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HIRADO
xv. évfolyam

1. szám

2007. július
ÖNKORMÁNYZATI

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

Nyírbogdány Község Önkormányzata képviselő-testülete 2007. évi munkáját 2007. február 22-én kezdte meg, amikor is elfogadta
2007. évi munkatervét. 2007. évre 7 ülést
tervezett, 25 napirend megtárgyalásával.
2007. február 22-i ülésén a következő főbb
döntéseket hozta:
- A Demecser központtal működő orvosi
ügyelettel kapcsolatos társulási megállapodás módosítására és az ügyelet 2007. évi
költségvetési tervére vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta, és azokat elfogadta.
- Megalkotta az önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről és költségvetés vitelének
szabályairól szóló rendeletet. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összesített kiadási és bevételi főösszege 660.936 e.
Ft. A 2007. évre tervezett bevételek közül a
működési bevételek (intézményi tevékenység
bevételei, iparűzési adó, gépjárműadó, SZJA)
összesen 192.452 e Ft. A központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 169.482 e
Ft. Átvett pénzeszközök 105.335 e Ft. Finanszírozási bevételek 187.930 e Ft. (Ennek
ös??szetevői: értékpapír értékesítés 27.000 e
Ft, működési célú hitel 108.716 e Ft, felhalmozási célú hitel 52.215 e Ft.) A költségvetési kiadások közül személyi juttatások
95.375 e Ft, munkaadót terhelő járulék
30.839 e Ft, dologi kiadások 75.706 e Ft,
pénzeszközátadás, egyéb támogatás 77.906 e
Ft. Felhalmozási célú kiadások 162.281 e Ft.
5.000 e Ft az általános tartalék.
Nonprofit szervezetek támogatására 5.300 e
Ft van tervezve.
Támogatott szervezetek megnevezése:

HÍREK
Nyirbogdányi Polgárőrség 550 e Ft,
Nyirbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 e Ft,
Öszikék Nyugdíjas Klub 300 e Ft,
Béke Nyugdíjas Klub 300 e Ft,
Tehetséges Gyermekek Tanulásáért
Közalapítvány 200 e Ft,
Közalkalmazottak és Köztisztviselők
Szakszervezete 600 e Ft,
Labdarúgó Szakosztály 2.000 e Ft,
Szabadidő Szakosztály 600 e Ft,
RÉs Alapitvány 200 e Ft,
Demecseri Rendőrőrs 200 e Ft,
Cigány Kisebbségi önkormányzat 200
e Ft.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
legfontosabb célja az önkormányzati intézmények intézményei zavartalan működésének biztosítása.
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetése 916 e Ft bevételI el
és kiadással, 241 e Ft általános tartalékkal
került elfogadásra.
- A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2007-2010 évi gazdasági programját, módosította a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. E rendelet alapján
2007. április l-jétől 1 db 120 l-es tartály
(kuka) egyszeri ürítési díja 132.-Ft+ÁFA, az
1 db 1100 l-es tartály egyszeri ürítési díja
900.-Ft+ÁFA.
- A testület jóváhagyta a 2007. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. A közbeszerzési
terv a 2007. évi fej lesztési elké pzelésekre
vonatkozó
közbeszerzéseket
tartalmazza.

(Általános iskola felújítása, közösségi ház,
tornaterem építése, településközpont rehabilitációja, jóléti tó környezetének kialakítása,
gyártelepi óvoda felújítása, 9 személyes kisbusz, zetor vásárlása)
- A képviselő-testület a községi önkormányzat a költségvetés tervezete összeállításának
és a költségvetési rendelet megalkotásának
részletes szabályaira és eljárási rendjére vonatkozó, a Nyírbogdány Községi Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyta.
A képviselő-testület 2007. március 9-i rendkívüli ülésén módosította az önkormányzat
2006. évi költségvetéséről szóló rendeletét,
majd Nyírbogdány
Község Tehetséges
Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány
2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta, az alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyta.
- Döntött a Székely Elek Művelődési Ház és
Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégium által
meghirdetett szakmai rendezvények támogatására pályázat benyújtásáról.
A 2007. március 28-i képviselő-testületi ülésen a testület nem támogatta Kemecse város
önkormányzata képviselő-testületének
azon
kezdeményezését, hogy az Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi Társulásból Beszterec, Tiszarád, Vasrnegyer, Kemecse, Nyírbogdány,
Székely, Kék, Demecser, Gégény települések
leváljanak, és Kemecse központtal önálló
kistérséget alkossanak.
- A képviselők megtárgyalták a községi
sportegyesület munkájáról szóló tájékoztatót, és azt tudomásul vették.
Hosszú vita után a képviselő-testület a község 2007-2013 évekre vonatkozó településfejlesztési akciótervet elfogadta.
Az akciótervvel összhangban készült a település rendezési terve is. Az akciótervben a
korábban említett fejlesztési elképzelések
szerepelnek (általános iskola felúj ítása, bővítése, közösségi ház építése, D típusú tornaterem építése, és egyéb fejlesztési elkép-

zelések.) Az akcióterv falugyűléssei egybekötött közmeghallgatáson ismertetve lesz.
- A képviselő-testület az általa fenntartott
Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár
vezetői állásának betöltésére pályázatot írt
ki. A pályázati felhívás a Kulturális Közlöny
9. számában 2007. május 14-én jelent meg, a
pályázat benyújtásának határideje 2007. június 12-e volt. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. Pályázatot
nyújtott be
Farkasné Takács Ilona Demecser, Esze T. út
3. sz. alatti lakos, aki a nyírbogdányi Székely
Elek Művelődési Ház és Könyvtár megbízott
vezetője. A vezetői megbízásról a képviselőtestület 2007. június 29-én döntött, és 5
évre Farkasné Takács Ilonát bízta meg a
Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár
vezetésével.
A képviselő-testület 2007. április 12-.én
rendkívü li ülést tartott. Ezen az ülésén döntött a Gyár utca és Poroshegy utca szilárd
burkolattal történő kiépítése, szociális feladatot ellátó gépjármű beszerzése, Székely
Elek Művelődési Ház és Könyvtár részére
hang- és színpadtechnikai eszközök beszerzése, az Új utcában járda építése, községi
óvoda szennyvíz elvezetése és parkosítása
céljából pályázat benyújtásáról.
2007. április 19-i rendkívüli testületi ülésen
döntöttek az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2007. évi igény benyújtásáról.
Megalkották az önkormányzat 2006. évi
költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet. Az önkormányzat 2006. évi költségvetési teljesítése 609.305 e Ft bevételIeI,
594.545 e Ft kiadással került elfogadásra.
Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő
adatok alapján 2.070.137 e Ft-ban állapította
meg. A 2006. évi költségvetési pénzmaradvány 2.556 e Ft-ban került jóváhagyásra.
A képviselő-testület
ülésén napirendként
szerepelt a gyártelepi iskolában folytatott
oktatás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés. A szakmai vélemény és javaslat az
volt, hogy a gyártelepi iskolában szűnjön
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meg az oktatás, hisz egy-három-és négy öszszevont osztályok oktatására szakmai módszer nincs kidolgozva. A hosszas vita után a
napirenddel kapcsolatosan döntés nem született. Az a javaslat hangzott el, hogya gyártelepi szülőket a jegyző nyilatkoztassa írásban
arról, hogy amennyiben a gyártelepi iskolában egy-három-és négy összevont osztályban
történik a tanítás, úgy a helyi községi iskolába, avagy a gyártelepi iskolába kívánják a
gyereküket beíratni, illetve járatni.
A képviselő-testület 2007. április 27-i rendkívüli ülésén ismét megtárgyalta a képviselőtestület a gyártelepi iskolában folytatott oktatás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést. Az önkormányzat jegyzője tájékoztatta a
képviselőket, hogy 10 leendő első osztályos,
3 leendő harmadik osztályos és 7 leendő negyedik osztályos tanuló szüleitől kért nyilatkozatot. Az első osztályos gyerekek 10 szülője közül 6 szülő úgy nyilatkozott, hogya
községi iskolába íratja be gyermekét, 3 szülő
pedig úgy, hogya gyártelepi iskolába járatja
leendő első osztályos gyermekét. 1 szülő nem
nyilatkozott. 7 leendő első osztályos gyermeket a községi iskolába be is írattak. A 3 fő
leendő harmadik osztályos tanuló szülője
közül 2 úgy nyilatkozott, hogy a gyártelepi
iskolába járatja gyermekét, 1 szülő nem nyilatkozott. A 7 leendő negyedik osztályos tanuló szülei közül J szülő úgy nyilatkozott,
hogy a községi iskolába, 5 szülő pedig a
gyártelepi iskolába járatja gyermekét, 1 szülő
pedig nem nyilatkozott. A gyártelepi iskola
be integrálása mellett érvként az is elhangzott,
hogy amennyiben a gyártelepi iskola nem
szűnik meg, és kihasználtsága nem lesz legalább 70 %-os, úgy az ÖNHIKI-s támogatásból négy hónapra eső részt, kb. 12 millió
forintot vissza kell fizetni.
A képviselő-testület végül 4 igen szavazattal
és 8 tartózkodással a gyártelepi iskola megszüntetéséről döntést nem tudott hozni. Itt
jegyezzük meg, hogy jelen pillanatban a
gyártelepi iskolában 3 első osztályos, 3 harmadik osztályos és 3 negyedik osztályos
gyermek iratkozott be. Az oktatási intézmény
vezetője az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól állásfoglalást kért arról, hogy össze-

vont osztályt szervezni lehet-e, mivel nem
három egymást követő iskolai évfolyam tanulói iratkoztak be a gyártelepi iskolába. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalosan arról tájékoztatta az intézmény vezetőjét,
hogy a közoktatásról szóló törvény értelmében az első, harmadik és negyedik évfolyamok nem vonhatók össze egy osztályba. A
jogszabály három egymást követő évfolyamot enged összevonni. Ennek megfelelően a
képviselő-testület 2007.07.20-i ülésén úgy
határozott, hogy a gyártelepi iskolában osztály nem indítható. A községi iskola valamennyi évfolyamán 2 osztály indulhat.
A képviselő-testület 2007. május l-jén rövid
rendkívüli ülésén az önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló rendeletét módosította. A
költségvetési rendeletet azért kellett módosítani, mert az Észak-Alföldi Regionális Tanács által kiírt és benyújtott pályázatokhoz az
önkormányzat költségvetésében nevesíteni
kell azt a fejlesztési célt, amire pályázatát
benyújtotta.IGyár és Poroshegy utca építés,
Új utcai járdaépítés, óvodai csapadékvíz elvezetés és parkosítás)
A képviselő-testület 2007. május 31-i ülésén
számos napirendet tárgyalt meg. Döntött az
általános iskola rekonstrukciója és bdvítése (közösségi ház, D típusú tornaterem)
tervezőjének kiválasztásáról. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével
a testület az Etalon 2000 Kft Mérnöki Irodát (4400 Nyíregyháza, Rozsnyó utca 39.)
bízta meg. A képviselők az önkormányzat
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2006. évi ellátásáról szóló beszámolót
megtárgyalták és elfogadták. A képviselőtestület az önkormányzat egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2006.
(1.31.) rendeletét módosította. A módosított
rendeletben elsősorban az átmeneti segélyre
vonatkozó szabályok kerültek pontosításra.
A testület az önkormányzat fenntartásában
működő konyhában a szociális alapellátás és
a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított étkeztetés helyze éről készített
tájékoztatót megtárgyalta. A határozatában
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többek között utasítja a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy
az átmeneti segély elbírálásánál vegye figyelembe azt, hogy a kérelmező rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e,
gyermeke rendszeresen igénybe veszi-e az
étkeztetést, az óvodai ellátást, és rendelkezike térítési díj hátralékkal. A testület felkérte a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Művészetoktatási
Intézmény
igazgatóját,
hogy vizsgálja meg, mi az oka a községi
óvoda alacsony kihasználtságának - számoljon be arról -, hogy milyen intézkedéseket tett a kihasználtság emelése érdekében, s
a kihasználtság javítására vonatkozó fenntartó döntését igénylő javaslatait 2007. október l-jéig terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szól rendeletét is módosította. A rendelet
módosítására azért került sor, mert a törzsvagyon a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, valamint a vállalkozói vagyonban bekövetkezett változásokat pontosítani kellett.
A testület az általa fenntartott közoktatási
intézményrendszer 2007-2014. évi minőség-

irányítási programját elfogadta, valamint az
Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programját jóváhagyta.
Döntött a Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
Óvoda és Művészetoktatási Intézményben a
2007/2008. tanévben indítható csoportok
illetve osztályok számáról, a maximális osztály- csoport létszámoktól való eltérésről,
jóváhagyta a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény
házirendje kiegészítését.
Megtárgyalta a testvér-települési kapcsolatokról, fejlesztési lehetőségeiről adott polgármesteri tájékoztatót. Felkérte a polgármestert, hogy tegyen intézkedéseket Bihar
község önkormányzata (Románia, Bihar megye) és a Nyírbogdány Községi Önkormányzat között a testvér-települési megállapodás
aláírására. Egyetértett azzal, hogy Nyírbogdány község önkormányzata
és az ukrajnai Nagydobrony községi tanács képviselő-testülete i007. augusztus 20-án tartson
közös ülést. A közös ülés napirendjén a két
település rövid történeti bemutatása, fej lesztési elképzelései szerepeIjenek.
Tóth Ferenc
címzetes főjegyző

Nyírbogdány

Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2006.(1.31. )
6/2007. (VI.5.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
rendelete
egyes szociális ellátások helyi szabályairól
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, 1993. évi Ill. tv. (a továbbiakban: Szt.) l.§-ának (2) bekezdésében, 25.§ának (3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§-ának (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében,
37/D.§ (5) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 45.§-ának (1) bekezdésében, 46.§ának
(1) bekezdésében, 47.§-ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (2) bekezdésében, 62.§ (2) kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy aszociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében - az önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel - meghatározza' a szociálisan rászo-
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rultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli vagy természetbeni ellátások formáit,
feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.
2.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed
(1) aj a Nyírbogdány Községi Önkormányzat
közigazgatási
terül etén lakóhellye1 rendelkező
aa: magyar állampolgárokra,

megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira
IS.

(3) A rendelet hatálya kiterjed

ab: bevándorIási engedéllyel rendlelkező személyekre,
ac: letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
ad: a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
bj az Szt. által meghatározott egyes ellátások
esetében az önkormányzat
közigazgatási
termetén tartózkodó hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében
a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát

a./ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint
b./ az Szt. 32/B.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/7l1EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe
tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

3.§
E rendelet alkalmazásában
(1) Szociális rászorultságtól
ellátás a(z):

függő pénzbeli

Időskorúak járadéka rendszeres szociális
segély, lakásfenntartási
támogatás, ápolási
díj,
átmeneti segély,
temetési segély
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás a:
méltányossági közgyógyellátás
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete
szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely
évente legalább egy alkalommal ülést tart.

a./ a szociálpolitikai

kerekasztal

tagjai:

település polgármestere,
a képviselő-testület
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságának
elnöke,
az önkormányzat
közigazgatási területén
szociális intézményeket
működtető fenntartók képviselői,
a nyírbogdányi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
b./ a szociálpolitikai kerekasztal üléseinek
előkészítéséről és összehívásáról a polgármester gondoskodik.
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4.§
Eljárási rendelkezések
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli
vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultságot érintő jog
és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. tv. ( a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

vatalba lehet benyújtani.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság jövedelmi vagy vagyoni viszonyok függvénye,
a kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve
azokat igazolni.
(4) Ha az Szt. másképp nem rendelkezik, a
jövedelemszámításnál
irányadó időszak a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél
a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Ket. 34.§ (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint a polgármesteri hi-

Pénzbeli ellátások
Időskorúakjáradéka
5.§
(1) Időskorúak járadékát a polgármester,
2007. január l-től a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. tv.
32/B.§ (1) bekezdés alapján a jegyző állapítja meg.

(2) A megállapított időskorúak járadékát a
jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5.
napjáig lakossági folyószámlájára, a lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére
pedig postai utalványon kerül utalásra.

Rendszeres szociális segély
6.§
(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, foly?,
sításának feltételeként köteles együttműködnI)
az alábbiak szerint:
a./ a kérelem benyújtásakor a polgármesteri
hivatalban nyilvántartásba véteti magát, bj a
segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik,
bj az önkormányzat, illetőleg a munkaügyi
központ kirendeltsége által felajánlott, és
számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja, vagy

c.I beilleszkedését segítő programról írásban
megállapodik az önkormányzat családsegítő
szolgálatával, továbbá
dj teljesíti a beilleszkedését

segítő program-

ban foglaltakat.
A rendszeres szociális segélyben részesülő,
együttműködésre kötelezett személy köteles
az (1) bekezdés c.I pontjában előírt együttműködés során az önkormányzat, valamint a
munkaügyi kirendeltség értesítésében meghatározott időpontban és helyen megjelenni,
a felajánlott munkát megkezdeni.
(3) Az együttműködésre kijelölt családsegítő
szolgálat köteles
aj a rendszeres szociális segélyben részesülő,
együttműködésre kötelezett személyt tájékoztatni az együttműködési kötelezettség
feltételeiről, menetéről,
a rendszeres szociálí segélyben részesülő
személy szociális helyzetéhez és mentális

bj
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állapotához igazodó programot az együttműködésre kötelezett személy bevonásával kidolgozni,

resése

c.l a program

végrehajtását
figyelemmel kísérni, a sikeres végrehajtás érdekében a szükséges segítséget megadni,
dj a program
kelni,

befejeztével

azt lezárni,

érté-

ej az önkormányzat
jegyzőjét havonta tájékoztatni az együttműködésre
való jelentkezés
elmaradásáról, beilleszkedést
segítő program
kidolgozásában,
végrehajtásában
az egyén
részéről történő együtt nem működésről,
a
program lezárásáról,
és az elkövetkezendő
időszakra vonatkozó javaslatról.

(4) A családsegítő szolgálat által biztosított, a
rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
személy szociális helyzetéhez
és mentális
állapotához igazodó programtípusok:
aj egyéni képességeket
fejlesztő, vagy életmódot formáló csoportos foglalkoztatás,
ennek keretében:
egyéni életvezetési
tanácsadás, családi szocializáció
elősegítése,
családsegítő szolgálat szolgáltatásainak
igénybevétele,

(6) A rendszeres szociális segélyt meg kell
szüntetni, ha a segélyben részesülő személy
az együttműködési
kötelezettségét
súlyosan,
vagy két éven belül ismételten megszegte.
(7) Együttműködési
kötelezettség
súlyos
megszegésének
minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő
munkalehetőséget
nem fogadta el, vagy ha az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatást
a munkavállaló hibájából a munkáltató rendkívüli felmondás sal szüntette meg.
(8) A rendszeres szociális segélyt a polgármester, 2007. január l-jétől a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi Ill. tv. 37 la. § (1) bekezdése alapján a
jegyző állapítja meg.
(9) A megállapított
rendszeres szociális segélyt a jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig lakossági folyószámlájára,
a lakossági folyószámlával
nem rendelkezők
részére pedig postai utalványon
kerül utalásra.

bj jogi tanácsadás,

c.l munkavégzésre
mok: álláskereső

(5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósítási időtartama alatt együttműködési
kötelezettségét
megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig
75%-os mértékben kell folyósítani.

történő felkészítő prograklub, munkalehetőség
ke-

Lakásfenntartási támogatás
7.§
(1) Helyi lakásfenntartási
támogatásra
az a
személy jogosult, akinek a háztartásában
az
egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének
25 %-át eléri.
(2) A lakásfenntartás
elismert havi költsége
az e rendeletben elismert lakásnagyság és az
egy m2-re jutó költség szorzata.
(3) Az egy m2-re elismert
Ft.
(4) A helyi lakásfenntartási

havi költség 400.támogatás

eseté-

ben elismert lakásnagyság
aj ha a háztartásban
m2

egy személy

lakik, 40

bj ha a háztartásban
m2,

két személy

lakik, 50

el ha a háztartásban
m2,

három személy lakik, 60

dj ha a háztartásban négy, vagy annál több
személy lakik, 80 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága
(5) A helyi lakásfenntartásj
támogatás
hónapra jutó összege 2.500.-Ft.

egy
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8.§
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti
kérelem egy évben két alkalommal nyújtható be.
(2) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakás
nagyságáról, a háztartásban együtt élők számáról, arról, hogy a támogatást kérő milyen
jogcímen lakik a lakásban. Csatolnia kell a
háztartásban élők havi jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

(4) A lakásfenntartási
támogatás megállapítása
a képviselő-testület
Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsága hatáskörébe tartozik.
(5) A megállapított támogatást a jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig
lakossági folyószámlájára, a lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére pedig postai utalványon kerül utalásra.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás időtartama tárgy évben a hat hónapot nem haladhatja meg.
Ápolási díj
9.§
(1) Az ápolási díjat a képviselő-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, 2007.
január l-jétől szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv.
41.§ (2) bekezdése, és a 43/A.§ (1) bekezdése alapján a jegyző állapítja meg.

(2) A megállapított ápolási díjat a jogosult
részére a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig lakossági folyószámlájára, a lakossági
folyószárnIával nem rendelkezők részére
pedig postai utalványon kerül utalásra.

Átmeneti segély
10.§
(1) Átmeneti segély állapítható meg létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan
vagy tartósan
létfenntartási
gondokkal
küzdő személyek részére.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik
önmaguk" illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak más módon gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, így különösen:
tartós táppénzes állományesetén,
átmenetileg ellátatlanná válás esetén,
gyógyszer,
gyógyászati
segédeszköz
beszerzése esetén,
családban történt baleset esetén,
családban bekövetkezett
betegség, illetve kórházi ápolás esetén.
(3) Átmeneti segély elbírálása esetén szociálisan rászorultnak
tekinthető az a személy, akinek a családjában az egy főre eső

jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
egyedül élő esetén annak 150 %-át.
(4) Átmeneti segély évente. legfeljebb két
esetben adható, egy naptári évben adható
felső összegének határa nem haladhat ja
meg a 12.000.-Ft-ot.
(5) Az átmeneti segély rendeltetésszerű
felhasználásának
biztosítása érdekében a
segély alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására
jogosító utalványként felhasználható
határozattal
is
nyújtható.
(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - a szociális rászorultság vizsgálata
nélkül, kérelemre vagy hivatalból - az öszszes körülményekhez
igazodó mértékű
átmeneti
segély nyújtható.
Rendkívüli
méltánylást érdemlő esetek:
a családban bekövetkezett
haláleset,
elemi csapás,

rendkívüli
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súlyos baleset
(7) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - a (4) bekezdésben
meghatározott
segélyezési eseteken túl évente egy alkalommal, karácsony előtt 70
éven felüli személyeket, három és több
gyermeket nevelő szülőt, továbbá gyermekét egyedül nevelő szülőt átmeneti segélyként pénzbeli vagy természetben ellátásban lehet részesíteni.
(8) Átmeneti segély nem állapítható

meg:

aj annak az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek, aki az állami foglalkozta-

tási szervvel álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét nem tudja igazolni,
bJ annak a személynek, akinek a közös
háztartásában
élők lakásukat nem lakás
célú helyiségüket, bérlemény útján hasznosítják, üdülővel, foglalkozásához
nem
szükséges gépjárművel rendelkeznek.
(9) Az átmeneti segély megállapítása
a
képviselő-testület
Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottsága hatáskörébe tartozik.
(10) Az átmeneti segély - megállapítását
követően- a polgármesteri
hivatal házipénztárában kerül kifizetésre.

Temetési segély
ll.§
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetné, feltéve, hogy családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti temetési segély
Természetben

összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a 15 %-a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési
költség 65.000.-Ft.
(4) A temetési segélyt a polgármester állapítja meg.
(5) A (2) bekezdés szerinti temetési segély
összegét utólag, a bemutatott számlák alapján
a kérelmezőnek a polgármesteri hivatal házipénztárában kell kifizetni.

nyújtott szociális ellátások

Méltányossági

közgyógyellátás
12.§

(1)
(2)
(3) Az Sztv. 50.§ (3) bekezdése alapján
közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a
háziorvos által igazolt rendszeres
havi
gyógyítóellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át eléri, és
aj a családban az egy főre számított havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének
ladja meg,

150 %-át

nem ha-

bJ egyedül élő esetén a havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének 200%-át nem haladja meg.
(4) A méltányossági
közgyógyellátásra
való jogosultságot a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.tv. 50. § (4) bekezdése alapján a jegyző
állapítja meg.
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Étkeztetés
13.§
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
közül étkeztetésre szociálisan rászorultnak
tekintendő az, akinek a családjában az egy
főre számított havi családi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 200%-át, egyedülálló esetében a
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.

Záró rendelkezések
14.§
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2006. január 1. után
keletkezett ügyekben alkalmazni kell.
(2) E rendelet 6.§ (5)-(7) bekezdései, valamint 12.§ (3)-(4) bekezdései 2006. július
l-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 12.§ (1)-(2) bekezdése 2006.
július l-jén hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 2312005. (XII.30.) rendelet hatályát
veszti.

Tóth Ferenc
címzetes főjegyző

Balogh Tibor
polgármester
Tájékoztató

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
megállapításának feltételeiről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján 2006. január 1-től a
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás helyett új ellátási forma a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre, amely természetbeni ellátás.
A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapításának
célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult
a) ) az óvodás és 1-4. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermek 1000/0-os étkezési kedvezményére,
b) a nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő fenti körbe nem tartozó gyermek
500/0-os étkezési kedvezményére,

ej a külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
(pl. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi

való jogosultság

XXXVII. törvény 8.§. (4) bekezdése értelmében a nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő gyermek a tankönyvek normatív
kedvezményére )
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév
július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjában a jegyző pénzbeli támogatást folyósít. Az egyszeri támogatáshoz nem kell külön kérelmet benyújtani,
annak megállapítása hivatalból történik.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
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az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 130%-át,
(2007. évben 35.269.-Ft.-ot)
a)

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,

~

ha a gyermek tartósan beteg, illetve Súlyosan fogyatékos, vagy
ah)

ac) (3) Az egyéb jogosultsági feltételek
fennállása esetén nagykorúvá válása után is
jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

• nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
töltötte be, vagy
• felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
h) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át az a) pont alá nem tartozó
esetben, (2007. évben 32.556.-Ft-ot) feltéve,
hogya vagyoni helyzet vizsgálata során az
egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a (7)
bekezdésben meghatározott értéket.

(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot
kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a
gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő
vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitel szerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti
kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján terjesztheti elő.
A feltételek fennállása esetén a települési
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra
megállapítja
a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság ismételt megállapításához
a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek,
illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet
kell előterjesztenie.
Az ismételt megállapítás iránti kérelem a
korábbi jogosultság időtartama alatt, annak
megszűnését megelőző három hónapban is
benyújtható.
Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítására sor kerül, úgy kérjük a Tisztelt szülőket, hogy a határozatot
szíveskedjenek
megőrizni, mivel a különféle kedvezményeket csak úgy tudják igénybe venni, ha
azt bemutatják.

együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
h)

Tájékoztató

Tóth Ferenc
Címzetes főjegyző

a 2007/2008-as tanévhez nyújtandó tanévkezdési
megállapításáról

Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 24/2005.(XII.30.) rendelet
5.§. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat - hivatalból, jövedelemre tekintet
nélkül - a község közigazgatási terül etén
lakóhellyel rendelkező általános iskolai, kö-

támogatások

zépiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulók részére a tanév megkezdéséhez - tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosít
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A tankönyv támogatási összeg megállapításáról a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság 2007. július 11-i ülésén
az alábbiak szerint döntött:
•

Az általános
szére, aki

iskolában

•

A középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére 5.000.Ft/fő támogatást,

•

A felsőoktatásban
nappali tagozaton
tanulmányokat folytató hallgatók részére
5.000.-Ft/fő támogatást nyújt.

azon tanuló ré-

tartósan beteg,
bJ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
ej pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyos an
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar),
dJ három- vagy többgyermekes családban él,
ej rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
aj

biztosítani kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).
A fenti jogcímek alapján normatív kedvezményre jogosult tanulók tankönyvcsomagját
térítésmentesen biztosítja.
•

gatást nyújt, melyek a tankönyvcsomagok
árában kerülnek jóváírásra.

Értesítem a Tisztelt Szülőket, illetve fiatal
felnőtteket, hogy a támogatás megállapítására - a korábbi évek gyakorlatától eltérően
- az iskolalátogatási,
illetve a hallgatói
jogviszony benyújtását követően egyénenként kerül sor.
A középiskolában tanulók az iskolalátogatási
igazolást legkésőbb 2007. szeptember 20-ig,
a felsőoktatásban résztvevő hallgatók a hallgatói jogviszony igazolást 2007. október 20ig nyújthatják be a támogatás megállapításához a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában.
A támogatás kifizetése készpénzben fog történni a határozat kézhezvételét követően.

Az ingyenes tankönyveIlátásban
nem
részesülő általános iskolai tanulók számára egységesen 30%-os tankönyvtámoKISEBBSÉGI

Tóth Ferenc
Címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZAT

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot, a
kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, programjainkról.
A 2007. évi költségvetésünk bevételi és kiadási összege 916.000.-Ft. A képviselő-testület ezt hagyta jóvá.
Az évben is több tervünk van, többek között:
tavasszal az Új és Vasvári utcán nagytakarítást szerveztünk,
hogy a lakókörnyezetünk szép és tiszta legyen,
roma gyerekeknek játszótér építése van,

HÍREI

----------.

pályázatok figyelése, megírása a roma
és hátrányos helyzetű családok megsegítésére,
ösztöndíjpályázat lesz szeptemberben
a roma általános iskolások és középiskolások részére,
az általános iskolás roma gyermekeket iskolakezdéskor fiizetcsomaggal
támogatja önkormányzatunk.
Vadászi Mihály
elnök
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KÖZLEMÉNYEK
Értesítjük a Tisztelt nyírbogdányi lakosokat,
hogy 2007. július 3. napjától minden szerdán 16.30 órától 18 óráig fogadóórát tart a
Nyírbogdány község polgármesteri hivatal B
épületének ügyfélszolgálati irodájában Dr.
Hajzer Gabriella egyéni ügyvéd (06/20/
523-0103)
Megbízást az alábbi tevékenységek
tében vállal:

ingatlan
adásvételi-,
ajándékozási
szerződések készítése,
végrendeletek készítése,
társasági szerződések készítése, módosítása,
gazdasági társaságok kintlévőségeinek, követeléseinek kezelése,
- . földhivatali ügyintézés,
peres képviselet,
egyéb jogi ügyek

tekinte-

Tájékoztat juk a Tisztelt lakosságot a szelektív hulladékgyűjtési
2007. augusztus

06.

2007. szeptember

10.

2007. október

08.

2007. november

12.

2007. december

10.

Vigyázzunk községünk, környezetünk
Az illegális szemétlerakás
- a szervezett
szemétszállítás ellenére - folyamatosan gondot okoz községünkben is.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki
települési szilárd vagy folyékony hulladékot

napok időpontjairól:

tisztaságára!

a közterületen engedély nélkül lerak, illetőleg
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és százezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Parlagfű elleni védekezés

-

i

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevő. Az utóbbi években az önkormányzat és a lakosság jelentős erőfeszítéseket tett a parlagfű visszaszorításában. A parlagfű elleni védekezés hatékonysága azonban
még nem érte el az elvárható szintet.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
tv. előírja, hogy a földhasználó
köteles az
adott év június 30. napjáig a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfiivet virágzás
előtt, az időjárástól fiiggően a szükséges gya-

korisággal végzett kaszálással,
gyomlálássallehet irtani.

kapálással,

Kül- és belterületen a parlagfű elleni védekezés végrehajtását különböző hatóságok ellenőrzik. A hatóságok közigazgatási hatósági
eljárás keretében az ügyfél számára előírja a
védekezési kötelezettséget, növényvédelmi
bírságot szab ki, közérdekű védekezést rendelel.
Kérjük községünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében
aktív közreműködéssel állítsuk meg a parlagfű terjedését.
Tóth Ferenc
címzetes főjegyző
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Tájékoztat juk a lakosságot, hogy az önkormányzat konyhája 2007. augusztus
karbantartás miatt zárva lesz. Nyitás 2007. augusztus 21-én kedden!

6-20. között

Simon Istvánné
élelmezésvezető

Beszámoló a közalapítvány
kenységéről

2006. évi tevé-

A közalapítvány 2006. évben 980.005.-Ft
bevételt ért el. A bevételből 400.000.- Ft alapítványi támogatás, amelyet Nyírbogdány
község önkormányzata adott, 210.279.- Ft
kamatbevételek, 369.726.- Ft pedig SZJA
1%-ából befolyt bevétel.
Kiadásokra
Ebből
•
•

406.975.-

Ft lett felhasználva.

Tanulmányi támogatás 384.000.- Ft
Banki költség és egyéb működési kiadás
22.975.- Ft

Az alapítványhoz összesen 35 tanulmányi
ösztöndíj támogatási kérelem érkezett, ebből
33 pályázót részesített a kuratórium támogatásban (22 fő felsőfokú intézményben, 11 fő
középiskolai intézményben tanulót)
Az alapítvány vagyona 2006. december 31én 4.361.568.- Ft. Ebből 2 millió forint a
törzsvagyon, 2.361.568.- Ft az alapítványi
célra felhasználható összeg.
A kuratórium nevében megköszönöm a támogatást és tisztelettel kérjük a jószándékú,
segíteni akaró embereket, hogy közalapítványunkat szíveskedjenek támogatni.
Margittainé Horváth Ágnes
kuratórium elnöke

'--------------

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

"A kisgyermek olyan, mint akisvirág.
Bárhol is van, szépül tőle a világ!"
Visszatekintve az elmúlt félévre, óvodánk
életében új fejezett kezdődött. Birtokba vettük a "Csodapalotát". Nyírbogdány kicsinyei
immár színvonalas, jól fel szerelt környezetben tölthetik az óvodás éveket.
Alaptalan volt félelmünk, hogy a gyermekeknek esetleg törést, vagy megerőltetést
okoz az átállás. Ők voltak azok, akik rugalmasan alkalmazkodtak az új feltételekhez.
Az új életforma kialakítása, elindítása felelősségteljes szervezést, áttekintést igényel.
Sok mindenre menet közben jöttünk rá, de
tettük a dolgunkat időt és energiát nem kímélve.
Köszönjük kedves szülők tevőleges segítségüket, megértésüket. Az elmúlt hónapok
eseményei jól tükrözik a család és az intézmény együttgondolkodását, együttmunkálkodását.

_._----- ----------- ]

A csendes hétköznapok közé beilleszkedett
egy-egy harsányabb program is. Örömmel
fogadtuk, hogy rendezvényeinket megtisztelték a meghívott vendégek, és betekintést
nyerhettek munkánkba. Várjuk őket szeretettel máskor is.
Egész év során nagy figyelmet fordítottunk
az érzelmi nevelésre. Ez nemcsak a gyerekekkel való barátságos jó viszonyt jelentette,
hanem a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást, a közösen szervezett programokat
is. Óvodánk csoportjai egymást segítő, egymásra odafigyelő kis közönséggé formálódott. Az egészséges versengés már az óvodáskorban is jelen van. Ezt figyelembe véve
hirdettük meg rajzversenyünket "Csodapalotánk" címmel, amely újabb motivációt adott
a sokszínű, kreatív munkák elkészítéséhez.
Zsűri döntése alapján a díjazottaknak kis
ajándékokkal kedveskedtünk.
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A következő rajz Somogyi Gréta díjnyertes munkája:

A csoportszobai mindennapi mozgások játékok mellett a tornaterem óriási élmények
szerzését teszi lehetővé. Az OYI-foci edzések lehetőséget biztosítanak a tehetséges gyerekek kiszűrésére, képességeik kibontakoztatására. Az épületünk díszletei mindig előre
vetítik a távlatokat, motivációt adnak a kicsiknek a várakozás gyönyörűségével.
Játszva, dalolva, verselve, mesébe illesztve,
egyszerre csókolgatva és perlekedve készítjük fel a 3-6 éveseket a nagy feladatra: elkezdeni majd a nagy munkát az írni, olvasni,
számolni tanulást. Ez a munkánk.
Színesebbé tették napjainkat a Művelődési
Ház által szervezett gyermekközpontú előadások, program ok is. Köszönjük a figyelmes
fogadtatást, a kitűnő szervezést. Nagycsoportosainknak lehetősége nyílt a Móricz
Zsigmond Színház gyermekelőadásait megtekinteni, ami színházi élményszerzésen túl
egy viselkedési magatartásra késztette a gyerekeket, közülük 33-an kezdhetik el iskolai
tanulmányaikat. Kívánnunk nekik zökkenőmentes beilleszkedést és jó tanulást!
Intézményünk nyitvatartása a nyár folyamán
a következőképpen alakul:
- Júliusban a gyártelepi óvoda lesz zárva.
- Augusztusban pedig a községi óvoda.
Szükség szerint a nyitvatartott óvodát vehetik igénybe a szülők.

- Szerdai napokon tartunk ügyeletet 8-12
óráig. Ha valaki elmulasztotta volna gyermeke beíratását ezt pótolhatja az ügyeleti
időben.
Az új kiscsoportosokat szeptemberben várjuk. Szülői értekezleten adunk tájékoztatást
óvodánk házirendjéről és a nevelési programunkról. A pontos időpontot óvodánk faliújságán közöljük. Minden szülőt szeretettel
várunk!
A 2007/2008-as nevelési évben várható
gyermeklétszámunk
a községi óvodában
98fő, a gyártelepi oviban 26fő. 2008-tavaszán még 11 gyereket várunk, a beírt adatok
szerint. A korcsoportok megoszlása:
Sünis
Katica
Méhecske
Pillangó
Csiga-biga
összesen:

- homogén kicsi
- 23fő
- homogén középső
- 26fő
- középső-nagy (vegyes) - 24fő
- homogén nagy
- 25fő
- kis-középső-nagy
-26fő
124 gyermek

Azt hiszem, hogy egy mozgalmas eseménydús nevelési évet tudhatunk magunk mögött.
A nyári szünetre hasznos időtöltést, sok pihenést kívánok, hogy a következő tanévet
feltöltődve kezdhesse gyermek, szülő, óvodai
dolgozó egyaránt.
Simon Lászlóné
óvoda-egységvezető
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ISKOLÁ
Ismét lezártunk

K ÉLETÉBŐL

egy tanévet

Néhány gondolatban szeretném összefoglalni
az elmúlt év legfontosabb eseményeit, az
elvégzett munkát, eredményeinket. Fél év telt
el azóta, hogy utoljára írhattunk az iskolában
folyó életről. Most újra itt a lehetőség. Valamiféle tanévzáró értékelést kellene végezni
oktató-,
nevelőmunkánkról,
a gyermekek
munkájáról. Percek óta azon gondolkodom,
hogy mit is emeljek ki abból a sok mindenből, ami történt velünk, amit megoldottunk,
elvégeztünk, megszerveztünk, megtanultunk,
amiben együttmüködtünk, megünnepeltünk,
amit levezettünk, esetleg megnyertü nk. Egy
egész újságba valót lehetne írni ezekről. Erre
lehetőség nincs. Nem is kívánok kitérni a
pedagógusok munkájára, megteszem ezt
majd a különböző fórumok felé benyújtandó
beszámolóimban. Legfontosabbnak a gyerekek által elért eredményekről való tájékoztatást tartom. Következzenek hát ezek:
KITŰNŐ és JELES
es tanévben

tanulóink

2006/2007-

A gyártelepi 3-os gyermekek közül kiválóan
megfelelt: Nagy Norbert és Varga Bettina
4.a. osztályban
Kitűnő: Nagy Ádám, Virág Dóra
Jeles: Virág Csaba
4.b. osztályban
Kitiinő: Gondos Zoltán,
Nagy István

Jakab

Boglárka,

Jeles: Hamvai Tímea, Németh Barbara
A gyártelepi 4-es gyermekek közül kitűnő:
Kopják Dóra, Vinnai Márkó
5.a. osztályban
Kitűnő: Seres Melinda, Váczi
hász Enikő

ikolett, Ju-

Jeles: Moldován Evelin
5.b. osztályban
Kitűnő: Kovács Elizabet, Rehó Bianca
6.a. osztályban

1. a. osztályban kiválóan megfelelt:

Kitűnő: Pető Ágota, Jakab
István

Andrea,

Hritz

Balogh Lilla, Borbély Dorottya, Ferencz
Zoltán,
agy Erik. Sinka Norbert, Szilágyi
Patrik

Jeles: Vaskó László

l.b. osztályban kiválóan megfelelt:

Kitűnő: Zelenák Bálint

Lisovszki Dóra, Németh Nóra, Va cik Dániel, Balogh Bence

Jeles: Baksi Kitti, Nagy Bence, Szépi Félix
Gábor

2. osztályban kiválóan megfelelt:

7.a. osztályban

Danó Martin, Nagy Krisztina,
Vivien, Tóth Bence, Goller
Papcsák Petra

agy óra
Klaudia,

6.b. osztályban

Jeles: Törő László,

agy Zsolt

7.b. osztályban

A gyártelepi 2. osztályos gyerekek közül kiválóan megfelelt: Korpai Anett Vivien

Kitűnő: Baksi Cintia

3.a. osztályban kiválóan megfelelt:

Kitűnő: Hegedűs Kitti, László Eszter,
Lisovszki Gréta, Zsíros Dorina, Sinka
Barbara, Szilágyi Pálma, Rehó Bálint

Homonyik Márta, Jakab
Fanni, Szoboszlai Judit

Dalma, Magyar

3.b. osztályban kiválóan megfelelt:
Juhász Mihály, Mihalovics Márkó, Sándor
Erik, Zsurkai Péter

8.a. osztályban

Az elmúlt tanévben is beneveztünk szinte
minden versenyre. Sok kiváló eredménnyel
dicsekedhetünk.
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A továbbiakban ismertetem a gyermekek
nevét, az elért helyezést, valamint a felkészítő tanár nevét.
Versenyeredményeink:

(5.a. oszt.) - 1. hely Zsuzsa
(8.a. oszt.) - II. hely Zsuzsa
(6.a. oszt.) - Ill. hely -

Matematika versenv:
1. hely

Rehó Bálint (8.a. oszt.)
Stremler Magdolna

-

-

1. hely - Abán

- Ill. hely - Abán

Pető Ágota (6.a. oszt.) - 1. hely - Korponai
Anna
László Eszter (8.a. oszt.) - Ill. hely Korponai Anna
Történelem verseny:
-

II. hely - Hor-

Természetismereti Okosodó Csapatverseny:
Rehó Bálint (8.a.), Zelenák Bálint (6.a.),
Nagy Zsolt (7.b.) - 1. hely - Margittai
Zoltánné
Kémia verseny:
Rehó Bálint
(8.a. oszt.)
Strernler Magdolna
attó

megyei

Rehó Bálint (8.a.oszt.)
Margittai Zoltánné

Vécsey megyei Népdaléneklési
seny:

csoportver-

Jakab Andrea, Pető Ágota, Szabó Dóra,
Hegyes Arianna, Dér Dóra, Müller Mónika - IIl.hely - Péter Jánosné

Juhász Enikő (5.a.oszt.)
Szilágyiné Sinka Zsuzsa

-

IV.

hely -

Bendegúz Gyermek- és mÚsági Akadémia
matematika verseny:
Baksi Cintia (7.b.oszt.) - arany fokozat Péter Jánosné

Prózamondó verseny:

Herman
verseny:

Sinka Barbara (8.a. oszt.), Hegedüs Kitti
(8.a. oszt.), Rehó Bálint (8.a. oszt.) - Stremlel' Magdolna

Szalai Pál megyei rajzverseny:

Számítástecnika verseny:

Rehó Bálint (8.a. oszt.)
váth Endréné

Verseny:

területi 1. hely, megyei 1. hely, országos IX.
hely:

Rajz verseny:

Rehó Bálint (8.a. oszt.)
Csaba
Törő László (7.a. oszt.)
Csaba

1. hely -

Rehó Bálint
(8.a. oszt.)
Stremler Magdolna
Apáczai Természettudománvi

Rétközi Iskolaszövetség versenyei:

Juhász Enikő
Szilágyiné Sinka
Sinka Barbara
Szilágyiné Sinka
Danó Debóra
Papp László

Megyei kémia verseny:

I. hely -

természettudományi
VilI. hely -

Lisovszki Gréta (8. a. oszt.) - IX. hely Margittai Zoltánné

Megyei némel szövegértő verseny:
Nagy Daniló
(6.b. oszt.)
- Horváth Endréné
Hegedüs Kitti
(8.a. oszt.)
- Horváth Endréné
Nagy Zsolt
(7.a. oszt.)
- Horváth Endréné
Nagy Krisztián
(8.a. oszt.)
- Horváth Endréné

-

IV. hely

-

VI. hely

- VII. hely
-

IX. hely

Megyei Apáczai emlékverseny:
Sinka Barbara
váth Endréné

(8.a. oszt.) - V. hely - Hor-

Ök a mi gyerekeink, legyünk rájuk büszkék!
Ezúton köszönjük kitartásukat, szorgalmukat.
Köszönjük a pedagógusok lelkiismeretesen
végzett munkáját, a szülők áldozatvállalását
is! Persze nemcsak azokra a gyerekekre lehetünk büszkék, akik a tanulmányi munkájuk
során jeleskedtek. Nagyon sok gyerek teljesített kiváló eredménnyel a művészetoktatásban, a sportban és más területen is. Nekik is
szeretettel gratulálunk' Kívánjuk, hogy őriz-
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zék meg tenni akarásukat, kitartásukat egyegy adott cél elérése érdekében. Nem elég
elkezdeni valamit, be is kell fejezni. Csak így
lesz értelme, eredménye sok éves munkájuknak. Nekünk szülőknek is ezt kell erősítenünk gyermekeinkben, hogya
fellángoló
lelkesedés ne hunyjon ki időnap előtt.
Innen is jó pihenést kívánok a pedagógusoknak, jó nyaralást a gyerekeknek, aszülőknek
pedig azt, hogy tudjanak minél többet együtt
lenni családjukkal.
Homonyik Csabáné
intézményvezető
Ebben az tanévben 2 sportágban indultak az
iskolások a diákolimpián. Labdarúgás és az
atlétika.
Labdarúgás
- 1. korcsoport (98-99-2000) 2. helyezett lett
a nagykörzeti döntőben
Miki Krisztián,
Juhász Gábor, Lukács László, Horváth
Csaba, Molnár Zsolt, Nagy Richard, Németh Ádám.

Sipos Ferenc, Gondos Zoltán, Juhász Mihály, Mihalovics Márkó.
Atlétika
- II. korcsportos (96-97) fiú 3 tusa csapat a
nagykörzeti döntőn szerzett aranyérem után
Nyíregyházán a megyei döntőn 6. helyezést
ért el Juhász Mihály, Gondos Zoltán, Liu
Dániel, Szoboszlai Bence, László András.
- IlL-IV. korcsoport Megyei Csapatbajnokság, Nyíregyházán 3. helyezett lány csapatunk Sinka Barbara, Nagy Gréta, Laczkó
Ilona, Németh Emese súlylökésben.
- lY. korcsoport Egyéni Megyei Diákolimpián Nyíregyháza 3. helyezett Sinka Barbara (súlylökés).
Részt vettünk Szolnokon Atlétikai Gálán,
valamint Debrecenben
egy Nemzetközi
Gyermek Atlétika Fesztiválon. Itt döntőbe
jutott:
Gondos Zoltán
60m
Szoboszlai Bence
600m
Juhász Mihály
távolugrás
Homonyik Márta
60m

- II. korcsoport (96-97) a nagykörzeti döntő
megnyerése után Nyírbátorban vett részt a
megyei döntőn, ahol 5. helyezést ért el Halász Ádám, Radics Balázs, Radics Bence,

HÁZ

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Nyugdíjas Klub
Népdalkör
Mazsorett -és
moderntánccsoport
Csütörtök:
Hastáncoktatás
Péntek - Szombat:
Egyéb a rendezvénynaptárban megjelölt események
Tisztelt Nyírbogdányi

Lakosok!

Nagy szeretettel várja Önöket intézményünk
rendszeres klubfoglalkozásaira, tanfolyamaIra.

hely
hely
hely
hely

Oroszi István
testnevelő

SZÉKELY ELEK MŰVELŐDÉSI
A SZÉKELY ELEK MŰVELŐDÉSI
ÉSKÖNYVTÁR
HETI RENDSZERESSÉGGEL
MŰKÖRDŐ CSOPORTJAI:

8.
6.
6.
7.

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik kedvet,
tehetséget éreznek a népdalénekléshez. Első
népdalköri foglalkozásra 2007. szeptember
4.-én kerül sor, melyről szórólapon is tájékozatni fogjuk Önöket.
Október hónapban induló tanfolyamaink,
foglalkozásaink:
kötés-horgolás,
cigánynyelv-tanfolyam.
Beiratkozás: szeptember
IS-től az intézményben.
Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Tudjuk, hogy sokan fizikailag vannak akadályozva abban, hogy a Könyvtárba rendszeresen járjanak, igénybe vegyék szolgáltatásait, ezért nekik szeretnénk kedveskedni azzal, hogy bevezetjük a :,Könyvtár házhoz
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jön" akcióval az idős, rokkant, mozgásképtelen olvasók számára a dokumentumok
(könyv, folyóirat) házhoz szállítását.
Ilyen irányú igényüket személyesen, vagy a
06/42-232-424 telefonszámon jelezni szíveskedjenek!

A Költészet Napja alkalmából szavalóversenyt rendeztünk, melyen több saját szerzeménnyel is indultak versenyzők. Németh
Gyuláné vers éveI nyert kategóriájában.

A Székely Elek Művelődési Ház és Könyvtár 2007. II. félévi programjai:
JÚLIUS
16-31. Rendhagyó Könyvtári Órák
Minden délelőtt játékos
foglalkozások.
Ismerkedés a kötelező és ajánlott irodalommal.
agyar mondák, regék olvasása, rajz
formájában megelevenítése. Délutánonként
filmek nézése, zenehallgatás. A Rendhagyó
önj 'tári Órák keretében tervezett kirándulá so ':
1 -én látogatás a Megyei Könyvtár Játéktá-

rés ... Táplálkozzunk egészségesen! Bio termékek bemutatása, kóstolója.
20. 1. Cigány Kulturális Fesztivál
Megyei színtű rendezvény konferenciával,
Amatőr cigány népi együttesek fellépésével,
képzőművészeti kiállítással.
27. Táncház

T

28. Ulti verseny
NOVEMBER

cirándulás

a nyíregyházi

Falumúze-

" várdai V árfürdő az úti célo

09. Képkiállítás
Nyírbogdányban élő innen elszármazott képzőművészek tárlata.
12. Sakkverseny

10. Életmódnap
Termé zetgyógyász, csontkovács, ezoteriá\ a. asztrológiával, test-és talpmasszással
foglalkozó szakemberek részvételével.
Augusztus 20. Az államalapítására
zés, koszorúzás.

emléke-

SZEPTEMBER
08. Falunap
14-15. A "Jó szomszédság Napja"
Magyar - Ukrán - Román testvértelepülések
találkozója.
29. Táncház.

23. Disco
DECEMBER
08. Jótékonysági bál.
A bevétel a Művelődési Ház és Könyvtár
hiányzó szakmai eszközeinek pótlására kerül
felhasználásra.
10. Próza-és versíró pályázat
"Karácsony" témakörben.
Pályázat leadási határideje: 2007. december
10.
Eredményhirdetés időpont ja: 2007. december
19.
14.1. Nyírbogdányi

OKTÓBER
01. Idősek ...Tapja
Kirándulás a Bükk Hegységbe.
08. "Egy délután az egészségért!"
Előadások egészségünk megőrzése érdekében. Helyszínen vércukor, vérnyomásrné-

BIO- Konferencia

17-21. Készüljünk együtt Karácsonyra!
Manuális foglalkozás, adventi, karácsonyi
hagyományok
felelevenítése,
karácsonyfa
öltöztetése.
Farkas é Takács Ilona
művelődésszervező
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Néhány kép az elmúlt időszak eseményeiről
gyermeknap ):

(falunap, előadás gyermekeknek,

táncház,

~

I
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ISTENSZÜLŐ OLT ALMA ALAPÍTV Á Y
Istenszülő Oltalma Alapitvány

2006. évi beszámolója

Az alapítvány 2005. októberében "született" és 2006. február 13-án vált jogerőssé. Az indu ló
tőke 105.000.-Ft. 2006. december 31-én a bankszámla egyenleg 570.599.-Ft és 41.301.-Ft
készpénz a pénztárban.
Közhasznú jelentés
Május 28-án a máriapócsi betegek búcsújára
zarándoklatot szerveztünk és a 40.000.- Ft
alatti nyugdíjasok útiköltségét (pályázat után)
átvállaltuk. A Budapesti Református Kálvin
kiadótói alapítványunk 87.500.-Ft értékű
könyvet kapott börtön missziós célra. A
könyveket Lippai Csaba börtönlelkész vette
át, mivel ő az egyetlen börtönlelkész a megyében. Használt berendezési tárgyakat, műszaki cikket, lakástextil- és ruhaadományokat
juttattunk a rászorulóknak.
Érdeklődni: Sinka Lajosné Nyírbogdány, Fő
u. 32. Odaajándékozás rászorultság alapján.
Idős, beteg, és magányos testvéreinket rendszeresen látogat juk felekezetre való tekintett
nélkül.

előtt. Többen nem nyírbogdányiak is adakoztak. Ez is alátámasztja hitünket, hogy Istennek tetsző cselekedet a miatt! Isten ügyéért
fáradozni sohasem volt könnyű. Ma egyre
nehezebb feladat! A Szűzanya Oltalma alatt
fel fog épülni a görög katolikusok temploma
is, ha hittel a szívünkben építjük a mi Istenünknek, mint "Vass Albert: Nagypénteki
sirató című verseskötetéből az Előhang
embere:
" Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán
oszlopot épített az ő Istenének.
De az oszlopot nem márványból faragta, nem
kőből építette, hanem ezer meg ezer apró
csillámló homokszemcsébdl, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az
ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek
még mindig nevettek és azt mondták: majd a
legelső szél összedönti.

Amit a r.if",db<w hgondo~
virággá sarjad a Iitb<n,
IutJhib<n ring oZ ikt, s oZ Éden
dolol fitMs I'{!nti!yib<n.
(S••••••~..rnls

8"F~jo)

Október hónapban jótékonysági bált rendeztünk, melynek tiszta bevétele az adományokkal együtt 400.000.-Ft. Ezúton is szeretném
egköszönni az adományokat a 200.-Ft-tól
rr -O.OOO.-Ft illetve 80.000.-Ft-ig.
Bocsás. , meg nekem ha a neveket nem soro lom
I é zben terjedelmük miatt, de főleg azért,
a ri a megélhetéséből is képes adni bármil,
'e\ e et is, az igen kedves az Isten

És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte
össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte
össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az
oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva
összesúgtak és azt mondták: varázsló. És egy
napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódoft és nem sírt,
hanem kiment megint az ő udvarára és hittel
a szívében kezdett új aszi 'Pot építeni az ő
Istenének.
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És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint
sok-sok apró homokszem cséből, és a homokszemeséket köddel kötötte össze. "

ami nálam mindig kapható 800.-Ft-os áron.
De várjuk még a távollevő görög katolikus
testvéreinket közösségünkbe, és kérjük egyházuk iránti kötelezettségük rendezésére.

Továbbra is várjuk minden jó szándékú ember támogatását akár egy téglajegy erejéig is,

Sinka Lajosné
kuratórium elnöke

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Az ÖTE újra a csúcson
Talán sokan tudnak róla, hogy Nyírbogdányban Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. Arról már kevesebben, hogy az idén június 2-án az Újfehértón megrendezett megyei
tűzoltó versenyen
1. helyezést értünk el.
Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, hiszen 1924-ben alakult meg községünkben.
Jelenleg csak férfi felnőtt csapatunk működik, de szeretnénk újra ifjúsági fiú és lány
csapatot is létrehozni, mivel korábban ez is
jól működött községünkben. A toborzás jelenleg is folyik. Ezúton is felhívjuk a fiatalok
figyelmét arra, hogy aki kedvet érez erre a
kihívásra, jelentkezzen a tűzoltó szertárnál
(Kőrösi Csoma Sándor u. 3. sz. alatt az óvoda
mellett).
Elérhetőek
vagyunk
Fegyver
Tamáson
(egyesület elnöke) keresztül késő délutánonként a szertámái, vagy a 06/30 321-1484-es
telefonszámon.
Egyesületünk különböző tevékenységekben
vesz részt, mint például: tűzoltás, belvízvédelem (pince, pincegarázs kiszivattyúzása),
műszaki mentés.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink
segítségét, akik hozzájárultak egyesületünk
magasabb szintű, sikeres működés éhez.

nőjének, hogy a felkészülés és gyakorlás során rendelkezésünkre bocsátotta az iskola
tomatermét.
Ugyanígy szeretnénk köszönetet
eddigi támogatóinknak is:
Nyírbogdány Község
Önkormányzata
Pappné Dr. Hajzer Gabriella
Buzák Zsolt
Lisovszki Sándor
Lisovszki Tamás
Barát presszó
Tempo Trans Kft.
Zöld 98 Bt.
Tűzmegelőzés Bt.
Református Egyház
Juhász Tibor
Juhász Ferenc
Hajzerné Oláh Ildikó
Nyírautó Trade Bt.
Hajzer Lajos
Hajzer Szabolcs
Dókus Ernő
Szilágyi Ferencné
Kéninger Ferenc
Suller Ágnes
Köszönettel és tisztelettel:
Fegyver Tamás
ÖTE elnöke

Külön
köszönetet
szeretnénk
mondani
Homonyik Csabánénak az iskola igazgató-

-----

NYÍRBOGDÁNYI

mondani

SPORT EGYESÜLET

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

SZABADIDŐSPORT
Decemberben
•
•

nagysikerű Mikulás-tornákat
rendeztünk (több korcsoportban) rendeztünk gyerekek
részére
az esztendőt szilveszteri lábtenisztornával (felnőtt) zártuk.
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2007-es évet sítáborral kezdtük Szlovákiában. A legkisebbektől
a legnagyobbakig mindenki elsajátította a téli-

További tervezett program ok:
Áprilisban: 1 napos gyalogtúra
keknek

gyere-

sport alapjait. Bár szerencsénk volt (volt
hó) az időjárással, reméljük jövőre jobb
körülmények
között
még
több
nyírbogdányi ismerkedhet meg ezzel a
csodálatos sportággal.
Nagy lendülettel indult az úszótanfo-

Május közepén: sportnap a falunapon,
23-án Kihívás Napja, 27-28-án (Pünkösd) kirándulás Szlovákiába (Szállás:
Aggtelek, túra: Rozsnyó, Betléri kastély,
Krasznahorki vár, Alacsony Tátra gyalogtúra)

lyam március és április hónapban, melyet
Nyíregyházán az Arany János Gimnáziumban (volt 9-es iskola) tartottunk. Sajnos a szerény létszám miatt ki kellett egészíteni a csoportot nyírpazonyiakkal és

Június: kerékpár túra, úszótanfolyam
Sóstón, kirándulás, gyalogtúra
Július: Tokajban Sport Nap gyerekeknek, Nagykállóban Családi Nap

nyíregyháziakkal.
Augusztus: tábor aBalatonon
A későbbi programokról a következő számban adunk tájékoztatást.
LABDARÚGÁS
A Nyírbogdányi SE labdarúgói január végén
kezdték el a felkészülést a tavaszi mérkőzésekre. Felnőtteket Mezei Tibor, az ifistákat
pedig Oroszi István irányítja. A hagyomá-

nyok szerint tavasszal mindig jobban szerepelnek a nyírbogdányiak, mint ősszel. Bízzunk az eredményes folytatásban.

Megyei lll. osztály Nyíregyházi csoport Felnőtt Tavaszi végeredmény
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Oroszi István
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Bogdányi Híradó, a Nyírbogdányi Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor.
A szerkesztőség tagjai: Margittainé Horváth Ágnes, Simon Lászlóné, Dr. Szepesi András,
Tóth Ferenc, Vass Emese Ágota.
Felelős szerkesztő: Vass Emese Ágota.

Fuzyon Nyomda
Nyíregyháza 2007.
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