~

~

HlRADO
I XIII. évfolyam

1. szám

2005. május
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
dálkodási terv azt a célt tűzi ki, hogy segítségével meg lehessen oldani a településen élők
által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat, és a terv megvalósításával országos és regionális szinten is
javuljon a környezet állapota. A hulladékgazdálkodási terv tartalmazza a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követel- ményeket, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket, a tervben
kitűzött célok megvalósításának költségeit és
a költségeket fedező forrásokat is.

A képviselő-testület 2005. január l-től hozott
fontosabb döntéseiről az alábbiak szerint
tájékoztat juk a Tisztelt lakosságot.
Nyírbogdány község önkormányzati képviselő-testülete a 2005. évi munkáját 2005. január 13-án kezdte meg, amikor is a 2005. évi
munkatervét
elfogadta.
Munkatervébe
2005. évre - 10 ülést tervezett be, melyeken
26 napirend megtárgyalását ütemezett. Munkatervével egyidőben fogadta el a 2005. évi
rendezvényei tervét is. Az önkormányzat
2005. március 8-ára nőnapi műsort tervezett,
melyet meg is tartott. 2005. április 30-ára
falunap tartását ütemezte. Az államalapítás
ünnepe alkalmából megemlékezés és koszorúzás tartását 2005. augusztus 20-ára tervezte. 2005. augusztus 27-én falunapi rendezvény tartására kerül sor, esős időjárás esetén
2005. szeptember 3-án lesz megtartva. Az
önkormányzat az idősek világnapját 2005.
október l-én akarja megünnepelni. Reméljük, hogy a község lakossága ezen rendezvényeken részt vesz és jól fogja magát érezni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét módosította. A módosítás a testület
rendeleteinek és határozatainak jelzésére
vonatkozik.
A testület hatályon kívül helyezte, és megalkotta az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló új rendeletét. Az új rendelet szerint az első lakáshoz jutók támogatására korhatár nélkül jogosult, aki a rendeletben előírt
egyéb feltételeknek is megfelel. A helyi támogatást magántulajdonú lakóház építéséhez, valamint új, használt vagy értékesítés
céljára épített lakás vásárlására lehet használni. A támogatás formája továbbra is vissza
nem térítendő támogatás, melynek mértéke
100.000.-Ft-tól 300.000.-Ft-ig terjedhet. A
támogatás iránti kérelmet minden év április
30-áig lehet a polgármesteri hivatalban beadni. Az önkormányzati rendelet megtekinthető, és megismerhető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodája melletti előtérben
elhelyezett hirdetőtáblán. Részletes információt az ügyfélszolgálati irodán is adnak.

A testület a Domb köz, Ady köz, Zsák utca
meglévő engedélyes építési terve felülvizsgálatával, áttervezésével és újra engedélyeztetésével, valamint a Gyártelep, Gyár utca melletti utca, a Kéki utca Ill-IV. szakasza, valamint a Gazdaság utca építésének tervezésével
a Szabó Mérnöki Iroda BT-t (Nyíregyháza,
Búza tér 20.) bízta meg.
Az önkormányzat az engedélyes tervek birtokában az említett utcákat pályázati lehetőségek függvényében kívánja leburkolni.
A képviselő-testület
hulladékgazdálkodási

elfogadta a település
tervét. A hulladékgaz-
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Módosításra került az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló önkormányzati rendelet. A módosítás pontosította
az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát, valamint a forgalomképes (vállalkozói) vagyonának körét. A képviselőtestület a módosított rendeletében előírta,
hogy 2 Mó forint feletti önkormányzati ingatlanokat csak versenytárgyalás útján lehet
értékesíteni.

hivatal akadálymentesítésének
költségeit.
Betervezésre került a település csapadékvíz
elvezetésének terv készítésének költsége, az
óvodaépítés saját erő része.
A képviselő-testület megszüntette a Napraforgó Napközi Otthonos óvodát, valamint a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolát, és ezzel egyidejűleg döntött a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapításáról. A két intézmény
rnegszüntetésével és az új intézmény létrehozásával egyidejűleg a két intézményvezető
megbízatása is visszavonásra került, ugyanakkor ki lett írva az új intézmény igazgatói
álláshelyének meghirdetéséről szóló pályázat.
A pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005.
április 15-i számában jelent meg. A pályázati
kiírás meg fog jelenni a Kelet-Magyarországi
napilapban is.

2005. február 17-én a képviselő-testület testvér-települési együttműködési megállapodás
kötéséről döntött. Az együttműködési szándéknyilatkozatában Ukrajna, Kárpátalja járásban található nagydobronyi községi tanáccsal kötendő együttműködési megállapodást határozta el.
Az együttműködési megállapodás célja a
gazdasági, kulturális és társadalmi jellegű
kapcsolatok felvétele, megtartása és ápolása.
Az együttműködési megállapodást kötő felek
arra törekednek, hogy a két település lakossága megismerje egymás életét, ennek érdekében elősegítik és támogatják közös kulturális, művészeti és sport programok szervezését, a két község közötti idegenforgalom kialakulását. A két település kölcsönösen támogatja nonprofit szervezeteik tapasztalatcseréjét.

A gyártelepi közterület változásról szóló döntés is született. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Gyártelep
utcát, valamint a Vasút utcát átszámozta. A
Gyártelep utca 929/9 hrsz-szel érintett részét
e1csatolta, és Sport köz-nek, a Gyártelep utca
946 hrsz-szel érintett részét e1csatolta, és
Óvoda utcának, míg a Vasút utca 958 hrszszel érintett részét e1csatolta, és Állomás köznek nevezte el. E közterület változások azt
jelentik, hogy az érintett utcákban lakó állampolgároknak alakcímváltozásokat át kell
vezettetniük. Kérjük a Tisztelt állampolgárokat, hogy alakcímváltozások
átvezetéséről
szóló értesítésre keressék fel a polgármesteri
hivatal ügyfél szolgálati irodáját.

Az együttműködési megállapodást kötő felek
a megállapodást 2005. április 25-én 10 órakor írták alá.
Ezen az ülésén a képviselő-testület elfogadta
a 2005. évi költségvetését is. Az önkormányzat 2005. évi költségvetése 544.443 e Ft bevételt, ugyanennyi kiadást tartalmaz. Általános tartalékként 5.214 e Ft, céltartalékként
pedig 2.351 e Ft került meghatározásra.
A költségvetési egyensúlyt sajnos csak
77.400 e Ft működési célú hitellel, valamint
58.730 e Ft felhalmozási célú hitellel lehet
biztosítani. Továbbra is alapvető fontosságú
a kötelező feladatot ellátó önkormányzati
intézmények működtetése.

A képviselő-testület
a Szabolcs-SzatmárBereg megy ei rendőrfőkapitány Csák József
rendőr alezredesnek, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének történő
kinevezését támogatta.
2005 . március 31-i ülésén a képviselőtestület a Nyírbogdány, Kőrösi Csoma S.
utca 1. szám alatt megvalósuló 100 férőhelyes óvoda építésének teljes körű lebonyolításával a Nyírber Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Beruházási Kft-t bízta meg. A teljes
körű lebonyolítás az előkészítő munkák el-

A költségvetés tartalmazza a gyártelepi orvosi rendelő teljes felújításának, agyártelepi
buszforduló megépítésének, a polgármesteri
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végzését, a közbeszerzési eljárás komplett
lefolytatását, az építész, épületgépész és
elektromos szakterületen műszaki ellenőri
feladatok ellátását, valamint a jótállási időszak alatt felülvizsgálati eljárások megtartását foglalja magában.

elnyerésére pályázatot nyújtott be. Reméljük,
hogy mindkét pályázaton a beruházás megvalósításához, illetve az új óvoda építéséhez
szükséges pályázati pénzt az önkormányzat
elnyeri, és megkezdődhet az új óvoda építése.
Tájékoztat juk a lakosságot, hogya gyártelepi
buszforduló és a két buszmegálló rövidesen
megépül. A Szabolcs Volán Közlekedési
Részvénytársaság
képviselőivel
történt
egyeztetés alapján várhatóan 2005. szeptember l-ével a község és agyártelepi településrész között a buszközlekedés beindul A menetrendet még konkrétan nem ismerjük. Az
új menetrendről a lakosság időben fog értesülni. Tájékoztatásul közöljük jelenleg érvényben lévő egy útra szóló menet jegyek,
valamint a havi és félhavi bérlet jegyek árait.
A község és agyártelepi településrész között
a busz teljesáru menet jegyek ára 97.-Ft, 50
%-os menetjegyek ára 49.-Ft, 67,5 %-os menetjegyek ára 32.-Ft, 90 %-os menet jegyek
ára 1O.-Ft. A dolgozó havi bérlet ára 3.970.Ft. Félhavi bérlet ára 1.985.-Ft. A tanuló havi
bérlet ára 559.-Ft. Amennyiben az autóbusz
közlekedés viteldíjai megváltoznak, úgy arról
a lakosságot tájékoztatni fogjuk.

Döntés
született
Nyfrbogdány-NyírturaSényő közös szennyvíztisztító telep és külterületi nyomóvezeték építése céltámogatással
megvalósuló beruházásról. Sajnos Nyírtura
község önkormányzata ezzel kapcsolatos
döntését nem hozta meg, így a céltámogatásra a pályázatot nem lehet beadni.
A testület a Nyírbogdány község önkormányzata által alapított Nyírbogdány Község
Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány 2004. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta, és az alapítvány 2004.
évi közhasznúsági jelentését jóváhagyta.
A képviselő-testület 2055. április l l-i rendkívüli ülésén az Észak Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt támogatási célra
községi óvoda 1. ütem építésére pályázatot
nyújtott be. Az új községi óvoda II. ütem
építéséhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg
egye
Területfejlesztési Tanács által kiírt területi
kiegyenlítést szolgáló beruházási támogatás

TÁJÉKOZTATÓ
2005.
mareius
18-tói
Nyírbogdány településre is
kiterjed a demecseri Okmányiroda illetékessége.
Okmányigényléssel
latos tájékoztató:

kapcso-

- Útlevél:
• 18 év alatt 1.500.-Ft
(szükséges személyi igazolvány, lakcírnkártya, mind a
két szülő jelenléte az adatlap
aláírásához)
• 18 év felett 5 évre
6.000.-Ft, 10 évre 8.000.-Ft.
• Sürgősségi eljárás, valamint az érvényes útlevél

elvesztése esetén dupla illetéket kell fizetni.
- Személyigazolvány:
• Az első személyi igazolvány kiállítása a 14. életévüket az adott évben betöltő
személynek ingyenes akkor,
ha nincs érvényes útlevelük
(szükséges: születési anyakönyvi kivo-nat). Érvényes
útlevél esetén 1.500.-Ft.
• Az igazolvány cseréje a
lejárat előtt 1.500.-Ft, a lejárat után ennek a dupláját kell
fizetnie annak, aki nem rendelkezik sem útlevéllel, sem
új típusú jogosítvánnyal.
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• Névváltozás
esetén
1.500.-Ft az illeték (házassági anyakönyvi ki- vonat,
személyigazolvány,
lakcímkártya)
• 70 év fölött ingyenes
- Személyi
azonosítót
és
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány:
• Személyigazolvánnyal
kapcsolatos eljárásban ingyenes
• Vesztés, megrongálódás
esetén 1.000.-Ft az illeték
• Névváltozás esetén a csere 500.-Ft-ba kerül

- Vezetői engedély:

- Parkolási igazolvány:

• A vezetői engedély illetéke 4.000.-Ft (szükséges
személyazonosító
igazolvány, lakcímkártya, orvosi
igazolás és az első vezetői
engedély
megszerzésekor
vizsgaigazolvány)

• a parkolási igazolvány
kiállítása
illetékmentes
(szükséges orvosi igazolás,
személyazonosító
igazolvány,lakcímkártya).

• A 70 életévüket betöltő
személyek esetén a vezetői
engedély illetéke 1.500.-Ft.
- Vállalkozói igazolvány:
• A vállalkozói
igazolvány kiállításáért 10.000.-Ftot, módosításért 3.000.-Ft-ot,
pótlásáért 5.000.-Ft-ot kell
fizetni.

- Gépjármű ügyintézés:
• Gépjárműokmányok kiállításakor a forgalmi engedély
és a törzskönyv kiadásáért
okrnányonként
6.000.-Ft-ot
kell fizetni.
• Gépjármű
vásárlásakor
minden megkezdett cm3 után
az illeték:

- Személygépkocsinál
1890 cm3-ig 15.-Ft, 1890
cm3 felett 20.-Ft
- Motorkerékpárnál
500
cm3-ig l5.-Ft, 500cm3 felett
20.-Ft
- Tehergépjárműnél
cm3ként 15.-Ft
Az ügyfélfogadás rendje:
HÉTFŐ: 8.00 -11.30
13.00 -16.00
KEDD:8.00 -11.30
13.00 -16.00
SZERDA:8.00 -11.30
13.00 -17.00
CSÜTÖRTÖK: ---------PÉNTEK:

-----------

TÁJÉKOZTATÓ

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

SzJA bevétel a fontosabb jogcímek

Tájékoztató a 2005. évi költségvetésről

Térítési díjként ez évben az intézményi tevékenység bevétele 13.234.000.- Ft
lesz várható an.

Képviselő-testületünk
február
hónapban
megvitatta és elfogadta az idei év költségvetését, melyről a következőkben számolok be.
Nyírbogdány község költségvetése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv.
65. §-a és a képviselő-testület 81/2003.
(XI.25.) sz. határozatával elfogadott 2005.
évi költségvetési koncepció alapján készült
el.
1.

Iparűzési adóbevétel: ebben az adónemben sajnos jóval kevesebbet tervezhetünk, mint a korábbi években. 2005-ben
37.424.000.-Ft iparűzési adóbevétellel számol az önkormányzat. Ez az összeg 13 millió
Ft-tal kevesebb, mint a 2003-ban realizálódott bevétel. Ennek oka, hogy a MOL Rt.
Felszámolta nyírbogdányi gyáregységében
üzletágait, a BOKSZ Kft. telephely et változtatott, a megmaradt vállalkozások árbevétele
is csak a fenti összeg tervezését teszi lehetővé.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat, bevételeiből fedezi kiadásait, mely bevétel főösszege 2005-ben
408.313.000. Ft. mely a következőkből tevődik össze:

Gépjárműadó bevételként

működési bevételek (saját bevétel)
központi költségvetésből kapott támogatások
felhalmozási és tőkejellegű bevételek
átvett pénzeszközök

11.000.000.-Ft-ot tervez a költségvetés. Ez
az összeg kétszerese a 2004. évi tervezett
bevételnek. Máris látszik, hogy a tervezett
bevételt nem tudjuk teljesíteni, mivel a
BOKSZ KFT már év végén teljes gépparkját
más telephelyre helyezte át, így már 2005ben nem itt adózik.

Működési bevételek:
Térítési díj
Iparűzési adó
Gépjármű adó

Központi költségvetésből
mogatások: ezen összeget:
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kapott tá-
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intézmények működtetésére
közművelődésre
szociális ellátásokra
közcélú foglalkoztatásra kapjuk

szolgálat). 2005-ben ezekre a szakfeladatokra
fordított összeg 390.000.000.-Ft, mely az
összköltségvetés 71.44%-a. Ez nagyon magas arány! Amint látjuk, a fejlesztésekre nem
marad pénz. Az intézmények fenntartását
összesen 78.894.000.-Ft-tal kell kiegészíteni
a kapott normatíván felül. Így látható, hogya
77.400.000.-Ft működési hitel tervezése nem
volt irreális.

Sajnos 2005-ben kevesebb normatívát tudunk
igényelni, mivel kevesebb az általános iskolai gyereklétszám a művészetoktatásra is kevesebb gyerek iratkozott be, és a szakiskola
megszűnése miatt jelentős normatíva kieséssei kell számolni. A fenti jogcímekre összesen 195.503.000.Ft-ot juttat az állami költségvetés.

Az intézmények saját bevételekből
kiegészítése a következő:

Általános iskolai oktatás: 38.117.000.-Ft

- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Óvodai oktatás:

Ezen a jogcímen 15.516.000.-Ft a tervezett,
mely kizárólag a 2004 évben elnyert TERKI
(területi egyenlítő), illetve a CÉDA (célj ellegű decentralizált alap) által kiírt és elnyert
pályázati összeg. Ebből a következő feladatok megvalósítása válik lehetővé.

22.990.000.-Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
14.011.000.-Ft
Közművelődési:

5.767.000.-Ft

- Szociálpolitikai juttatásokra, pénz- eszközátadásra 2005-ben 68.237.000.-Ft fordítható. Ez jelentős tétel, mintegy 7%-al több,
mint a múlt évben az összköltségvetés- nek a
l1.3%-a.

Gyártelepi
orvosi
rendelő
felújítása:
6.000.000.- Ft
Konyhán HCCP rendszer megvalósítása:
5.000.000.- Ft
Gyártelepi buszforduló kialakítása:
2.516.000.- Ft
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése:
2.000.000.- Ft

Szociális ellátás keretén belül valósulnak
meg a rendszeres szociális segélyezésre,
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásra,
első lakáshoz jutók támogatására fordított
összeg. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 26.083.000.-Ft-ot költhet az önkormányzat, lakásfenntartási támo- gatásra
12.440.000.-Ft a felhasználható keretösszeg.
Első
lakáshoz
jutók
támogatására
3.000.000.-Ft használható fel, mely azonos a
múlt évi összeggel.

Ezek voltak a főbb bevételi források és öszszegei.

ll.

történő

KIADÁSOK:

Az önkormányzat kiadási főösszege 2005.
évben 544.443.000.-Ft, amint látjuk a bevételi főösszeg lényegesen kevesebb, melyből
nem fedezhetők az önkormányzat kiadásai.
Az egyensúlyát 136.130.000.-Ft hitel biztosítja. A kiadások a következő jogcímeken
realizálódnak. Kiadások alatt a következő
jogcímeket értjük:

- Nonprofit szervezetek számára átadott
pénzeszközök 2005-ben 5.7190.000.-Ft-ot ad
át az önkormányzat a civilszervezeteknek,
l.l.millió forinttal többet, mint a múlt évben.
Ennek keretében jut támogatáshoz a községi
Öszikék Nyugdíjas Klub, a gyártelepi "BÉKE" Nyugdíjas Klub, a Mazsorett Csoport, a
Polgárőrség. Jelentős összeggel támogat juk a
labdarúgó és szabadidős szakosztályt is, mely
a sportolásra és gyerekek üdültetésére hívatott.

működési, fenntartási kiadások
szociális kiadások
felhalmozási kiadások
Működési, fenntartási kiadások:
Az önkormányzati törvény kötelező feladatokat ír elő a fenntartó számára. Ilyen kötelező feladatok: (óvoda, iskola, kultúrház, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői

- Beruházásra fordítható összeg: 73.684.000.Ft, mely a felújítási és felhalmozasi kiadásokat egyaránt tartalmazza. A felújítási kiadá-
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vizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy a
szakfeladatok milyen módon bonyolíthatók
le költségkímélőbb meg- oldásokkal.

sokban benne foglaltatnak a bevételeknél
említett pályázatokon elnyert felújítási kiadások, valamint a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési költsége
1.875.000.-Ft értékben.

- A Polgármesteri Hivatalban működő "pályázatfigyelő csoport" feladata minden pályázati lehetőséget kihasználni a hiány enyhítésére.

- Felhalmozási kiadásoknál tervezzük az
óvoda építés saját erő részét 20.000.000.-Ftot Catöbbi pályázat útján), valamint a község
csapadékvíz
elvezeté si tervének
díját,
4.375.000.- Ft-ot.

Mindezen tények és körülmények figyelembe
vétel évei a kialakított 2005. évi költségvetést
544.443.ezer BEVÉTELI
544.443 ezer KIADÁSI főösszeggel

Néhány összefüggésre és kiemelkedő tételre
szeretnék rávilágítani, mely tételek nagymértékben befolyásolják a költségvetés egyensúlyát. Amint látjuk a BEVÉTELEK nem fedezik a KIADÁSOKA T. A költségvetés
egyensúlyát 136.000.000.-Ft hitel biztosítja,
melynek megoszlása 17.4 millió Ft működési
hitel, 55.73 millió Ft felhalmozási hitel a
várható beruházásokra.

a testület egyhangúlag elfogadta, melynek
egyensúlyát 136. 130ezer-Ft hitel felvétele
biztosítja abeszámolóban említett bontásban.
Az önkormányzat összesített tartalék alapja
7.565.000.-Ft, melyből

- Az intézményekre kapott normatív támogatások nem fedezik azok kiadásait. A többlettámogatások 76 millió forinttal terhelik a
költségvetésünket.

Nagyon szoros gazdálkodással, a bevételek
és kiadások naprakész pályázatok követésével teljesíteni tudjuk a vállalt feladatokat.

Céltartalék 2.351.000.- Ft,
Általános tartalék 5.214.000.-Ft

- Amint látjuk olyan költségvetést kellett
elfogadnunk, ahol a hiány az összköltségvetés 25 %-a. Mindemellett egy felelősséggel
kidolgozott költségvetés reális igényekkel. A
képviselő-testületnek
meg kell évközben

[-----

Kovács Istvánné
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság elnöke

KÖZLEMÉNY

Tájékoztat juk a lakosságot, hogyaNyírségvíz
Rt. ellenőrizteti az illegális ivóvíz rákötéseket,
blombázásokat, és az esővíz szennyvízcsatornára történő kötését. Ahol ezeket észlelik, ott a
tulajdonos ellen bírságot szabnak ki.
Balogh Tibor
Polgármester
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Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány
--

Tájékoztató Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány

2004. évi tevékenységéről
A közalapítvány 2004. évben 750.855,.-Ft
bevételt ért el. A bevételből 345.000.-Ft alapítványi támogatás, 250.627.-Ft kamatbevételek, 155.228.-Ft pedig SZJA 1 %-ából befolyt bevétel.
Kiadásokra 406.220.-Ft lett felhasználva.
Ebből: tanulmányi
ösztöndíj
támogatás
390.000.-Ft, banki költség és egyéb működési kiadás 16.220.-Ft.
Az alapítványhoz összesen 33 tanulmányi
ösztöndíj támogatási kérelem érkezett, ebből
32 pályázót részesített a kuratórium támogatásban (19 fő felsőfokú intézményben, 13 fő
középiskolai intézményben tanulót).

vagyon. A közalapítványt a bevételek között
szereplő 50.000.-Ft-tal Kovács Istvánné,
20.000.-Ft-tal Zsiros Tibor önkormányzati
képviselők, 25.000.-Ft-tal a Bogdánypék
Kft, 50.000.-Ft-tal a Szabolcs Takarékszővetkezet, 200.000.-Ft-tal pedig a közalapítványt alapító Nyírbogdány Község Önkormányzata támogatta.
A kuratórium nevében köszönöm a támogatásokat és tisztelettel kérjük a jó szándékú,
segíteni akaró embereket, hogy közalapítványunkat szíveskedjenek támogatni.
Margittainé Horváth Ágnes
Kuratórium elnök

Az alapítvány vagyona 2004. december 31én 3.730.565.-Ft. Ebből 2 Mó forint a törzsKISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tisztelt nyírbogdányi olvasók!
Nyírbogdányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szeretettel köszönti a nyírbogdányi
lakosságot.
A testületünk elfogadta a 2004. évi költségvetés zárszámadását, valamint 1.000.000.-Ft
bevétellel és ugyanennyi kiadással a 2005.
évi költségvetést is. Ez évi költségvetésünkben a rendezvények támogatására, pályázatok
beadására és támogatására nagy figyelmet
szeretnénk fordítunk.

HÍREI

kirándulást szeretnénk szervezni a Családsegítő Szolgálattal. Terveink között szerepel az
önkormányzat által eladott 11 építési telek
beépíttetésére vállalkozók keresése, akik a
család részére 100%-os készültségbe felépítenék a házakat. Az idén is megtörtént a tavaszi nagy takarítás , amelyhez a Polgármesteri
Hivatal biztosított közmunkásokat.
Készülünk az április 30-i falunapra, melyre
babgulyással, pörkölttel és üdítővel várjuk a
község lakosait.
Vadászi Mihály
CKÖ elnöke

Ebben az évben a munkanélküliek számára
több átképzést, a gyermekek részére a nyáron
Ünnepeltünk -Tavaszköszöntő
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy mielőtt "Tavasz- köszöntő" gondolataimat megosztanám Önökkel, az elmúlt időszak közösségi rendezvényeiről, társasági, jótékonysági eseményeiről
írjak néhány sorban.

Márai Sándor a következő gondolatokat írja
az ünnepről:
" Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhitatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és va-

Gerliczki Katalin az egyház lelkészének
fáradhatatlan,
minden részletre kiterjedő
munkájának köszönhetően
a rendezvény
nagy élményt nyújtott a résztvevőknekl A
szervezőktől hallottam, hogy sokkal több volt
azoknak a száma, akik szerettek volna ott
lenni, mint amennyi férőhely adott volt. És ez
nagyszerű! Aki ott volt nem csalódott! A
gyönyörű díszlet, amely a nemzet színeiben
pompázott, megfogta a belépőket. A tartalmas, változatos műsor mindenki kedvére
szólt! Az otthon szakácsnői által készített
szemet, lelket gyönyörködtető, finom ételekből a bőség zavarával válogathattak a részvevők. Számomra kisebb csoda volt az otthon
lányainak, asszonyainak gyönyörű tánca a
Palotás, melyet korhű viseletben járt a szakácsnő a gondozónő, az adminisztrátor és a
lelkész, Katalin asszony. Ez volt benne csodálatos! Gratulálok mindnyájuknak! A teltház, a felajánlott értékes tombolatárgyak, az
ott tapasztalt áhítat és föltételesség, mind azt
mutatták, hogy jó ügyet szolgáltak a szervezők.

rázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezes nyújtó italok. S mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a
megszakitásbál, a teljes kikapcsolódásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség.
II

Azt hiszem ezek a gondolatok és érzések
járták át azokat az "ünnepeket", eseményeket, amelyek közösségünk életében fényt
jelentettek, összetartást. Egymáshoz való
tartozást, segítségadást, de áhítatot is és föltétlenséget is.
Ilyen esemény volt az Őszikék Nyugdíjas
Klub óév búcsúztató bálja László Károlyné
klub vezető szervezésében. A belépő nemcsak
a nyugdíjasoknak szólt, együtt örült, szórakozott több generáció. A "batyus" asztalok
roskadoztak a finomságoktóI, s miközben
egymás receptjeit cseréltük ki, fergeteges
hangulatban mindenki- mindenkivel táncolt.
Tapsolva éltettük aki nyert az értékes tombolatárgyakból és éjfélkor a Himnusz hangjai
után szívből kívántunk egymásnak eredményes Új esztendőt!

Mielőtt közreadnám Pro ksa János (gyártelepen élő verseket szerető és író nyugdíjas):
Tavasz című számomra dedikált versét, engedjék meg, hogy utaljak ismét Márai Sándor
szavaira, folytatván az ünnepről írt sorait:

Ugyanezen az estén a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szülői Munkaközössége tartotta
szilveszteri bálját Hajzerné Oláh Ildikónak
a közösség elnökének vezetésével. A szülők
a gyerekeikért táncoltak, a bevételt az iskola
tanulóinak gyermeknapi programjára ajánlva.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor
ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld
meg a hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent ami a
hétköznapok szertartása, feladata. Az ünnep
az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá,
testben és lélekben.
II

Február elején farsang lévén a gyártelepi
Béke Nyugdíjas Klub együtt ünnepelt az
Öszikékkel, melynek házigazdája Hegyes
Sándor klub vezető volt. A két klub tagjai
nem először találkoztak egymással. Rendszeresen szerveznek közös programokat. Most is
folyt a mulattság kivilágos - kivirradtig!

II

Ezekkel a sorokkal kívánok minden kedves
nyírbogdányi lakosnak a tavasz beköszöntévei megújulást, felebaráti szeretetet, boldogulást!

A következő meghívó jeles eseményre szólt!
A Református Egyház Jótékonysági Bálra
hívta a község lakóit, melyet a Sion Idősek
Otthona fennállásának 10. évfordulójának
alkalmából
rendeztek.
Angyalosiné

Kovács Istvánné
képviselő

Proksa János: Tavasz
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Tavasz nyílás akor jöjj ki a rétre,
S nézd, hogy nyílik a sok tarka virág.
Ilyenkor újból zöldek az ágak,
Színpompás természet, gyönyörű világ.
Már simogatón süt le a nap,
az ég tetejéről a zöldellő tájra,
daloló madarak repkednek körbe,
rügyes bokrokról, rügyező fákra.
Kékszárnyú kis fecskék repkednek az égen,
kiket elringat a dúdoló szél,
orkánok szárnyán rég tovatűnt már
hópelyheivel a zordszívű tél.
Itt a húsvét, megyünk locsolódni,
a hölgyek már izgatottan várnak.
A templomba mi is ismét elmegyünk

És hiszünk a FELTÁMADÁS-ban!

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Tanulóink folytatták eredményes szereplésüket a Rétközi Iskolaszövetség, valamint a különböző megyei szervezetek által szervezett tantárgyi és sport - versenyeken, s tovább öregbítették iskolánk jó hírét.

SZAKTÁRGYI VERSENYEK
RISZ:
Angol

Történelem
Ill. Nagy Zsolt (5.a) - Felkészítő tanár:

1.Debreczenszki Fanni (8.a)- Felkészítő

Korponai Anna

tanár: Fűrész Gabriella

lll. Debreczenszki Fanni (8.a) - Felkészítő

Német

tanár: Korponai Anna

ll. Hegedűs Kitti (6.a) - Felkészítő tanár:

Szavaló

Horváth Endréné

1. Fischer Nándor (8.a) -Felkészítő tanár:

Ill. Kovács Tímea (8.a) - Felkészítő tanár:

Margittainé H. Á.

Horváth Endréné

V. Nagy Bernadett (8.a)- Felkészítő tanár:

IV.Nagy Krisztián (6.a) - Felkészítő tanár:

Margittainé H. Á.

Horváth Endréné

VI. Német Emese (6.a)- Felkészítő tanár:

Prózamondó

Szabó Katalin

1.László Eszter (6.a)- Felkészítő tanár:
Szabó Katalin

VII.
IX.

Megyei
Német szövegértö verseny

Rajz Z. Szalay Pál rajzverseny

Felkészítő tanár: Horváth Endréné

1.
II.
Ill.
V.

Kovács Tímea
Hegedűs Kitti
Törö László
Nagy Zsolt

László Eszter (6.a)
Nagy Krisztián (6.a)

Felkészítő tanár: Papp László

(8.a)
(6.a)
(5.a)
(5.a)

VI. Sinka Barbara (6.a)
Népdaléneklö verseny
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1. Erdélyi Mária 7.a, László Eszter
6.a, Linzenbold Lilla 7.a, Lisovszki Gréta
6.a, Soltész Brigitta 7.a

Felkészítő tanár: Péter Jánosné

SPORT EREDMÉNYEK
Felkészítő tanár: Oros zi István
Megyei Fedettpályás

Atlétikai verseny:

600m Mihalovics Zsolt (5.a)
300m Nagy István (4.a)
600m Sipos Dávid (5.b)
Országos Fedettpályás
Súlylökés
2000m
60m
2000m

Megyei Mezei Diákolimpia:

I.
II.
Ill.

Csapat:

Radics István (8.b.)
Radics Viktor (8.b.)
Radics Szabolcs (8.b.)
Berki Richárd (8.b.)
Janőczkí Mihály (8.a.)

Bajnokság:

Szanyi Alexandra (8.a.) XI.
Radics István (8.b.)
XI.
Szűcs Gréta (8.a.)
XIII.
Radics Viktor (8.b.)
XIV.

Egyéniben: Radics István (8.b.)III.
Csapat:
II.

Csapatban: Ez a csapat bejutott a Gödöllőn rendezett Országos Bajnokságra, ahol a közép mezőnyben végzett.
Sarkadi Lajos
iskolaigazgató
ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

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

"Itt a farsang áll a bál.
Február a farsangolások hónapja. A Magyar Néprajzi
Lexikon szerint a farsang
vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartó ciklus.

II

A farsang meg ünneplése már
hagyománnyá vált óvodánkban. Az ide farsangunkat is
nem kis készülődés előzte
meg, gyerekek és szülők
részéről egyaránt. Már na-
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pokkal előtte, örömmel újságolták egymásnak az apróságok, hogy kinek milyen jelmezt készítenek otthon a
szülei. Az igazi jelmez nem a
boltban vásárolt, vagy a köl-

csönző- ből kölcsönzött minél drágább ruhát jelenti,
hanem azt, amit a szülők
maguk készítenek a gyerekük vágyainak, kívánságaiknak megfelelően.
Az idén minden csoportban a
szülők egyéni fantáziájára és
kreativitás ára volt bízva a
jelmezek elkészítése. Bátran
állíthatom, hogy igen ötletes
alkotások születtek. A szülői
munkaközösség süteménnyel
és üdítővel járult hozzá a
farsangi
mulattsághoz.
A
várva várt napon már reggeltől táncoltak, mulattak a gyerekek. A közös óvodai ünneplés 11 órakor kezdő- dött,

melyre ellátogatott a Képviselő-testület Kulturális Bizottságának Elnöke: Terdik
Tibor személyében. Örülünk,
hogy megjelené- sével megtisztelte óvodánkat. A gyerekek örömmel mutat-ták be
egymásnak a farsangra tanult
verseiket, énekeiket, majd
csoportos felvonulás keretében, a jelmezeiket is. A műsor zárásaként négy óvó néni
rongybabás tánccal kedveskedett a gyerekeknek, melyet
hatalmas tapssal jutalmaztak
az óvodásaink. Végül egy
közös tánc következett, s
minden csoport elfogyaszthatta a jól megérdemelt farsangi fánkot. Köszönjük a

szakács néniknek. Reméljük
jövőre már az új óvodánkban
ünnepelhetjük ezt a kedves
hagyományt.
" Serceg a zsír sül a fánk
Fényes sárga serpenyőből
ragyog ránk.
Már a tálon sok a fánk
Fehér cukorfelhő alól nevet
ránk.
Illatozok, nő, dagad
Az arcunkat csiklandozó jó
falat
Ránk nevet és integet
Itt a farsang, vidám farsang gyerekek."
Nagyné Rádi Andrea
Munkakdzdsség vezető

Élet a "csigaházban"
Névadónk tempójával ellentétben, mozgalmas, eseményekben dús heteket tudhattuk
magunk mögött, s programokban gazdag
hetek várnak ránk.
Vidám, sokszínű, ötletes jelmezekben búcsúztattuk a telet. Több alkalommal voltunk
bábszínházban, színházban. Legutóbb vonattal utaztunk Nyíregyházára, mely nagy élmény volt több gyerek számára. A tavaszi
nap melengető sugarai bennünket is kicsalogatott a mi kis "csigaházunkból". Nagy sétákat teszünk viruló, szépülő településünkön.

Vidámságunkat táncos jókedv fokozza, melyet minden érdeklődő láthat majd a falunapon. Kicsit lassítva a gyors tempóból, már a
tanévzáró és a nagycsoportosaink búcsúztatása kopogtat a kertek alatt. A tavaszt egy fergeteges vadasparki kirándulással zárjuk, s
jöhet utána a napsugaras, vidám nyár. Egyszóval: csigatempó ide, csigatempó oda,
mozgalmas az élet a 33 csigagyereknek a mi
kis "csiga-biga házunkban".
Ez úton is köszönjük mindenki jó szándékú
segítségét, melyet óvodánknak nyújtanak.

Izgalommal készülődünk a közelgő anyák
napjára, amikor bensőséges keretek között
köszöntjük az édesanyákat, nagyikat, dédiket.

Földiné Pető Zita
Tagóvoda vezető

Anyu a világ legjobb mamája
Nem lehet véletlen, hogy a tavaszi újjáéledés
egy szép vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Sokan megfogalmazták már helyettünk versben, prózában, filozofikus magasságokban az anyák szerepét, szeretetét, halhatatlan voltát.

Készülődünk az ünnepélyre csoportunkban.
Beszélgetünk. Hiszen az ünnep a hétköznapok felidézése, apró mozzanatok kiemelése, a
villanásnyi pillanatok fontosságának megérzése.
Megfogalmazzák a 3-6 évesek is, miért szeretik az anyukájukat.

Mi nem szeretnénk közhelyes verssorokat
idézni, hiszen ezeket ismerjük mindannyian.
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-" Mert megfőzi nekem a kedvencemet, a
tejbegrízt, és süt palacsintát is".
-" Szép a ruhája és a táskája".
-" Vesz nekem túrórúdit. Takarít, mosogat".
-" Kék a szeme, de amikor elalszik, nem
tudom milyen színű".
Apróságok? Dehogyis! Hiszen gyermekeink
szemében pontosan ezek az apróságok tesznek bennünket naggyá.
Az idősebbek már humorosan fogalmazzák
meg ugyanezeket.

tunk minden ajtót, de egyiken sem tuszkoljuk
keresztül. Akinek kezébe adjuk az ecsetet,
festéket és vásznat, de engedjük, hogya képet saját maga fesse meg. Igen most is ő rájuk gondolunk, a fiúkra, akik azt hiszik,
hogyha valami van a hűtőszekrényben, azt
mind- járt meg is kell enni. Akik tiszta ingek
tökéletes forrásaként tekintenek ránk. Akik
mindig le tudnak venni a lábunkról, ha el
akarnak érni valamit. Ugrálnak, lubickolnak,
alámerülnek, csúszkálnak, törnek - zúznak,
izegnek - mozognak és elesnek. Azután öszszeszedik magukat, és az egészet újra kezdik.

-" Az anyák mindig készenléti üzemmódban állnak, a futó javításokat a szó szoros
értelmében futva végzik el" .
-" Csak is egy anya képes családot kovácsolni egy sor össze nem illő emberből".
-"Az anyák azok, akik mindig utánad kiáltanak, kezükben lengetve, amit elfelejtettél
magaddal vinni".

S gondolunk ilyenkor gyermekeinken túl a
saját édesanyánkra, az anyai szeretetükre,
aminek nincs szüksége annyi pihenésre, mint
más szeretetnek. Ez a szeretet olyan, akár a
levegő: annyira megszokott, hogy már észre
sem vesszük. Míg ki nem fogyunk belőle. Az
anyáknak köszönhetjük az életünket. Ők vetik meg létünk alapjait. Ök tanítanak meg a
simára és a fordítottra. Ők ismertetik meg
velünk az alapvető mintákat. Ám az igazán jó
anyák idővel, átadják egy kicsit nekünk a tűt,
és azt mondják:

Az ember (az anyák) ezeken az ünnepélyeken nem önmagára gondol. Eszükbe jut, milyen is az a kislány, kisfiú, aki attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett ragaszkodik
hozzá, hogy önálló emberi lény legyen és
nem pusztán a szülei függeléke. Aki után
mindig érdeklődünk, de sosem kutatunk, akit
mindig szeretünk, de sosem foly tunk meg
szeretetünkkel. Akinek fészket építünk, de
engedjük, hogy kirepüljön. Aki előtt megnyi-

" Ez a világ szövete. Próbálj keresni magadnak valami új árnyalatot, valami új mintát.
Hímezd te tovább az életedet!"

Molnár Julianna és Poór Tiborné
Méhecske csoport óvónő

Óvodánk Életéből
Április 20.-án óvodánk Katicás csoportos
gyermekei
lépnek fel a Rétközi Óvodások
Találkozóján
Demecserben. Biztosan nagyon ügyesek lesznek, mert
jó kedvvel, akarattal készülnek Pintyő és Andika óvó
nénik segítségével. Bogdányi
lakosok is megnézhetik őket
a Május 1.- ei falusi ünnepségünkön.
A kultúrház vezetője által
szervezett tűzzománc szak-

körön heten vettünk részt
Demecserben. Megismerkedhettünk a tűzzománc készítés
alapjaival. Első munkánkat
örömmel nézegettük, és nagyon örülünk, hogy lehetőséget kaptunk e művészeti ág
művelésére.
Óvodánk kétlakisága ellenére is igyekszünk gyermekeink részére eseménydús,
változatos programokat szervezni a mindennapok foglalkozásai, kezdeménye- zései
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mellett. Március 31.- én és
április 15.-én a kultúrház :
szervezésében báb- előadáson vettünk részt. Április 6.án a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház által Róka
és holló címmel előadott
mesejeleneteket
nézhettük
meg.
Készülünk az anyák napja
megünneplésére.
Minden
csoport
saját elképzelése
alapján köszönti az édesanyákat, nagymamákat.

Gazdag Erzsi: Köszöntő
Köszöntőbe jöttem mostan,
Tarisznyámban verset hoztam.
Kis gyereknek, nagyanyónak
Aki meghallgatja szómat

Apának is, anyának is
Beajánlom magamat is.
Ez úton szeretném meg- köszönni annak a kedves szülőnek,
aki
felajánlott
50.000.-Ft-ot
óvodánk részére. A pénzt takarékba
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tettük addig, amíg eldöntjük,
hogy mire fogjuk költeni
(játék, textilnemű).
Rutkai Lászlóné
Vezető óvónő helyettes

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Szeretettel köszöntöm Nyírbogdány
valamennyi lakosát.

község

A Családsegítő Szolgálat feladatai közé tartozik: étkeztetés, házi segítségnyújtás és
családsegítés. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás nem új szolgáltatások, hiszen évek
óta biztosítja az idős, rászoruló embereknek
az önkormányzat. Az elmúlt egy év során a
következőképpen alakult az ellátások igénybevétele:

A Családsegítő Szolgálat 2004. január l-én
jött létre. 2004. decemberétől már működési
engedéllyel is rendelkezünk, melyet a Nyíregyháza Város Jegyzője adott ki. Most az
elmúlt egy éve munkájáról és tapasztalatainkról szeretném tájékoztatni Önöket.

Étkeztetés
Elvitelre Házhoz szállítással

Megnevezés
2003. XII. 31. -én részesültek

27

21

2004. folyamán kérték

13

21

2004. XII. 31.-én részesültek

33

33

Amint látható a számok nem egyeznek, ennek oka, hogy bár sokan kéreimezték az ellátásokat,
de ki is kerültek azok, akik meghaltak, elköltöztek. Így az étel elvitelére megállapítottak közül
7-en, a házhoz szállítások közül 9-en estek ki.
Házi segítségnyújtás
Megnevezés

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás
és étkeztetés is

2003. XII. 31.-én részesültek

2

2

2004. folyamán kérték

5

3

2004. XII. 31.-én részesültek

6

4

A házi segítségnyújtás esetében is az előző okok miatt nem egyeznek a számok, itt a gondozást igénylők és a két ellátásban is részesülők közül 1-1 ember került ki.
Bár látszólag egyre többen veszik igénybe az
ellátásokat, mégsem lehet érezni pénzügyi
téren. Ennek oka, hogy sajnos majdnem anynyian kerülnek ki az ellátásokból, mint
amennyi en kérik, a másik oka pedig, hogy a
házi segítségnyújtásnál drágának találják az
idős emberek a szolgáltatást. Nehéz velük
megértetni az elszámolást, csak azt nézik,
hogy óradíj van, pedig a gondozónők perce
számolnak. Vannak olyan idős emberek, akik
nem látják be, hogy ha 2 gondozónő megy el
hozzájuk takarítani, akkor is 300.-Ft-ot fizetnek egy órára és kész is lehet a nagy takarítás ,
míg egy idegennek akár 5-6.000.-Ft-ot is
adnak ugyanannyi időre! A gondozásaink

többsége gyógyszerbeszerzés,
bevásárlás.
Ezenkívül azonban igényelni lehetne napi
tevékenységekbe segítésre, mosásra, takarításra, személyes gondozásra is.
Mind a két szolgáltatás térítési díj köteles: az
étkeztetés elvitelre 166.-FUnap, házhoz
szállítással 216.-FUnap, a házi segítségnyújtás 300.-FUnap. Az étkeztetést a Családsegítő Szolgálatnál igényelhető kérelem,
jövedelemnyilatkozat
benyújtása, míg házi
segítségnyújtás esetén a háziorvos véleményének csatolása után az intézményvezető
bírálja el. A térítési díjakat" minden évben
kétszer állapíthatja meg a Képviselő-testület.
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A családsegítést 2004. január 1-től új szolgáltatásként biztosítja az önkormányzat, mivel
az 1993. évi Ill. törvény kötelező feladatként
határozza meg részére. Családsegítés keretein
belül a következő feladatokat látjuk el:
a) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és

mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család
életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;
b) veszélyeztetettséget
és krízishelyzetet
észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az
egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a
gondozási központ, valamint a társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
e) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalom- biztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
d) szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást nyújt;
e) segítséget nyújt az egyénnek a szociális
ügyek vitelében;
f) meghallgatja az egyén, család panaszát és
lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
g) családgondozással elősegíti a családban
jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;
h) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési
programját,

programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyennekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára,
j) segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
Ezen feladatokon belül konkrétan a következőkben segítettünk:
i)

rokkantsági nyugdíjazás (3 esetből 2nek sikerült),
orvosi ellátáshoz hozzásegítés,
orvosi vizsgálatra kísérés,
különböző
segélyekhez,
támogatásokhoz hozzájutás segítése (kérelemkitöltése, benyújtása),
bármilyen tárgyú kérelmek, fellebbezések megírása,
környezettanulmányok készítése,
tájékoztatás az egyén helyzetét segítő
támogatások ellátások igénybevételéről,
családgondozás,
ruhaadományok gyűjtése, és szét- osztása,
baba-mama klub megszervezése és működtetése.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele
térítésmentes, minden nap 8-15 óráig lehet
minket keresni a Fő u. 6. szám alatt.
Ennyiben szerettem volna tájékoztatni Önöket a munkánkról. Reméljük egyre többen
térnek be hozzánk és veszik igénybe szolgáltatásainkat. A Családsegítő Szolgálat valamennyi munkatársa szívesen fogad minden
érdeklődőt, és megpróbálunk mindenben a
segítségükre lenni.
Vass Emese Ágota
intézményvezető

,

"

,

PALYAZATIFELHIVAS
Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
Családsegítő
Szolgálata
pályázatot hirdet szociális gondozó munkakörre.

A szociális gondozó és ápoló az a középfokú

szakképzettségű szociális szakember, aki a
szociális alap- és szakellátás terül etén ápolási és gondozási alapfeladatokat lát el. Feladatait munkacsoport tagjaként, felsőfokú
végzettségű szakember irányítás a mellett
látja el.

1. Az ellátandó feladatok főbb jellemzői:
Ellátandó feladata: étkeztetés és házi segítségnyújtás
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A szociális gondozó a házi segítségnyújtás
során együttműködik az egészségügyi és SZQciális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Étkeztetés keretében az igénylő kérelmére
benyújtott és az intézményvezető által engedélyezett szociális ebédet hordja házhoz.
Ezenkívül a szociális gondozó a házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújt ahhoz,
hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

II. A pályázat feltételei:
A pályázónak meg kell felelnie a következő
alkalmazási feltételeknek
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
legalább középfokú iskolai végzettség,
és
szociális gondozó és ápoló szakképesítés.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
a segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
közreműködés az ellátást igénybe vevő
háztartásának vitelében (különös en bevásárlás, takarítás, mosás),
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezé- sében,
az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátás okhoz
való hozzájutásban,
az előgondozást végző személlyel való
együttműködés,
szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítése.

Ill. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó önéletrajzát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- a képesítést igazoló okleveleket, bizonyítványokat vagy azok másolatait.
IV. A pályázat benyújtásának módjára és
határidejére vonatkozó előírások:
1. A pályázatot személyesen kell benyújtani a
Családsegítő Szolgálatnál Nyírbogdány,
Főu.6.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2005.
május 15.
V. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vonatkozó tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Név: Vass Emese Ágota intézményvezető
Címe: Nyírbogdány, Fő u. 6.
Telefon: 42/232-430
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SZÉKELY ELEK MŰVELŐDÉSI
Tisztelt Olvasó

nyugdíjas
tanárnőt
valamint
Homonyik
Csabáné segítőt. A győztes csapat névsora:

Mondandómat ez évi eddigi programjaink
felsorolásával kezdem. Február l7.-én a Hajdú-Bihar Megyei AKT Képzőművészeti Társaság kiállítása kezdődött az intézmény nagytermében.
A
Társulat
vezetője
a
nyírbogdányi születésű B. Orosz István. Ezt a
kiállítást követi Dávid Mihály festőművész
kiállítása, melynek megnyitója 2005. április
28-án csütörtökön 13 órakor lesz. Ez úton
invitálom a kedves lakosokat a megnyitóra.

•

Április 18-án tartottuk a költészet napi
szavalóversenyt, melynek helyezettjei a következők:

•

•

•

•

Nagy Ádám 2.0.

Felnőtt vers:

1. helyezett:

II. helyezett:

Németh Emese 6.0.
II. helyezett: Márton Norbert 5.0.
Ill. helyezett: Szemán Kitti 6.0.

•

Felsősök:

Nagy Bernadett 8.0.
II. helyezett: Márton Norbert 5.0.
Ill. helyezett: Szemán Kitti 6.0.

Felső tagozatosok:

•

Kardos Lászlóné
Gégény Béláné

Felnőtt mese:

1. helyezett:

Molnár Józsefné

A zsűri tagjai: Margittainé Horváth Ágnes
tanárnő, Sipos Zoltánné magyar szakos tanárnő Székelyből, Vass Emese Ágota a Családsegítő Szolgálattól.

Középiskolások: (szintén kisebb létszám
miatt egy első díj)

1. helyezett:

Nagy Ádám 2.0.

1. helyezett:

1. helyezett:

•

Alsósok

1. helyezett:

Alsó tagozatosok közül (kisebb létszám
miatt csak első díj lett kiadva)

1. helyezett:

Nagy Bernadett,
Fekete
Tünde,
Terdik Nikoletta, Lisovszki Evelin 8.
osztályos tanulók.

A gyerekek a jó hangulatú vetélkedőn alapos felkészültségükről
tettek bizonyságot.
Erre utalt a szoros pontverseny is.

Március 8-ára a József Attila év kapcsán a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjai
és középiskolások részére szavalóversenyt
rendeztünk. Kizárólag József Attila művel
lehetett jelentkezni. A kategóriák és a helyezettek a következők:
•

HÁz ÉS KÖNYVTÁR

Molnár Ibolya középiskolás

A zsűri külön díját: Kovács Ádám középiskolás kapta.

A fent említett rendezvények helyezettjei
könyvjutalomban részesültek, és a többi
résztvevő is kapott elismerő oklevelet.

A zsűri tagjai: Margittainé Horváth Ágnes
magyar szakos tanárnő Nyírbogdányból,
Iglai Ferencné magyar szakos tanárnő
Kemecséről és Koszta György.

Szeretnék még néhány szót szólni a
mazsorett és modem tánccsoport által április
16-án megrendezett jótékonysági báljáról.
A már másod ízben szülők által megrendezett
bál jó hangulatban telt el. Köszönhetően a
szülők áldozatos munkájának, és nem utolsó
sorban Teremy Sándorné tanárnőnek, aki
szívvel lélekkel irányítja a csoport munkáját.
Nagy tetszést aratott a szülők által előadott
tánc, melyet László Andrásné táncpedagógus
koreografált, ki egyben a szülői oldalt is képviselte. Bízom abban, hogy a gyerekek a szü-

Április 8-án Margittainé Horváth Ágnes, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola képviseletében, valamint a Székely Elek Művelődési
Ház és Könyvtár közösen egy József Attila
vetélkedőt szervezett és rendezett. Öt csapat
vetélkedett a tanárnő által összeállított tematika szerint. A vetélkedő meghívott vendégeként üdvözölhettük
Lisovszki Györgyné
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lők és a tanárnő lelkesedése még nagyon sokáig életben tartja ezt a kis közösséget.

rilis 30-ai falunapot hirdeti, a majális jegyében. Az Önkormányzat által ren-

Mire ezek a sorok megjelennek, már minden
háztartáshoz eljut az a szórólap, mely az áp-

dezett vendégváró programja a következő:

09.00-12.30Sportprogram kicsiknek és nagyoknak
13.00Megnyitó
13.05
Óvodások műsora
14.00
Nyírbogdányi néptánccsoport műsora
15.00
"Ebédszünet" Ízleljük együtt az igazi házias gulyást
16.00
Az "Öszikék" Nyugdíjas Egyesület dalcsokra
17.00
Mazsorett csoport előadása
17.30
Roma Együttes hagyományőrző előadása
Kb. 18.30 Utcabál, melyhez a zenét a Modul együttes adja
Kb. 21.30 Tűzijáték
A rendezvény helyszíne, mint mindig az
Általános Iskola mögötti sportpálya. A
Gyártelepről a buszok 12.30-kor és 15.30kor indulnak, vissza a tűzijáték után, 22
óra körül.

júsági csoport megalakításának
lehe- tőségeit. Jön a tavasz, a nyár
és szeretnék programokkal szolgálni számotokra, értetek, de csak
Ezúton is hangot adok annak a veletek lehet kivitelezni. A lehekérésemnek, hogy a község fiatal- tőségek adottak éljetek vele!
jai, a 14-20 éves korosztály tagjai
Koszta György
keressenek fel az intézményben,
igazgató
hogy meg- beszélhessünk egy if-

TÁJHÁZ
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Koncepció
a Nyírbogdányban
létrehozandó, a község múltját,
történetét bemutató egyben
közösségi célokat szolgáló
parasztház kijavítására, berendezésére
és kulturális,
helytörténeti és turisztikai
funkciókkal való megtöltésére.
Szülőfalumnak
sokat köszön- hetek: gyermekkori
élményeimet,
a betűvetés
elsajátításától a falu különböző részein, a szőlőskertben
való barangolásoktól a vályogvető gödrökben tör-tént
fürdéseken át. Ma is őrzöm,
azon idős ma már nem élő
egyszerű emberek elbeszéléseit, cselekedeteit, amelyeknek tanúi voltam s amelyek
végigkísértek élet- utamon s
meghatározóak
gondolataimban ma is.
Szüleim,
nagyszüleim
és
rokonaim is itt éltek, többen
a nyírbogdányi temetőben
nyugszanak.
A Farkas fanulia ismert volt
a .Csomán'',
láger nagyapám
messziről
ideszármazva a falu borbélya
volt sokáig. Édesapám, Jáger-Bogdányi Ferenc a falu
főjegyzője volt a negyvenes
évek végéig, elköltözésünk19.
Utolsó még itt élő rokonunkat gondoztam a .Kutyaszorítón" lévő házá- ban, 97
éves koráig történt haláláig.
Özv. Hess Gézáné portáját
megörökölve,
testvéreimmel egyetértésben úgy
határoztam, hogy családom
emlékének áldozva és a község iránti hálám kifejezéseként az

Táncsics Mihály utca 10
szám alatti portán megőrzöm
és helyreállíttatom a százéves parasztházat, a 18-19.
századfordulónak megfelelően berendezem tisztaszobáját és konyháját, a kamrában
pedig helytörténeti kiállítás
mutatná be az eddigi kutatások és gyűjtések tár- gyait
írott vagy fényképes emlékeit ennek a több mint 750 éve
lakott településnek.
Tartalmi célok
A múltat megőrizni, be- mutatni utódainknak
felelős
kötelességünk és utolsó lehetőségünk a még meglévő
emlékek megtartására.
Megdöbbentő, hogy gyermekeink de még sokszor a középkorosztály is mily keveset
tud arról a többévszázados,
természettel és történelemmel való küzdelemről melynek ered- ményeként fennmaradt a nyírbogdányi közösség.
A tájház létrehozása nem egy
halott múzeum létesítését
célozza, hanem egy olyan
objektum kialakítását, amely
az iskolánk gyermekei, a
messziről idelátogató vendégek és minden érdeklődő
számára nyitva állna, sőt
kulturális és természet - védelmi programoknak is helyt
adna.
Tudom nem elég a lelkesedés, ami majd megvalósul,
annak hitelesnek is kell lennie. Ezért a szakmai kérdésekben hozzá- értők s a falu
történetét eddig is kutatók
tudományos
munkáira
és
további segítségére épp úgy
számítok, mint a még élő
öreg falumbeliek
vissza19

emlékezéseire,
valamint a
község valamennyi itt lakó
vagy elszármazott
szülöttének támogatására akiállítási tárgyak és dokumentumok felkutatásá- ban.
Összefoglalva: a Tájház bemutatná az 1900-as évek
elejének
szegényparaszti
életformáját, kiegészítve a
régészeti
ásatásoktói
az
1950-es évek történelmének
dokumentumait bemutató
helytörténeti
kiállítással.
Lehetőséget biztosítana csoportok és egyének látogatására, kisebb létszámú néprajzi, természetvédelmi és művészeti táborok, vala- mint
falurendezvények
szervezésére.
Hol tartunk és mire lenne
szükség?
Az összedőléstől megóvva az
épület állagát sikerült stabilizálni, a tisztaszoba és a
konyha készen áll a berendezésre, amely részben már
meg is történt.
Dr. Németh Péter volt múzeumigazgató,
valamint Dr.
Csermely
Tibor,
volt
nyírbogdányi tanító, mindketten az 1969-es 750. évforduló tanulmányának szerZOl,
segítséget ígértek. A
község
vezetése
részéről
Balogh Tibor polgármester
és Koszta György a Művelődési Ház igazgatója támogatja az ötletet, a községben
általam eddig megkeresettek
szintén biztat- nak az elképzelés megvalósítására.
Sok még a tennivaló.
A
kamrát belülről helyre kell
állítani, padozatát el- készíteni, a konyhába korhű tűz-

helyet kemencével,
valamint a tisztaszobába cserepes kályhát, a tomácra döngölt agyag padozatot csinálnI.

Az utcai frontra stílusában
megfelelő kerítést és kaput
építeni.
Az udvaron lévő
ásott kutat kerekes vagy gémes formájában
kívánom
helyreállíttatni.

kell

gárok is tudnának támogatni
ebben.

A fentiek jól beláthatóan sok
időt és persze anyagiakat
kívánnak.
Nyugdíjasként
tudok időt szánni a megvalósításra. Mint az eddigieket a
továbbiakat is saját erőből,
kihasználva
az esetleges
pályázati
lehető- ségeket,
prób álom meg- finanszíroz-

Mégis a szükség elsősorban
erkölcsi
téren kívántatik.
Helyesnek tartja-e Táj ház
építését a község vezetése és
egyetértésre biztatja-e valamennyi lakóját? Ebben kérek
megerősítést, hogy a néprajzi, helytörténeti tárgyak és
emlékek gyűjtését közösen
megkezdhessük.
Tisztelettel
kérem
javaslatom
megfontolását és támogatását!

mosdó / helyiségeket
létesíteni.

Bogdányi
Ferenc
aki születeu

A működtetéshez, a ház hátuljához kiszolgáló / WC és

ni. Gyorsítaná a megvalósulást, ha a község valamint az
erre képes nyírbogdányi pol-

Nyirbogdányban
1943.04. 18.-án

GRA TULÁLUNK!
A Szabi magazin Tollforgató című pályázatán szerkesztőbizottságunk tagja, Margittainé
Horváth Ágnes, iskolánk magyartanára egy írásával II. helyezést ért el, egy másikkal elnyerte a zsűri külön díját.
A díjkiosztáson készült beszélgetést - mely a magazinban is megjelent - teljes terjedelmében
közöljük.

,

,
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

Tisztelt Olvasók!
Egy nagyszabású program az
Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program keretében 20001-2010
között
több szűrővizsgálat beveze-

tésére került sor. Ezek közül
az egyik talán legnagyobb
horderejű a nők mamrnográfiás szűrővizsgálata. A halálokok közül a mell - azaz
emlőrák az első helyet foglalja el, ezért is került első21

100.

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

ként a szűrőviz gálat itt bevezetésre. Az időben kiszűrt
kóros elváltozásokat gyógyszeres
kezeléssel
(kemotherápiával) vagy műtéti beavatkozással, eset- leg

a kettő kombinációjával még
meg lehet gyógyítani!
Ez a szűrés 5 ciklusra van
felbontva, tehát 2 évenként
ajánlott a 45-65 év közötti
nők RTG vizsgálata. Az első
ciklus 2001-2003 év közötti
időszak volt. Szabolcs
Szatmár - Bereg Megye országos 1. helyezést ért el
71,3 %-os
megj elenés sel.
Községünk asszonyai sem
maradtak el, mert 79,4%-uk
jelent meg a vizsgálaton.
A 2. ciklus ebben az évben
március 31-április 6-ig tar-

tott. A Polgármesteri Hivatal
ingyenes autóbusz biztosításával tette lehetővé a beutazást. 225 fő kapott írásos
behívót és tudomásom szerint 142fő el is ment, de ez
még nem végeleges adat. A
napokban kapják meg levélben az eredményekről szóló
értesítést.
A védőnő (személyes) megjelenésével,
a nők
bátorításával,
megnyugtatásával, az adminisztrációs feladatok elvégzésével
segí-

tette a program sikeres teljesítését.
Ezúton is kérek minden nőt,
aki ebbe a korosztályba tartozik, hogy az egészsége
érdekében feltétlenül menjen
el erre az ingyenes szűrővizsgálatra, nemcsak a statisztika miatt, hanem azért,
hogy még sokáig tudjon családja,
szerettei
körében
egészségben, szere- tetben
élni!
Lakatosné Tóth Katalin
védőnő

NYÍRBOGDÁNYI SPORT EGYESÜLET
Labdarúgás
A 2004-2005-ös bajnokságban már nem csak Az őszi gyengébb szereplés után tavasszal az
új igazolásoknak és az edzéseknek köszönhefelnőtt és ifi csapatot indított a sportegyesületően el kezdett nyerni a csapatunk.
tünk, hanem serdülőt is. Mivel csak a megyei
1. osztályban szereplő egyesületek számára
Ugyan ez a folyamat megfigyelhető az ifi
kötelező a serdülők szerepeltetése, nagy
csapatoknál is. Reméljük a felnőttek is hamameglepetést okoztunk a megyei szövetségrosan "lábra kapnak"! Bízunk benne, hogya
ben.
következő újságcikkben már több sikerről is
A Bozsik - program mellet szükségesnek
beszámolhatunk !
tartottuk ennek a korosztálynak a versenyeztetését is.
Serdülő tavaszi szezon párosítása:
2005.04.23.
2005.05.07.
2005.05. 13.
2005. 05. 20.
2005.05.21.
2005.05.28.

(szombat)
(szombat)
(péntek)
(péntek)
(szombat)
(szombat)

10 óra Nyírbogdány
10 óra Kék
16 óra Pusztadobos
17 óra Nyírbogdány
10 óra Nyírbogdány
10 óra Nyírbogdány

- Nyírtura
- Nyírbogdány
- Nyírbogdány
- Nagyhalász
- Demecser
- Nyírtura

Az április 30. ára kiírt mérkőzés aNagyhalászban
miatt május 20.-ra lett kiírva.

és Nyírbogdányban rendezendő Május l.-e

A felnőtt és az iti bivaszi szezon párosítása
2005.04.24. (vasárnap)
2005.05.01. (vasárnap)
2005.05.08. (vasárnap)
2005.05. 15. (vasárnap)
2005.05.22. (vasárnap)
2005.05.29. (vasárnap)
2005.06.05. (vasárnap)

16 óra
16 óra
16 óra
16 óra
17 óra
17 óra
17 óra

Bököny
Nyírbogdány
Tiszadob
Nyírbogdány
Nyírtét
Nyírbogdány
Tiszaeszlár

- Nyírbogdány
- Nyírpazony
- Nyírbogdány
- Gávavencsellő
- Nyírbogdány
- Vasmegyer
- Nyírbogdány
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2005.06. 12. (vasárnap) 17 óra Napkor
- Nyírbogdány
2005.06. 19. (vasárnap) 17 óra Nyírbogdány - Laskod
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzés ek előtt két órával kezdődnek!
Bozsik program
Az Őszi 2 forduló után tavasszal is rendeztek
Demecserben két kiskörzeti tornát, ahol 44
fős létszámmal képviseltük a községünk
sportegyesületét. A torna résztvevői voltak: a
demecseri, a kéki és a gégényi sportegyesület.

A fiúk - lányok 1994 és 2000 között születtek.
Három korcsoportban játszották a mérkőzéseket.
-2000 -1998 között születtek
-1997 -1996 között születtek
-1995 -1994 között születtek

Az április végén rendezendő alközponti tornára 20 gyereket válogattak ki évfolyamok szerint.
1994-es születésűek: Rácz Tibor, Laczkó András
1995-ös születésűek: Nagy István, Nagy Zoltán, Nagy Bence
1996-os születésűek: Halász Ádám, Sipos Ferenc, Radics Bence, Radics Balázs, Gondos
Zoltán
1997-es születésűek: Mihalovics Márkó, Papp Ábrahám, Molnár Bettina
1998-as születésűek: Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Juhász Gábor, Lukács László
1999-es születésűek: Rácz Tamás, Németh Ádám (2000-es), Oroszi István (2000-es)
ói, mint kiskörzeti válogatottak szerepelhetnek Baktalórántházán, ahol más kiskörzeti válogatottakkal szemben mutathatják meg a tudásukat. Akiket itt is kiválasztanak már mint alközponti válogatottként szerepelhetnek a megyei döntőn. A legügyesebbek akár megye válogatottak is lehetnek a későbbiekben.
Gratulálunk és sok sikert a további feladatokhoz!
Szabadidősport
- május:

- 2005. február: 3. helyezett lett az önkormányzatunk
kispályás
focicsapata
Ibrányban a Szabó József emlék tornán
(RISZ),

•

- március: 2 napos kirándulás a Zemplénben,
ahol több várat megtekintettünk és kemény
túrákat hajtottunk végre.

•

- április: április 30-án lesz a községünk Május I-ei programja, ahol délelőtt a sporté a
főszerep.

•

Programok:
• kispályás foci (felnőttek és gyerekek)
• tollaslabda (nők és lányok)
• ping-pong (lányok-fiuk és nők-férfiak)
• lábtenisz (fiúk, férfiak)
• ll-es rúgó verseny

14-15-16-án Irány a Tátra: megnézzük Lőcsét, Poprádot, a Csorba-tótól
Poprádi-tóig túrázunk. .Felnézünk" a
Lomnici csúcsra.
25-én a Kihívás Napja! Szeretnénk
mindenkit megmozgatni legalább 15
percig az országos sportnapon. Részleteket később a plakátokon hirdetünk.
28-án Michelin futás Nyíregyházán
(5km) Várjuk a jelentkezőket!

- június:
•
•
•

Samsung futás Nyíregyházán (3km)
Tábor Sárospatakon gyerekek részére
(4nap)
Úszótanfolyam Sóstón

További programok a következő újságban! Reméljük megtalálja mindenki ~ számára legalkalmasabb mozgáslehetőséget! Jó sportolást!
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Az alábbi felsorolt szponzoroknak köszönjük a 2004-es támogatást!
Főszponzorunk:
Nyírbogdány

Község Önkormányzata

Szponzoraink:
-

Zöld Bt.
Bogdány Szolg. Kft.
Tűzmegelőzés Bt.
Bogdány-hús Kft.
Bogdánypék Kft.
Lisovszki Sándor
Makár és Fia Sütőipari és Kereskedelmi
Nádas Presszó
Csőszig-Ker Kft.

Kft. (Nagykálló)

Ebben az évben már kaptunk egy példaértékű támogatást községünk Polgármesterétől, hiszen
neki köszönhetően új felszerelésben szerepelhetett a felnőtt csapatunk a Bashalom ellen. Köszönjük a segítségét!
Itt szeretnénk felhívni mindazokat, akik bármilyen segítséget tudnának nyújtani az egyesületünk részére, keressék meg személyesen, vagy a 06-70-3759-355-ös telefonszámon Oroszi
Istvánt, a NYSE Elnökét.
Oroszi István
NYSE elnök

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.
Készült: M-KIRA Bt. Nyomdaüzemében
Nyíregyháza 2005.

24

