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HIRADO
I XII. évfolyam 2. szám

2004. június
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter Nyírbogdányban

2004. április 30-án rövid látogatást tett községünkben Kovács Kálmán az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium minisztere, aki
aznap több megyei települést is felkeresett.
Nyírbogdány
Polgármesteri

Elek Művelődési Ház és Könyvtár sikeresen
szerepelt a minisztérium által meghirdetett EÖnkormányzat és E- Demokrácia pályázatokon. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati informatikai rendszer fejlesztéséhez bruttó 4.375.000.-Ft támogatásban részesült. A
támogatásból első lépésként új számítógépeket vásároltunk, melyeket a Miniszter Úr is
megtekintett.
A Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár
2 db számítógépet nyert, melyeken a község
lakosai részére biztosítani fogja az Internet
hozzáférést. A számítógépek üzembe helyezése megtörtént. Az Internet használat feltételeiről az intézmény vezetője tájékoztatni
fogja a lakosságot.

Község Önkormányzatának
Hivatala valamint a Székely
Választási információk

TARTALOMJEGYZÉK
Önkormányzati hírek
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Kisebbségi Önkormányzati hírek
6

Az Európai Unió polgárai 5 évenként közvetlen választásokon
10
választják az Európai Parlament tagjait. A 2004. júliusától 732 Iskolánk életéből
tagot számláló Európai Parlamentbe Magyarország 24 képviselőt Óvodánk életéből
11
küld. A június 13-i választáson politikai pártok állítanak listát, a
választópolgárok pártokra szavaznak. Szavazni a Magyar Köz- Családsegítő és Gyermek13
társaság terül etén 2004. június 13-án 6.00 órától 19.00 óráig le- jóléti Szolgálat
het.
Székely Elek Művelődési
14
A választópolgár a szavazatszámláló bizottság előtt a személy- Ház és Könyvtár
azonosságát és lakcímét a következő igazolványok bemutatásával
igazolhatja:
ol'
ol'

Lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal,
Személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, vagy
2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedéllyel,

Polgárőrség Egyesület
életéről
15
Nyírbogdáriyi Sport
Egyesület
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vagy sorkatona esetén katonai igazolvánnyal, és a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.
Tartózkodási engedéllyel, EGT. tartózkodási engedéllyel, vagy letelepedési engedéllyel,
és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

Aki a szavazás napján lakcímétől távol van, a lakcíme szerinti illetékes jegyzőtől kérhet igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. június ll-én 16.00 óráig, vagy ajánlott
levélben úgy, hogy az ajánlott levél június 8-án 16.00 óráig megérkezzen a jegyzőhöz.
Kéreimében közölni kell: nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi szám) és a települést, ahol szavazni kíván.
Igazolással azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik. E település nevét az igazolás tartalmazza. Az igazolás, valamint a fent felsorolt okmányok a szavazáshoz
nélkülözhetetlenek.
A választók módosított névjegyzéke 2004. június 11-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban.
Településünkön három szavazókör működik.
1. számú szavazókör:
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,
Nyárfa utca,
Stimatanya,
Vasút utca,
Váci Mihály utca
2. számú szavazókör
Címe: Nyírbogdány,
Fő
utca 16. (Általános Iskola,
számítástechnikai terem)
E szavazókörben szavazhatnak azok a hajléktalan, választójoggal rendelkező választópolgárok is, akiknek a
személyazonosító
igazolványukban lakóhelyként csak
Nyírbogdány község szerepel.

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.
3. számú szavazókör
Címe: Nyírbogdány,
Fő
utca 3. (Általános Iskola)
Területi beosztása:
Állami Gazdaság,
Csontos tanya,
Dózsa György utca,
Fő utca,
Fried tanya,
Hatfa tanya,
Kecces tanya,
Kéki utca,
Királykert utca,
Kossuth utca,
Kőrösi Csoma S. utca,
Poroshegy utca,
Sényői utca,
Z&lkutca.
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A szavazatszámláló bizottságok és helyi választási iroda
tagjai:
1. számú szavazatszámláló
bizottság
Elnöke:
Varga Lajos
Elnökhel yettes:
Földiné Pethő Zita
Tagjai:
Bíró Tibor
Tamás József Istvánné
Kulcsár Sándor FIDESZMPSZ delegáltja
Jegyzőkönyvvezető:
Ilyés Gábor köztisztviselő
2. számú szavazatszámláló
bizottság
Elnöke:
Lénárt Sándorné
Elnökhel yettes:
Kovács József
Tagjai:
Molnár Julianna
László Lajosné
Gosztonyi Sándorné FIDESZ-MPSZ delegáltja
Jegyzőkönyvvezető:
Hrotkó Antalné
köztisztviselő

3. számú szavazatszámláló
bizottság
Elnöke:
Papp László

Elnökhel yettes:
Simon László
Tagjai:

Dókus Ernőné FIDESZMPSZ delegáltja
Jegyzőkönyvvezető:
Orosz Sándorné köztisztviselő

Boda Éva
Tóth Lászlóné

Helyi Választási Iroda
Címe: Nyírbogdány, Kéki utca 2. Polgármesteri Hivatal, telefon: 532-423
Vezetője: Tóth Ferenc jegyző
Tagjai: Debreczenszki Julianna
Boda Mihályné
Százvainé Tanicsár Jolán
Lovácsiné Lukács Enikő
Kérünk minden választópolgárt, hogya 2004. június 13-i Európai Parlamenti választáson szíveskedjen részt venni.
Tóth Ferenc
jegyző
Nyírbogdány község benevezett

a "Virágos Magyarországért " Környezetszépítő Versenyre
A Belügyminisztérium,

településük, országunk jó hírét, az ott élők
életminőségét, elősegítik a kultúra, a turizmus, az EU kapcsolatok fejlődését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a
közös értékek védelmét és növelését.

a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az
Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Budapest
Főváros Önkormányzata, Magyar Turizmus Rt, mint a verseny kiírói meghirdetik
a Virágos Magyarországért virágosítási,
parkosítási és környezetszépítő versenyt.

1.

Minőségi követelmények:

.:. a települési zöldfelületek, emlékhelyek,
sírkertek minősége, gondozottsága
.:. növénykiültetések - fák, cserjék, évelők,
örökzöldek, egynyári virágok gyepfelületek minősége harmóniája a tájjal, az épített környezettel

A verseny célja:
A kultúrált, környezetbarát,
vendégváró
országkép kialakításának elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, a környezetvédelem, az ökológia követelményeire tekintettel.
Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése,
fenntartása, kulturált egészséges környezet
kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések a
lakosság bevonásával, részvételével, továbbá
a település műemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése és
fejlesztése.
A résztvevők - települések önkormányzata,
lakossága, civil szervezetei, intézményei,
vállalkozásai - szépítő munkájukkal javítják

II.
Felkészülés, részvétel a környezetszépítő munkában
.:. az önkormányzat erőfeszítése (források,
támogatás, szervezés)
.:. helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátók, üzletek, üzemek stb.)
.:. közösségi együttműködések, civil szervezetek részvétele
.:. magánházak tulajdonosai, a lakosság
részvétele (utcakertek, előkertek, épület
homlokzatok díszítésével)
.:. környezeti nevelés, az oktatási intézmények külső, belső környezetének virágosítása, gondozása
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Ill.

Általános benyomások

A verseny fődíja: részvétel a 2005. évi Virágos Városok és Falvak Versenyén
(En tente Florale) két település részére,
egyik falu, másik város kategóriában .

.:. a település zöldfelület gazdálkodása
.:. a település tisztasága és gyommentessége
•:. az épített környezet minősége, állapota
(terek, utcák, épületek, utcabútorok).

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Virágos Nyírbogdányért 2004. "környezetszépítő, virágosítási,
parkosítási versenyt hirdet.
A versenyt az alábbi kategóriákban hirdeti meg:
a legvirágosabb
a legvirágosabb
a legvirágosabb
a legvirágosabb
A verseny elbírálásának

porta
utca
intézmény
üzlet

Jelentkezni
a Polgármesteri Hivatalban
2004. június IS-ig Debreczenszki Júliánál
lehet.

szempontjai:

• a parkosított területek, fák gondozása, a
növényzet fenntartása, azok állapota
• az esztétikai hatás, a környezet rendezettsége, harmóniája
• a környezet tisztasága, gyommentessége

A díjak átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül majd sor.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy községünk
bene vezett a .Virágos Magyarországért"
országos 'környezetszépítő versenybe.
A
község sikeres szereplése érdekében kérem a
nyírbogdányi lakosokat, üzlet tulajdonosokat,
hogy ingatlanjaik virágosításával, parkosításával aktívan vegyenek részt a község esztétikus, kultúrált arculatának kialakításában.

A bírálatot szakemberekből álló zsűri végzi
2004.július 31-ig.
A verseny díjazása:
A zsűri döntése alapján az ingatlan tulajdonosa, használója jogosult 1 évig (az újabb
minősítésig) kihelyezni a minősítést jelző
"PIPACS" táblát.

Balogh Tibor sk.
polgármester

A kategória győztes ei ezen felül tárgy jutalomban is részesülnek!
FELHÍVÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok előtt lévő csapadékvíz elvezető árkok
tisztítása minden állampolgár kötelessége, ezért kérjük, hogy arról a tulajdonosok rendszeresen gondoskodjanak!
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A Parlagfű ártalmai ról
Az allergiás megbetegedés
korunk népbetegsége.
Az
allergiás
megbetegedések
közül az allergiás nátha vagy
szénanátha
emelkedik
ki,
melynek legfőbb kiváltója a
Parlagfű, népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a
légáramlás a község egész
területén szétszórja. Egyetlen
parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában
júliustól~októberig jelentkeznek a betegeknél. Két fő klinikai megjelenítési formája
van: az egyik a szénanátha, a
másik az aszthma bronchiale.
Tünetek:
erős orrfolyás,
tüsszögés, orr-, szem-, garat-,
fül-viszketés,
könnyezés,
rohamokban jelentkező nehéz légzés, mely tünetek igen
kellemetlenek, és a rendkívül
rossz közérzeten kívül a
munkavégzésben is zavarják
a beteget.
Mit tehetünk?
A tünetek
jelentkezése esetén gyógyke-

zelés céljából
forduljunk
orvoshoz!
Attól függően,
hogy melyik tünet együttes
van előtérben, orr-, fül- gégészeti vagy tüdőgyógyászati
kivizsgálás
szükséges.
A
legfontosabb feladat azonban
a betegség megelőzése, mivel nincs olyan gyógyszer
ma, ami e betegséget gyógyítaná, (csak a tüneteket enyhíti), így végleges en rnegszüntetni nem lehet. A betegség
megelőzhető, ha az allergiát okozó tényezőket megszüntetjük,
azaz írt juk a
parlagfüvet!
Hol található
a növény?
Elsősorban a legmostohább
körülmények
között
lévő
talajokon, a beépítetlen, de
elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken. A közművek és utak
mentén, a zártkertek parl agon hagyott részein és az
elhanyagolt,
nem művelt
mezőgazdasági területeken.

Hogyan történjen az irtása? A parlagfüvet virágzás
előtt - az időjárástól függően
a szükséges gyakorisággal
végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.
A parkokban és egyéb területeken a gyep jó kondícióban
tartása (trágyázás, öntözés,
kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását. A parlagfű vegyszeres
gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági
területeken)
tekintetében
a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területen önkormányzati rendelet mondja ki.
Ezúton kérjük a községünk
lakosságát, hogy rnindannyiunk egészségének védelme
érdekében, aktív közrernűködéssel állítsuk meg a parlagfű terjedését.
Tóth Ferenc
jegyző

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy 2004. június 815 között a Székely Elek Művelődési Házban Tüdőszűrő
és Szemészeti vizsgálat
lesz. Mindennap 8.00 órától -12.00 óráig
lehet a kiküldött értesítők alapján a vizsgálaton megjelenni. Felhívjuk a gyártelepi lakosok figyelmét, hogy számukra is a községben
biztosít juk a vizsgálatokat!
Kérjük, hogy mindenki hozza magával a
vizsgálathoz szükséges betegkártyáját, személyi igazolványát, és az előző évi szűrőlapját.

Tájékoztat juk a lakosságot a félreértések
elkerülése végett, hogy a községben elinduló hírek, mely szerint az önkormányzat
kisebbségi családokat
akar betelepíteni
Nyírbogdány községbe, tévesek! Valóban
lesznek építési telkek az Új utcán, de azokat
csak nyírbogdányi állandó lakhellyel rendelkező kisebbségi családok vehetik majd
igénybe.
Balogh Tibor
polgármester
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Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány
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2004. február 25-én a Képviselő-testület elfogadta Nyírbogdány Község Tehetséges
Gyermekeinek
Tanulásáért Közalapítvány
2004. évi tevékenységéről szóló jelentését.

önzetlen támogatását, ezért bízunk abban,
hogy felhívásunkra a személyi jövedelemadó
1%-ából befolyt összeg magasabb lesz a tavalyinál.

2003-ban a Közalapítvány anyagi támogatása
csökkent, a személyi jövedelemadó 1%-ából
befolyt összeg is kevesebb volt az előző évinél. A bevételek növelése érdekében felkerestünk
néhány
nyírbogdányi
illetve
nyírbogdányi érdekeltségű vállalkozót, kérve
őket a Közalapítvány támogatására. Kérésünk több esetben meghallgatásra talált. Február közepén levelet küldtünk minden olyan,
már dolgozó, valamikor támogatásban részesült fiatalnak, azzal a kéréssel, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ával ezt a közalapítványt támogassák. .

A pályázati feltételek változatlanok, csupán
arra szeretnénk felhívni a tanulók figyelmét,
hogy a vizsgakönyvük fény másolatát ne felejtsék el hitelesíttetni.
Végezetül azzal a tisztelettelj es kéréssel fordulok községünk lakóihoz, amennyiben a
közalapítvány céljaival egyetértenek - nevezetesen: a tehetséges nyírbogdányi gyerekek
tanulásának anyagi támogatás ával - bármilyen csekély összeggel is azt támogatni szíveskedjenek.
Margittainé Horváth Ágnes
kuratórium elnök

Az eltelt 10 év alatt sok tehetséges
nyírbogdányi diák élvezhette az alapítvány
KISEBBSÉGIÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tisztelt nyírbogdányi olvasók!

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szeretné tájékoztatni a kedves lakosokat arról a hírről,
hogy az Új utcán feltérképezet majd lakóházak építésére kimért telkeket csak bogdányi Roma
családok veszik igénybe.
A tyúk pályázatunk sikeres elbírálást kapott, amit remélünk minél hamarabb el tudunk a családoknál helyezni.
Juhász Józsefné
kisebbségi képviselő

____

TÁJÉKOZTATÓ
"Rétközi" Kistérség Fejlesztési Társulat

Érdeklődni lehet:

A .Rétközi" Kistérség Fejlesztési Társulás
2004. március 24-én pályázatot nyert az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Kht.
által kialakítandó Tanácsadói, pályázatíró
listájára.

Szabó Anna térségmenedzser
Polgármesteri Hivatal
4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.
Telefon: 42/233-11406/30319-57-75

Szolgáltatásaik:
Kiss Gyula
elnök

pályázati tanácsadás
pályázatírás
A szolgáltatást a települési önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek és a település
lakossága veheti igénybe.
6
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MATÁV nyilvános távbeszélő szolgáltatás változásai
Nyírbogdány községben 4 db nyilvános telefont üzemeltethet a MATÁV.

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2004. január
1-jétől hatályba lépő 2003. évi C. törvény az
elektronikus hírközlésről meg változtatta a
nyilvános távbeszélő szolgáltatást. Az új előírás szerint 1000 lakosként 1 db nyilvános
telefon
működtethető.
Ez
alapján
Dózsa György u. 3.
Kossuth u. 43.
Szabadság u. 2.

A törvényi előírásokat és a telefonok kihasználtságát figyelembe véve az alábbi nyilvános telefonokat leszerelik:

telefonszám: 42/232-009
42/232-096
42/232-098

Kártyás
Kártyás
Kártyás

Dr. Rady István
marketing igazgatóhelyettes

A Közcélú érdekeltségi hozzájárulás befizetésével kapcsolatban gyakran
megfogalmazott kérdések
•

•

•

Miért vagyok tag,
ha nem is léptem be.
sehová és nem írtam
alá semmit?
Miért kell fizetni az
érdekeltségi hozzájárulást,
ha nem
akarom?
Miért kell fizetnem,
ha a földem mellett
nincs is csatorna
vagy dombon van a
földem?

Kivonat a 2612001. (VI.29.)
Alkotmánybírósági határozatból
Az
Alkotmánybíróság
a
797/B11991.AB határozatára
visszahivatkozva,
arra az
álláspontra jutott, hogy az
érdekeltségi
hozzájárulás
fizetése polgári jogi kötelezettség, amely közvetlenül
levezethető a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV
törvény
(a továbbiakban
Ptk.) 198.§ (3) bekezdéséből.
Eszerint
szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból szer-

ződéskötés
nélkül
(adott
esetben tagsági viszony nélkül) is keletkezhet, ha a jogszabály így rendelkezik és a
kötelezettet, a jogosultat és a
szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza. (ABR.
1993, 1992). Az Alkotmánybíróság tehát ebben a határozatában azt a következtetést
vonta le, hogy a társulat és az
érdekelt között polgári jogi
jogviszony áll fenn, amelynél a Ptk. 198.§ (3) bekezdése értelmében
jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában a szerződésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
(ABR.
1993,
1992)

Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás!
A Vízgazdálkodási törvény
(Vgt.) értelmében tehát a
szabályszerűen
megalakult
társulatnak a törvény erejénél
fogva, szándékától függetlenül tagjává válik az összes
érdekelt, azaz mindazok a
természetes és jogi szemé-
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lyek, JOgi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági
társaságok, akik/amelyek az
érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek,
illetve ingatlant használnak.
A Vgt. 1. számú mellékletének ll. pontja .Jcözfeladatnak" tekinti az államnak a
helyi önkormányzatoknak és
a társulatnak a törvényben
megjelölt feladatait, továbbá
a
tulajdonukban,
illetve
használatukban levő vizek és
vízi létesítmények tulajdonlásából eredő feladatait. E
közfeladatokat ítélheti a törvényalkotó olyan fontosnak
és kiemelkedő jelentőségűeknek, hogya végrehajtásukra szolgáló szervezet megalakítását (egyáltalán létrejövetelét), nem bízza teljes
egészében az érdekeltek belátására.

Miért nagyon fontos a befizetés?
Vízgazdálkodási
Társulatok
alaptevékenységének forrása
a tagok által- befizetett ÉRDEKELTSÉGI ROZZÁJÁ-

RULÁS, amelynek megléte
feltétele minden állami pályázaton való részvételnek. A
társulat csak akkor tud állami
pályázatokon részt venni, ha
megvan az ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁSBÓL
származó önerő. A támogatás
mértéke 60%, e nélkül a
Vízgazdálkodási
Társulat
látványos munkát végezni
nem képes.
A Nyírségi Vízgazdálkodási
Társulat alapfeladatát (közcélú csatornák és szivattyútelepek karbantartását, üzemeltetését) 159.911 ha területű
vízgyűjtőn látja el. Ebből
belterületen 16.600 ha található, mely az önkormányzatok érdekeltségében van. A
csatornák hossza: 862,64 km,
az üzemeltetett szivattyútelepek száma: 7.

Miért nem végez a társulat
minden évben munkát
mindenhol?
Az évente elvégzendő közfeladatokat a társulat által
készített és a küldöttgyűlés
által elfogadott terv rögzíti,
melyből következik, hogy
minden évben minden tag
területén közfeladat elvégzésére nem kerülhet
SOf.
Ugyanakkor a fent leírt jogszabályi rendelkezésekből az
is megállapítható, hogy az
érdekel tségi
hozzájárulást
nemcsak annak a tagnak kell
az éves kivetés alapján megfizetni, akinek a területén
éppen abban az évben közcélú munkavégzés történik. A
befizetett érdekeltségi hozzájárulás felhasználását a küldöttgyűlés dönti el, és ugyancsak a küldöttgyűlés előtt
kell számot adni a befizetett

zetett érdekeltségi hozzájárulás és az azokhoz pályázatok
útján nyert állami támogatás
felhasználásáról.
Az érdekeltségi hozzájárulás kivetésére évente küldöttgyűlési
határozattal kerül sor, mely
pontosan tartalmazza mindazon adatokat, amelyek alapján a kivetés jogossága megállapítható.

Mi lenne, ha nem lenne a
területünkön működő Vízgazdálkodási Társulat?
A Megyei FM Hivatal hajtaná be az érdekeltségi hozzájárulást, amelynek összege a
jelenlegi összegnek 4 - szerese lenne, mivel a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
vízügyi helyettes államtitkára a 2001. szeptember 12-én
kelt leiratában a közcélú érdekeltségi hozzájárulás fajlagos mértékét az elmúlt
évek belvíz védekezési valamint a 2000. évi helyi vízkárok elleni védekezés tapasztalataira is tekintettel a
2002. évben 1370.-Ft
2090.-Ft határok között javasolta megállapítani.

Mi a teendő a földterület
tulaj donváltozása
esetén
(eladtam a földem)?
A 160/1995.
(XII. 26.)
Korm. rendelet 12.§ (3) bekezdése szerint, ha a tagnak
a tagsági jogviszony alapjául
szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat
intéző bizottságának írásban
bejelenteni. Abejelentéshez
csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint ha abból nem állapítha-
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tó meg a bejelentésből közölnie kell a helyébe lépő új
tag helyét, lakhelyét. Amenynyi ben a használatában lévő
társulatunk
nyilvántartása
szerinti terület mértékében
időközben változás állt be T.
Cím a területet, vagy annak
egy részét más személynek
adta használatába,
kérjük
közölje a használó adatait,
hogy mentesíthessük az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól, és akivetést
ennek megfelelően módosítjuk. (Fénymásolt tulajdoni
lapot, szerződést, vagy egyéb
okiratot is elfogadunk a változás igazolására. )

Mi történik, ha mégsem
fizetem be az érdekeltségi
hozzájárulást?
A határidőre történő befizetés elmulasztása esetén az
adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. Törvény 81. § és
161.§ - ban foglaltak szerint
fenti összeg behajtásáról kell
intézkednünk,
magánszemély esetében a lakóhely
szerint illetékes jegyző jogi
személy és egyéb szervezet
esetében az illetékes APEH
igazgatóság felé, amely esetben az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséig az illetékes adóhatóság az adótartozás hiányáról szóló igazolást
nem adhat ki. Amennyiben a
T. Cím kivetésünkkel nem
ért egyet, úgy az 1995. évi
LVII. Törvény 41.§ (3) bekezdés alapján 30 napon
belül a bírósághoz címzett a
társulat Intéző Bizottságához
3 példányba benyújtott keresetében kérheti a megállapított érdekeltségi hozzájárulás
felülvizsgálatát.

Tartalmaz-e ÁFÁT az érdekeltségi hozzájárulás?
Tájékoztat juk, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében
az
1992. évi
LXXIV. Törvény 67.§ - a az
alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: E törvény hatálybalépésévei egyidejűleg a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. Törvény 41.§ (2)
bekezdés a következő mondattal egészül ki: " A vízi

társulatok taggyűlése által
elfogadott
érdekeltségi
hozzájárulás a közfeladatok teljesítésévei nyújtott
szolgáltatás
ellenértéke."
Így ÁFA köteles. A T. Cím
részére kiközölt érdekeltségi
hozzájárulás összege tartalmazza a 25%-os általános
forgalmi adót.

A Társulat legfontosabb
célja, hogy a mezőgazdasági terültek vízháztartása,

mint a termelés biztonságának elsődleges feltétele
biztosítva legyen, és a társulat és a területen gazdálkodók között élő és eredményes, jó munkakapcsolat
valósuljon meg. Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre,
bármilyen
egyéb kérdés tekintetében.
Nyírségi Vízgazdálkodási
Társulat

11SZTELTGAZDÁLKODÓK!
Agrár és VidékfeHesztési .operatív Program Pályázat
Ezek a pályázatok vissza ~em térítendőek, 2004. 03.31.-től jelennek meg, utolsó beadási határidejük 2004.12.31.

Mezőgazdasági beruházások támogatása: Célja
1 és 60 millió forint közötti értékben lehet pályázni állattartó létesítmények építésére, korszerűsítésére, egyéb gazdasági épületek (magtárak, raktárak, géptárolók, silók, terményszárítók,
takarmány keverők stb.) építésére, korszerűsítésére. Pályázni lehet továbbá új gép és eszközbeszerzésre, alma, körte, őszibarack ültetvénytelepítésre és rekonstrukcióra, valamint gazdaságon belül öntözésfejlesztési és meliorációs beruházásokra.
Támogatás mértéke: 50%. Kedvezőtlen adottságú területeken legfeljebb + 10%, fiatal gazdálkodók esetében legfeljebb +5%, fiatal gazdálkodók kedvezőtlen adottságú területeken legfeljebb + 15%. Minimum 1 millió forint. Maximum 90 millió forint.

Fiatal gazdálkodók induló támogatása: Célja
Új vagy átvett gazdaság létesítésekor a tevékenységhez szükséges létesítmények felújítására,
saját tulajdonba kerülő földterület vásárlásához, új technológiai berendezések beszerzéséhez,
környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtéséhez, valamint számítástechnikai eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzéséhez. Erre az intézkedésre főállású
fiatal (20-40 év közötti) gazdálkodók pályázhatnak elő vállalkozásuk indítás akor.
Támogatás mértéke: 6.380.000.-Ft, mely egyösszegű tökejuttatás és kamattámogatás, melyet
önrész nélkül folyósít a kifizető hatóság.

Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítés ének fejlesztése: Célja
Szerkezetátalakítás, korszerűsítés és a termelési költségek csökkentése, új nagyobb hozzáadott
értékű termékek előállítása, értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodás, élelmiszerbiztonság és minőségjavítás,
környezetterhelés csökkentése, hulladékhasznosítás és kezelés, valamint munkafeltételek javítása.
Támogatás mértéke: 50%, a teljes támogatás felső határa projektenként 500 millió Ft, kis project esetén 40 millió Ft.

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése: Célja
A tömegtermékek termeléséről való átállás a helyi adottságokhoz illeszkedő termékek termelése, alapanyag-feldolgozó kisüzemek kialakítása, speciális minőségű mezőgazdasági termé-
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kek marketing eszközeinek és értékesítési csatomáinak kifejlesztése, a kézműipari tevékenységek fejlesztésére, valamint turizmusfejlesztés.
Támogatás mértéke: 50%. Kedvezőtlen adottságú terület esetén 65%. Maximum 15 millió Ft.

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése: Célja
Öntözőrendszerek fejlesztése, vízkár-elhárítási létesítmények, mezőgazdasághoz, vagy erdészethez kapcsolódó, szám nélküli utak építése, mezőgazdasági vállalkozások korszerű energiaellátásának kialakítása /fejlesztése, helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítása, átalakítása,
bővítése és újak létrehozása, melioráció.
Támogatás mértéke: 85%, önkormányzatok esetében 100%. Minimum 1 millió Ft. Maximum
890 millió Ft.

Halászati ágazat strukturális támogatása: Célja
A tógazdaságok, intenzív haltermelő rendszerek és halfeldolgozók építésére, felújítására, hagyományos vízi halászat eszközeinek beszerzésére, valamint termelői szervezetek támogatására.
Támogatás mértéke: 50%, a támogatás százaléka és összege projektenként változó.
További tájékoztatást a 06-40-200-494-es kék számon lehet kérni, vagy a http://www.nfh.hul
honlapon.

Nagy József
kamarai tanácsadó

ISKOIÁNKÉLEfÉBÖL
ISKOLA SZAKTÁRGYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
VERSENY
RISZ biológia verseny:

TIT megyei német
verseny
TIT megyei történelern verseny

NEV

HELYEZES

FELKESZITŐ
TANÁR

7.0-os tanuló

1.

Heinrich László

Fischer Richárd 7.0-os tanuló
Lisovszki Evelin 7.0-os tanuló
Nagy Krisztián 5.a-s tanuló

Ill.
IV.
XI.

Heinrich László
Heinrich László
Horváth Endréné

Rehó Bálint 5.a.-s tanuló

Ill.

Horváth Endréné

Nagy Bernadett

Ebben az évben a volt tanulóink, és a Kazinczy-s diákok hozták el a vándorserleget. Felkészítő tanáruk: László Andrásné.

2004. április 30-án (pénteken) a Rétközi Iskolaszövetség hagyományaihoz híven megrendezte Kéken a tagiskolák néptánccsoport jainak gáláját. A gálán 19 művészeti csoport
360 tanulója lépett színpadra, hogy bemutassa az elmúlt egy évben végzett munkájuk
eredményét. A leglátványosabb, legmutatósabb csoport munkájáért vándorserleget kapott.

Gratulálunk nekik!

Sarkadi Lajos
iskolaigazgató
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DIÁKSPORT
nagy busszal érkezünk a sporteseményekre,
ahol pólókat is kapnak a vállalkozó kedvűek.

Atlétika
Május 4-én Nyírbogdányban rendeztük a
nagy körzeti 2 tusa és a 3 tusa versenyt az I és
II korcsoport részére. Legjobban az I korcsoportos (1995/96-os) fiúk szerepeltek, akik
fölényesen nyertek. A lányok I korcsoportban 2-ok lettek.

Labdarúgás:
Az I korcsoportos csapatunk az utóbbi évek
legnagyobb sikerét érte el.
Először megnyerték anagykörzeti
döntőt
fölényesen. Ibrányt, Bujt, Tiszatelket és
Beszterecet utasítottuk magunk mögé.

Május 6-án és 7-én Nyírbogdányban és
Tiszabereelen folytatódtak a küzdelmek a III
és IV korcsoportban. Itt Szilágyi Pálma 4. (1
évvel fiatalabb), és a III korcsoport (fiú) 3.
helyére lehetünk büszkék

Következett a megyei elődöntő, ahol a
Kisvárda körzet győztesét (Záhony) és
Tiszavasvári körzet győztesét a Tiszavasvári
Kabay Általános Iskolát sikerült "elpáholnunk".

Május 13-án rendezték a megyei diákolimpia
egyéni és váltó döntőit a IV korcsoport részére. Szűcs Gréta kétszer is második lett, pedig
egy évvel fiatalabb a többiekről!
Távolugrásban szembeszéllel 446-ot ugrott; míg 100
m-en 13,6 mp-el szerezte meg az ezüst, a 4 x
1000 m-es fiúváltó az 5. helyet szerezte meg
13:02 perccel. A tavalyi győztes 13:22-t futott. Ez is jelzi, hogy milyen színvonalú mezőny gyűlt össze. Ebben a csapatban is 3 fiatalabb szerepelt.

A megyei döntő Csengerben volt, ahol talán
kicsit megremegtek a lábak, de így is elmondhatjuk, hogy bronzérmes lett a csapatunk.
Nyíregyháza Móricz (focisuli)
Csenger (tavaly 5. lett az országoson)
Nyírbogdány
A csapat tagjai:
Németh Szabolcs, Nagy Zoltán, Nagy István, Rácz István, Nagy Bence, Sipos Ferenc, Ötvös Anna, Radics Bence, Radics
Balázs

A csoport tagjai:
Lénárt Szabolcs 8.a.; Radics István 7.b;
Radics Viktor 7.b; Radics Szabolcs 7.b
Május 22-én Michelin futó fesztiválon; 29-én
pedig a Samsung futóversenyen vettünk
részt. Már évek óta aktív szereplői vagyunk
az ilyen megmozdulásoknak. Minden évben

L

Gratulálunk!
Oroszi István
testnevelő

ÓVODÁNKÉIEIÉBŐL

lLMIAZ IGAZI SIKER? TALÁLD MEG ÉLETED HIVATÁSÁT SZERETETT MUNKÁDBAN!"
hozott felemelkedést, a nyírbogdányi családok többségében megszárnlálhatatlan nehézséget eredményezett.

Akik a gyermekekkel való foglalkozás szép
és nem mindig könnyű hivatását választották,
azok naponként munkálkodnak, hogy nem
csak a ránk bízott apróságok hétköznapjait,
de ünnepnapjait is örömtelivé tegyék.

Óvodánk kapcsolatrendszerében a régi szép
hagyomány okra építünk, valamint az újonnan
belépő intézmények segítségének is örülünk.

Sajnos olyan időszakban élünk, hogy egyre
kevesebben dolgozhatnak választott hivatásukban, szakrnájukban. A községben lévő
intézmények, munkahelyek napról napra változnak. A rendszerváltás néhány családban

A május hónap az intézmények
együttműködése jegyében telt.

II

szorosabb
Óvodáink

Köszönjük a Pillangós csoport szüleinek,
hogy szükségférőhelyen
lévő óvodásaink
gyermeknapi délelőttjét felejthetetlenné tették. (2 bogrács ban főtt a finom paprikás
krumpli. Ízletes fánkot fogyasztottak a léggömbfestésben, sárkányeregetésben, sportolásban elfáradt apróságok. Az SZMK minden
gyermeknek ajándékkal kedveskedett e csoportban.

megváltozott viszonyai között mégis a legtöbbet az óvodások szüleinek köszönhetünk.
Köszönjük azoknak a szülőnek, akik esténként az óvónőinkkel a tánc ruhák és egyéb
kiegészítők összeállításában szorgoskodtak.
(A Rétközi Óvoda Szövetség versenyén elért
eredményünkben és a május elsejei községi
rendezvényünk sikerében a segítő szülők
munkája is benne van. Méhecske és Pillangós
csoport, gyártelepi óvodások szülei.)

Köszönjük a Családsegítő Szolgálat dolgozóinak és vezetőjének, Vass Emese Ágotának a
finom tortát és a községi óvoda 3 csoportjának szervezett ügyességi játékait a gyermeknapi délelőttön. (Ezen a napon szívesen vettük a segítséget, mert több okból "felnőttlétszámhiányos" óvodában a teljes gyereklétszámmal működő c oportokban csak együttműködéssel biztosíthattunk örömteli pillanatokat az ovisoknak.)

Köszönöm a két óvoda minden dolgozójának
és a minket kísérő szülőknek a május elsejei
községi rendezvényen tanúsított együttmunkálkodását.
Köszönjük az óvó néniknek az édesanyák
ünnepén az ízléses műsorral "közvetített"
meghitt pillanatokat. (Gyártelepi óvodások,
Katica. Méhecske, Pillangos csoport)
Köszönjük
Oroszi Istv án Bácsinak, hogy a
két óvoda g) erekeinek érdekes sportversenyt
szervezett az iskolában a Kihívás
apja alkalmából.

Köszönjük az élelmezésvezetőnek és a szakács néniknek a gyermeknapi ízletes ebédet
és a kiegészítő finomságokat.

2004. május l-én a apraforgó Napközi Otthonos Óvoda gyermekei sokszínű műsorral szórakoztatták a község lakóit. Íme néhány emlékeztető kép az előadásokról.

Méhecskék Hair előadása

Gyártelepi óvoda katicái

Méhecskés fiók sétapálcás tánca

Pillangó csoport néptánc bemutatója
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Értesítjük a szülőket, hogy az óvodában a következő időpontokban lesz szünet:

Gyártelep: 2004. július 1-30-ig
Község: 2004. augusztus 2-31-ig
Mátyás Sándorné
óvodavezető

csALÁDSEGÍfÖÉSGYERMEKJÓLÉI1SWLGÁlAT
A nép ügyvédjei

Milyen ügyekben kérhetik a segítséget?

Érvénybe lépett a jogi segítségnyújtásról
szóló törvény. A peren kívüli ügyekben az
arra rászorulók április 1-től vehetik igénybe a
jogi segítségnyújtást, míg peres ügyekben
csak 2006. január 1-től biztosítja az állam a
jogi képviseletet.

•
•
•
•
•

birtokháborítás,
hagyatéki eljárás,
munka- és foglalkoztatási,
hatósági-, szabálysértési
közüzemi tartozási ügyekben.

A kérelem benyújtásának helye és ahonnan a
nyomtatványok beszerezhetőek:

A törvény célja, hogy létrejöjjön egy olyan
intézményrendszer a szociálisan rászorultaknak, amelyben a támogatottak szakszerű jogi
tanácsadást és eljárási jogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése, jogviták megoldása során. A jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő személyek olyan
jogászhoz fordulhatnak tanácsért, beadványok szerkesztéséért, akik az államtól részesülnek ezért díjazásban.

Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Szabo1cs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatala 4400
Nyíregyháza, Kereszt u. 9. Telefon: 42/597695, 597-696, 597-697. Ügyfélfogadás ideje:
hétfő 9-13 óráig, szerda 13-18 óráig

Kik vehetik igénybe?

tartottunk a község valamennyi gyermekének. A műsorban felléptek az iskola színját-

2004. május 28-án (pénteken) a Művelődési
Ház névadójával egybekötve gyermeknapot

A törvény két csoportot határoz meg:

szó csoportja, a Majorettek, az iskola néptáncosai, a nyíregyházi Rege együttes, a
nyíregyházi Dorotheia Alapítvány, és
kung-fu bemutatót is láthattak az érdeklő-

1. az állam a jogi segítségnyújtás teljes ellenértékét átvállalja azoktól, akiknek az egy
főre eső jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét, vagyona pedig a törvényben
meghatározott mértéket nem haladja meg.

dők. Ezúton szeretném megköszönni valamennyi fellépőnek és az őket felkészítőknek,
hogyelfogadták
felkérésünket és igen színvonalas műsorral szórakoztatták a gyermekeket. Sajnos az érdeklődők száma csekély
volt, de reméljük legközelebb az iskola és
óvoda segítségével sikerül még több gyermeket megajándékoznunk. Itt szeretném megköszönni a Védő nőknek, a Családsegítő Szolgálat dolgozóinak és a Művelődési Ház dolgozóinak a szervezésben és a rendez·vény lebonyolításában való közreműködésüket, a süteményeket és üdítőket, amit felajánlottak a
gyermekek megvendégelésére.
_

2. az állam csupán megelőlegezi a jogi szolgáltatás költségét (melyet utóbb vissza kell
fizetni) azoknak, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az egy főre számított mindenkori minimálbért.
Rászorulónak
azok, akik:
•
•
•

tekinthetők

mindenképpen

rendszeres
szociális
segélyben,
közgyógyellátásban részesülnek,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságukat megállapították,
hajléktalanok, menekültek, menedéke sek.

Vass Emese Ágota
intézményvezető
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SZÉKELY ELEK MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

]

gyerekek lelkesedésének. Ugyanakkor nem
szabad megfeledkezni a kezdetekről, polgármester úr és a képviselő-testület hatékony
támogatásáról sem, amely mai napig tart.
Köszönjük Sarkadi Lajos igazgató úrnak is,
hogy az iskolában lehetővé tette a rendezvény lebonyolítását, valamint a konyhán dolgozóknak a vacsora elkészítését.
Itt szeretném megemlíteni, hogy június 6-ára
meghívást
kapott
majorett
csoportunk
Ramocsaházáról
egy versenyre, melynek :
örömmel teszünk eleget.

Köszöntöm a Bogdányi Híradó olvasóit!

Május 28-án volt intézményünk névadó ünnepsége, melyet most már egy gyönyörű faragott tábla is fémjelez, Bogdányi Orosz István alkotása. Örömmel köszönthette a Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár intézménye névadójának leszármazottait Dr.
Székely Györgyöt és kedves feleségét. Névadónk egybeesett a gyermeknappal, melyet a
Családsegítő Szolgálattal közösen rendeztük.

Túl vagyunk egy május elsejei rendezvényen,
ami egyben az UNIO-s csatlakozás ünnepe is
volt. A rendezvényt a költségvetésen kivül
támogatta pályázat útján a MEH (Miniszter
Elnöki Hivatal), valamint Balogh Tibor polgármester, Zsíros Tibor képviselő és a
Bogdány Pék Kft. Itt szeretném megköszönni a felkészítők áldozatos munkáját is, valamint a gyerekek produkcióit. Köszönet az
óvoda dolgozóinak és óvodásainak, László
Andrásnénak és tanítványainak, valamint az
Őszikék Nyugdíjas Egyesület és az Életet az
éveknek Nyugdíjas Egyesület tagjainak rendezvényünkön való szerepléséért. Köszönjük
Lisovszki Sándor vállalkozó segítségét, aki a
Gyártelepről érkezőket ingyen és bérmentve
szállította a rendezvény helyszínére. Bízom
további sikeres együttműködésünkben.

Örömmel értesítjük a község lakosságát,
hogy az e-Magyarország pályázat eredményekén megérkeztek az internetezés lehetőségére a gépek, melyek technikai okok miatt
a cikk megírásakor még nem üzemeltek, de
mire a Bogdányi Híradó megjelenik, minden
bizonnyal működni fognak. Az internetezés
díja 100 Ft + ÁFA/óra, ami 125 Ft-ot jelent.
Reméljük minél többen veszik majd igénybe
e szolgáltatásunkat is.

Május 8-án a Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában került megrendezésre a Székely
Elek Közművelődési Egyesület jótékonysági
bálja, a szülők szervezésében. A rendezvény
az Egyesület keretei közt is működő majorett
csoport tárgyi feltételeinek bővítésére irányult, és örömmel nyugtáztuk, hogya rendezvény elérte célját. Nem sorolnám most fel
támogatóinkat, hiszen ez a rendezvényen
megtörtént, és bárkit is kiemelni nem lenne
etikus, de e hasábokon ismételten köszönetemet nyilvánítom szponzoraink felé, mint az
egyesület elnöke. A haladó csoport tagjai már
viselik a csizmát, mely már a bál bevételének
köszönhető. Köszönet a szülői segítségnek és

És végezetül szeretettel invitálom a lakosságot nagytermünkben lévő kiállításunk megtekintésére, mely most a Nyíregyházi Főiskola rajz tanszékének másodéves hallgatóinak
munkáit dicséri. Célom, hogy az elkövetkező
időben mindig legyen valamilyen képzőművészeti kiállítás, reményeim szerint a következő szeptemberben lesz, Lukács Gábor festőművész munkáiból, aki egyben a Nyíregyházi Főiskola rajz tanszékének tanára.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Koszta György
igazgató

14

A POLGÁRŐRSÉG EGYESÜLET ÉLETÉRŐL
Egyesületünk 1991-ben alakult. Megalakulásánál az alapítók tisztán látták, hogy a rendszerváltással együtt járó szabadosság, szabadság, mely megjelent a közrendben, közbiztonságban, a rendőrség létszámánál fogva
nem tudja kellőképpen kezelni.

A megalakuláskori 16 fővel szemben ma a
taglétszám 32 fő és további 4 fő felvétele van
folyamatban. Külön kiemelném, hogy sorainkat erősíti Balogh Tibor Polgármester Úr
is, ezzel is igazolva egyesületünk szükségszerűségét. A létszámot tekintve az induláshoz viszonyítva megduplázódott, mondhatnánk sokan vagyunk.

Egyesületünk fő célja a bűnmegelőzés, a bűnözés visszaszorítása, a környezetvédelem.

Egy politikust idézve "sokan vagyunk, de
nem elegen". Szeretnénk, ha sorainkat olyan
személyek erősítenék, akik önként, önzetlenül, társadalmi munkába vállalnák az egyesü-'
let célkitűzéseit, a járőrözést, szolgálatot. Aki
úgy érzi, hogy szeretne hozzájárulni községünk közrendjének, közbiztonságának, környezetvédelmi javításához, azt szívesen látjuk egyesületünkben.
Jelentkezni bővebb
információért Szikszay Gyula elnöknél a
232-063-as telefonon illetve személyes en
lehet.

Elsősorban a lakott területen belül járőrözéssel, figyelő szolgálattal járulunk hozzá, hogy
a lakosság biztonságérzete javuljon.
Figyeljük az éjszakai mozgásokat, ellenőrizzük a hivatalokat, boltokat. Kiemelten odafigyelünk a Polgármesteri Hivatalra, Postára,
Takarék Szövetkezetre, mint pénzintézményre.
Az elmúlt 13 éves működésünk alatt bebizonyítottuk munkánk szükségességét. Több
esetben juttattunk otthonába magatehetetlen
részeg egyént, így mentve meg a kihűléstől,
fagyhaláltóI. Akadályoztunk meg verekedést,
fogtunk el betörőt Óvoda-Abc. Legutóbb
2003. februárjában a zöldséges pavilon tettesét.

Tudom ez a tevékenység nem látványos, mivel általában éjszaka van szolgálat, nem mindenki számára népszerű, de a tisztességes,
becsületes ember egy ilyen egyesület létét
csak üdvözölni tudja. Számítunk mindazokra,
akik vállalják, hogy havi egy szolgálattal
nagyobb biztonságban tudják vagyonukat,
családjukat. Tegyünk meg minden tőlünk
telhetőt, hogy ünnepeink alkalmával ne tűnjenek el a kirakott zászlók, ne törjék össze a
buszvárót, ne borongassák fel a pihenő padokat, ne verjék le az iskoláról a vakolatot, és
még sorolhatnám.

Egyesületünk tagja a Megyei Szövetségnek,
ahol elismerik munkánkat és számítanak
ránk.
A rendőrség gel nagyon jó a kapcsolatunk,
igyekszünk a kérésüknek megfelelően szervezni munkánkat, amit ők szakmai és technikai segítséggel honorál nak. A rendőrség végzi a belépő polgárőrök prioritását, felkészítését és vizsgáztatását. A jó és rendszeres kapcsolat révén minden minket érintő eseményről időben kapunk tájékoztatást.

Célunk a nyugodt, békés, tiszta emberhez
méltó környezet megteremtése, ahol mindenki jól érzi magát. Ne várjunk másokra, ne
várjunk csodákra, a mi községünket magunknak kell formálni, alakítani.

Egyesületünk megalakulásánál a Polgármesteri Hivatal az-az Tanicsár Miklós volt polgármester és Mátyás Sándor volt képviselő
az egyesület első elnöke bábáskodtak, segítettek. A hivatal azóta is rendszeresen biztosítja a működési feltételeket.

Szikszay Gyula
elnök

15

NYÍRBOGDÁNYI SPORT
----------~~~~~
Szabadidős port
o

o

o

o
o

o

Május 21-23-án kirándultunk a Tátrába.
Volt városnézés Lőcsén, Poprádon, Késmárkon, Kassán. Ellátogatunk a Csorbatóhoz, onnan pedig gyalogtúrával a Poprádi-tóhoz. Megnéztük a Szepesi várat. Jó
időnk volt és élményekkel gazdagon tértünk haza.
Május 22-én Michelin-futás volt Nyíregyházán (kb. 5 km).
Május 26-án Kihívás Napja! 10.30-kor
kezdtük a programot az óvodásokkal,
majd az alsó tagozatosok és a felsősök
következtek. Délután a felnőttek is bekapcsolódhattak az országos megmozdulásba.
Május 29-én Samsung futás volt Nyíregyházán (kb. 4 km).
Július 5-6-7-8-án Tiszavasváriban tábor a
gyerekeknek sok kirándulás sal strandolással és sporttevékenységgel töltjük ki a
szabadidőnket.
Július 23-28-ig a Balatonon tábor a gyerekeknek Lesz hajókirándulás, gyalogtúra, de vonattal is megközelítünk településeket (pl. Keszthely-Festetics kastély).
Minden nap strandolás és sportolás!
Nyírbogdány

o

o

EGYESÜLET

Augusztusban két sportnapra hivatalosak
a családok. Az egyik Tokajban, a másik
Nagykállóban lesz. Erről mindenkit időben értesítünk.
Ősszel ismét túrázunk 2-3 napot, amely
még szervezés alatt van. Várjuk ötleteiket!

További programjainkat a következő kiadásban közöljük.
Labdarúgás
A Nyírbogdány SE vezetősége saját kérésére
Sinka Lajost felmentette a felnőtt csapat
edzői posztja alól. Indokait elfogadtuk, melyek között magánjellegű, de szakmai jellegű
is szerepelt. A vezetőség Csire Sándort kérte
fel, hogy 2004. június 13-ig az ifi csapat mellett a felnőtt csapat felkészítését is segítse a
bajnokság befejezéséig.
A tavaszi mérkőzéseken
eredményesnek
mondható a csapatunk a csapatunk teljesítménye, hiszen a hazai meccseken veretlenek
vagyunk, csupán egy döntetlen csúszott be
Nyírtass ellen.

SE 2004. évi tavaszi sorsolásának

MERKÖZES
Nyírbogdány - Tiszatelek
Zsurk - Nvírbogdány

DATUM
2004.06.06.
2004.06.13.

hátralévő mérkőzései
KEZDES
17.00
17.00

Az ifjúsági mérkőzés 2 órával korábban kezdődik, mint a felnőtt mérkőzés!
Oroszi István
elnök

Figyelem! Lomtalanítás 2004. június 26-27.
Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor.
A szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Mátyás Sándorné, Terdik Tibor,
Tóth Ferenc, Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota. Közreműködött: Boda Mihályné.
KészültM-KIRABt Nyomíaüzerrében
Nyíngyhá1a 2OO:l
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