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2. szám

Nyírbogdány községben a 2002. október 20-ára kiírt önkormányzati képviselők és polgánnesterek választásakor a lakosság lélekszámát figyelembe véve - megválasztható önkormányzati képviselők száma II fó.
A településen állandó lakó hellyel rendelkező cigány kisebbségi választópolgárok kezdeményezésére a helyi választási bizottság 2002. október 20-ára a cigány kisebbségi önkormányzati képviselő választást is kitűzte. A település
lakosságának lélekszámát figyelembe véve a megválasztható cigány kisebbségi képviselők száma 5 fő.
2002. október 20-án a szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart. Szavazni kizárólag csak személyesen lehet, érvényes személyazonosító igazolvánnyal.
Községünkben a választópolgár négy szavazólapot kap.
o

1 db kislistás szavazólapot (önkormányzati képviselő választásra)

o

l db polgármesteri szavazólapot

o

1 db, a megyei közgyűlés tagjainak választására szolgáló listás szavazólapot

o

1 db cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására szolgáló kislistás szavazólapot

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon levő jelöltre, listára lehet
A szavazólapon a jelöltek neve ABC sorrendben van feltüntetve. Akislistás önkormányzati képviselő választásra
szolgáló szavazólapon, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselő választásra szolgáló szavazólapon a
választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a
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képviselő-testületnek lehet. Képviselők azok ajelöltek lesznek, akik a
Vélasztásí informáciÓk

mezválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.
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Szavazategyenlőség esetén a helyi választási bizottság sorsolás alapján dönti el, Hird;tmény'
•

hogy ajelöltek közül melyik szerez mandátumot
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Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta
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Ha a legtöbb szavazatot elért két

•

a fentieken kivül érvénytelen az

vagy több jelölt egyenlő számú sza-

a szavazat, amelyből nem lehet

vazatot

egyértelműen

kapott,

időközi

választást

kell kitűzni.

megállapítani,

hogy a szavazó kire, illetve melyik párt listájára szavazott.

A megyei közgyűlés tagjait a választópolgárok

közvetlenül

listán

•

Ha ceruzával töltötték ki a sza-

választj álc.

vazólapot,

A jelöltre illetve listára szavazni a

•

Ha a polgármester

szavazólap-

jelölt neve melletti, illetőleg a jelölő-

ján, valamint a megyei listás sza-

szervezet neve felett elhelyezett kör-

vazólapon

ben, két egymást metsző vonallal

illetve pártot jelölt meg a válasz-

lehet

ex vagy +)

egynél több jelöltet,

tópolgár.

A szavazó lap kitöltéséhez

csak

Nem eredményez érvénytelensé-

tollat lehet használni. Szavazófülke

get, ha a helyi önkormányzati képvi-

használatára

selők, valamint

a választópolgár

nem

kötelezhető.

önkormányzati

A mozgásban gátolt választópolgár kérésére a szavazatszámláló

bi-

zottság legalább két tagja a mozgó-

képviselők

megvá-

lasztására szolgáló kislistás szavazólapokon a megválaszthatónál

keve-

sebb jelöltre szavaztak.
Helyi kisebbségi önkormányzati

a szavazást megelőző nap 16 óráig a

választás is egyfordulós. Községünk-

helyi választási irodába, a szavazás

ben a helyi kisebbségi önkormány-

napján

zati

a szavazatszámláló

bizottság elnökéhez lehet eljuttatni.
Érvénytelen

az

a szavazólap,

amely
•

bé-

a meghatározottnál
zatot tartalmaz,

akkor

érvényes,

a

választói

amen??nyiben
nyilvántartásban

legalább 50 válasz-

Községünkben

három szavazó-

kör keru It kialakításra.

Iyegző lenyomattal,
•

választás

tópolgár érvényesen szavazot!.

nmcs ellátva a hivatalos

több szava-

A választópolgárnak
ben megjelölt

1. számú szawzókör:
Címe: Nyírbogdány, Gyár utca 28.
(Általános Iskola)
Területi beosztása:
Ady köz,
Ady Endre utca,
Állomáskert,
Bessenyei utca,
Domb köz,
Gyár utca,
Gyártelep,
Kéklő, vasúti őrház,
Mitró tanya,
yárfa utca,
Stimatanya,
Vasút utca,
Váci Mihály utca

cigány kisebbségi

umával felkeresi. Ilyen irányú kérést

pedig

szavaznia,

Címe: Nyírbogdány, Fő utca 16.
(Általános Iskola, számítástechnikai
terem)
Területi beosztása:
Alkotmány utca,
Honvéd utca,
Kölcsey utca,
Petőfi utca,
Rácz kert,
Rákóczi utca,
Szabadság utca,
Táncsics utca,
Új utca,
Vajas tanya,
Vasvári Pál utca,
Vörösmarty utca
E szavazó körben

az értesítés-

szavazókörben
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2. számú szavazókör

kell

azok a hajléktalan,

szavazhatnak
választójoggal

rendelkező választópolgárok is, akik-

nek a személyazonosító igazo Iványukban

lakóhelyként csak Nyír-

bogdány község szerepel.

3.

számú szavazó kör

Címe: Nyírbogdány, Fő utca 3. (Általános Iskola)
Területi beosztása:
Állami Gazdaság,
Csontos tanya,
Dózsa György utca,
Fő utca,
Fried tanya,
Hatfatanya,
Kecces tanya,
Kéki utca,
Kossuth utca,
Kőrösi Csoma S. utca,
Sényői utca,
Tihanyi kert,
Zsák utca
HELYI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG:
Hivatali helviségének címe:
Nyírbogdány, Kéki utca 2. Polgármesteri Hivatal.
Telefon: 532-423
Elnöke: Buczkó Györgyné
Elnökhelyettes: Molnár István
Tagjai:
Bakosi Zoltán
Kánászi Tibor független jelölt delegáltja
Mártha Zoltán SZDSZ delegáltja
Tóbiásné Hegedüs Mária független
jelölt delegáltja
1. számú szavazatszámláló
bizottság

Elnöke: Varga Lajos
Elnökhelyettes: Földiné Pethő Zita
Tagjai:
Rutkai Lászlóné
Nagy István független jelölt delegáltja
Ifj. Vavrek László szbsz delegáltja
Kulcsár Sándor függetlenjelölt
delegáltja
Jegyzőkönyvvezetö: Ilyés Gábor
köztisztviselő
2. számú szavazatszámláló
bizottság
Elnöke: Lénárt Sándorné
Elnökhelyettes: Kovács József
Tagjai:
Kazinczi Józsefné
Nagy Zsuzsanna függetlenjelölt
delegáhja
Mátyás Gáborné független jelölt
delegáltja
Szilágyiné Kiss Ibolya fiiggetlen
jelölt delegáltja
Vavrek László SZDSZ delegáltja
Kulcsárné Molnár Edit fiiggetlen
jelölt delegáltja
Jegyzőkönyvvezető:
Orosz Sándorné köztisztviselő
3. számú
szavazatszámláló
bizottság
Elnöke: Papp László
Elnökhelyettes: Boda Éva
Tagjai:
Linzenbold Jánosné
Lukács Istvánné függetlenjelölt
delegáltja
Sinka Lajosné függetlenjelölt delegáltja
Úr Fodor Istvánné függetlenjelölt
delegáltja
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Bata Mária fiiggetlen jelölt delegáltja
Márkus István SZDSZ delegáltja
Tóthné Tóth Éva függetlenjelölt
delegáltja
Jegyzőkönyvezetö:
Hrotkó Antalné köztisztviselő

.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Címe: Nyírbogdány, Kéki utca 2.
Polgármesteri Hivatal
Telefon: 532-423
Vezetője: Tóth Ferenc jegyző
Kérünk minden választópolgárt,
hogy a 2002. október 20-i választáson szíveskedjen részt venni.

Tóth Ferenc
Jegy:ő
ALAPÍTVÁNYI

..HÍREK

Nyírbogdány Község Tehetséges
Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a
2001. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a közalapítványnak felajánlották.
A kuratórium a közalapítvány
alapító okirata szerint a felajánlott 144.202.-Ft összeg 50 %-át
továbbtanuló
gyermekek támogatására fordította.
Közalapítvány

Kuratóriuma

Nyírbogdány Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2002. évi
választására,

valamint a cigány kisebbségi

önkormányzati

választásra az alábbi személyeket

vette jelöltként

nyilvántartásba :

POLG~STERJELÖLTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balogh TIbor Zoltán
Hajzerné Oláh Ildikó
Mátyás Sándor
Százvai Csaba
Szilágyi László
Terdik TIbor

SZDSZ jelöltje
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

Fő út43.
Kéki út 39.
Gyártelep út 14.
Fő út 84.
Kőrösi Cs. S. út 32.
Ady E. út 9.

KÉP~ELŐJELÖLTEK
1. Alexa Ilona
2. Angyalosv Zsolt
..,
-'. Baksi TIbor
4. Baranyai Györgyne
5. Bíró TIbor László
6. Dr Bodgál Józsefué
7. Búzás András
8. Danó Gusztáv
9. DókusErnő
10. Fejér Imre
11. Fohsz Józsefné
12. Furkó Sándorné
13 Gosztonyi Sándorné
14. Hajzerné Oláh Ildikó
15. Heinrich László
16. Homonyik Csabáné
17. Juhász Sándor József
18. Kardos Lászlóné
19. Koncsol Laiosné
20. Koncsolné Kecskés Katalin
21. Kovács Istvánné
22. Lakatosné Tóth Katalin Erzsébet
23. Lisovszki Györgyné
24. Lisovszki Tamás
25. Magyarné Zsíros Ildikó

Kossuth út 75.
Kéki út6.
AdyE. út37.
Szabadság út 17.
Gyártelep út 14/b.
Fő út 59.
Vasvári P. út 27.
Vasvári P. út 9.
Kőrösi Cs. S. út 34.
Fő út 96/b.
Gyár út 28/a
Adyút 15.
Rákóczi út 18.
Kéki út39.
Gyár út lia.
Kéki út 96.
Kőrösi Cs. S. út 50.
Gyártelep út 19.
Alkotmány út 18.
AdyE. út 8.
AdyE. út23.
Alkotmány út 20.
Kossuth út 8.
Ady E. út 18.
Táncsics út 9.
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Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független cigány kisebbségi jelölt
Függetlenjelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Béke Nyugd.Egyesület jelöltje
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
.J.J.
""
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Margittai Sándor László
Márton Csaba Zsolt
Dr. Mező Zsigmondné
Molnár Enikő
Molnár László
Mudra Eva Ágnes
N<loOY Sándor
Papp Zoltán
Pető Ferenc
Simon Lászlóné
Szendrei Lászlóné
Dr. Szepesi András
Szikszay Gyula
Szilágyi László
Szűcs József Gáborné
Terdik Tibor
Úr Fodor István
Vadászi Mihály
Veres Benjámin
Zsíros Tibor Ottó

Fő út 36.
Alkotmány út 36.
Fő út 14/b.
Honvéd út 26.
Kéki út 111.
Gyár út 49 ..
Kéki út25.
Új út ll.
Vasút út 2.
Kéki út 13.
Kéki út 73.
Fő út29/b.
Kéki út46.
Kőrösi Cs S. út 32.
AdyE. út28.
AdyE. út9.
Kossuth út 52.
Új út 12.
Ráczkert
Kőrösi Cs. S. út 10.

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
1.
2.
.J.
"
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Danó Gusztáv
Juhász Józsefné
Kulcsár Miklós
Nagy Zoltán
Papp Zoltán
Pongó András
Tóth Ernő
Tóth György
Tóth Gyula
Tóth Kálmán
Tóth László
Tóth Mihály Róbert
Tóth Sándor
Tóth Tibor
Vadászi Mihály

Vasvári P. út 9.
Vasvári P. út 9.
Rákóczi út 2.
Vasvári P. út 6.
Új út ll.
Petőfi út 38.
Vasvári P. út 10.
Új út 9.
Ú·'
J) ut ?z.
Új út 13.
Új út24.
Ú·'
J)uL.?9
Új út ll.
Új út 7.
Új út 12.

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független cigány kisebbsézi jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Függetlenjelölt
Független jelölt
Független cigány kisebbségi jelölt
Független jelölt
Független jelölt
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Független cigány kisebbségi
Független cigány kisebbségi
Füzzetlen
cizánv
kisebbsézi
~
~'
Független cigány kisebbsézi
Lungo Drom jelölt
LunQO Drom jelölt
Független cigány kisebbsézi
Független cigány kisebbsézi
Független cigány kisebbsézi
Független cigány kisebbsézi
Lungo Drom jelölt
Független cigány kisebbsézi
LunQO Drom jelölt
LunQO Drom jelölt
Független cigány kisebbségi

jelölt
jelölt
jelölt
jelölt

jelölt
jelölt
jelölt
jelölt
jelölt

jelölt

Nyírbogdány, 2002. szeptember 30.
Buczkó Györgyné
HYS elnöke

5

t

,BESZÁMOLÓ
..
. ..,a fablgfülésnek az önkormányzat 19?8~2Q.Q2.évi cildusprogramjának végrehajtásáról.
Tisztelt Falugyűlés!
Az 1998-2002. évi választási
ciklus utolsó falugyűlését és közmeghallgatást tartjuk, amelyen beszámolunk a képviselő-testület, az
önkormányzat négyéves ciklusprogramjának végrehajtásáról.
A választási ciklus első évében
számba vettük problémáinkat, lehetőségeinket, várható bevételeinket a megszerezhető támogatásokat
és négyéves programot készítettünk
a település fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével kapcsolatos feladatokra
A településfejlesztés szakszerűsége és fejlesztési irányainak kijelölése érdekében felülvizsgáltuk és
módosítottuk a település hosszú
távú rendezési tervét. Az új rendezési
tervet
közszemlére
kifüggesztettük és közmeghallgatáson ismertettük. A rendezési terv
alapján kezdtük meg a településközpont kialakítását.
• Csobogó és park építését,
• A vásártéren Millenniumi Emlékpark létrehozását, abban a B.
Orosz István által készített és
adományozott emlékoszlop felállítását,
• Agyártelepi iskolánál szintén
egy emlékoszlop elhelyezését.
Községünk életében történelmi
jelentőségű volt a szennyvízcsatornázás .és új szennyvíztisztító építési
program megvalósítása. Lehetővé
tette ezt, hogy szomszédainkkal,
Nyírturával és Sényővel sikerült
elnyerni a térségi beruházás megvalósításához szükséges támogatá-

sokat, és lakosságunk megértette,
vállalta a sajáterő biztosításhoz
szükséges társulati hozzá- járulások
megfizetését. Bízom benne, hogy
rövidesen megszűnnek a szennyvíztisztító működési zavarai, a közelmúltban észlelhető bűz, melyet a
lakossági észrevételek alapján jeleztem a kivitelezőknek és a lebonyolítónak.
Tapasztalatom szerint, amennyiben ebben a fordulóban nem nyertük volna el a szennyvízberuházáshoz szükséges támogatásokat, a
következő évtizedben sem kerülhetett volna sor erre a nagy beruházásra
A szennyvízberuházással községünkben minden közmű megépült,
- víz, szennyvíz, gáz, telefon - me ly
a lakosság komfort érzetét biztosírja, és amelyek sokkal nagyobb
településeken is hiányoznak. Nagy
probléma volt településünkön a
belterületi utak kiépítetlensége. A
szennyvízcsatornázás után szilárd
burkolattal láttuk, látjuk el a Rákóczi, Honvéd, a Kéki utca poroshegyi
részét, az Uj utcát és a Vasvári Pál
utcát. Burkolatot kapott a Kéki utca,
az Új utca, a Petőfi utca, az Alkotmány út északi vége, a Kőrösi
Csoma Sándor (kiskőrösi), a Gyártelepen az Ady Endre út, Névtelen
út, Nyárfa út.
Pályázatot adtunk be a Domb
köz, Ady köz és a Zsák utca építésének támogatására, melynek elbírálására októberben, de még a választások megtartása előtt kerül sor.
Ezen utak építését a pályázat elbírálásáig nem szabad megkezdeni.
6

Intézkedés történt a dűlőutak
karbantartására, részben pályázaton
elnyert forrásból, részben a vadászati bérleti dijakból. A közeljövőben pályázati kiírás jelenik meg a
Sapard programból megszerezhető
európai uniós támogatásokra Ebből
most először a mezőgazdasági utak,
hidak, átereszek építésének költségeire, a mezőgazdasági termékek
feldolgozására lehet támozatást
szerezni, Terveztük és megvalósitottuk a volt Vályogvető területének
tájrendezését, me ly a talajadottságok miatt nem lett olyan szép, mint
amilyennek elképzeltük. Az ültetett
fák jelentős része nem maradt meg~,
a halászati hasznosítás jogát a földhivatali bejegyzés elmaradása miatt
még nem nyertük el. A környezet
azonban szebb, tisztább, és sok
öröme telt benne a gyerekeknek. A
jövőben könnyen megtalálják a
terület hasznosításának lehetőségeit
(teniszpályák építése, horgás;t,
stb.)
A ciklusprogramban foglaltak
szerint megvizsgáltuk a kultúrotthon funkció szerinti átalakításának
és felújításának lehetősézeit,
meg1:>,
~
terveztettük és a pályázati pénzből
megvalósítottuk annak felújítását.
Van abban könyvtár, bálterem,
házasságkötő terem, mely reményeink szerint kedvet csinál a fiataloknak a családalapításhoz.
A
házasságkötő
teremben
hosszú ideig gyönyörködhetünk a B.
Orosz István által készített, és községünknek adományozott, a település történe~ét bemutató pannóban.

Az épület pince részének rendbetétele helyet adhat jövőre klubszobának és teleháznak.
.
A fiatalok részére jóval több
kulturális szórakoztató rendezvény
szervezésére van lehetőség.
Nagy gond, hogy a gyártelepi lakosoknak szinte minden szórakozási lehetősége megszűnt a kultúrház, a sportpálya lezárásával. Csupán az üzemi konyhát sikertilt megszerezni, és a lakosság szolgálatában megtartani.
A közelmúltban tárgyaltunk a
MOL RT szakszervezeti vezetőjével, Győri Gábor úrral, aki némi
bíztatást adott a MOL RT tulajdonában lévő nyírbogdányi ingatlanok
átadását illetően.
Tisztelt Falugyűlés!
A felsorolt fejlesztések nagyságát nem akartam a beruházási költségek felsorolásával emelni, azokról
az elmúlt években beszéltem, és a
helyi lapban írtam eleget. Gondolom, mindenki tudja, hogy itt több
százmilliós fejlesztések
voltak,
melyeket problémamentesen tudtunk levezényelni, miközben az
intézmények működését kielégitő
színvonalon biztosítottuk.
Tisztelt Falugyűlés!
Természetesen ezen nagy értékű
beruházások mellett nem tudtuk a
ciklusprogram minden előirányzatát
megvalósítani, melyek azonban a
következő években
könnyedén
megvalósítherók.
• Nem csináltuk meg a Teleházat,
de az iskola és a hivatal számítógépparkja magas színvonalú.
• Nem tudtunk foglalkozni a
kábeltévé megépítésévei, de az
a rangsorban még várhat.

•

A Kossuth utcai buszmegálló
öbölpár megépítését az út kezelője nem vállalta, és az útügyi
hatóság arra nem kötelezte. Ha
mi építenénk meg, az mintegy
hárommillió forintba kerülne. A
buszmegálló öbölpár kialakítása
kérdésében eljártunk, de az nem
járt eredménnyel, részben amiatt, hogy a 4. sz. főútvonal elkerülő szakaszának megépítéséveI
annak veszélyessége erősen lecsökken.
Sajnálatosnak tartom, hogy a
MÁ V RT merevsége miatt nem
tudtunk a Gyártelepen egy buszfordulót építeni, mely a két településrész közti autóbusz járat megindítását lehetővé tenné.
Nagy gond településünkön a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetése
vagy elszikkasztása, mely egy-egy
részletkérdés
rendezésével nem
oldható meg.
Azt a jövő évben meg kell terveztetni, és annak alapján megoldani, részben vagy egészben közcélú munkával.
Megvalósítottuk a településen a
közvilágítás korszerűsítését, mely
így a szabvány előírásoknak megfelel, energiatakarékos, így a beruházás kilenc év alatt a megtakarításokbólmegrértil.
Tisztelt Falugyűlés!
Kiemelten fontos községünkben a
foglalkoztatás bövítése, melynek
érdekében
pályázaton kívántuk
elnyerni az ipari park címet, majd az
ipari park kialakításának pénzügyi
forrásait. A pályázathoz előírták
környezetvédelmi
hatástanulmány
készítését, melynek jóváhagyása a
környezetvédelmi hatóság által folyamatban van.
7

Továbbra is vannak elképzelések,
és törekvések ipartelepítésre, melyre
előbb utóbb sor kerülhet, és amellyel községünk a térség egyik gazdasági központja lehet.
A képviselö-testület nevében megköszönöm, hogy a legutóbbi helyhatósági választásokon megtiszteltek bennünket bizalmukkal. A képviselő-testület jólmüködött, és minden ellenkező híresztelés ellenére
eredményesen dolgozott.
Meg vagyok győződve, hogy a következő választásokon is jól fognak
választani.
Nyírbogdány, 2002. szeptember 16.
Tanicsár Miklós
polgármester
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Az Államháztartásrólszóló- több-

egyébtámogatás:

28,022 e Ft

ször módosított- 1992. évi XXXVIII.

Hitelekkiadásai:

85.419 e Ft

BEV ÉTE LE K

Tv. 50.§ (2) bek alapján elkészítettük

pénzügyi helyzetéről és a választási Felhalmozásiés tőkejellegűbevételek:
50 e Ft

A fejlesztésikiadásoknála Vasvári
és

új

utca szennyvízhálózatépítésére

millióforintkifizetésrekerült,
A belterületiutak építése26.786 e
Ft-bakerül,

terhelő pénzügyi kötelezettségekről Támogatások,kiegészítések
szóló jelentést Nyírbogdány község

..

20 millió forint lett tervezve,ebből 18

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Működésibevételek:107.409 e Ft

ciklusban keletkezett,későbbi éveket

'-$,": 1i..'

~~·Q~9~~Yl3.!~nzügyi_helyze~rol,

Ebből az első résszámla a napok-

és átvettpénzeszközök 119.607 e Ft

önkormányzatának gazdálkodásának Értékpapírokbevételei:35.000 e Ft .

ban került benyéjtásra a kivitelező
részéről.

alapja az 1/2002. (II.l5.) számú költ-

Az önkormányzat elsődleges fel-

A fenti beruházások fedezete az

ségvetési rendelet, melynek eredeti

adata a kötelező feladatokellátása,az

OTP-nél elhelyezett OPTItvfA letéti

kiadási

és

bevételi

előirányzat intézményekműködtetése,fenntartása. jegy értékesítése,

fóösszege462613 e Ft E rendelet év

Költségvetésünknekközel 65-70 o/o-át

közben többször módosításrakerül, a

a működtetésikiadásokteszikki.

többletfeladatok, feladatelmaradások,

2001. évben a szennyvízberuházás
építéséhez a SzennyvíztársuIatáltal

Az első félév folyamán likviditási felvetthitel66.059 e Ft, a társulatmeg-

bevételek növekedése, illetve esők-

problémáknem merültekfel.Az intéz-

kentésemiatt.Az elsőfélévfolyamána

mények

költségvetéselőirányzata467372 e Ft-

színvonalonbiztosítvavolt A második

ra módosult Az első félévesgazdálko-

félév

dásunkrólkészültbeszámolóta képvi-

gazdálkodás érdekében 3

selő-testület megtárgyalta, melynek

munkabérhitelfelvételevolt indokolt,

Ez az összeg a fedezetetovábbáa

teljesítésiadataikiemeltelőirányzaron- mivel a nettó állami hozzájárulásnem

NYÍRVÍZ-nekmegfizetett 19.727 e Ft

ként az alábbiakszerintalakult

nyújtteljesegészébenfedezeteta nettó

befektetői kölcsön törlesztése, és az

munkabérekteljes összegére.Ezzel a

önkormányzatáltal a lakosságtóiárvál-

K JA D Á SOK
Működésikiadások:

130.982 e Ft

működtetése

folyamán

a

megfelelő tően az önkormányzathitelállományaként fog megjelenni,melynekfedezete

biztonságos az e célra OTP-nél OPTItvfA letéti
ízben jegybehelyezettösszeg.

lehetőséggelélve jelenleg elkeriilhető lalt LTP szerződés szerinti összeg,

Felhalmozásikiadások:21218 e Ft

volt a költségvetésbenbetervezett 14

Felújításikiadások:

millióforintműködésíhitelfelvétele.

12.782 e Ft

szűnését(cégbíróságitörlésután)köve-

Pénzeszközátadás,

szerződésenként1276 Ft/hó.
Az önkormányzat tulajdonát képező,

8

és

filtala

üzemeltetett

Nyírbogdány, Fő út 3. szám alatti

Folyamatban van a demecseri szi-

állapítotttulajdoni hányadnak 10 millió

közétkeztetést nyójtó konyhába beve-

lárdhullade1<.-lerakóban lévő önkor-

forintot meghaladó összeg esetén a

zetendő HACCP élelmiszerbiztonsági

mányzati tulajdonrész bírósági úton

fölöttes rész 10 o/o-a

rendszer kiépítése folyamatban van,

történő megállapítása, amelynek vár-

Nyírbogdány, 2002. szeptember 18.

melyre a Higiéniai Központ kapott

ható összege mintegy 20-24 millió

megbízást. A rendszer kialakítása és

forint Az ügyvédi díj 1200.000.-Ft,

bevezetése

mely összeg kifizetésre került Az

220.000.-Ft

+ÁF Á-ba

Tóth Ferenc
Jegyző

kerül.

Balogh Tibor Zoltán vagyok. Indulok a 2002. október 20.-ai önkormányzati választáson. 39 éves vagyok. Születésemtől kezdve itt élek.
Itt alapítottam családot, soha nem
fordult meg fejemben, hogy elköltözzek. A nyíregyházi Élelmiszeripari Szakmunkásképzőben végeztem, utána érettségiztem. Holundam
Kft-nél vagyok Borsod illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi
képviselője. 2 gyermekünk van,
Tibor 3,5 éves, Ildikó 7 hónapos.
Megyei Kézilabda Szövetség és a
Magyar Kézilabda Szövetség játékvezető tagja vagyok. Megyei 1., ill.
NB II-es játékvezető vagyok.
Tisztelt Választópolgár!
Milyen Polgármester kell
yírbogdánynak?
Aki a kormány által meghatározott legalacsonyabb bérezést kéri
a testülettől
Aki nem csak 4 évenként szólítja meg az embereket aszfaltoz
utakat és ad támogatásokat nagy-

családosoknak, időseknek, kisebbségnek.
Aki az önkormányzati pénzek
elosztásánál határozottan kiáll az
itt élő emberek érdekéért, arról
meg nem alkuszik.
Aki a Polgármesterségi munkát
nem címnek, rangnak, hanem
fóállásának tekinti és így is dolgozik.
Akinek hasonlóak a gondjai,
örömei, mint az itt élő lakosoknak.
Aki mindig elérhető.
Én ilyen polgármester leszek.
Aki fiiggetlen., de nem e1vektől,
érdekektől, hanem egzisztenciálisan.
Akinek nincsenek önkormányzattói, polgármesteri hivataltói,
munkát, megbízást remélő vállalkozásai.
Aki magánérdektől mentes és
egzisztenciális, félelmek nélkül
tudja képviselni az Önök érdekét
és legjobb meggyőződését.
Aki szembe mer némi bárkivel.
Aki csak a választóinak és lelkiismeretének tartozik elszámolással.
Én ilyen vagyok.
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Megválasztásom esetén legalább
60-70 fó tartós munkanélküli
foglalkoztatása az önkormányzatnál (Kht létrehozása).
A cigányönkormányzattal való
teljes együttműködés. Iroda kialakítása, ahol fóállásban dolgozik a kisebbségi elnök.
Egyházakkal való együttműködés. Szomszédos önkormányzatokkal, illetve a megyei önkormányzattal való pontos kapcsolattartás és adatközlés.
A faluban illetve agyártelepen
élő emberek közötti feszültség
megszüntetése.
Önkormányzati telkek kialakítása, gyártelep és falu összekötése.
Jeles ünnepeink kellő megünneplése, arra programok szervezése (pl. aug. 20., Idősek világnapja máj. l., stb.). Versenybe
szállunk amegye Legvirágosabb
Falu Mozgalom Címért.
Minden évben legalább ősszel
növényvédő-szerrel lepermetezzük az utcák mellet lévő fákat,
bokrokat.
Díjat, címet adományozunk
rninden évben:

• a legvirágosabb utca,
• a legvirágosabb udvar,
• a legszebb kert,
• a legszebb szőlőskert,
• a legszebb gyümölcsösnek.
Minden évben megválasztjuk az
• év vállalkozóját,
• év vállalkozását.
Én vállalkozó párti vagyok, de
támogatom:
• a fiatalokat,
• a rászoruló nagycsaládosokat,
•

a rászoruló nyugdijasokat,
• A fogyatékos és csökkent
munkaképességüeket
Ipari park létesítése (munkahelyteremtés).
Faluház építése, melyben helyet
kapnának:
• a fiatalok,
• az idősek,
• a vállalkozók
• a kisebbség.
Számítógépszoba, ahol a falu
lakossága megismerkedhet
a
XXI. század vívmányaival, érdekességeivel, ahol lehetőség adódik az internet, számítógépek,
szoftverek megismerésére.
ÓVoda építése, ahol legalább 1
vagy 2 tantermes bölcsőde is helyet kapna (SZDSZ oktatási
tárca programja)
Sportcentrum létesítése, amelyben megépülne:
• Tanuszoda, (SZDSZ oktatási
tárca programja)
• Sportcsarnok 6-700 fős befogadóképességgel
(Sportminisztérium programja)
Szálloda (faluturizmus, illetve
PHARE program) 30-40 fó részére.
Futball és teniszpálya építése.

Iskolabusz vásárlás (pHARE
program, illetve SZDSZ oktatási
tárca), általános iskola támogatása
Játszótér építése, illetve a már
meglévő bövítése, karbantartása,
új játékok építése.
Rendőrkapitányság kialakítása, a
bűnözés visszaszorítása
A lakosság hozzájárulásával az
Okrnányiroda áthelyezése Nyíregyházáról Demecserbe (Nyíregyháza zsúfolt).
Baktalórántházáról a tüdőgyógyászati ellátás áthelyezése Nyíregyházára
(megközelíthetőség
miatt).
A rneglévő mellé, még egy
háziorvos alkalmazása, mellékállású gyermek háziorvosunk,
főállású alkalmazása (a falu lélekszárna már rég indokolttá
tette).
Gyártelepen
orvosi rendelő,
gyógyszertár létrehozása (vállalkozó szinten).
Parkolók kialakítása és kialakittatása, önkormányzat, posta,
OTP, orvosi rendelő, óvoda,
templomok előtt.
Kultúrház megvásárlása, vagy
egy új Faluház építése a gyártelep.
Gyártelep és a dzsungel bekapcsolása a buszközlekedésbe.
Temetőkerítés rendbetétele, új
kapuk készítése, ravatalozó előtti
rész lefedése, parkolók kialakítása, fűnyíró vásárlása, virágkoszorú gyűjtőkonténerek lerakása
parcellánként (mindkét temetőnél), gyalogos járda kialakítása
az ABC-től a temetőig.
Parlagfű irtatása, ha szükséges
hatósági eljárás kezdeményezése.
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A téli hóeltakarítás megszervezése, csapadékvíz elvezetése zárt
rendszerben, a már meglévő
elvezetőárkok karbantartása.
Sényő illetve Vasmegyerrel való
földút összekötése, megépítése
közösen a szomszédos önkormányzatokkal.
Bankautomaták kihelyeztetése,
Posta Bank illetve OTP részéről.
Főútvonalak mentén meglévő
villanyoszlopokra
zászlótartók
illetve virágtartók felszerelése.
TÁMOGATÁSOK
Az első lakáshoz jutási

támogatás
felemelése
legalább
300eFt-ra. (Erről a lakosság korrekt tájékoztatása)
Sportalap létrehozása, amelyből
támogathatnánk a már meglévő
sportegyesületet, illetve az újonnan alakuló sportegyesületeket,
szakosztályokat, ifjúsági és tömegsportot
Önkormányzati hitel bevezetése
(lakásépítés, vásárlás).
Ipariízési adók felülvizsgálata,
csökkentése, figyelembe véve a
környező települések iparűzési
adóinak mértékét Meghívni vállalkozókat, vállalkozások vezetőit.
Rászoruló nagycsaládosoknak és
rászoruló nyugdíjasoknak élelmiszerüzlet nyitása
Beruházásokkal a helyiek előnyt
élvezhessenek, más kívülálló
vállalkozókkal szemben, de legalább alvállalkozóként foglalkoztatást kapjanak.
A rászoruló gyermekek étkezésének ingyenessé tétele (Kormányprogram Oktatási tárca
SZDSZ).
Tankönyvek ingyenessé tétele a
rászoruló
nagycsaládosoknak.

(Konnányprogram
Oktatási
tárca SZDSZ).
Idősek klubjának és idősek otthonának támogatása.

•

•

Helyi kezdeményezésű
közhasznú rendezvények, programok támogatása.
.,Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell!
És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell!"
(Váci Mihály)

•

A rendelőkben
megoldani a
gyártelepi lakosók fogorvosi
és háziorvosi ellátását.

•

Helyet biztosítani
gyógyszertárnak.

•

Támogatnám
egy ökomenikus kápolna építését.
A temetők rendben tartására
fokozott figyelmet fordítanék.
A ravatalozó felújítása.
A benti temető új kerítéssel
való körbekerítése.

Balogh Tibor Zoltán
•

•
•
TISZTEL T NYÍRBOGDÁ
LAKOSOK!

YI

Az általam legfontosabbnak
tartott, az egész község lakosságát érintő megvalósításra
váró
feladatok a következők:
•
•

•

•
•
•
•
•

A teljes úthálózat szilárd burkolattal való ellátása.
Valamennyi utcában legalább
egy oldalon biztonságos járda
kiépítése.
A csapadékvízelvezető-rendszer felülvizsgálata,
megterveztetése és megépíttetése
a
község egész terüIetén.
Buszvárók építése.
A gyártelepen
buszforduló
kialakítása.
Kerékpárút kiépítése a Falu
és a Gyártelep között.
A dűlőutak rendben tartása.
A gyártelepi Kultúrház
tulajdonjogának megszerzése a
hozzá tartozó sportpályával,
játszótérrel,
magánúttal
és
rendelőkkel.

A Kultúrházban
újra helyet
biztosítani
az Ifjúsági
és
Nyugdíjas Klubnak.
A könyvtár újbóli meg-nyitása és a Posta ide történő áthelyezése.

•

Az utak mentén díszfák ültetése és virágosítása a szebb és
kultúráltabb környezetért.

•

A faluban a piac helyének
végleges kijelölése.
Főtér kialakítása a falu központjában.

•

•
•
•

•
•

•

A gyártelepi temetőhöz
koló kialakítása.

•

•

egy fiók

•

•

•

•
•

par-

Új Óvoda és Polgármesteri
Hivatal építése.
A központi iskola tetőterének
beépítése,
újabb tantermek
létrehozása.
A régi szárny tetőcseréje.
Az önkormányzat
tulajdonában lévő épületek felújítása.
A gyártelepi iskola és óvoda
tovább üzemeltetése.

•

TELEHÁZ létrehozása a volt
GESZ épületében.
MTZ-82
erőgép
vásárlása
hótolóval és pótkocsival.
Kht. megalakítása a munkanélküliség csökkentésére.
Amennyiben
elnyerjük
az
Ipari park címet, mielőbb befektetőket
keresni
munkahelyteremtés céljából.
Együttműködés
a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal.
Részükre egy állandó iroda
biztosítása
Az Új utcában építési telkek
kialakítása a helyi cigány lakosság részére.
A bűnözés visszaszorítása,
hatékonyabb
együttműködés
a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel
Minden évben fokozott figyelmet fordítani május l-je
és augusztus
20-a
méltó

megünneplésére.

Hajzerné Oláh Ildikó

1......:.••••.••••..•.•. __
"AvisOK
NAGY ELONYElVEL
SZDvfBEN NINCS A,lAS MENTOESZKÖZ, MINT A SZERETET"
PROGRAMOM

- 2003-2010

•

Ingyenes tankönyv az általános iskolások részére.

Tisztelt Választó Polgárok!
Hölgyeim és Uraim, Barátaim!

•

A középiskolások
és felsőoktatási intézmények hallgatóinak nagyobb összegű iskolakezdési támogatás nyújtása.

Polgármesterré választásom után
2003. január elsejei állapotnak megfelelően
önkormányzati vagyon-

II

mérleg elkészítésére teszek javaslatot.
2003 tavaszán mozgalmat hirdetek a "TISZT A VIRÁGOS
NYÍRBOGDÁNYÉRT":
a mozgalom keretében a villanyoszlopokra
virágtartókat
szerelünk,
melyekbe muskátlikat helyezünk.
Az autóbuszvárókés fordulók,
helységnévtáblák
környékének
gyomtalanítására,
parkosítására
gondot fordítunk.
Elkezdjük a csapadék és belvízelvezető
csatornák
karbantartását.
Megterveztetem az egész községre
és Gyártelepre a csapadék- és belvíz
elvezetést, nyílt vagy zárt csatornákba
Közhasmú
Társaságot
hozok
létre 12 fós létszámmal, amely folyamatosan végzi az önkormányzat
tulajdonában lévő intézmények karbantartását és a közterületek gondozását is.
A Posta és az ABC közötti területen térburkolat kiépítésére pályázatot
ted esztek elő.
A gyalogos közlekedés biztonságának fokozására a ,,Dzsungel Presszó" és a "SION Idősek Otthona"
közötti területen kerékpárút építését,
a Rákóczi út és a 4 sz. fó- közlekedési út csatlakozásának kiépítését
kezdeményezem.
A CSOMAKERTI szivárgó csatorna és környékének rendezésére
pályázatot nyújtok be.
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
fásítási akciójához
csatlakozva az önkormányzat tulajdonában lévő területeket erdősítjük.
Kezdeményezem a mezőőrszolgálat létrehozását.
Mindkét ravatalozóhoz lélekharangot, agyártelepi
ravatalozóhoz
autóparkolót építünk. Megteremtjük

a hamvasztás utáni umatemetés feltételeit.
Az 50o/o-ban csökkent munkaképességű és a Gyesen lévő anyukák
részére munkavégzési lehetőséget
teremtek: otthon végezhető bedolgozói munka, parkosítás, parkgondozás területén.
A szociális és alapítványi támogatások rendszerének megújítása, a
rászorulás szempontjainak szigorúbb
és igazságosabb elbírálása.
INTÉZMÉNYEK
TÉSE

FEJLESZ-

2003 március 31-ig pályázatot
nyújtok be "címzett támogatásra" 4
csoportos ÓVODA építésére, majd a
következő években az ÁL TALÁOS ISKOLA é-i szárnyának megépítésére 2 önkormányzati bérlakással együtt. rvITNDKÉT TELEPÜLÉSEN az oktatási intézmények és a
gyermeknevelés
körülményeinek
minőségi
fejlesztése (logopédus,
pszichológus alkalmazása).
KÖZSÉGHÁZA építését tervezem a volt ,,Kővári-féle" telken.
GÖRÖG KA TOLIKUS templom építéséhez telek adományozása
és közreműködés a templom építésénél.
A jelenleg MOL tulajdonban lévő
Gyártelepi Művelődési Ház és sportpálya, játszótér
tulajdonjogának
megszerzése után a Gyártelepen lévő
Posta áthelyezéséről és az ORVOSI
rendelő létesítéséről gondoskodok, a
játszóteret felújítjuk.
Gyártelepen a volt vasúti őrház
helyén autóbusz-forduló kialakítását
és rendszeres autóbuszjárat beindítását szorgalmazom.
A gyártelepi iskola és a .,vasút
utca" közötti zsákutca megnyitása.
Az emberi kapcsolatok ápolásához és a szabadidő eltöltéséhez
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KLUB szervezésére teszek javaslatot
a községben is a fiatalok, az idősek
körében. A nyugdíjas klubok és civil
szervezetek részére anyagi segítséget
biztosítok.
A történelmi EGYHÁZAK gyülekezeti kapcsolatát önkormányzati
szintre fejlesztem.

2003-BAN
hélooy?mányteremtő
jelleggel
BOGDANYI NAPOK szervezését
és a .Bogdány' - nevet viselő településekkel
a kapcsolatfelvételét
kezdernényezem (Dunabogdány Pest megye, Tiszabogdány -Ukrajna).
Május l-én egész napos majális,
fózőversennyel.
Pünkösdkor kulturális és sportrendezvény.
Augusztus
hónapban
BOGDÁi'JYI FALU NAPOK vásárral.
Karácsonykor mindenki karácsonyfája-rendezvény,
ajándékosztással.
2004 JUBILEUMAIRA
való
felkészülés
Az
EURÓPAI
UNIÓHOZ
VALÓ csatlakozásból eredő feladatok.
A TŰZOLTÓ EGYESÜLET 80
éves (Megyei Tűzoltó Verseny megrendezése).
A MOL Rt. Jogelődjének számító
yírbogdányi Petróleum Finomító Gyár 100 éves évfordulója
Tárnogatásukban bízva mindenki
iránt maradok tisztelettel:
Mátyás Sándor

EGYÜTT A FEJLÓDÉSÉRTl
Százvai Csaba vagyok, gyermekkoromat
és
ifjúságomat
Kisvárdán töltöttem. Huszonegy
éve költöztem Nyírbogdányba.
Feleségem nyírbogdányi születésű. Két gyermekünk van, fiunk
főiskolai hallgató, leányunk gimnáziumi tanuló. Jelenleg vállalkozó vagyok. Mint a Gazdasági
Ellátó és Szolgáltató Szervezet
volt vezetője, ismerem a község
problémáit és az emberek napi
gondjait. Szeretem ezt a falut ezt az itt leélt huszonegy évem is
igazolja.
Nyírbogdányiként tenni szeretnék Nyírbogdányért és az itt
élő emberekért, hogy jobban,
boldogabban éljenek.
Tisztelt Választópolgárok!
Nyírbogdány község évente
több mint háromszázmilIió forint
költségvetésből
gazdálkodik.
Mint gazdasági ember úgy érzem, sokat tudok tenni azért,
hogy ennek felhasználása hatékonyabb legyen, ezáltal többre
haladjon a település, s az önkormányzat többet tudjon visszaosztani az itt élő és sajnos egyre
több és mind jobban rászoruló
embereknek.
CÉLKITÜZÉSEIM, vÁLLALÁSAIM

El kell érni, s minden erőmmel azon leszek, hogy az emberek érezzék tettekben is, hogy a
falu vezetői értük vannak és dolgoznak, hiszen őket a lakosság

választotta.
A testületi anyagok között a
lakosság problémáit érintő kérdések minden esetben elsőbbséget élvezzenek.
A gazdálkodás területén el
kell érni azt, hogy a jobb, hatékonyabb gazdálkodás' eredményeként több támogatás jusson a
lakosságnak.
Nagyobb gondoskodást érdemelnek az életüket ledolgozó
nyugdíjasok.
Nagyobb odafigyelés történjen
a nagycsaládosokra, az egyedül
élő nyugdíjasokra, a gyermeküket
egyedül nevelő szülőkre és családjaikra, minden rászorultra.
Ingyenes tankönyvjuttatás.
Fontos, hogy a térségi fejlesztésből községünk nagyobb részesedést kapjon. Ennek érdekében lényegesen több és jobb
pályázatot kell benyújtani, annál
is inkább, mivel 2003. január 1től Magyarország nagyobb összegű támogatást kap az Európai
Uniótól az elmaradt kistérségek
felzárkóztatásához.
Beruházásokat úgy kell szervezni és lebonyolítani, hogy ezzel elérhető legyen a munkanélküliek számának csökkentése, és
előnyben kell részesíteni a beruházások megvalósításánál a helyi
vállalkozásokat.
Községünkben a munkahelyteremtés előmozdítása, meglévők
megtartásának elősegítése.
Az iparűzési adó eszköz legyen az önkormányzat kezében a
munkahelyteremtés érdekében.
El akarom érni, hogy a lakosság érezze: a hivatal értük van,
szolgálatot végez, nem köszönet
tárgya az ami természetes és a
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hivatal dolgozói csak a kötelességüket végzik, ezért célom egy
ügyfélszolgálati iroda létrehozása.
A településen élő kisebbség
helyzetének javítása érdekében
szociális program kidolgozását
tervezem a kisebbségi önkormányzat bevonásával. Segítem
munkához jutásukat.
Közvetlen .buszközlekedést
indítok be a falu és Gyártelep között.
A Gyártelep és a falu összeépítése érdekében építési telkek
kialakítása.
További építési telkek kialakítását tervez em az Új utcán.
A községben új óvoda építése
vált szükségszerűvé.
Az általános iskola tetőterében új tantermek kialakítása.
Szándékom egy hagyományteremtő "FALUNAP" megrendezése, ahol a község lakói együn
töltenek el egy önfeledt, kellemes
napot.
A munkahelyteremtés érdekében az ipari park megvalósítását
kiemelt feladatként kezelem.
Célom, hogy az önkormányzat
nyújtson nagyobb támogatást a
polgárőrségnek, ezzel is hozzájárulva a minél jobb közbiztonság eléréséhez.
Tovább folytatom az általam
elkezdett Sportcentrum építését,
amely nemcsak a jobban támogatni kívánt sportegyesületnek
teremtene jobb, illetve kultúráltabb körülmények et, hanem az
iskola tanulóinak, illetve a község lakóinak is segítséget nyújtana az egészséges életmód kialakításához.
Az oktatás területén javítani

kell pedagógusaink
és óvónőink
helyzetén, akik a jövő nemzedék
nevelésén fáradoznak.
Az egyh ázakka I való jó kapcsolattartásra törekszem.
Külön figyelmet fordítok az
önkormányzat
alkalmazásában
álló fizikai dolgozók anyagi és
erkölcsi megbecsülésére.
Megválasztásom
esetén az önkormányzati
érdekeket sértő intézkedéseket,
döntéseket
felülvizsgáltatom.
Szorgalmazom
a Gyártelepen
élő lakosság kultúrált szórakozásának biztosításához
a MOL
Rt. tulajdonában
lévő kultúrház
átvételét.
EI kell érni, hogy a felújított
községi Kultúrház végre betöltse
szerepét,
s biztosítson
programokat az ifjúságnak, ill. a település valamennyi lakójának.
Szorgalmazom
a
községi
teleház
létesítését,
mely mindenki számára elérhetővé teszi az
intenet használatát.
Vállalom, hogy a község határában lévő illegális szemétlerakókat felszámolom.
Szeretném elérni, hogy a településen mindenki számára fontossá váljon a természeti és az
épített környezet
ápolása, gondozása és megóvása. Ennek érdekében például szervezője
és
védnöke lennék a "Szép Tiszta
Virágos Nyirbogdányért" mozgalomnak.
Községünk minden polgára érték.
Nagyobb odafigyeléssel, szemléletváltozással javulhat az emberek közérzete és biztonsága
Százvai Csaba

Szilágyi László vagyok,

független
polgármesterjelölt.
Nyírbogdányban
születtem,
itt
nőttern fel. Itt végeztem az általános iskolát. Itt tanultam meg
mit jelent csoportban élni, milyen
is az, ha az ember tartozik valahová,
és számíthat
barátaira.
Ilyen előzmények után következett a középiskola majd a szakma
tanulása. Következő állomás, két
év tiszti iskola. Leszerelés után a
dolgos hétköznapok.
Ekkor kerültem az ország egyik elektronikai cégéhez, ahol műszerészként
kezdtem dolgozni, ezt követően
művezető
lettem. A művezetésem alatt kb. 50 fó dolgozott. Ez
az 50 fó zenekari erősítőket, stúdió-berendezéseket
gyártott. Ebben a műhelyben
készült
a
moszkvai olimpiára a stúdióberendezések egy része, mely berendezéseket működés közben is
volt alkalmam
megtekinteni
a
helyszínen. A gyáregység folyamatosan biztosította a dolgozói
számára
a szakmai
fejlődést,
amit magam is kihasználva
vezetéselméletet
tanultam.
Kiváló
munkahelyi légkör jellemezte
a
munkanapokat.
Sokféle emberrel
találkoztam,
sokféle típussal ismerkedtem meg. Közben 1973ban megnősültem, közös életünket albérletben kezdtük, született
egy leánygyermekünk.
Az Ó házasságában született két fiú unokám, akik most 3 illetve 6 évesek. Az általános iskolában megkedvelt
sportot,
a kézilabdát
(amely
sportág
valamikor
Nyírbogdány
meghatározó
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sport ja volt) folyamatosan
gyakoroltam, egy rövid ideig NB II-s
szinten.
A
"rendszerváltást"
megelőző
évben, amikor
már
érezhető volt, hogy nagy változások várhatók, új munkahelyet
kerestem magamnak. Ekkor egy
teljesen új területtel ismerkedtem
meg nevezetesen
a tüzeléstechnikával.
Ezt a tevékenységet
változó létszámú csapattal nem
csak a megyében, de amegye
határain túl is végeztük. Részt
vettünk az akkor futó megyei
gázprogramban.
Nagyon
sok
iskolában,
önkormányzatnál,
vállalkozásnál
vezetésemmel
történt az olajról a környezetbarát
gázra való átállás. Ekkor kerültem közelebbi
kapcsolatba
az
önkormányzatokkal,
mint költségvetésből
gazdálkodókkal.
Nagyon
sok
polgármesterrel,
iskolaigazgatóval
ismerkedtem
meg.
Dolgoztunk
Kisvárdán,
Mátészalkán,
Záhonyban,
V ásárosnaményban,
Nyírbátorban, természetesen
Nyíregyháza
középiskoláiban
és intézményeiben is. A közel 13 évig végzett
tüzeléstechnikai
ill. épületgépészeti szerelés után újabb váltás
következett, mintegy 5 éve dolgozom biztosítási üzletkötőként.
valamint egy éve végzek, útépítéseknél roncsolás-mentes
talajmechanikai vizsgálatokat.
Nyitott vagyok minden új iránt.
Nem bírom a kömyezetemben a
kétszínű, hazudozó embereket. Nem
bírom az el nem végzett munkára
adott magyarázatot, nem tűröm a
pontatlanságot Elfogadom az észérveket, sőt ki.kérem a nálamnál hozzáértőbb véleményét A közösség érdekét míndig hajlandó voltam az

egyéni érdekek elé tenni. Mások
problémái iránt fogékony voltam, ha
lehetett segítettem is.
Folyamatosan figyelemmel kísértem szülőfalurn fejlődését, amely
fejlődés ütemévei nem voltam, vagyok igazán megelégedve. Egy ilyen
földrajzilag kiváló helyen fekvő
település, amely a 4. sz. fóút, valamint a legforgalmasabb vasút
ölelésében fekszik sokkal nagyobb
ütemű fejlődést érdemel. Nem látszik a településünkön az innen elszármazott felsőfokú végzettséget
szerzett, ma már komoly beosztásban dolgozó, volt nyírbogdányi
polgárok falut segítő tevékenysége.
A történések alapján mindig az az
érzésem, mintha a falu és vezetése
közötti érdekek nem lennének
ugyanazok. Megválasztásom esetén
ezen is szeretnék változtatni ! A négy
évvel ezelőtti önkormányzati választásokon is indultam független polgármester jelöltként Az akkori
szavazatok alapján második voltam
a több mint 300 szavazattaI. amit
ezúton is köszönök minden Rám
szavazónak és kérem őket, hogy
szavazataikkal most is Rám voksoljanak, hogy induljunk el vé0"e a
fejlődés útján!

•

•

•

•

•

Tisztelt Nyírbogdányí Választók!

Olyan önkormányzatot kívánok
rnűködtetni, mely önkormányzat
elsődleges feladatának tekinti, az itt,
Nyírbogdányban élők életkörülményeinek megőrzését illetve folyamatos fejlődését, fejlesztését, mind a
Gyártelepen, mind a faluban.
•

•

Intézmények: iskola, óvoda,
művelődési ház, házak, rnűködési feltételeit továbbfejleszteni
Munkahelv: tárnogatni a vállal-

•

•

kozókat, vállalkozásokat, új
munkahelyek teremtésében, figyelemmel a rokkant munkaképességűekre: területtel, adókedvezménnyel, pályázatok bemutatásával
Infrastruktúra: hosszútávra megoldani mind a faluban, mind a
Gyártelepen az utak, az esővíz, a
buszközlekedés, az orvosi rendelő, a gyógyszerellátás kérdését.
Kisebbség: a faluban élő kisebbséget segíteni minden állami támogatás adta lehetőség igénybevételére ill. a pályázatok adta lehetőségek kihasználásában, melyet az elmúlt időben kiválóan
megoldottak.
Lakásépítés: megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy miben tud a hivatal segíteni az első lakáshoz
jutóknak
Kömvezetünk: megszüntetni az
illegális szemétlera.kókat, folyamatosan karbantartani a parkokat, utakat, különös tekintettel a
parlagfű
elszaporodására,
igénybe véve a ,,közhasmú
munka" intézményét, falugondnok beállítását vagy visszaállítani az "útkaparó" intézményét.
Művelődés: felkutatni a településünk rnúltjában vagy a közelmúlt történetében azokat a lehetőségeket, amelyek kapcsán bekapcsolódhatunk a körülöttünk
már lassan évtizede működő falunapok rendezvénysorozatába,
Nyíregyháza, Nyírbátor, Napkor.
Időskorúak: a tisztes öregkort
.megért nyugdíjasoknak és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családoknak évi
rendszerességgel
hozzájárulni
gondjaik enyhítéséhez.
Alapítvánvok. civilszerveződé-

15

sek: tárnogatni minden hasznos
kezdeményezést, me ly hozzájárul a Gyártelep, ill. a falu fejlődéséhez és szebbé tételéhez. Létrehozni egy önkéntesekből álló
,,katasztrófa elhárító csapatot"
melynek komoly feladata lenne a
téli rendkívü li havazás, ill. a
nagymennyiségű esővíz lezúdulása idején.
Sport: továbbfejleszteni a sportolás feltételeit, megteremteni a
minőségi előrelépés lehetőségét.
Egyházak: megtartani illetve
továbbfejleszteni a jó kapcsolatokat
Hosszú távú tervem: Nyírbogdány várossá fejlesztése.

•

•

•

ELINDULNI VÉGRE A FEJlŐDÉS ÚTJÁN, EBBEN LEGYENEK A PARTNEREIM.

SEGÍTSENEK ÚGY, HOGY
SZAVAZATUKAT

RÁ1VIADJÁK

LE!
Szilágyi László
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Tisztelt Választópolgár!

26 éves vagyok, nőtlen, tősgyökeres nyírbogdányi lakosként
élek Nyírbogdányban,
a Gyártelepen születésem óta.
Autóvillamossági
műszerésznek tanultam, majd gépjármű
technikusi képesítést szereztem .
A tanulást nem tartom befejezettnek. Jelenleg egy német-magyar
közös vállalatnál a szervizvezetői
és gazdaságvezetői állást töltöm
be.
A Gyárfclepi Művelődési Házban

8 évig vezettem az ifjúsági klubbot.
Az 1998-as helyhatósági választásban megválasztottak Önkormányzati
Képviselőnek. Rálátást nyertem a
helyi önkormányzat munkájára.
A nyírbogdányi lakosok egy része
kért fel arra, hogy induljak a polgánnesteri választáson. A felkérést
azért vállaltam el, mert az elmúlt 10
éves munkám alatt a legfiatalabbtói
az idősekig minden korosztállyal
folyamatos kapcsolatban álltam és
állok a mai napig is. Ismerem az itt
élők napi gondjait, problémáit gyermekeknek, szülőknek, nyugdíjasoknak egyaránt.
Lehetőségeimhez mérten valamilyen módon mindig próbáltam segítséget nyújtani, és ezt a jövőben is
elsődleges feladatnak tekintem.
Tapasztalataim alapján úgy érzem, hogy a település érdekeinek
megfelelően tudnék dolgozni, mint
fiiggetlen polgármester,
Változás,
újítás,
dinamikus
vezetés, elégedett lakók és a község felzárkóztatása
a környező
településekhez.
Programom ban
semmi olyan célt nem tűztern ki,
amit nem lehetne megvalósítani,
nem rugaszkodik el a valóságtól.
Megvalósításához
elsősorban
rengeteg
munka,
odafigyelés,
kreativitás,
és elsősorban
pénz
kell, ez utóbbit a legnehezebb
előteremteni;
de úgy gondolom,
hogy rengeteg lehetőség áll rendelkezésre:
pályázati úton
az iparűzési adó csökkentésével
v<1oOY
megszüntetésével, lehetőség nyílik a vállalkozók számára,
hogy más egyéb módon segítsék
a községet a fejlődésben.
jótékonysági rendezvények szervezésével nem csak a lakosság

n<1oOY
részének teremtünk közösségi színteret, hanem az ebből
befolyó bevételekből rengeteg
hasznos dolgot érhetünk el.
Tudom, vannak olyan választók,
akik azt gondolják, hogy a 26 évemmel alkalmatlan vagyok a község
élére, nem rendelkezem elég kapcsolatokkai, nem vagyok egyik pártnak
sem az elkötelezettje, így nincs elég
esélyem, hogy tőkét kovácsoljak a
településnek.
Szabolcsban és más megyékben
szétnézve azt lehet látni, vannak
olyan települések, ahol a polgármesterek életkora nem éri el a 30
évet.
Egyre több fiatal vezetőt találhatunk a gazdasági élet számos területén.
Minden
községben
erre
törekednek
a
polgánnesterek
nemtől, kortól, egzisztenciától,
pártosságtól függetlenül.
Ne feledkezzünk el a képviselők munkájáról sem, a képviselő-testület
éppen olyan fontos szerepet tölt
be a község életében akár a polgánnester vagy ajegyző.
Remélem,
hogy az engem
támogató
képviselő-jelöltek,
akikkel egyetértésben
közösen
indulunk a választáson,
szintén
fogják segíteni a lakosokat és a
községet az előrejutásban,
határozataikkal felelősen képviselik
érdekeit Nyírbogdánynak.
Ehhez kérjük szíves támogatásukat!
A község összes utcájában a
belvíz elvezetése.
A teljes úthálózat szilárd burkolattal való ellátása, télen tisztítása
A gyártelepi orvosi, fogorvosi
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rendelő visszaállítása
Agyártelepi
kultúrház, orvosi
rendelő, sportpálya, magánutak
megszerzése.
További buszvárók kiépítése.
Az ifjúsági, nyugdíjas klubok
kialakítása
Közösségi színtér kialakítása:
Pedagógusnap, Május 1., Augusztus 20., Falunap, Jótékonysági rendezvények, Diszkó stb.
Fiókgyógyszertár aGyártelepen
A Gyártelepet bekapcsolni a
buszforgalomba
A temetők rendben tartása,
körbe kerítése, parkolók létrehozása, umafal kialakítása
Óvodák,
iskolák épületeinek
felújítása, új óvodaépítés
Falugondnoki szolgálat létrehozása
Együttműködés a helyi civilszervezetekkel : Sportegyesület,
Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó
egyesület stb.
Faluközpont kialakítása
Szolgáltatóház, teleház
Lehetőségekhez mérten nagyobb
összegű szociális támogatások
Ipari park és munkahelyteremtés
Környezetvédelem,
parkosítás,
fák ültetése, lakóhelyünk szép ítése
Együttműködés a Cigány kisebbségi Önkormányzattal
•
•

Önálló Iroda
Egy fóállású foglalkoztatása

•

Lehetőséghez
több támogatás

•

mérten

Új építési telkek kijelölése
• Demográfiai védettség
Gyártelepen kápolna építése
Kihelyezett ülések, fogadóóra a
Gyártelepen.

A nyilvánosság megteremtése,
- több lakossági fórum, helyi lap
rendszeres megjelentetése
Gyors infonnációárarnlás il lakosság és az önkormányzat között

Iparűzési adók felülvizsgálata,
csökkentése
Dinamikus vezetés, újítás, változás
A község felzárkóztatása a környező településekhez.
Terdik Tibor
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nak még a szociális helyiségek, az öltöző

pres??S2Ómüködött. A terem éke a közsé-

és a zuhanyzó is.

B. Orosz

Sairos a felújítás nem terjedt ki az egj-

István merész célt tűzött maga elé, amikor

kori kastély pincéjére, ahol egykor ítalki-

arra vállalkozott, hogy egy festménybe

mérés és pinceklub is működött, de a lelki

sűrítve mutassa be neveI?faluja múltját,

szemeimmel

jellegzetességeit

csocsóasztalt, és sok-sok fiatalt, akik egj

günk történetét bemutató

JE1IlÓ.

Szerintem

sikerült, s

már

látok

itt

egy

mindannyian büszkék lehetünk erre a

győztes hazai fccim~

után ide vonulnak,

maga nemeben egyedülálló alkotásra. E

hogy felidézzék Keszeg mekkora gólt

pannó töveben reméljük sok bogdányi

akasztott a jobb felső pipéba

fiatal fogad egymásnak örök hűséget, s

Az. épület szerves részének tekintem az

hoznak majd bölcs döntéseket a minket

egykori úttöroparkot is, ahol egy jól átgon-

képviselők.

dolt

'""

" ~ "':"'",
•

s ki gondol már arra, hogy itt valaha

~"

Az épületbe visszaköltözött a könyvtár

tervezéssel,

és

a

szükséges

pénzmennyiség előteremtésévei egy kultu-

az iskolától, reméljük véglegesen Mint-

rált szabadidőparket

2002. április 27-én egy régi-új intéz-

egy 15 ezer kötet sorakozik a polcokon,

Feladat van még tehát bőven, csak legyen

ménnyel gazdagodon a települési.ink. Hála

amelyek várják az ifjú és idősebb olvasó-

hozzá kellő akarat, és a megvalósításához

az ovisok és az óvónénik, valamint az

kat, hogy belelapozva megnyíljanak a

pénz.

altaláros iskolások műsorainak, egy szép

képzelet kapui. Sainos a terem kicsi, s

Óriási feladat a könyvtári állomány

ünnepség keretében át.adtuk a felLYított nagyon nagy ügyességet, szinte már va-

rendezése, de csak egyszer kell jól és szak-

Székely-kastély épületét Itt korábban már

rázslatot igényelt, hogy a könyveknek

szerüen megcsinálni (később persze így

működött iskola, könyvtár, mozi, videó-

helye legyen, és még asztalokat is be tud-

folytatni). Mintegy kétezer kötet bevétele-

presszó, most pedig a Községi Könyvtár és

junk tenni, amelyek mellé le lehet ülni.

zet1enés ugyanennyi a már bevételezett,de

Művelődési Ház, valamint egy házasság-

Reméljük, e kellemetlenségeket feledtetik

katalóguscédulával nem rendelkező köte-

kötö-terem talált otthonra benne. Nem

majd a kölcsönözhető könyvek minősége,

tek száma. Hiányos a címleltárl<önyv ve-

még érezni a festék szagát, s bizony elő-

és a könyvtár egyéb szolgáltarásai.

zetése. A leltározás során kiderült, hogy

jönnek még hibák, de az épület a rniénk, és

Lett egy bálterme is az épületnek egy

alakítharránk ki.

egy leltári számmal több kötet is szerepelt,

a legfóbb feladat azt a megőrzés mellett

szépen felújított színpaddal. Itt sokan

5ZÍ-

és még sorolhatnám a hiányosságokat. Így

élettel telíteni.

vesen emlékezrek vissza azokra a pillana-

a nyár és az ősz azzal telt ill. telik, hogy

Az. épület legszebb része kétségtelenül

tokra, amikor ifjÚ5á::,ouk
idején ők is e szín-

megpról::áljuk ezeket kiküszöbölrú. Ennek

a bázasságkötö-terem, amely a képviselő-

padon ropták a táncot, vagy adtak elő

ellenére a kölcsönzés július elseje óta biz-

testület, és egyéb tanácskozások színhe-

különböző színdarabokar, A lehetőség

tosított, és többen élnek is vele. csak azért

lyéül is szelgal. Itt eredetiben megmaradtak

ismét adott, csak élni kell vele. Ide tartoz-

nem csináltunk még nagyobb reklámot a

a fali díszítések, hangulatosak az oszlopok,

könyvtárunknak, mert még nem fejeztük

17

re a munkát Remélem, hogy a következő

gombóc fagyi áráért van lehetőség elmé-

A báltermet augusztus 2O-án avanuk

év már úgy fog ránk köszöntení, hogy a

lyülni e táncok rejtelmeiben. Reméljük,

fel. Akik eljöttek rnegcsodáIták a Fanat-X

könyvtár dolgai rendben vannak.

hogy sok kellemes percet fognak még e

Tánccsoportot, majd hasonló lendülette! és

tánca; lábúak szerezni mindannyitmknak.

színvonallal táncra perdültek Két alka-

Szeretnénk, ha a könyvtár kettős funkciója továbbra is megmaradna,

így iskolai

A színpad premierje november 12-én

lommal diszkót is rendezünk, amelyre

célokat is elláma Már több osztálynak

lesz, amikor a budapesti Pitypang Szinpad

nagy igény van az iijúság körében, ló

tartottunk könyvtárismereti órát A tanítás

óvodásoknak és akisiskolásoknak bemu-

volna, ha ez az igény kellő óvatossággal is

után már néhányan felfedeztek, hogy itt le

tatja a Róka Rudi kalandjai című darabját,

járna, így semmi sem bánná kárát a fiatalos

is lehet ülni, és helyren is lehet olvasni,

amelyet még kettő fog követni márciusban

lerdületnek Havonta egy-két alkalommal

nézegetni a színes könyveket, újságokat

és a májusi gyermeknapon, Jó volna, ha a

fogjuk várni a fiatalságot ezekre a rendez-

Meghirdettük és beneveztünk az Országos

felnőtt lakosság minél több tagja el tudna

vényekre.

Könyvmolyképző akcióba, amelyre sze-

jutni a Móricz Zsigmond Színház előadá-

A

retnénk minél több diákot bevonni. Az

saira, ezért ilyen látogatásokat is meg kell

olyan szervezőnek kell lennie, aki az ötle-

alsósoknak rejtvényeket, a felsősöknek

valósítani. Szervezés alatt áll a hölgyek

teivel az egész intézményt lendületben

vetélkedőket és fihnvetitéseket szeretnénk

részére az aerobic, de lesznek még a helyes

tartja, aki számára fontos, hogy a bogdányi

kínálni. Szeretettel várjuk a gyűjtömt.ll1kát

életmódról szóló előadások is.

embemek legyenek alkalmai, ahol kulturált

végző gyerekeket is. A házi olvasmányok

Szívügyemnek tekintem ahonismeret

művelődési

otthon vezetőjének

köri.Umények között művelödhet, kikap-

terén viszonylag jól állunk, de van még

oktatását is, így az iskola történelem taná-

csolódhat, szórakozhat, akit örömmel tölt

pótolnivaló. Ezeket a köteteket be fogjuk

rainak felkínálom, hogy néhány órát szíve-

el, hogy másoknak örömet tOO szerezni.

szerezni. Az ovisokat is várjuk, az ő szá-

sen megtanok a települesünk történetérol.

Nagyon fontos, hogy az emberekben pozi-

mukra is tervezünk foglalkozásokat, ahogy

Jó volna, ha egy diák sem ballagna el úgy

tiv kép éljen a településükröl, hogy bárhol

azt az óvoda vezetőjével már meg is be-

az iskolából, hogy ne tudja, Bogdány egy-

elmondhassák: szeretünk Nyírbogdányban

széltük.

kor mezőváros volt Ezen órák tartására

élni! Ennek ajó közérzetnek a kialakitásán

Ahogy már ebben az évben is volt jö-

kiválóan alkalmas a házasságkötő-terem,

kell fáradoznia a falu művelődéséért fele-

vőre is lesz olvasótábor, külön az alsó-

ahol B. Oros= István festményének a segít-

1& személynek is.

soknak és külön a felsősöknek Ide szín-

ségével végiglapozhatjuk a község képes

Ha a rnűvelődési otthon szervezetten és

vonalas programokat tervezek

"történelemkönyvét". Folytami kívánom a

jól működik, a település valamennyi lakó-

A hét négy napján néhány órára a

már korábban megkezdett helytörténeti

ját kére; megmozgaini és összekovácsolni,

néptáncosok veszik birtokba a színpadot,

vetélkedőket, amelyekbe a felnőtt lakossá-

Hagyományteremtő

Jutka néni vezetésével tanulják a lépéseket

got is szeretném bevonni. Esti beszéigerós

s2iik.ség. Olyan programokra amelyeket

ropják a táncot Pénteken délutánonként

órákat is tervezek, amelyeken pl. kiderülne,

már várnak, hogy a következő évben újra

pedig a modem táncosoké a terep. Az

hogy milyen sikeres sportélet volt egykor a

megrendezzenek Jó volna egy olyan falu-

augusztus 20-án nagy sikert araron

településünkön.

napokboz hasonlatos rendezvényt kitalálni,

Fanai-

programokra

van

amit csak in rendezrek Ez is erősíteré a

X Tánccsoport iskolájában mindössze 5
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faluhozvalótartozástudatát Erre már ötletemisvan.

I. helyezett egyéniben. Lénárt Szabolcs.

Április

A2onOOnmindezek megvalósításáboz

unk kö2Ö5ügye. Abban a reményben
záromaz intézmény bemutatkozását,hogy
egy év múlva már nem csak a tervekről,
hanem a megvalósult programokról számolhatok be,
llyésGábor
a Községi f(jjnyvtár és Művefálési

Otthon mb. vezetője

Május

Március
Orszásos

mezei

Június
Megyei 4 próba diákolimpia Nyíregyháza:

..,

csapatban VI. helyezettek:

Orosz

Kitti,

Dóra,

Szűcs Gréta, Berta

Márkus Éva, Nagy Nikolett., Illés

kozó. Debrecen:

Tamara

60Om: II. helyezett: Radícs Sza-

1. hely csapatban: Lénárt Szabolcs,

bolcs (l990~s),

Szilágyi Krisztián, Tóbiás István,

lY. helyezett: Radics Viktor,

Szilágyi László, Radics Szabolcs,

VI. helyezett: Radics István.

Homyák Attila

6Om: VI. helyezett: Szilágyi Pálma

Megyei 5 próba diákolimpia Nvíre-

(1992-es).

gyháza:

vm. helyezett:

Kopják

I. helyezett: Szűcs Barbara 300m-es

Bettina (1992-es)

síkfutás:

N<l-ovkörzeti 4 próba (6Om. távo-

II. helyezett: Szűcs Barbara

lugrás. kislabda dobás. 60Om) diáko-

Július

limpia Tiszabercel:
futóverseny.

I.hely csapatban: Orosz Kitti, Szűcs
Gréta, Berta

Csákvár:

m. helyezett

I. helyezett: Szűcs Barbara

Nemzetközi gyermek atlétikai talál-

Távolugrás:

ATLÉTIKA

lugrás. súlylökés. kislabda dobás.
80Om) diákolimpia Nyírbogdánv:

pénzre van s2iikség.Többen szeretnének Országos
diákolimpia
mezei
tűzijátékot Erről csak annyit, hogy egy
futóversenv. Gödöllő: XIV. helyezett
ilyen megrendezése elvirmé az inté2mény
csapatban: Lénárt Szabolcs, Szilágyi
egész éviköltségvetését Ezért PálYá2BtOkat
Krisztián, Radics Szabolcs, Radics
kell írni, és meg kell győzni a helyi vállalViktor, Radics István.
kozókat,hogy áldozzanak a falu művelődésére,szórakozására,mert ez mirxiannyi-

N~ovkörzeti 5 próba CI 00m. távo-

csapatban: Lénárt Sza-

bolcs, Szilágyi Krisztián.
Megyei diákolimpia mezei futóverseny. Kabalás:
I. helyezett csapatban: Lénárt Szabolcs, Szílágyi Krisztián, Radics
Szabolcs, Radics Viktor, Radics
István.

Dóra, Márkus Éva,

Nagy Nikolett., Illés Tamara
Il, hely csapatban: Lénárt Szabolcs,
Szilágyi Krisztián,

Tóbiás István,

Szilágyi László, Radícs Szabolcs,
Homyák Attila
Egyéniben I. helyezett: Márkus Éva,

m. helyezett:

Lénárt Szabolcs
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Országos serdülő többpróba verseny.
Budapest:
Il, hely: Márkus Éva (l989-es) 4
próbában
(távolugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, gerelyhaj ítás).
VIT. hely: Szűcs Barbara (1988-as) 4
próbában (gátfutás, távolugrás, 300m
és 800m síkfutás).

Szeptember
Országos serdülő atlétikai
bajnokság: (1989-es) Gerelyhajítás: I. hely: Márkus Éva (30, 58
m).

Súlylökés: lY. hely: Márkus Éva
(9,16 m).
Diszkoszvetés: VI. hely: Márkus
Éva (23,46 m). (1988-as) 300m
síkfutás: lY. hely: Szűcs Barbara
(48,85mp).

LABDARÚGÁS

Rózsa Norbert. 1993-94-es kor-

A Bozsik-program keretén belül
tavasszal 3 korcsoportban indítottunk csapatot A Demecserben
rendezett két kiskörzeti tomán
eredrnényesen szerepeltek a kis
focisták. Szakemberek szavazara
alapján tovább jutott 7 gyerek a
Baktalórántházán
rendezett
alközponti
tornára,
ahonnan
ugyanezek a gyerekek eljutottak a
mátészalkai megyei tornára. Itt
legkiemelkedőbb
teljesítményt
Németh Szabolcs nyújtott, aki 9
góllal gólkirály lett!
A megyein a következő tanu1ók

osztály: Sipos Dávid, Rácz Tibor.

szerepeltek: 1991-92-es korosz-

1995-9~s

korosztály: Németh

Szabolcs, Nagy Bence
Ősszel is folytatódott a Bozsikprogram, amely bővült még két
korosztállyal. Így a következő
korosztályokból áll.
1. 1990-es (UB)
2.

1991-es (uB

13)

3.

1992-993-as (UlI)

4.

1994-95-ös (U9)

5.

1996- és

utána

(U7)

tály: Berki Richárd, Papp Zoltán,

Két, Demecserben
ponti válogatottba

rendezett kiskörzeti forduló után, Baktalórántházán

folytatódott

a versengés az alköz-

kerülésért. Ezek a gyerekek pedig megyei tomán vesznek részt Mátészalkán.

Az alközponti döntőbe bejutott: Nagy Zoltán (U9), Németh Szabolcs (U9), Rácz Tibor (U9), Hamvai Attila (UlI),
Sipos Dávid (UlI), Berki Richárd (UB), Lakatos Csaba (Ul3). A megyei döntőbe pedig: Németh Szabolcs, Rácz
Tibor és Berki Richárd jutott

,

Gratulálunk mindenkinek, és további sok sikert kívánunkl
Oroszi István

Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Tanicsár Miklós.
A Szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Mátyás Sándorné, Terdik Tibor, Tóth Ferenc,
Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztö: Vass Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné.
Készült: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2002.
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