R + ÁFA azaz,
25O.cm R lett felhasmálva, rrely
SO.OO)FtA1Ó felel rreg,
Az intéz.rrenyek vagyoni roüködtetése címén van még erre a szak-

3.858.<X>3
250.<ID

- A terVrCYZszerint az összes
takarítandó felület 3316 m2, rrelyből
levonásra kerül 280 m2 , a konyha
teriUete, rrelyet az ott dolgozók
takarítanak.
Az egy fóre jutó takarítási felület 5,5
fóvel számolva (a gyártelepi iskoIátmrészmunkaidőren takarítanak):

7 fó havi l:ruttó át:lagkeresffe403395

W257

feladatra tervezve festés, vízfertőt:lenítés költségei, vízdij, áranxlij, de
ezek tazítanák a takarítás tényleges
költségeit, így ezen költség retteket
nem vettük figyelemre a takarítási
tevékenység összköltségeinél

Kimutatás a tokarűandá felületró7

A takarúási tevékenységre felmerült kö!Jségek ÖSS7..d!ése
MllIlkab:Yésköz.terlri
TISZJítá;zcr-feIhasznáIá<;

Munkabér és közterhei

&).4(»

~:

Aköltségvetésren 528.00 R +ÁFA
van tervezve éves szinten.A vizsgált

-

2.264.154
112462
%.934
1O.<ID
116.868
, 2OO.<ID
2.500

T~OOzz4járulás

- T1SZtÚÓszerfelhasmálás alakulása:

Költséggazdálkodás aJakUláSa

Régi iskola
új iskola
Tanaterem
Kazánház
Napközi
Gyárte1epi iskola

501 m2
1538m2
502 m2
137m2
202 m2
156 m2

~

3036m2
igazolta rregállapítá-

3036 m2: 5,5 fó = 552 m2
Az általáoosan elfogadott elv szerint
1 fó által 1 műszakOOn takarítandó
felület 1(0) m2• Tehát az alkalmazott
6 fó takarítói létszám sok. Ene_
hivatalosan rregállapított noona
nincs, érdeklOOésünk más intéz-

trényekben
sainkat
Ill,

,,NAPRAFORGÓ"
Napközi otthonos ÓVoda

&gáta; belyzeben van az óvodai
ellátás, mivel földrajzjlag 2 teriileten
folyik az óvodai nevelés, a
Községben 61 a Gyártelepen.

Az óvoda: műk<ilii engedellyel
rerreIkeznek, rrelynek érteJrreren
1. ' 'SárxbIre
2 RuttkaiI...ás'zl<re
3.Keresztes '
4.N
' RáíaiAnírea
5.
Józsefre
6.Poór'Iibomé
7.lászlÓ . ,
8. Sirmnlászlére

max. 100 ~lyes.
A dolgozói
létszám 12fó óvónő és 6 daika
~------------~----~

~_9_.S~_·_~
__'
__'__~_~ __
~_"~
-A létszám és a bnatá átlagkerr:setek
alakulása

10.Ková:sJáooiné
11.MolnárJózsefre
12Bcrla~
13.Kovás Feren:re
14.fukiinéPethőZíta
15.TOOim
Mária
16.KertésznéKová:sEdina
17.MaózJózsefre
rr

~]18~J~~'~·~~~~~~~

A gyándepi óvoda: 50 férőhelyes, 2
kOICSOJXJI1ban
folyik a nevelés. A
beírt gyereklétszám 32, 16-16 fós
A 18 fó óvodai dolgozó havi bruttó
vegyes csoport van, rrely csepetokát1agkeresete2. 194.20 R
hoz tartozik 3 óvónő és 2 dajka.
A teljes béfelhasználás a vizsgált
A kihasmált:ság férőhely szerint
időszakban mindkét
óvodéban
45,50/0-00, a beírt gyerekszámhoz
összesen 20.899.444 R Dologi
viszooyítva 72,20/()-(Y3. (2.számú
kiadások tervezett OOszege2.315.(xx)
rrelléklet)
R, rrelybőll-Y. hóban 3OO.(xx)RAz igen alasony kihasmáltság miatt
ot használtak fel.
2 fó óvónői munkakfuel és 2 fó
Aközségi óvodában 4 kOICSOJXJI1banmykával a nevelési munka ellátható.
folyik a nevelés. Az oktatási törvény A községi óvodában bezárásra
25 beírt gyereket vagy 20 késziilődtek az új óvoda építése
átlaglétszámot tart op:imálisnak egy mían. Így is megállapítható, hogy a
csqxxtban, arrelybez 2 óvónő és 1 gyerekek az őket rregillető kedves,
dajka tartozhat. Jelenleg a 4 képekkel, ötletes játékokkal teli szép
kOrC:SOJX>rtOOn 1191rirt gyerek van.
SZOOOkbm. vannak. Színvonalas
nevelési
munka folyik
Csoportbontás beírt gyereklétsztímAgyártelepi
óvodéban minden
mal
feltétel adott a neveléshez Itt is
nagyon hangulatos, rreseszerű, sok
KISCSOroRf KATICA
29
ötlettel
teli kfulyezetben vannak a
VEGYES csorosr
gyerekek
Látszik, hogy minden a
MÉHECSKE
31
gyerekekért van.
VEGYES csorosr
PllJANGÓ 30
JAVASIAWK
NAGYCSOroRf SÜNI
29

- Javasoljuk továbbá az élehrezés..
vezető HACCP tanfolyarnm tOOénő
lrirntását, a tanfolyam kötelező
elvégzését, amely megfelel az EU
noonáknak. Hatidő: 2004június
- Berki Lászlóné jelenlegi fószakácsnő részére szakács tanfolyam előírását; arrennyiben nem vállalja,
Jakab Jánosrét kinevezni a helyére,
mivel neki van ehhez végzettsége. A
kinevezettfószakács2004.rnájus l-ig
egy HACCP tanfolyamon is vegyen
részt
- Arrennyiben rregtörténik a
létszámleépítés, a HACCP auditor
által is kifogásolt régi burgonyahármzó helyett új gép rregvásáríása
- Az ÁNrSz által előírt hűtőkapacitásbövítése.
- Az 1995.évi ~. törvény - rrely a
~át
előállítású élelmiszerekre
(befőzés, tésztakészítés)vonatkozik előírásainak rregfelelően ÁNrSz
engedély rregszerz.ése. Így olcsóbbá
válik a nyersanyag-felhasználás.
- Munkaköri leírások elkészítése,
eljuttatásaa cblgozókhoz
~
119
L
KONYHA
- Az iskolai VíZnHŐÓra elkülönítése
A férőhely-kihasmált:ság az étkező - A sz.ámOOatoldxSlmegállapítható, oly mXlOn, hogy a konyhai
gyerekek átlaga; létszáma alapján hogy a konyhán az optimális létszám felhasmálást rrémi lebessen.
78,220/0-00, a beírt gyenrekekhez 5 + 1 fó, azaz 5 fó konyhai dolgozó - Javasoljuk továbbá a vendégétkeztetés növelését, ren<:k2vények szerviszooyítva 65,10/()-(Y3. (1. számú és 1fó éle1mezésvezető.
- Javasoljuk 1 fó éle1mezésvezető, vezését, kivitelezését (lak00almak,
rrelléklet)
A kihasmáltsághoz viszooyítva 1 fó illetve 3 fó konyhai dolgozó munka- találkozók,ünnepségek).
óvóoői munkakör létjogosultsága viszooyának rregsziintetését.
II. TAKARÍfÁS
runcsrreg .

•

- A takarítási tevékenység szabá- szerií takarítógé{x1 javasolunk vályozása, max. Hm m2 -ben meg- sárolni a technikai felszereltséget
határozni az 1 fóre jutó takarítandó javítva, mellyeI a munkateljesítmény
felilletet. A számítások alapján növelhető.
javasoljuk
2 fó fóállású takarító lll. ÓVODA
~un.
munkaviszonyánakmegsziintetését.
- Amennyiren a létszám:sökkentést - Tekintettel arra, hogy az óvoda
végrehajtja az Önkormányzat, kor- kihasználtsága évek óta eltér az

optimálistó~ javasoljuk a községi
óvOOában 1 fóvel az óVÓI1Ői
létszámot csökkenteni.
- Agyártelepi óvOOában az igen
alacsony kihasználtság mutatót
figyelembe véve javaslatunk szintén
1fó óvónői létszám:sökkentés.

Nyírbogdány Községben az áJlategészségügyi tevékenység el1átásáró~ az állatorvosi feladat elvégzisének szeme1yi
feltételeiról
A vizsgálat lefolytatására Balogh TIbor Polgármester Úr az Önkormányzat alkalmazásában, közalkalrnazottkt
2003. július 03-án kelt 1683-2I2OO3.sz levele alaP.ján látja el
Dr. S~
András 56 éves, szakmai végzettsége
keriilt SOf.
állatcrvos. 33 éves munkaviszonnyal rendelkezik. Első
A vizsgálat célja: Dr. S~
András állatorvos,
munkahelye a nyíregyházi Megyei Állategészségügyi
közalkalmazott által ellátott hatósági és nem hatósági
Állomás volt
1977-ren,
26 éve helyezték
feladatok milyen formában láthatóak e~ gazdaságossígi
Nyírbogdányba.
szernpontokatis figyelembe véve.
1mtől
a nyírbogdányi, a sényői és a nyírturai
Vusgáltid&llak: 2(XX).o1.01-től2003JXi30-ig
Önkormányzat együtt alkalmazta.
1993-ban Nyírturakilépett a közös alkalmazásból.
V~otvégezték:
A
2001. május 29-én kelt, jelenleg is érvényes
APénzügyi és VagyOill1yilatkozatot
megállapodás alaP.ján a sényői és a nyírbogdányi
Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai
önkormányzat közös alkalmazásában áll.
A vizsgálat célja: 2003.07.03-tól 2003.07.l4-ig, a
Ezen szerz.ődé; értehnében: - ellátja ajogszabályok által
helyszini vizsgálati napok száma: 3 nap
az önkormányzatok hatáskörére utalt vagy az
A vizsgálat nSZletfSmegáJIaPítáa
önkormányzat által vállalt állat-egészségügyi feladatokat
Az állategészségügyi igazgatás és a hatósági állatotvmi - a Megyei Állategészségügyi és Élehniszer Ellenőrző
tevékenység gyakorlását az 1995.évi xa törvény Állomás igazgatója egyes hatósági feladatok ellátásával
me~a,
és részére magán állatotvmi megbízást ad,
szsbályozza
2. § 10. bek: " Állatorvmi tevékenység: állatotvmi melyhez igazolványt ad ki.
oklevéllel végezhető, az állat egészségi állapoának Ebből követ:kezően a helyi önkormányzatok által
megállapítására irányuló vizsgálat, megelőző, illetve alkalrnazott allatorvos
gyógyító beavaíkozás, az állat részére gyógyszerrendelés, - helyhatá;ági
élehniszer - higiéniai vizsgálat, szakértői, szaktanácsadói - megbízás folytán hatósági
tevékenység, egyéb az állategészségügyre tartozó termék - magángyakorlati állatotvmi feladatokat lát el.
vizsgálata, ellenőrzése, mintaküldés, valamint az ezekhez
Dr. S~
András az Állategészségügyi és Élehniszer
kapcsolódó igazgatási tevékenység' '.
Ellenőrző Állomás által kapoa megbízásos feladatokat és
Az állatotvmi tevékenység hatósági és nem hatósági magán állatotvmi tevékenységet mellékfoglalkozásként
feladatokra bontható.
vállalkozásban látja el Vállalkozói igazolvánnyal nem
rendelkezik.
Nyírbogdány Községben az állatotvmi feladatokat Dr.
S~
András szül: Kisvárda, 1947június 29. , an: A törvény éneltrében az Állategészségügyi és Élehniszer
Grünvald Jolán; Nyírbogdány, Fő út 29/b. sz alatti lakos, Ellenőrző Állomás által kiadott igazolvány jogosí~a fel a

hatOOágiés magán állatorvosi tevékenységre. Jgsmma: - a magán állatorvosi tevékenységből
Önadózó. Az éves összevont jövedelem alapján adózik,
NyírOOgdány és Sényő községben tehát a helyhatá;ági
rrely akövetkezőkből tevődik 00SZe:
állatorvosi tevékenysége után jár a rmmkabét
- helyhatOOágifeladatokból a
- az Állategészségügyi Állomás eseti rregbízásaiból a
rregbízási szerződés alapján
- az Orvosi Kamara eseti megbízásai alapján
Szakt:eriileténa helyhatOOágiállat-egészségügyi tevékenység keretéren ellátia:
lro db
szarvasmadla
12ro) db baromfi
800 db
sertés
20 család
méh
1800 db juh
650 db
kutya
Ehrondása szerint a nap 24 ócijában az ügyfelek
jószágvédelrrét, járványügyi, megelőző feladatait, kóbor rendelkezésére áll. Minden 3. héten szabad a szombat és
erek refogását
, ,.. . a vasárnap. Ha kell, ÜI1I1epIlaIX)kon
is e~a beregeit
Ellátja nagyobb á11attartógazdáknál az állat-egeszsegugyI
felügyeletet

-

Azállat~

tev&enységpénziigyi

A már említett szerződés alapján Dr. Szepesi András
ll1lll1káltatójaNyírOOgdányközség polgárrrestere,
A szerződés éneltrében a két önkormányzat az állatOlvos
alkalmazásával kapcsolatos költségeket a lakosság
létszámának arányában fizeti rreg,
A sényői önkormányzat a rregállepodás szerinti szerrélyi
juttatást és járulékait félévenként utalja át a nyírOOgdányi
önkonnányzat számláiáa

vonatk<Ylásai

L félév június 15-ig
ll. félév november 3O-ig
A
megálla{xrl1s
módosítását
bámelyik
fél
kez.cknényezheti, azonban azt csak a felek köksönös
megegyezése alapján lehet módosítani
A lakosság lélekszámának rrega:láskor mindig az előző
év január 01-én érvényes lélekszám a mérvadó.

Dr. Szepesi András köza1kalmazottibesorolás szerintibére bruttó 176.cro RAló.
Éves szinten felrreriilő bérlcöltsége2003 évOCfia következő:
2.3ffi.croR
24.croR

zcnn
780.croR
3.114.croR
rr

,

Ebből a sényői önkormányzatot telhelo resz 1435 lakos
után (összlakosság ~ya százalékban 31,52%) 981,~33
R Ezt a rramkabét csak 2002 SZq1eI'IlOCr Ol-től, a

köza1kalmazotti béremelés után kapta rreg az állatOlvos.
Előtte több évig 76.cro R-{)')besorolásban volt
GyakOOatilag az önkonnányzatunkat terbelő bruttó
ÖlSZeg2.l32.467RJév.

Megvizsgálva a 2003.1-VIT.havi tényleges bérlcö1tségetakétközségre vonatkozám. a következő ké{rtkaP.juk:
1.227.478R
172croR
15522R
12.800R

znon
417.230R
43.950R

24.~R
1.915.880R

Dologi kiadás nem meriil fel mint költség, mivel a
gyógyszerreszerzést és egyéb kiadásokat az állatorva;
sqjátbevéeleiből fedezi.
'
Az állatorvos személyi juttatására címzett normatívát az
állami költségvetés nem juttat, de a 2002 LXVII. TIV.
3.sz. mellékletének 2. pon~ában felsorolt "egyéb
igazgatási tevékenységre" besorolható, így teIVezhető,

arrennyiben más fontosabb szakfeladat engedi, mivel ez
nem kötött felhasmálású normatíva
A teljes rerköltséget a költségvetésnek kell kigazdálkcx:inia
A pénzügyi teljesítéseket vizsgálva rregállapítható, hogy
Sényő község önkormányzata nem teljesíti a megállapodásban vállaltkötelezettségeit

az alábbi elmarérlás rnutaJkozik:

Az ~
2002 II.félév
2003 1 félév

összesen:
A sényői önkormányzat ana hivatkozik, hogy
önkormányzatunk szemétszállítás! dijjal tartozik felé. A
. két dolog nem kepesolható össze sem jogilag, sem
pénzügyileg, hiszen a kommunális szolgáltatást nem a
sényői önkormányzat, hanem a SÉNYŐCOM Kht
végezte.
Az állatorvos munkavégzésére a lakosság részéről panasz
nem meriilt fel Sokan elmondták, bárrnikor hí\ják,
azonnal megy. Tekintettel arra, hogy mivel az
önkormányzat
alkalmazceja, ehnondása
szerint
hannadáért~a el a betegeket
Arrennyiben vállalkozó állatorva>ként dolgozna, a
többszörü;ét kellene kérnie az állattartótóL pl egy
sertésherélést 700 R -ért végez; a Magyar Orvosi Kamara
'!iánlása állatorvosi munkadfjakra ebben az esetbe a
következőképpen alakul:
- kiszállás első alkalommal (5 km-en belül) @)R
- alapvizsgálat (kis állat)
2500 R +gyógyszer + ÁFA
Minden további kezelés összege progresszíven
emelkedik.
Pl egy ~
ivartalanítása IS.@) R-ba kerül
vállalkozói tarifa szerint

I

I

~_'_~_'

235.696R
4~.766R
726.462R

Az orvos elmondása szerint akkor nem mdna mindig a
lakosság rendelkezésére állni, mivel más tevékenységet is
végeznie kellene.
Megvizsgálva más településeknél az állategészségügyi
feladatot az a tapaszralat,hogy vállalkozásban ~ák el
Dr. Szepesi András elmondása szeint a többletköltségek
a kis jövedelmű állattartókat éppen úgy sújtanák, mint a
nagy gazdálkcx:iókat. Személyére nézve is hátrányt
jelentene a vállalkozásban történő üzemeltetés a kis
lélekszám miatt, az állattartó kedv sem olyan, mint
nagyobb községekben,
Javaslatok
ABizottság Dr. Szepesi András 33 éves munkaviszonya,
emberi és szakmai hozzáállása alapján a vállalkozásban
történő foglaIkoztatását nemjavasolja
Javasoljuk, hogy önkormányzatunk jogi úton
éJ:vényesítsekövetelését a megállapxlás szerint a sényői
önkormányzattal szemben, annál is inkább, mivel Dr.
Szepesi Andnís a fizetés nem teljesítése ellenére is e~a
szakmai tevékenységét

~
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Nyírbogdány Község Önkonnányzatának Képviselőtestülete az Önkonnányzat 2002 évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló; 2003. április 3O-iülésen
vélerrényezte, és hagytajóvá akoveikezök szerint

változik: az év közben vállalt feladatok változása, illetve
közpcnti
intézkedések,
törvények,
rendeletek
módosulásánakhaására
Így a képviselőtestilletünk többször módosította azt

Nyírbogdány Község Költségvetését a testület az
1/2002.(11.15.) számú rendeletével fogadta el Az
eredetileg elfogadott költségvetés tennészetszerűleg

BEVÉTELEK:

Aköltségvetés eredeti bevételi előirányzata 4G5513Jro,R volt, a méx:Iosított illetve a teljesített előirányzat
49l.370.(0),- R ami 99fJ3 o/o-a; teljésítésnek.felel meg.
Amint látható 84.857.(0),- R bevéel-rövekedés
jelentkezett, ami két jelentős tételből szánnazott. A 2002·~-)('--1)('szeany,,,ri'7hon,h<>'7<>" lr'>rVX'<>"V1sszaen
.
t' 'tett
re áthiUL.lAJU
ÁFÁ-ból és növelte rrég műköXsi bevéeleinket az
iparűzési adóOOlelért többletrefizetés.
V.LU..J\AUI.~

~.

utca szermyvízberuházása , mely 18.(0).00),- R értéktm valósult meg.
A fentiek alapján a 2002. éves költségvetési
gazdálkodásról e1mJndható, hogy az önkoonányzat a
kötelező feladatait teljesítette, az intézmények fenntartása,
műkOOésebiz.too:tottvolt

A betevezen rnűköXsi célú hitel felvételére nem került
so; tehát ehmndhatjuk, hogy az önkormányzat finanszírozási tevékenysége sikeres volt
KIADÁSOK
Nem nőtt aZOnOOnjelentősen a refektet:ett eszközök
- A kiOOáSOknálaz ererleti előirányzat 462.613.(0),- R a
tárgyévi állornányi értéke. Ez abból adéx:lik,hogy 2002.
teljesítés SOO.193Jro,- Ft, mely 91,88 o/o-a; teljesítésnek
évben nagyobb méretű beruházásban az önkoonányzat
felel meg.
nem tudctt kezdeni, mivel az előző évek szeanyvízbe- A kiadások legnagyobb részét a működési kiadások
ruházására a ~esztésre fcrdítható összegeket felerrészteszik ki, az összkiadásnak mintegy ro o/o-át ami
tette.
286.630.(0),- R-nak felel meg. ldet:artomak az
A testillet állást foglalt abban, hogy minden pályázati
in~yek
működési kiadásai (óvoda, iskola, egyéb
lehet&éget használjon ki az Önkoonányzat, állítson fel
dologi kiadások, az Önkoonányzat által felvállalt 31
IXliYázati figyel&zolgálatct, hogy jó eséllyel tUdjLm.k
szakfeladaton (belül)
pályázni, saját erőre, fe.J1esztésekre.
- Tármgatásra, szociális kiadásokra, segélyezésre,
társadalmi szervek támogatására, 63.132(0),- R-ct A képviselőtestület a 2002. évi költségvetés teljesítését:a
fmlított az önkormányzat.
fentiek szerint elfogadta
- Felújítási és felhalmozási kiadásokra 65.414.(0),- R-ct
fordítottunk, mely összegből kiemelkedő tétel a kultúrház
KomIstvánné
felújítá<;árnfcrdított összeg 12.78l.(0),- Ft, relteriileti
APénzi,igyi és VagyonnyiiatkmPtot
utak építésére 28.04l.(0),- és a Vasvári pál utca és
EIlenőrzii Bizottság Elnöke

q

~ÖnkonnányzatiHírek
Szeretettel köszömök minden nyíIbogdányi olvasót a
Cigány Kisebbségi Önkoonányzat nevében.
2003. június 2-án került kiosztásra a tyúk pályázarunk
által megnyert 3400 db jószág, amiben ro család vett
részt, ebből 10 magyar családot is tármgattunk Nagy
segítség a csaláíok számárn, hogy nem egy összegben
kellett a tyúkokat kifizetniük, hanem a Polgármesteri
Hivatallal együttműkOOve, az önkoonányzat által k3JX'U:
jöv~13
hónap alattkerüllefogásra.
Baktalórántházán a Cigány Kisebbségi Önkoonányz.atok
részére megrendezett laIxIarugó mérkőzésen V.
helyez.ettetértünk el
Pályázatot nJ'®ottunk re 2003. július 3O-án a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, a
cigány telepek környezeti ártalrnainak megszüntetésére.
A pályázaten rnegnyerl1ető összeg 2 millió forint

Továbbra is fennáll az ösz1:öndijpályázaümk, amiben a
3,5 átlagot elért tanulók vehetnek részt, és amit magyar
gyerekek részére is szívesen elkilldiink. Fnnek összege
5OJIDR-tól tanulmányi átlagtól fuggően emelkedik. A
tXllYáZatOt nyertek december hÓnaPOOnszerrélyre szóló
csekken kapják meg az összeget.
A Kisebbségi önkoonányzat 2003. augusztus Il-én
tartott testilleti ülésén 7 fó cigány továbbtanuló gyereknek
7.~R
táImgatáSt cYánlott fel a testillet, amit az
iskolakez.déselőtt kapnak meg a családok.

JuháilJÓ'Js(fué
kisebbségi képviselő

Közkmények
ÚJBIZTOSÍTÁSI LEHEfŐSÉGEKA
POSTÁN!

PostaTestőr OOlesetbizta;ítást megvásárló ügyfelek egy
rrost zajló akció kereéoen egy VW Polo szerrelygépkocsit is nyeremek.
AMagyar Posta Rt 2003. január 3O-átóla Magyar Posta A biztosítási piacon elterjed mOOOZatnakszámítanak a
Bizrosíró Rt és a Magyar Posta Életbiztaiító Rt biztooítási elemet tartalmazó, értékpapír jellegű meg- .
takaritási foonák
A P<:Nabiztosító egyösszegű
módozataival tovább bővítette a postákon igényre
vehető biztosítási szolgáltatásdc küét. Az tY biztooítási befektetést igénylő terII& a PostaHommÖr. Ez a
jenrékek igazOOnak az ügyfelek igényeihez és befektetési foonakedvező, rren nap;ári negyerevre előre
~ál1o'4
a posta munkatársai pedig gyors, {XIDta; garantált hozamot biztosít és a konstrukció jellemzőiből
ügyintéz.éssel állnak az ügyfelekrendelkezésére.
adOOÓan lehetőséget ad rövid távú (2-20 év közötti)
A Magyar Posta Bizrosíró a posákon fcxgalmazott befektet:ésre is. A PostaHozamÖr igényesetén biztrnítási
védelmet
nyújt,
lehetőséget
ad
haláleseti
tenrékei kialakításánál a legnagyobb rrértékben
tcrekedett arra, hogy az ügyfelek számára az opdmális kedvezményezettek megjelölésére és la évesnél
biztosítási mOOozatokkal jelenjen meg a piacon. A bosszabb tartam esetén adókedvezmény igényrevételére
tertrékek egyik legfóbb jellemzője az egyszerűség, isjogosít
A fcxgalmazott biztooítási termékek köziil a
hiszen a szolgáltatások és a feltételek könnyen
elnevez.ésű t:errreket
áttekinthetőek és é:r1trtőek. A szolgáltatások elérl1etősége fu;tabizta;ító a ~
szilltén fonta; SZeInIXX1l:
volt a fejleszrésoél, hiszen a ajánlja azoknak, akik bosszú távon kívánnak goodoskcx:lnimagukról vagy másokról Az életbiztaiítások és a
fu;tabizta;ító ana ta-ekerett, hogy a szolgáltatásdalt
közel hozza az ügyfelekhez, a terrékek az crszág bosszú távú befektetések előnyeit cr.vöW rendszeres dfjvalarrennyi ~án
eléretőek A biztooságot a Magyar
fizetésű életbiztaiítás akár 100 ezer forint adókedvezPosta Rt és a PootalJiz.taiító együttesen garantálja, a mnyt nyújthat a t:errreket megvásárló ügyfélnek. A
t:errrek előnyei közOO:rregtalálhatók a 10 évnél bosszabb
terII&k pedig magas szinvonalú szolgáltatást nY®anak
lejárat esetén igényre vehető adókedvezrreny és az a
a mai viszonyok rrellettkedvező áron.
A postán el6rető biztooítások kibővült terrrekkínálatá
lehetőség, amely 5o/o-a; infláció felett biztosí~a a
ban megtalá1ható szinte valarrennyi biztosítási fajta, a konstrukció értékállóvá alakítását. A nXXlOZatelérési és
szolgáltatást
is
nyújt,
valamint
JXNaÍ ügyfelek számára kedvező kondíciókkal megköt- haláleseti
kedvezményezettek megjelölését is tartalmazza.
hető változata.
A lakásbiz.ta;ítási tennékkoc P<:Nabiztosító által kfuált Az üdillési szezón kezdetével a postákon eléIhetővé vált
a fu;tabizta;ító utasbiztosítási módozata, a fultaUtasőr
terréke az igény szerint két változatban rregköthető
fustaFÉSl.ekŐr. A konstrukció Minimum változata is, amely a teljes JXNaÍ nyitvatartási időren rregköthető
fedezetet nyújt tűz-, VÍZ-, vihar és elemi kár, valamint azok számára, akik egyénileg, vagy csaláksan kiilfóldre
üvegkár ellen és felelősségbiz.ta;ítást is tartalmaz. A utaznak.
kibővített Opirmnn változat betöréses lcpás és rablás A Magyar Posta Biztosíló termékei az crszág
elleni védelermrel is kiegészül,
valarrennyi ~án
rregtalálhatók A IXNák a
A OOlesetbizta;ítások terén a
Posabizrosító a PootalJiz.taiítóterrékeivel ,,lxritékolják a biztonságot".
fulta'IestŐr nevű t:errreket ajánlja ügyfeleinek. A Bővebb felvilág<Étással a JXNaÍ munkatársak kézséggel
temrJC által nyújtott biztooság kitejed baleseti halál állnak az érdeklődök rendelkezésére!
esetére, egy 00SZegŰ térítést fizet végleges baleseti
rokkantság esetére, egyösszegű kifizetést biztosít káházi
benntartózkcdás esetére, valamint szolgáltat baleseti
eredetű rramkaképesség-csökkerés
esetén is. A

Thztflt Gazdálkodók!

FELHÍVÁS!
A2003. évi fagykártés aszálykárt
szenvedettrrezőgazdasági
tenrelőkkárenyhítő támogatásáról.
- fenti kárenyhít:ésről a 8412003.
(Vll22.) FVM~let~Ikezik
- a kárenyhítő tármgatásbm. csak a
regisztrálttemelők részesülhetnek.
Az eck:Iigretakatított növényeknél
a 30% hozarnkiesésnél nagyobb
kárt szenvedett gazdáIkOOók
augusztus
2O-ig
előleget
igényelhnek.

Vég1ege5 kárenyhítő támogatá?
4.§
(l)Végleges kárenyhítő támogatásra az elemi kárt szenvedett tenrelő
abban az esetren jogosult, ha a
szántófóldinövényeknél (a zöldségféléket is beleértve) a szőlő - és
gyümölcskultúrákl:m, az erdősítésekben, valamint a halastavak00n Iregállapított fagykár és/vagy
aszálykár rrértéke együttesen az
em1ített kultúníkban átlagában
3O%rn, vagy azt rreghaladó
(2)A
végleges
kárenyhítő
tármgatás rrértéke a 30% feletti
kárösszeg 300/o-a
(3)A
végeleges
kárenyhítő
támogatás összegét e rendelet 3.
számú rrellékleeiben foglaltak
szerint kell megállapítani, amelyet
felül- vizsgálatra 2003. november
3O-ig a területileg illetékes
fóldművelésügyi hivatalhoz (a
továbbiakban:
Hivatal)
kell
benyújtani.
(4)A Hivatal a táImgatáSi igény
jogosultságéról a Kmn. Rend. 1.
sz. rrelléklete szerinti igazolást (a
továbbiakban: igazolás) állit ki, és
azt az elemi kárt szenvedett

tenrelőhöz 2003. december 5-ig
el~a
(5)Arrennyiben a (4) bekeaés
szerintitáImgatáSi igény összege a
rendelkezésre álló farást meghalaclja, a földművelésügyi és
vidékfejleszési miniszter külön
reodeletben és közlernilyben
2003. CIeCember 10-ig intézkedik a
tármgatás failagos nm-ékének
arányos csökkentéséről.
(6)Az
elemi kárt szenvedett
tenrelőt megillető kárenyhítő
tármgatás összegét az (5) bekezdés
intézkedés figyelembevételévelkell
meg- állapítani.Az így kiszámított
táImgatáSi összeget csökkenteni
kell az igénybevettelőleggel.
mAz
elemi kárt szenvedett
tenrelőt a (6) bekezdés szerint
megilletőtáImgatáSi összeg a 0311.
szamu
,,Bevallás
az
államháztartáss szembeni egyes
juttatások
igénylésérőf'
nyomtatvány felhasználásával az
t:;1
. kárt szenvedett termelők
,,t...:derIll
táImgatása" című előirányzat
terl1ére, az APEH lOO3~
01~
számú
folyósírási
szárnlájáról
az
illetékes
adOOatóságtól2003. CIeCember 11től december 15-igigényelhető.
Kedvennényes

középlciáratú

hitel
6.§

20%, vagy azt rreghaladó mértékű.
(2)A hitelt az elemi kárt szenvedett
terrrelő gazdálkodása anyag-és
eszkön;zükségletének fedezetére és
egyéb kötelezettségeire (beleértve
munkabért és a bankhitelek adott
évben
esedékes
részletének
tffiesztésétis) basználhatafel,
(3)Az
integrációban résztvevő
elemi kárt szenvedett tenrelők az
integrációban termelt és az (1)
bekezdés szerinti kárt szenvedett
növényi kulnirák eseéoen a
kedvezményes hitek a 7-10. §-ok00n foglaltaknak megfelelő alkalmazásával az integrátcr útján is
igénybe vehetik.Az ilyen esetekben
az integrátcr a S<:9át
nevében felvett
hitel és a felvett kamattámogatás
összegét az integrált tenrelőkkel
kcrött szerződéses kapcsoláok
keretében a terrelők felé köteles
továbbadni.
TovábOOdásnak
minősül az is, ha a tenrelő a hitek
az integrátorrnl szemben fennálló
esedékes tartozásának lecsere1ésére
focdí~a
7..§
(l)Az igénybe vehető hitel összege
a 3. számú melléklet szerint
Iregállapított hozarrérték kiesés
200/0-0t rreghaladó összege, de
tenrelőnként legfeljebb 250 millió
Rlehet.
(2)Az (1) bekezdés szerinti hitel
futarnideje 5 év, tőkeö;szegéhez
legfeljebb
ff}o/o-a;
rrértékű
készfizető állami kezességvállalás
kapcsolódhat és a jegybanki alapkamattal számított kamat összege
700/o-ának megfelelő rrértékű
kamattámogatás vehető igénybe.

(1)E rendelet alapján kedveznényes
hitel igénybevételére
jogosult az elemi kárt szenvedett
rrezőgazdasági termelő abban az
esetben, ha
a
szántófóldi
növényeknél (a zöldségféléket is
beleértve), a szőlő-és gyümölcs8.§
kultúrákl:m, az mlősítésekben,
valamint a halasavakban a 3.számú
(l)A
hitelkérelmeket
az
melléklet szerint megállapított agrábitelezésben résztvevő - külön
fagykár és/vagy aszálykár rrértéke közlerrényben közzétett - pénzaz em1ített kultúníkban átlagában

ügyi intézményekhez folyamatosan, ele legkésőbb
2003.
december 15-ig lehet benyújtani az
intézmények által előírt példányban
és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkére1rreket

fogadhatnak eL amelyeket előzete- hogy a hitel megfelel az e rendeletsen a Hivatal nyilvántartásOOvett és ben rreghatározott feltételeknek.
záradékolt A hitelkérelern egy
példányáa
rávezetett záradeK
Asztalos Jóm'
tartalmazza a felvehető kedvezfalugazdász
trényes hitel összegét, valamint,
ÓVODÁINKÉLErÉBŐL
A községi óvodában nem tndnmk hozzákezdeni az új
óvoda építéséhez, ezért a gyerrreknevelést továbbra is a
régi óvoda épíletében végezzük
Bi.ztosítjuk a Önöket, hogy mindkét óvodánkban a régi
szép hagyományaink ápolásável , sokszinű élmények
bizrosírásával neveljük majd óvodásainkat, és
felkészítiük őket a sikeres iskoIakezdésre.
Az új tanév rmljéről szepternOOtm összevont szülői
értekezleteket tartunk, melyek időJXID~árólaz óvodában értesítiük Önöket.

2003. szeptember l-ál (hétfón) 7 ~ra szeretettel
várjuk óvodánkba az elsősöket, ahonnan az óvó nénik
A gyártelepen az óvoda kihasználtsági mutatói 500/0 alá és a nyolcadikosok az új tanítókkal együtt átkísérik a
csökkentek, ezért a képviselő-testület döntése alapján gyerekeket az iskoIába. Addig is jó pihenést kívánunk
szepternrertől egy óvoclai csoportban folyik az óvoclai voltnagycsqXrtosainknak
nevelés.
BALLAGÓÓVODÁSOKNÉVSORA
Kedves Szülők!

Kazinczi Józsefré
Poór1ilxmé

ÓVónők :László Lejosré
Simon Lászlóné

Molnár Józsefre

Dajka: BocIaLászlóné
SÜNJS oorosr
DANO I..ASZI.D
GONDOSZDITAN
HAlZER VIKIDRIA
HAMVAITIMEA.
JAKABBCXiIARKA
K<XSISANIAL
KOCSIS ZSUZSANNA
IAKXIOSAlEXANDRA
IAKXIOSJO'lSFF
lASKADA VID
I..ASZI.DANDRAS
I..ASZI.DANDRFA
I..ASZI.D FANNI
UUDANIFL
Wl(ACSGINA
NAGYADAM
NAGYISIVAN
NFMEllIBARBARA
PISLARIaIARD

RADICS BAIAZS
RADICSBENCE
RACZKRISZIlAN
SERAFRIK
SIFOS FERENC
TOIHADAM
TOIHDORA
VIRAGCSABA
VIRAGDORA

Földiné pethő Zita
JánOCzkiMiliályné

MEHECSKECSOPOKr

GYARIELEPIOVODASOK

BAI..CXJHGABOR
GIIANYIDORINA
HORV AlHRFNATA
JONASMIKLOS
KEREKESEVHlN
MOIlXN ANSANDOR
MOlNARBETIlNA
SINKAKRISIDF
TAUANMARK

JUHASZAlEX
KOPJAKDORA
SINKA llCJANA
SIFOSTIMEA.
VlNAIMARKO

Mátyás sándorné
ÓVodavezető

ISKOLÁNKÉLElÉBÖL

2002/2003 TANÉVBEN BALLAGÓK NÉVSORA
BAKOSIGÁBOR,BALCXJHTÍMEA,BFRfA DÓRA,
CSENGERI ADRlENN, ÉLES sÁNDOR, FEHÉR
NÁNDOR, GAlAMBOS BRIGITTA, GAlAMBOS
IMRE, GERGELY ÁGNFS, GULYÁS WLTÁN,
JÓNÁS MELINDA, KOVÁCS ÁDÁM, KOZMA
ADRIPNN, KULCSÁR MÁRIA, lAKATOS KATA,
LINZENBOLD EDIT, MÁRKUs ÉVA, MÁRIDN

RÉKA, NAGY NIKOlEIT, NAGY NIKOI.ErD\.,
NAGYORSOLYA,PCXJR ATIILA,RÁcz ADRIENN,
RÁcz HAlNALKA, SIMON ESZTER, SINKA
ll.DIKÓ, SINKA TAMÁS, SITKU ZSOlT, SOLTFsz
JÓZSEF, SZARÓ Mll-IÁLY, SZIlÁGYI JÓZSEF,
SZIlÁGYI KRJSZIlÁN, SWBOSZ1.AI GÁBOR,
SZÜCSBARBARA,TÓTIINATASA,zsÍROSERIKA

SZAKISKOLAIBALIAGÓKNÉVSORA
ABCeJai)i szak
BAKSITAMAS
BALOOHANllA
GYURICSKAROBBU
HAJNALMARIA
KOVACS KRISZIlAN
NAGYJUDIT
SIVAK'I"mEZlA
lDIHLASZ1.D
lDIHGABRIEilA
1RONKAEVA
VARGAlASZLÓ

"szak
Gépiíó és Szö
JUHASZANllA
JUHASZllDIKO
LDVACSIANDRAS
SINKACSIUA
SZABOLCSIANDRFA
SZARKAISIV AN
SZIlAGYIZSUZSANNA

Minden ballagónak továbbtanulásukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

sarlmdi Lajos
Iskolaigazgató

KÖNYVTÁRI HÍREK
ÜdvÖlJÖma Bogdányi
Híradó OIV.9it

valamint az intézmény igazgatójának Dr. Szathmáryné
Sipos lldikónak, akik a továbbialdxm is segítségüket
cYánlottákfelmunkámhoz

Koszra György vagyok,
Vágyam már régóta egy kis vidéki Művelődési Ház
2003. július l.-től a Nyírbogirányítása. A falusi élet nem ismeretlen számomra,
dányi Művelődési Ház és
jómagam gyermekkorom nagy részét a nagyszilleimKönyvtár tY igazgatója
nél Orosori töltöttem, így isrrerős előttem a csérdes
Magamról csak annyit; hogy falu kiegyensúlyozott nyugalma. Ezt a nyugalmat
43 éves, nős, és 8 éves Eszter lányom édesapja vagyok szeretném tevékenységem során lebetőségeimbez
Feleségem bölcsődevezerő szakvizsgázott szociál- rrénen színesebbé tenni.
pedagógus Nyíregyházán. Diplomámat a Nyíregyházi
Első rendezvényünk a Polgánresteri Hivatallal
Főiskolán szereztem, mint művelOOésszeIvező.
közösen augusztus 2O.-a rréltó megüImeplése, amit
Az élet számtalan terilletén dolgoztam már, többek
reményeink szerint, egy sz.ep:ernreri Faltmap megközött a szociális szféráOOn,valamint legutóbb a Váci
tartása követne, melyet hagyományteremtő ce1lal
Mihály Városi Művelődési KÖZJX>ntés Gyermekszervezünk
centrum berkein belül Itt gyakorlatilag mindenféle
Az intézmény névváltozásának igenyét a Képviselőprogram szervezésében és lebonyolításáOOn részt
testület elé teIjeSZtettern, ami utalna a régi kúria
vettem sokat köszönhetek volt munkatársairnna
tulajclona;ára, és neve ennek alapján Székely Elek

Művelődési Ház és Könyvtár lenne. E tekintetren a
döntés szepemberben születik meg.
A könyvtárban az előző évek hányattatott sorsa miatt
eléggé nagy a hiányosság, most igyekszik ezt a
szervezetlenséget és rendszertelenséget kolléganőm,
Fekete Andrea könyvtáros konigálni. Azt szeretném,
hogy a problémákról és a változtatások:róLszolgáltatás
bővűésről, Ő maga számoljon majd re, egy rövid
bemutatkozás kíséretében,
A Művelődési Házban az iskolai néptánc mellett, mely próbáit az intézmény falain relill tarja - tervezem
ki.Uönböző művészeti tevékenységek beindítását,
melyek alternatívát biztosítanának. Ezen lehetőségek.
közül néhányat felsorolnéle Majorene csoport, Jazz
balett, Tmi-Show. Ha igény van rá, lehetőséget
biztosítok Kungfu edzéshez is.
Az óvodások, kisiskoIások számára rreseiátékok és
bárelőadások tartását tervezem
A község nyugdíjasainak nyugdfjas klubbot szeretnék
alakítani, tennészetesen a nyugdíjasok aktív közreműkOOésével Aklubhoz helyet és segítséget biztosítok,
és ha lenne rá igény - remélem lesz- egyesületet is
alapíthatnának, melynek szervezését és papírmmkái-

I

Ezért ez úton invitálom a tBZ.tdt Nyírbogdány
1ak(8Üt egy vitafónnnra, jöjjenek el 2003.
sz.eptember Lén 16. órától egy kötetlen
~korraésnemrevalótekintetnéIküL
Helye a Művelődési otthon nagytenne.
Megköszönve
az újság szerlcesztőségének
berrnnatkozási lehetőséget, maradok tisztelettel
Kama György
Igazgató

korrekciója
Munkám első lépese az állományellenőrzés, ami egy
újonnan megszerzett számítógépes programnak
köszönbetően görrlülékenyen zailik Olvasóink több
változással is fognak találkozni (pl: bevezetésre kerül
az öjegy használata és a kölcsönzés is számítógépen
történik majd).
További terveim között szerepel videokazetta-kölcsönzés és Intemet-hozzáféIretőség megvalósítása. Célom
az állomány minél bővebbé és aktuálisabbá tétele.
Rernélem, hogy az újítások megnyerik az olvasák
tetszését, és minél többen ~ákmajd
a könyvtárat.
Szeretettel várunk minden kedves régi és új olvasót!

Most újabb kihívás áll előttem, hiszen augusztus l-től a
nyfrbogdányi Művelődési otthon és Községi Könyvtárban dolgozhatok Vallom, hogy ehhez a munkához
ne1külözhetetlen a könyvek szeretete. Qj munkahelyemen számos teendő vár rám Mivel számos hiányossággal is szembesültem, ezért elsődleges célom ezek
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,,Az olvasás szenvedt1ye, a könyvek sz.eniete általában gyennekkorban érintimeg az embert."
Ez a szeretet nálam is ekkor keZdŐCIÖtt
és a mai napig is
tart. Fekete Andrea vagyok, a Művelődési otthon és
Községi Könyvtár könyvtárosa.
Nyíqm.onyban élek szüleirnmel és két húgommal.
Anagykállói Budai Nagy Antal Óvónői, Pedagógiai és
Közgazdasági
Szakközépiskolában
végeztem
pedagógiai szakon, Az érettségit követően felvételt
nyertem a Nyíregyházi FőiskoIára. 2002-ren szereztem
meg magyar nyelv és irodalom szakos tanári és
könyvtárosi - ezen relill információs rrenedzser
szakirányú- diplomámat.
Az államvizsgát követően lakóhelyemen dolgoztam az
Iskolai és KözművelOOési Könyvtárlxm.

~
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nak elkészítését vállalom Így nagyobb eséllyel leberre
pályázni utazásra, rendezvényekre. Ez úton invitálern
irrézrrényímkbe a nyugdfjasokat
Afiataloknak szintén hasonló leretőséget kívánok adni;
egyesület, v. közcélú alapítvány (Nyfrbogdány Fiaalságáért, v. I:1júságáért, ele lehet találóbb a névadás)
létrehozása sc;yátcéljaik megvalósítása érdekében, Az
előbbiekben felsorolt elképzelések, és lehetőségek,
megvalósításához szükség van, a község lakosainak
aktív közreműködésére is. Hiszen egy adott közösség
elvárásait, céljait, problémáinak megoldási lehetőségeit,
csak közösen lehet meghatározni. és megvalósítani.

FektieAndrea
Könyvtáros

------------------------------------------------------------~
EGFBZSÉGÜNKVÉDELMÉBEN

Szeretettel köszöntöm NyírOOgdány község mirden
kedves lakosát Horváth Fmőné, Szilvia vagyok. 2003.
augusztus O1-től a településen Stál Valika védőnőt
helyettesítem, és látom el körzetében a védőnői
feladatokat.
Az idén végeztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Főiskolai Karvédőnő szakán.
mjez.ett vagyok, két gyenrekiink van, a lányom 12., a
fiam 7.éves.

Tanulmányaim során a gyenrekneveléssel kapcsolat00n jól tudtam hasznosítani a már rregszeu.ett gyakorlaíi tapaszralataimat
Szakmai munkám - többek között - a gcndozoqjaim
egYÜttmŰkOOéSén alapszik, ezért remélern, hogy a
munkám során a tele{iilésen élőkkel jó viszonyt tudok
mYd kialakítani, rrelyrek során bizalommal fognak
hozzám fordulni
HorváthEmőné
Védőnő

SZÍNHÁZNÉZÖBEN
BÉRLETA,IÁNLATOK
FELNÓITBÉRIEf:

Nagygfnpad
Móicz-Kccsak-Miklós: Légy jó mindhalálig!
(zenés játék), Beaumarchais: ~
~
(Vígjáték), Hennan-Fíerstein: őriilt nők ketrece
(Musical), Csehov: PIatonov (Színmű), John Updike;
~
bail.ományok (Fekete korrédia), Ilyés
Gyula: Smkötő KaIamOna (Mestjáték)

Légy jó mindhalálig, Fígaró házassága, Őrült nők
ketrece, Platonov, Eastwicki baizoIkányok
IFJÚSÁGIBÉRIEf:
(Középiskolások és fóiskolások részére)
Galócza, Légy jó mindhalálig, Fígaró házassága, Őrült
nők ketrece, Platonov
KAMARABÉRIEf:

KrúdyKamarasónpad

Ahárommadár, Színbád, Anegyedikkapu
JohannaI...aurens: A három madár (Tragédia),
Knídy Gyula: Színbád (Táncdrárna), Kápéti péter: A MAXIBÉRIEf:
(Általános iskolák 5-8.amályai részére)
negyedik kapu (Klezrrerdarab)
Művész stúdió

Légy jó mindhalálig, Figaró házassága

Beavató-, felolvasó-, zenés szinházi estek és egyéb
rreglepetések ...

GYERMEKBÉRIEf:
(Óvodások és általáoo; iskolák 14. osztályai részére)

Repettoáron marad

Légy jó mindhalálig, Szélköt:ő Kalarrrna

Made in Hungaria, A ~

~

Ví1keresz1:

vagy amit akartok, GalÓrnJ, Kék veréb
BÉRlEfÁRAK
BÉRlErEK

ELÖIDÁSOK

L HEIX II.HEIX m.HEIX Iv. HEIX
5H..Ö\DÁSRA 5.500.- 5250.5.<ID.- 4250.-

BEMUfATÓ BÉRIEf
PREMIERPLUSZ
5H..Ö\DÁSRA 5.<ID.- 4.750.- 4.500.- 3.750.FELNÖIT
5H..Ö\DÁSRA 4250.4.cm.- 3.750.- snnNYUGDÍJAS,PEDAGÓGUS5H..Ö\DÁSRA 3.500.- 3250.3.<ID.- 2250.IFJÚSÁGI
5H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
2.750.MAXI
2H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
1.100.GYERMEK
2H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
um
KAMARABEMUfATÓ
3H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
2.400.KAMARA
3H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
2.100.-KAMARANYUGD.,PED. 3H..Ö\DÁSRA
EGYSÉGESEN
1.740.-

Csoportos vásárlás esetén a gyermek - és maxi bérletsorokon 25 fó felett, ifjúsági_bérletsorokon 50 fó felett 1 db
bédetet adnak cgándékba.

JEGYÁRAK
I.HEIX ll.HEIX m.HEIX IVJlEL PÓTJEGY
y
BEMUfATÓELÖlliÁSRA
1.150.- 1.100.700.PREMIERPLuszELÖlliÁSRA
1.050.- ion950.700.FELNŐITFELEMELTHELYÁRÚELÖADÁSRA
ion. 850.- 5XX).650.550.FELNŐITAIAPHELYÁRúELÖlliÁSRA
5XX).850.550.450.IF,JÚSÁGIFELEMELTHELYÁRUELÖADÁSRA
EGYSÉGESEN
650.450.IF.RJSÁGIAIAPHELYÁRuELÖlliÁSRA
EGYSÉGESEN
(ffi.450.GYERMEKELÖlliÁSRA
EGYSÉGESEN
550.350.EGYsÉGESEN
250.SZAKMAI JEGY
KAMARABEMUfATÓ
EGYsÉGESEN
850.KAMARAALAPHELYÁRUELÖ\DÁSRA
EGYSÉGESEN
750.MŰVÉSZSTÚDIÓELÖlliÁSAIRA
EGYSÉGESEN
«n
MŰVÉSZSTÚDIÓIF.}ÚSÁGIELÖ\DÁSAIRA
EGYsÉGESEN
500.-

JEGY

inn.

sn-

sn

sn-

--------~--------------------------~

Csoportos jegyvásárlás ~

a kíséIDkrészére is kedvezményes diálgegyet biztosítanak,
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2002 sreptember7-14.
NAGYSZÍNPAD
wroiy AIIen:Játslrl újra,Sam
(Vígjáték),~~(KmáliurnSzínház),
AnttxnySdlafier: ~Színház),
GOId:ri:
Oq:;ai~
Színház),Raycocrey: páratlan píros
(MaIá:h Színház),Neil Sinm: Me1ídábapuidml (Mickolci
Nemzeti Színház),~:
SdihűhóS8llll1Üt(Koc<;kenái
KatrnaJáBfSzínház), AifrIrO Pa9J: Ha2Ulj inkább, kedvemt!
(Nyíregyhá:ziMáiczZsigmn:l Színház)

Marie Jms: I{övd{ a 2aDbW (Thália Színház),Feyd;ar A 00ItX
(Merlin Színház),Ta<>n::iIi
István: BáIdJa (Báka Színház), CA1rn:
Amit a lakáj látott
(BtxIa{:e;I:i Kamaraszinház), kresrx A lqDSl ~
(Bolygó
KUItUSZ~
G.Ö.RCS,
(Bi.rlaStage),Sehov.tKapIja(PintérBélaTársulata)

MŰVÉSZSIÚDIÓ
A~

rrogmrrhmfeIlé{XSegyüttesek

Vojtina (Illi-ecen), I.áIafia (Biatahígy), l\tIe<d\frt (Nyíregyháza), Burattiro (Nyíregyháza), otd<a ~),
HarlOOn
(Eger), Kalamajka (Miskok;), GOOamabn (Miskok;), Figurina
~),
KmÚJY Hmrik
valamint Gulyá)
a

K4MAR4.

usoo

VáOOOOmUSikUS.

Minden este ingyenes koncertek a Kossnh téren felállított SZÍnIXldOI1 és filmvetítések a hatalmas vetítővásznon.
(amerikai víKiátfk)
~~6.
(snmhtt)

19.00
éra

Kis Tehén-kmcert

Xl.30

OUmf?Ó (amerikai 111LISiml)

22.15.

SiJtos-koncelt(görog dalokés
flÍnai()

~~8.

~~7.
(

,

22.15

cotton OubSingers-ka7cert

19.30

Pannéf7ia Klemer Bandkoncert (kJezmerzene)

~

19.30.

~~
Xl.30

BazjNaf!.Y Gö1Űf!.ÚJJai

Bran-kaxettttmépsne)

(héttO)

9.(kedd)

Xl.30.

Johnny Fnf?lish (anJ?OlvíKiátfk)

19.30.

Rarana Dnmkaxent.

.

nérr..ene)

177m

3mSlEptlmber 10.
(szmJa)

,

203>.

r.

193>

NucalJacta-ka1cert( ecuadori

(maK)UTvígjáték)

3m~12

/'Iérm!ne)

3m~

203>

CSinilXiIXt (maJNlTvífdáték,)

193>

Djolilxl- kacen (qfrikai
riJJruJsd)

~)

203>

Taxi3. (franciavífdáték,)

193>

Com-Saikacentlainnre)

203>

22.15

ll.(~)

MINDEN sZÍNHÁZAT KEDVELŐ ÉS SZÍNHÁZBALÁTOGAJÓ
JÓ szDRAKOZÁSTKÍV ÁN

Macskajaj (jug.-fmncia-német
vífdáték,)
BdxJnMa!knvics orkestar

(~)

lAKOSNAK

V~FmeieÁgota
Családgondozó

SPORf
Diákolirmia: BmfJara:

Diáksporl
Attroka
DiákoIimpiánnagykó2rti 00jrrl\dC
I..ány<:Sélj;(lt (311m): KCWk Beaína Sim:n zsuzsi, Szilágyi PáIrm,
Táh
Mária,
üwri
Ttirrleés Sipos NikoIett(19J.2-9:>-a<>~)
RÚ;:Sa[Et(3 11m):Táh CSaOO,Hamvai Attila, SzíCs Dávid, Rózsa
Nahn,Szilágyiiligö,
Si{u;Dávid(l9J.2-9:>-a<>SliileJés'rk)

LánYg;aPIt:(5 11m): SzíCs Babera, Mákns Éva, Ráz Adrienn,
JOOásMeIin:Ia, Nagy
sli ileJés'rk)
~

NikOIett A és Nagy NikOIettB (1988-8ges

ll.1r1y: SzilágyiPálma (92-es)
IIr1y: SzíCs Babera (88-as)
ll.1r1y: Márl<usÉva (89-es)

Fzrlc az álétákképvireltékiskolánkat, nagykazeti.inke
cmtfu td:tP(híIm.

-lmtm
~ll.(311megyéni),és
~ll
(3
11mCla{Xfum)
- :nll-hn: ORSIÁGOSBAJNOK(411megyénim.>gyáll
11ma;ap:ilm), m.>gyá hÚrD< (rrrz.eifi.Jtá<bm)
- :m2-hn: m.>gyáll. (511m),m.>gyáll. (300 m)
- 2OO3-lXm:~
VI. (300m),mgyeill
(511m),~Iv.(5
11mcsaplt)

Ém:
-lmtm
mgyeill (311mcsaplt-lm), mgyeiVL(311m
eg}ém) - :nll-hn: ~ll.(411mCla{Xfum)
- 2OO3-lXm:~
vm.(~),~Iv.(511mcsaplt),
~vm.(511meg}ém),~ll
(karnte)
~

arregyei

(4

vern;nyek:Bmbara

-:m2-hn:~IV.(300m),~vn.(4IJfu1:
távoIugtás,:ron, (ffin)
- 2OO3-lXm:sz.q:ielrretmirxiuJ. IDngátrnés4ronen

lOO:n~

Ém:
Legj@~
ll.1r1y: SZíCSBathna(511m)
VIII.1r1y: Márl<usÉva(511m)

Egpli ertrlrrffiyek:
IIr1y: SzíCs Bathna(IDn)
ll.1r1y: Márl<usÉva ( ~)
VlIr1y: RázLá'>lló (IDn)

csaplttm:

4.lrly az51l&s lányd<tól

BatbiésÉvaertrlrrffiyea
jelentette.

~rtni:7.ett~drtft

MiOOketten{XllISlmŐ lrlyen végeztek:
VlIr1y: SzíCsBathna(IDn-43,4~)
VIII.1r1y: Márl<usÉva(súlyld<és-lO,4lli1)
Szűs Babaa és Márl<us Éva jÚniUSOOntbtIIaglak az 00ánk00l!
Fz az iskola l:ü;zke ~
hiszen évek áa S:nillíIjáka jcttnál-jcth
ertrlrrffi%et Beszéljünk ezekről.az ertrlrrffi)ti<ről: .

-:m2-hn:ORSIÁGOSBAJNOK~),~IV.
(dis:zkaizve!és),~ll.
(4 IJfU1: távolugrá<>,súlyl&és,
diszka;zvelés, gerelyhajítá<;)
- 2OO3-lXm:~
irrlul ~
disl-lcaizveté;tm, és

~

zm és:m2-tmÉva

ORSIÁGOSBAJNOK voltkarntél:m!

Grn1ulálunka lánydrnak és rem3jük, bogy továth folytriják az edIig
is sikeres ~
A~
a:bt, hiszen a nyíregyházi
vasvári pál Gimnázium reStreVeIéS tagozatím nyertek felvételt,
valamint a nyíregyházi VSC -NYÍRSUU iga:z.oltatiétáimár2 éve.
Jó tanulást,jó S{XI1l:ll<Nésrlcsikert az éJffun!

Oroszi István
Testnevelő, edző

lJo'Nk-pnwam

DiákolirrIDia
4 kCrOqn1IXIn képWelti.ikiskolánkat, etNl3 ~
4-e> ChJtŐre, ebol énrecl<.lettek

a nagykfueti

AN kcroqxrt (akiknekrem sikeriiltas:zahrlxm) focistái terenJI:m
II.Wyetszereztékrreg anagykfueti dOOtfUn
Talán jöváe ~
lesziink és sikeriil újra b:1ttnunk a
rregyei cDJtére. Itt szeerém rregjegyezni, hogy az ifi hgock
~
tdten fociznak a régi (1998) diákolimpiai rregyei ClliÖl
a;ar.otOOLpr SzilágyiJmre, pásztcr Józret; TáhZ'ült, Ková:sAttila.

A 2002-::m3-as taoévben ősszel és tavasszal 38, illetve 40 fóvel
vettünk részt a tanáIm. A Derrecseten J:"eIrlZett kiskfu.eti
tanákoo kiválasztott gyerekek Baktalér.:lntbá
az alközpxlti
tanákoo kéPViSeIlfi- ték kiskfu.ellinket Tcth nyírl:x:Jgdányi
~cIiOO:1ekrrega~
A 2003-:ID4-es tarevre már kész ven;en)'lIOgGillrt ka{XUnk,így
rem fm:IUlhat elő, hogy a diákolimpiai ven;enyek idqXXJ!iai
i.itközz.enXaBozsik-pogramrerrl2vényeivel.
Atanáki.cq::

Egyelülcti

:K.S<.örzeti torna
12003.00.12-14.
II 2003. 00.19-21.

:K.S<.örz.eti

tom\ja A1k.\;L.fJUlui

"
'~ja
2003. 10. 10-12.

2003.00.26-28.

Megyri

~ja

2003. 10.24-26.
..

!1aP.Jll fttünk haza. Fantasztikus id& fogtunk

lIrinyten sikeriilt ~ rregnyer- nünk a
RISZ l<uplt, arrelyten az OOkarnányzati
cblgozfk csapl1aiki.iz.mtekegymás ellen,
~
l-én nagyszahi<>ú SJXI1naIXX
tartottunk, amI kicsik-nagyd<, lányoc-fiúk,
rft-fffiiak
összenér- h:tték lIX:IáSUkllt
foohm, láttenisz- ren, to~
ping{XXlglm.
.Kihívá<>Napja! Ezen a IJaIUl az iskolá<rlc
rregmutatták, hogy rremyre
szeretni<:
sp:xtolni, versenyezni &yoo; a nap inkáIi>
re1elátOOlállt,hiszen afulnőttekreszére kínáh
SfXI1IIDgmI1lra már csak:a ,,régi rrmrarl<"
fttekel.A

2003. miju<; 10-II -én jó hangulatú tátslság
irrlult
az
"Oxigól-túrára"
BÜkkSlI:ntktnSZ
Megrmik
a
Diósgyfu Vámt, mYd irány a Bükk
Iegmaga<;atb ~
Biikkszent-kereszt
Dautín fociztunk, kosaaz- n.mk. Mámp
reggeli után rreg- reztük az üvegmúzeurrrt,
mYd végig Im1tünk a tam;vényen Ered
után sikeriilt a lu;<;zal;bik útoo letmm.ünk
üllafiiredre, ami bizooyára emlékezetes
maaí rnirrl:rl<irx.k

2003.június 23-26 körott lklavasváriOOn
t:íIXrOZtUnk.SzáIlá<lunk a legjd:O helyen
volt, hiszen csak:egy kis fOCiIXílYa
vála$ztctt el
minket a StrarrtÓI.Ezeket az abtságd<at ki
nap kerélqxír túrával irXIUlt,aIrl étresztőt is használtuk. Kicsit ed:Z.Őt:íInSZer 4 J1aIrt
tÖItatÜnk itt, abol mirrl::n- nap SlnID:bItUnk,
fi.íjtak a l<özreg lakóinak, hiszen köbe
pinghajtdtuk a teJerÜIé'm E2után <eOOikOZdt !i1rnlrlfociz1Unk, kOOrlalXIáZttmk
az egész. iskola (tanárti<:,gyerekek egyaránt). IXJ1gOZtUnk,toTIaslalxiázlunk, re voh aki
\bh nég kerélqxír ügyességi, JáI:XeniSZ, gáta- zdt, lXN>ZÚtfi.Jtat, vagy gaclyezat,
ka;árlalxla, hl.llJa.hw, tollllilalxla, ping- cliszka>zozdt. Elutaztunk TJSZ.al&-re, alrl
prng ven;eny. Nem rraraí- hatdt el a fixi az erőművet is rregtekint- I:mik relülröl.
sem,
re
IIIirrln
kCrOqn1IXIn
Esténként SZaInitéri diszkó vah a
rregmutathattík hogy ki is a legjd:O futó tálntfri.ileIén re rem lllaI:'rl el a
szalamasütés és a,~-lagtúm" sem
700 men (2 kír), A kiCSJ'krfi2 fmlulótm.
kellett ~
a játéka; Sjllt2003. augt&tus 16-21 tábor a BaIatOOOn.
vcte1kerlőt,hiszen 100 fölöttjelent- ke2tek.
Még frissek az élrré- nyek, hiszen namy

ki, amit azd<. a gyerekek tOOtak igazán
ét1ékelni,akik tavaly is voltak itt,hiszen ekkcr
csak:2x. tlrltunk fiirOOli,rrrst pedig rrmíen
nap. Elutaztunk Balatooszárszáa a József
Attila Múz.eumln \bhunk Thanyhm,
ebová vooattal, gya1oga;an érl<ezti.ink.Mégis
lIlirrlenkirek lllaI:'rl enje a 'IihenyiVÍ&'>Zharlgrreg'>lÓlaItatá'lá- OOZ. StrnrKbJás
után h<góvalIm1tünk haza. Az Araoy-peraa
is sikeriilt eljutni, mivel SiófCkra is
eJJátOgattUnk. A
kiráOOUlá<rl<at a
00latrn00glári Ber Fesztivál zárta, alrl két
szí'ntxdn is sztátdc (Irigy Hérnljmirigy,
Szikaa RdJi) létXd<ful Mirrlrl<i kiJXfU1lt
valamit a ViCIéírrPnidXnl 00tCrSágtÓl.fuggöen BalatCnSZeIre;m
CIiSZkÓZtUnk és
tűzijátéka: láthattunk. Hazaútcn gitár kmte a
vidámC8ajEdaIait
KirámulásaMÁTRÁBA!
Ez a 2 repos túra szervezés alatt van, re az
.Oxigén tÚr.:í!XJi' ha<rnlám bővelkedik:
mYd
látnival&hm,
~
Novenm
eqre
tervezzük, rrelyet
PIakátdd<al idCtffi rreg- hird:tiink.

Om;zilstván
Testnevelő

Nyírbogdányi SportEgyesület
Mazgalmasan telt a nyár a nyírl:x:Jgdányifoci csap1lnál. A J.XYnd<Ság
~
után rövid pih:nő következett, mYd elirrlult a fuJkésziilés
az elátiink álló fualatdaa Az ifi C'la{Xlt Ixgnd<i círre és a teJnatek 4.
relye ~
diaéretre rre1tó eedrrény A legfoo- tr:sth
fUIa:Iat az volt, hogy a már bizooyítdt játékoo:k együtt rmtatjanak. A
C'la{Xlt egyben tartása rrellett ~
is végreh:ytottunk, ami
~javulá'll:jelentAmárévekáarreglévőkapJs~n:nJeziilltésalxgnd<iévnekúgyvágriliafelnátCS3):Xlt,hogykétkapJs

is ~
áll. Acsar.atct érintette namy változás. Aközeí
laI:XlarÚgÓS'lÖvet<égek~
így mi is a Megyei LaIXla-rúgó
Szövetreg ~
játszunk továli>. (Megyei IIIoszt) a másik
f'ootal VáItOZá<>,
hogy ezután töttnyire a kisvárdai régi&m található
CSaj.Xltd<kalrillköz.ünk. A nyári feIkéSZi.iléSnán részt vettünk ti:iIi>
foci tanán, arreIyből kettőt a mi teJerillési.inkOOren:l2tünk. Az ifi
C8ajE a Kiogs Kupín csak: 5. reIYeZ.ettlett, így a ~
(rerre1retőJeg csak: 1 évre) elkeriiIt tőlünk. AteJnatek Narkmn 3.

lrlyet éiek el, az ittIXn renrzett Gevai emléktanát viszrnt
rregnye11i.ik! Az előző ~
fUláIlítOttrID:I::ét s:z.eretrenk:az
iliI is elémi, és a feJmtekkel is a dbJgÓ tEIejffi végezni. Az
eI<rlninyeink eJéréSérnJ, ~
és rerreJh:tŐIeg em1án is ~

fognaktárrogatóink, akikrrl<:ezútrn is ~a~!
Az
eIkÖ- vetkező ~
S{XI1SZe1Űés izgalmas rIDkŐ- zés:!ket
(~OOgdányi
sikerekkel) kívárrl<: mirx:k:n frrit szeeő
00gdányinak, SlllIkdjanakmireI ttfun acsap!lainknak!

Megyei ill. osztály Kisvárdai Cseport
Döge SE, Gégény Se, LövŐJX1riSE, Nyírbogdány SE, Nyírtass SE, PátrOOa SE, Petneháza SE, Rétközberencs
SE, Szabolcsbaka SE, Tíszabezdéd SE, TIszaszentrnárton SE, TIszatelek SE, Tura-Ring SZSK, zstnk SE
2003!2004. őszi szezon párosítása
Buszindul: 13.45-kcr
1forduló 2003.08.24. (vasárnap) 17.00 óta

I

ZSUIk

I

NyírOOgdány SE

II forduló 2003. 08.31. (vasárnap) 17.00 óra

I

I Nyirtogdány SE I Tura-Ring SZSK I

ill. forduló 2003. 00.a? (vasárnap) 16.00 óra Busz indul: 13.00 lY. forduló 2003. 00.14. (vasárnap) 16.00 óra
1

NyírOOgdány SE

1

PátrOOa SE

1

1.

RéIkÖZtmnS SE

1

NyírOOgdány SE

1

V. forduló2003. 00. 21. (vasárnap) 15.00 óta Buszindul: 12.00 VI forduló2003. 00.28. (vasárnap) 15.00 óra

I

NyírOOgdány SE

I

I

PetreházaSE

I Nyírtass

SE I Nyírtx?gdány SE

VII. forduló 2003. 10.05. (vasárnap) 14.00 óra Busz indul 11.15

I Gégény

vm. forduló

I

2003.10.12. (vasárnap) 14.00 óra

SE I Nyírtx?gdány SE

I

IX. forduló 2003.10.19. (vasárnap) 13.30óra Buszindul: 10.30 óra X forduló 2003.10.26. (vasárnap) 13.30.óra

I LövőfX'lri SE I Nyírtx?gdány

I Nyírtx?gdány SE I Szalx>lcsbáka SE I

SE

I

XI. forduló 2003.11.02.(vasárnap) 13.00 óra Busz indul: 10.00 áaX.II. forduló 2003.11.00. (vasárnap) 13.00 óra

I Nyírtx?gdány
xm. forduló

SE

I

TISZabezdéd SE

I

I TIszatelek SE I Nyírtx?gdány

SE

I

2003.11.16. (vasárnap) 13.00 óta

I Nyírtx?gdány

SE

Az ifjúsági

I

zstnk SE
mérkőzés

2 órával korábban

kezdődik,

mint a felnőtt

mérkőzés.

lisoVS1ld Thmás
SEelnök

&yIányillíraD,aNyírlxJgdínyiÓlkamínyzahW-IWl;kiaiS:&qhllxr.
ASlfrl<eszlöég13gjai:Margit1lirÉ1bv.íh~Máy.ísSárxbtr,
N1Ixx;TáhFmn;

\ássFme!eÁpL
IWl;sztMsztö: \ássFme!eÁpL I<ÖZn:nJíIDI:lt
BodaMiHyrr.
Készi.iltM-KlRABt~
Nyíregyhí:zaaXB

