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HIRADO
I XIV. évfolyam 3. szám

2006. december
Karácsonyi köszöntő
Így a naptári év végéhez közeledve megérint mindannyiunkat a karácsony misztériuma, varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap, amely nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit
összemberi ünnepe is.

~~~~~~~i~~r.
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A karácsonyi ünnep attól különleges, hogy örök és mégis aktuális. Örök, hiszen az Isteni szeretet megnyilvánu• lása, a bűnös ember megváltására földre szállt Istengyermek csodájának ünnepe. Ígéret, hogy bármilyen reménytelennek, érthetetlennek, esetleg
gonosznak érezzük a bennünket körülvevő világot, mégis van megváltás. Aktuális ugyanakkor, hiszen mindig az adott esztendőben gondoljuk végig a karácsonyi üzenetet, s így természetes az, hogy az éppen bennünk munkálkodó gondolatok, a friss élmények a meghatározók.
A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti
szeretetre. Kedves szóval, mosollyal és a közelgő újesztendőre szóló jó kívánságokkal közeledjünk egymáshoz. Ilyenkor átélhetjük azt a csodát, amire a szeretet teszi képessé az embert.
Ilyenkor gondolunk arra, hogy stressz-terhelt korunkban a hétköznapok során is pazarlóbban
kellene bánnunk a szeretet kincseivel. Olyanokkal, mint az egymás iránti türelem, tisztelet, a
másik megértésének szándéka, segítésének készsége. Mert mindez jótékonyan hat vissza ránk,
és hatványozódik értéke. A szeretet is példamutatás sal terjed. Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő, mert a karácsony
és a hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak, mint a vetés és az aratás.
Ebben az évben sok minden történt a nagyvilágban és községünkben is. Túl vagyunk a választásokon, elkészült az elkerülő út, átadtuk az új óvodánkat, szórakozhattunk együtt a falunapi
rendezvényeken. Egy ilyen sok gonddal-bajjal és munkával teli nehéz év után a karácsony
biztató fénye meIIett szorítsuk meg egymás kezét, adjuk át mosolyunk egymást segítő sugárzását, hogy megtalálhassuk a nagyobb közösségben is a karácsony reményét és hitét.
E gondolatok jegyében kívánok magam és képviselő-testület valamennyi tagja nevében községünk minden lakójának kellemes, szép karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, boldog újesztendőt - jó egészségben, sok örömben!
Balogh Tibor
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

A 2006. OKTÓBER

1-1 VÁLASZTÁSRÓL

A 2006. október l-én megtartott polgármesterek, önkormányzati képviselők és cigány kisebbségi képviselők választása eredményes volt.
Községünkben 2353 választópolgár élhetett választói jogával. A választáson 1454 fő jelent
meg, a részvételi arány 61,74 %-os volt. A választás eredménye ellen a rendelkezésre álló
jogorvoslati idő alatt egy fellebbezés érkezett. A Területi Választási Bizottság a fellebbezést
elutasította.
SZA VAZÁS EREDMÉNYE
A Polgármester

VÁLASZTÁSI TÍPUSO

T

választás eredménye

Név
Balogh Tibor Zoltán
Törő Lászlóné
Márkus István
Százvai Csaba
Hajzerné Oláh Ildikó
Baksi Tibor
Szilágyi László
A választáson a község polgármestere

KÉ

Az elért érvényes
szavazatok száma
546
367
182
108
95
79
46

ismét Balogh Tibor Zoltán lett.

A kislistás önkormányzati

képviselőválasztás

Név

Jelölőszervezet

Alexa Ilona
Angyalosy Zsolt
Baksi Tibor
Baranyai Györgyné
Bóm Gábor
Buzák Zsolt Attila
Dzsedik Sándor
Fegyver Tamásné
Fejér Imre
Furkó Sándorné
Gyöngy Barnabásné
Hajzerné Oláh Ildikó
Herendi Pál Andrásné
Juhász Julianna
Koncsolné Kecskés Katalin
Kovács Istvánné
Lakatosné Tóth Katalin Erzsébet
László Andrásné
László Károly Miklósné
Lisovszki Györgyné

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Függetlenjelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Függetlenjelölt
Függetlenjelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

eredménye
Ervényes szavazatok
Száma
135
211
240
125
216
347
168
123
254
111
99
367
58
212
211
345
178
. 254
156
174
2

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-MPSZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-MPSZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független
cigány kisebbsézi jelölt
Független jelölt

Lisovszki Sándor
Lisovszki Tamás
Makara Tamásné
Margittainé Horváth Agnes
Márkus István
Dr Mező Zsigmondné
Molnár László
Mudra Eva Agnes
Németh Gyula
Oroszi István
Pappné Dr Haizer Gabriella
Papp Zoltánné
Pethő Ferenc
Sinka József Istvánné
Százvai Csaba
Dr Szepesi András
Szilázvi László
Szilágyiné Sinka Zsuzsanna
Szitár Szabolcs
Szűcs József Gábomé
Talián János
Terdik Demeter László
Terdik Tibor
Törő Lászlóné
Vadászi Mihály
Zsiros Tibor Ottó
Az önkormányzati

képviselő-testület

351
389
149
275
361
368
86
121
177
261
389
129
114
117
303
299
185
276
385
164
62
310
360
499
372
235

tagjai:

Buzák Zsolt
Hajzemé Oláh Ildikó
Lisovszki Sándor
Lisovszki Tamás
Márkus István
Dr Mező Zsigmondné
Pappné Dr Hajzer Gabriella
Szitár Szabolcs
Terdik Tibor
Törő Lászlóné
Vadászi Mihály
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Cigány Kisebbségi önkormányzati
Név

választás eredménye

Jelölőszervezet

Nagy Zoltán
Vadászi Mihály
Tóth Gyula
Danó Gusztáv
Kulcsár Miklós
Juhász Józsefné

Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz
Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz
Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz
Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz
Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz
Kisebbségi Önkormányzatok
Sz.Sz.B.M.Szöv., eszosz

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ervényes
Szavazatok száma
27

testületének

41
23
20
18
14

tagjai

Danó Gusztáv
Kulcsár Miklós
Nagy Zoltán
Tóth Gyula
Vadászi Mihály
ÖNKORMÁNYZATI
A 2006. október 1-i önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület alakuló ülését 2006. október 12-én tartotta. Az alakuló ülés elején a Helyi Választási Bizottság
elnöke tájékoztatást adott a 2006. október 1-i
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának eredményéről, majd ezt követően átadta a megbízólevelet Balogh Tibor
Zoltán polgármesternek, valamint a képviselő-testület 11 tagjának. A megbízólevelek
átvétele után a képviselő-testület tagjai és a
polgármester a törvényben előírt esküt letették. A korelnök javaslatára
Balogh Tibor
Zoltán polgármester havi iIIetménye, mely
460.000.-Ft, és havi költségátalánya, amely
US.OOO.-Ft nem változott.
Az alpolgármester megválasztását megelőzően Balogh Tibor Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1995. évi LXY.tv.
34.§-a szerint a képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, mun-

HÍREK

kájának segítésére alpolgármestert választ.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy fő
társadalmi megbízatású alpolgármestert kell
megválasztani. Balogh Tibor Zoltán polgármester társadalmi megbízatású alpolgármesternek Pappné Dr. Hajzer Gabriella testületi tagot javasolta megválasztani, akit a képviselő-testület titkos szavazással társadalmi
megbízatású
alpolgármesternek
megválasztotta.
Az alpolgármester megválasztása és eskütétele után Balogh Tibor Zoltán polgármester
javaslatára a képviselő-testület Pappné Dr.
Hajzer Gabriella társadalmi megbízatású
alpolgármester
tiszteltdíját 78.600.-Ft-ban
állapította meg.

Az alakuló ülésen a képvi elő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló napirend keretében hosszas vita
4

alakult ki a
után végül is
és Működési
rendeletében

bizottsági struktúráról.
A vita
a képviselő-testület
a Szervezeti
Szabályzat módosításáról
szóló
5 fős Pénzügyi és Vagyonnyi-

A képviselő-testület
Elnökének:
Tagjainak:

A Szociális,
Elnökének:
Tagjainak:

a Pénzügyi

és Vagyon nyilatkozatot

Törő Lászlóné,
Lisovszki Tamás.
Márkus István,
Szitár Szabolcs,
Terdik Tibor testületi
Egészségügyi,

latkozatot Ellenőrző Bizottságot, valamint 5
fős Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságot hozott létre.

tagokat

Oktatási

Hajzerné Oláh Ildikó,
Buzák Zsolt,
Lisovszki Sándor,
Dr Mező Zsigmondné,
Vadászi
lihály testületi

Bizottság:

megválasztotta.

és Kulturális

tagokat

Ellenőrző

Bizottság:

megválasztotta.

A képviselő-testület
2006. december 4-i ülésén döntött a falugyűlésseI egybekötött közmeghallgatás időpontjáról, napirendjéről, jóváhagyta a 2007. évi belső ellenőrzési tervet,
jóváhagyta
a Közép-Szabolcsi
Kistérségi

2007. január l-ével az önkormányzat
által
üzemeltetett éttermében a vendégebéd nyersanyagköltségét
216.-Ft-ban, az árát pedig 60 %-os rezsiköltséget
és ÁF Á-t figyelembe
véve - 414.-Ft-ban állapította meg.
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A testület rendeletében állapította
víz összegét, mely a következő:
A szolgáltatott

meg a 2007. január

1. napjától érvényes

ivóvíz és az elvezetett/tisztított
szennyvíz alapdíj
2007.január
1.napjától érvényes összege

ivóvíz- és szennyés változó díj

1. Alapdíj
1.1

Vízmérővel

mért fogyasztás

esetén

Vízmérő átmérő

Q-max m' In aránya

13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

1
3

1.2.Egyéb

9
33
81
fogyasztás

Lakásonként

Alaodíi

eQV

hóra

Ivóvíz

Szennyvlz

200
600
1.800
6.600
16.200

200
600
1.800
6.600
16.200

esetén

, vízvételi helyenként

200.-Ft

200.-Ft
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2. Változó díj 2007.01.01.-2007.12.31.
2.1 Ivóvíz szolgáltatás
162.-Ft 1m3
187.-Ftlm3

Lakosság részére
Közület részére
2.2 Szennyvízelvezetés

- tisztítás

Lakosság részére
Közműves ivóvízellátást igénybevevő
közület részére
Nem közmű hálózatról vett ivóvízből
keletkező szennyvíz elvezetési és
tisztítási díja közület részére
(csak csatornát használó)

155.-Ft 1m3
193.-Ftlm3

202.-Ft 1m3

3. Változó díj 2008.01.01-től'
3.1.Szennyvízelvezetés

- tisztítás

Lakosság részére
Közműves ivóvízellátást igénybevevő
közület részére
4.A kapacitás lekötési díj a mindenkori

171.-Ft 1m3
212.-Ft 1m3

változó díj 60 %-ának megfelelő összeg.

5.A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A Polgári Törvénykönyv 685.§ . c.)pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által
fizetendő egyszeri, egyösszegű közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:
70.000.-Ftlm3/nap
80.000.-Ftlm3/nap

Ivóvíz szolgáltatás esetén
Csatorna szolgáltatás esetén

Tóth Ferenc
címzetes főjegyző

A KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

HÍREI

Szeretettel köszöntjük a nyírbogdányi lakosságot!
2006. októberében megalakult az új Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek tagjai a következők:
Vadászi Mihály- elnök
Nagy Zoltán- alelnök
Tóth Gyula- jegyzőkönyvvezető
Danó Gusztáv- képviselő
Kulcsár Miklós- képviselő
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Az új önkormányzat tovább szeretné folytatni
az előző programját, így célunk továbbra is
•
•
•

a kisebbségi lakosok életkörülményeinek javítása,
a hátrányos helyzetű családok segítése,
oktatás, felzárkóztatás, stb.

A választások óta önkormányzatunk arra
törekszik, hogy minél jobb programokkal és
pályázatokkal sikerüljön céljainkat elérni.

intézményekkel szoros együttműködésre törekszünk, és azon munkálkodunk, hogy a
jövőben minél hatékonyabban tudjunk együtt
dolgozni.
Ennek reményében kívánok képviselőtársaim
nevében is a község valamennyi lakosának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Boldog Új Esztendőt!
Vadászi Mihály
elnök

Továbbra is jelen vagyunk és leszünk a község rendezvényein, ezeket támogat juk is. Az
ISKOLÁNK
Rohan az idő
A tanévkezdés izgalmai régen elcsitultak
iskolánkban. Belerázódtunk a megszokott
kerékvágásba. Felnőtt és gyerek végzi a dolgát. Ki több, ki kevesebb lelkesedéssel. Fárasztó a nagy mennyiségű tananyag - amit
meg kellene tanulni - a gyerek számára, és
fárasztó az új rendeletek miatt meg növekedett adminisztrációs munka a felnőtt számára. De azért nem fogyunk ki még a lelkesedésből.
Októberben megkezdődtek a Rétközi Iskolaszövetség által meghirdetett versenyek. Nevelőink és gyermekeink lelkiismeretesen
készültek és készülnek ezekre. Eddig elért
eredményeink:
meseolvasó versenyen Virág Csaba 4.
osztályos tanuló Ill. helyezést ért el,
mesemondó versenyen László András 4.
osztályos tanuló V. helyezett lett,
szavalóversenyen Nagy István 4. osztályos tanuló Ill. helyen végzett.
Mindhárom gyermeket Varga
ganőnk készítette fel.

ÉLETÉBŐL
Az utóbbinak igen komoly anyagi feltételei
vannak, amelyeket egyenlőre sajnos nem
tudunk biztosítani. Törjük a fejünket a megoldáson, és ha valaki akár egy jó ötlettel is
segíteni tudna, szívesen fogadnánk.
Kis karácsonyi műsorunkat az idén is sokfelé
várják. A gyerekek, az idősek, a nagycsaládosok, sőt még a templomban is számítanak
ránk. Ebben az évben is készülődünk szívünk
minden szeretetével ezekre az alkalmakra.
"Nagyobb minden piramisnál, nagyobb a
Himalájánál, nagyobb minden erdőnél,
óceánnál az emberi szív:
nagyobb mint a Nap, a Hold és valahány
csillag, ragyogóbb és virágzóbb, végtelen a
szereteténél fogva, végtelen, mint az istenség, maga az istenség." (Heine)

Homonyik Csabáné
intézményvezető

Beáta kollé-

December 5-én megtartottuk a diákparlament
ülését. A gyerekek sokszor igen komoly és
jogos kérdéseire igyekeztünk kielégítő válaszokat adni. Ötleteik, kérés eik közül kettő az,
amely évek óta változatlanul izgatja a fantáziájukat: - szeretnének iskolaújságot indítani,
de még ennél is jobban szeretnék, ha ismét
beindulna az iskolarádió.

Diákolimpiák
Atlétika
2006. október 5-én Ill. és IV. korcsoport részére Egyéni Atlétikai Bajnokságot rendeztünk Nyírbogdányban. Az Ibrányi körzetből
(RISZ) 12 iskola 250 fővel-képviseltette magát. A legjobb hazai eredmények:
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IV. korcsoportban
80m
Távolugrás:
Súlylökés:
800m

A kisebbek 6 mérkőzésből 6 győzelmet szereztek meg, így magabiztosan vezetik a csoportjukat. Ha sikerül megtartani a helyüket,
akkor megyei döntőbe juthatunk.

1. Szilágyi Pálma 11.47 mp
Ill. Németh Péter 480 m
II. Hamvai Attila 9.14m
Ill. Németh Péter 8.66m
1. Hamvai Attila 2:25mp

Ellenfelek: Ibrány, Buj, Beszterec
A Ill. korcsoportosok szintén elsők a csoportjukban, de itt nagy küzdelmek várhatók a tavaszi folytatásban.

Labdarúgás
Sikeresen szerepeltek a Il. (1996-1997-es) és
a Ill. korcsoportos (1994-1995-ös) fiatal labdarúgók az őszi diákolimpia csoport mérkőzésein.

Ellenfelek: Demecser, Kék
Az első korcsoport
ban játszik.

decemberben és januárOroszi István
testnevelő
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Rácz Szabolcs Sünis csoport
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CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A karácsonya szeretet és Jézus megszületésének az ünnepe.
A karácsonyt nemcsak a hívő emberek körében nevezik a
szeretet ünnepének, hiszen a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése az egész világon jelképpé vált. A karácsony köré egész ünnepkör épül, kezdve az adventtől egészen vízkeresztig (január 6.). Magában foglalja Miklós, Luca, Ádám és Éva napját, karácsony után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az Újévet. Eredetileg január 6-án,
Vízkeresztkor emlékeztek meg a Megváltó világra jöveteléről, ugyanis a megkereszteléssel Jézus lelke született újjá,
Az ősi kereszténységben fontosabb volt a lélekben, mint a
testben való megszületés. Végül az egyház december 25-ét
választotta ki emléknapul. Ez egyben a Napisten ünnepe
volt az antik világban.
Az igen széles körben elterjedt szokások többsége napjainkban már csak az emlékezetekben
és a néprajzi forrásmunkákban lelhető fel. Közülük a betlehemezés és a karácsonyi dalok
éneklése maradt fenn leginkább.
Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülődés is. Hagyományőrző a templomokban, köztereken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon felállított karácsonyfa. Az utcai forgatag, a díszes kirakatok, a kivilágított utcák,
árkádok, a sátorosok portékái, mind az ünnep közeledtét jelzik a városokban.
Mind nagyobb figyelmet fordítanak az emberek az ünnepi előkészületekre. Az utóbbi években
egyre gyakrabban látni lakások ajtajára függesztett koszorúkat, az ablakokon fenyőágakból
készített girland okat. Az üzletek gazdag kínálata mellett az otthon készített díszek legalább
olyan szépek. Sőt, az együtt készítés öröme, mindannyiunk boldogsága, az a meghitt családi
hangulat is benne van, ami munka közben áthat bennünket. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható.
A karácsony az év talán legszebb, legmeghittebb ünnepe. Ennek ellenére sokaknak okoz fejfájást, hogy letudják a szinte kötelező ajándékozást. Takarítani, sütni, vásárolni kell. És mégis
nagyon sokan várják, hogy jöjjön a Jézuska, összegyűljön a család a feldíszített fa körül. Karácsony közismert jelképe a feldíszített fenyőfa - enélkül talán el sem lehetne képzelni az
ünnepet.
Azonban az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt
bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros csíkos terítőt tettek az asztalra. A piros az öröm színe. A karácsonyi abrosznak varázsereje
volt: bőséget, egészséget hozott. Karácsonykor a fó étel a pulyka és a diós-mákos beigli,
meghatározott étrendje volt a vacsorának. Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt mágikus
jelentősége. Például a bab, a borsó, a mák a bőséget biztosította, a fokhagyma védte az egészséget, rontás elhárítására diót használtak, a méz az egész életet édessé tette, az alma az egység, az egészség, a szépség, a szerelem szimbóluma volt. A karácsonyi ünnepeket a szegényes, böjtös ételek és a gazdag, több fogásos étrendek jellemzik.
Karácsonykor mindig egy szót emlegetünk és ez a szeretet. De mi a szerete valójában? Egy
szó, egy fogalom, egy érzés? Talán mind együtt. És miért fontos? Mert a szeretet mindent
eltöröl, minden rosszat megsemmisít, felold minden határt. A szeretet láthatatlan, de olyan
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hatalmas, hogy érezhetjük, és szándékunk szerint használhat juk. Miért hívják ezt a belső,
nagy erőt szeretetnek? Mert megbocsátja, és megtisztítja az összes bűnünket. Nem számít,
hogy miféle rossz dolgokat cselekedtünk ezelőtt. A szeretet nem ismer bűnt, nem ismer határt,
nem ismer múltat, csak a jelent ismeri.
Bármi jót teszünk az embereknek, vagy jót gondolunk róluk, a haszon végül a miénk. Ezért
kell gondolkodnunk és beszélnünk pozitívan és pozitív dolgokat cselekedni. Ez az egyetlen,
amit tennünk kellene, ha bármi jót ki akarunk hozni ebből az életből, hogy egyensúlyba hozzuk, és jobbá tegyük, mint azelőtt volt. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan
éljük az életünket, mert amit csak gondolunk, az kivált valamit. Ha az negatí v, akkor negatív
légkört hoz létre. Balszerencsét hoz ránk és a körülöttünk levő emberekre, és ahová csak megyünk, ezt visszük magunkkal.
Mindenkinek kell, hogy legyen valamilyen feladata, ezért vagyunk itt, erről szól az egész élet.
Csak legyünk boldogok, és próbáljunk meg másokat is azzá tenni. Ez nehéz, de nem lehetetlen, mert
"Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le.
incs olyan betegség, amelyet az meg ne gyógyíta na.
Nincs ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna.
incs szakadék, amelyet a szeretet át ne hidalna.
Nincs fal, amelyet a szeretet le ne döntene.
Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni.
em számít milyen mélyen gyökerezik a gond.
Milyen reménytelenek a kilátások. Milyen kusza a zűrzavar.
Milyen nagy a hiba. A helyesen értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erős benned a szeretet, Te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere."
Mi a Családsegítő Szolgálat munkatársai egész évben azon munkálkodunk, hogy segítsünk a
hozzánk fordulók problémáinak megoldásában, a nálunk jelzett családok helyzetének javításában. Ez nagyon nehéz feladat, de úgy hiszem, aki ismer bennünket az tudja, hogy minket
mindig a szeretet vezérel, és éppen ezért ez nem fáradságos munka. Amikor látjuk az örömöt,
az újjászületett reményt az arcokon, amit mi varázsoltunk, az mindent megér.
Ezúton kívánunk a község minden lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt.
Vass Emese Ágota
intézmén: vezetd
ŐSZIKÉK

YUGDÍJAS EGYESÜLET

Az Őszikék Nyugdíjas Egyesület december
4-én bensőséges ünnepséget rendezett. A
nagymamák, nagyapák és unokái nk együtt
fogadtuk a Mikulást. A szerepelni vágyó gyerekek boldogan verseItek, énekeltek, táncoltak. A Mikulás 150 csomagot osztott ki,
megköszönve a műsort. Mi is szinte gyereknek éreztük magunkat, izgatottan, kíváncsi an
bontogattuk a csomagokat.

A közös ünneplés, a közös kirándulás az
unokákkal, már három éves hagyomány.
Mindkét korosztály jól érzi magát, szép élmény marad számukra. Talán majd unokáink
is emlékeznek és mesélnek felnőtt fejjel saját
unokáiknak.
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"Mindenki Mikulása"
Az "Öszikék" Nyugdíjas Egyesület kezdeményezésére és szervezésében az Önkormányzat, az egyházak és az intézmények támogatásával december 6-án .Mindenki Mikulása"
ünnepséget rendeztünk.
A Mikulás csilingelő, hintós fogatával már a
kora délutáni órákban járta a község utcáit és
szaloncukrot osztogatott a járókelőknek. Délután 3 órára érkezett az iskolába, ahol kb.
500 gyerek, szülők, nagyszülők üdvrivalgással, tapssal fogadták. Az óvodások, iskolások
dallal, verssei köszöntötték. Ezután kiosztotta
az ajándékokat közel 310 családnak és a
csomagokat 580 gyereknek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az
intézményeknek az "Öszikék" Nyugdíjas
Egyesület tagjainak segítőkész munkájukért,
a nyírbogdányi lakosoknak a sok-sok ajándékért. Az önkormányzat készíttette a csomagokat. Pénzbeli és tárgyi adományokkal támogatta a rendezvényt a:
Református egyház,
Görögkatolikus egyház,
Iskolai SZMK,
Óvodai SZMK,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Almatároló és Hűtőház,
NYÍRBOGDÁNYI
Másfél évtized a

yírbogdányi

Berki és Társa Bt.
Dr. Mező Zsigmondné képviselő,
Márkus István képviselő,
Hajzerné Oláh Ildikó képviselő,
Lisovszki Tamás képviselő,
Lisovszki Sándor képviselő,
Gergely Csaba és Gergely Józsefné,
Oroszi István,
Fegyver Tamás,
Jakab László.
A Védőnői Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat lelkes tagjai is kivették részüket a szervezőmunkából. Veress Benjámin és Soltész
György biztosították a hintót aMikulásnak.
ló szándékkal, közösségformáló együttünneplés gondolatával, időt, fáradtságot nem ismerő munkával szerettünk volna örömet szerezni a közösségben élő gyerekeknek.
Ez volt az első .Jvlindenki Mikulása" rendezvény. Tapasztalatok hiányában lehet, hogy
nem úgy sikerült, ahogy ezt mások elgondolták - munkánkat kritizál va -, de ismétlem a
jó szándék vezetett bennünket. A gyermekek
örömteli arca, csillogó szemük, megérte a
fáradságot!
László Károlyné
klubvezető

SPORT EGYESÜLET

Sportéletben

Tudom, hogy 1991. előtt is volt sportélet, voltak sportsikerek, hiszen az idősebb nyírbogdányiak meséltek erről. Nagyszerű labdarúgócsapat működött a gyártelepen az akkori
Kőolajfinomító támogatásával.
A 80-as években a mostani középkorúak kézilabda meccseken csillogtatták meg tudásukat a
megyei I. osztályban.
Ne felejtsük el az akkori tűzoltóversenyeket, MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) próbákat, sportlövő versenyeket, síeléseket, túrákat és akadályversenyeket.
Én mégis 1991. október 3.-tól szeretnék mesélni, hiszen ekkor lettem a Kazinczy Ferenc Általános Iskola testnevelő tanára.
Testközelben láthattam a nyírbogdányi atlétika (mint testnevelő és a Nyírsuli edzője), a labdarúgás (mint labdarúgója, majd edzője, majd mint elnöke az egyesületnek) és a szabadidősport (szakosztályvezető, programok szervezője) életét, fejlődését.
~
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ATLÉTIKA
Diákolimpiákon
és egyesületi versenyeken közel 20-an jutottak el az országos döntőkre, mint
az iskolánk tanulója. 8 nyírbogdányi versenyzőnek akasztottak érmet a nyakába és 2 országos
bajnoknak örülhettünk.

A legkiemelkedőbb eredménveket említsÜk meg:
•
•
•
•
•
•

Mitró
Hajnal
Mitró
Varga
Mitró
Lénárt

A legsikeresebb

Zsolt (országos IV. mezei futás)
Mária (többszörös bajnok, esélye volt az Athéni olimpiára kalapácsvetésben)
Nelli (országos XX. mezei futás)
Viki (országos XXI. mezei futás)
János, Léka József, Juhász Anita, Bákány Zsolt (országos II. 4XI00m)
Szabolcs és Szilágyi Krisztián (országos Ill. mezei csapatban)
diákolimpiai

mezei futó csapat: 9. hely

Gyarmati
Zoltán, Léka József,
Csáki Ottó, Veres Tamás

Mitró

János,

Országos döntőbe jutott még Szanyi Szandi,

Sinka

József,

Szűcs Gréta,

Tóth

Tamás,

Lakatos

Pál,

Szilágyi Pál ma.

Ne felejtsük el persze azt a 88-89-es lány csapatot, amely 4., 6. és 8. osztályban balszerencsére éppen, hogy lemaradt az országos bajnokságról 3, 4 és 5 tusában. Az ezüstérmes csapat
tagjai: Szűcs Barbara,
Márkus Éva, Rácz Andi, Rácz Hajni, Jónás Melinda, • agy Iikolett, Orosz Kitti, Galambos Brigi.
T

Többször továbbjutottak
Ricsi, Takács Zoli.
A felsorolások
Szűcs Barbara

Márkus

a megyeiről

az országosra

végére hagytam az ORSZÁGOS

aRadicsok

(Pisti,

Szabi,

Viki),

Berki

BAJNOKOKAT!

6. osztályban:

- aranyérmes
Budapesten az or zágos diákolimpián 4 tusában
(60m, távolugrás, kislabda, 600m)
8. osztályban: - VI. helyezett Veszprémben 300m-en.
Eljutott a mezei diákolimpiai döntőkre.
Nyírsuli színében II. helyezett 400m-en az Országos Serdülő Bajnokságon.

Éva 8. osztályban:

- aranyérmes
gerelyhajítá ban, IV. diszkoszvetésben,
VI. súlylökésben az Országos Serdülő Bajnokságon.
- VIli. helyezett súlylökésben a Veszprémben rendeze
diákolimpián az 1 évvel idősebbek között.
Ami még dicséretes az egyesület színeiben országofutáson is részt vett.

or zágos

Jelenleg mindkét lány a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanulója. Itt folyta já •
kásaikat", hiszen több tucat érmet (aranyat is) szereztek már a középiskolájukn
c, E=.
színekben (Nyírsuli) ifi, junior és felnőtt korcsoportban aratják le a babérokat.
vagyok Rájuk és remélem, hogy Nyírbogdány lakossága is osztja a véleménye

A versenyek helyszínei:
- körzeti és megyei: Nyírbogdány, Ibrány, Nagyhalász, Tiszabercel, Kabalás,
yíregyháza
- országos: Tiszaújváros, Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Tápióbicske, Gödöllő, Budakeszi,
Nadap (Velencei-tó), Csákvár, Veszprém és Budapest
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Versenyszámok: 60m, 80m, 80m gát, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 2000m, 3000m, távolugrás, magasugrás, súlylökés, kislabdahajítás, gerelyhajítás, diszkoszvetés, 3 tusa, 4 tusa, 5
tusa, 4xl00m, 4x600m, 4x800m, 4xlOOOm és mezei futás ok.
Legújabb hírek:
A Vasvári Pál Gimnázium 20 év legnagyobb sikereit érte el, amely csapatban 4 bogdányi szerepelt. Márkus Éva, Szűcs Barbara aranyérmeket, Szűcs Gréta, Szanyi Szandi érmeket,
helyezéseket szerzet.
LABDARÚGÁS
Többször kerültek iskolásaink a megyei diákolimpia döntőjébe.
Sikeres csapatok
1986-1987-es gárda Ill. korcsoport: Szilágyi Imi, Pásztor Józsi, Szűcs Gabi, Hupcik
Feri, Tóth Zsolti, Kovács Attila, Szurcsik Attila, Mencsik Józsi és társai Fehérgyarmaton képviselték Nyírbogdányt.
1988-1989-es csapat Ill. korcsoport: Fejér Márkó, Marincsák Roland, Homonyik
Attila, Homonyik Csaba, Szurcsik Attila, Mencsik József és a többiek Nyírlugoson
mutatták meg a tudásukat.
1995-1996-osok 1. korcsoport:
émeth Szabi, Nagy Bence, Nagy Zoli, Nagy Pisti,
Radics Bence, Radics Balázs, Gondos Zotya, Sipos Feri, Halász Ádám BRONZÉRMESEK lettek Csengerben! Csak a 14-es iskola/Nyírsuli és a Csenger tudta őket
megelőzni.
1996-1997 -esek 1. korcsoport: Radics Bence és Balázs, Sipos Feri, Gondos Zotya,
Halász Ádám, Papp Ábrahám, Mihalovics Márkó, Juhász Misi, Jócsák Tamás
lY. helyen végeztek Nyírbátorban. Ez a csapat kis szerencsével bejuthatott volna az
országos döntőbe is.
1995-1996-osok II. korcsoport: másodszor játszottak megyei döntőt, ezúttal
Csengerben.
Nem titok, hogya 3-4 évig működő Bozsik program az iskolásokra épült. Az itt jeleskedő
gyerekeket egyénileg választják ki. A Nyírbogdány SE igazolt versenyzőiként az alább "szűrőkön" kellett átesni.
1. Kiskörzeti torna: Demecserben 2x (Demecser, Kék, Gégény, Nyírbogdány). Az innen
kiválasztott gyerekek kiskörzeti válogatottak lettek.
2. Alközponti torna: Baktalórántházán (Demecser, Baktalórántháza, Ramocsa és Napkor
körzet) A legjobbak alközponti válogatottak.
3. Megyei torna: Fehérgyarmaton vagy Záhonyban (6 alközponti válogatott) megye válogatottak lettek a legjobbak.
4. Keleti Régiós torna: Debrecenben, Szolnokon vagy Nyíregyházán (Hajdú, Szolnok,
Szabolcs megye).
5. Keleti Régiós válogatottak lehettek a legügyesebbek.
Nyírbogdány az U7, U9 és az Ull-es korosztályban indult (6-11 évesig) kb. 50 fővel a kiskörzeti tornán. Innen általában 20 fő továbbjutott az alközponti tornákra, 10-12 fő alközponti
válogatottként a megyei döntőbe került.
Megyei válogatottak lettek a következők: Németh Szabolcs (95), Mihalovics Márkó (97),
Molnár Zsolt (98), Horváth Csaba (98), Németh Ádám (2000) és Oroszi István (2000).
Keleti Régiós válogatott lett Németh Ádám és Oroszi István.
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Ifjúsági csapatunk pár évvel ezelőtt megnyerte a megyei Ill. osztály nyíregyházi körzet bajnokságát.
Az utóbbi 15 év alatt ez volt a legnagyobb sikere az egyesületnek.
A másik nagyszerű eredmény a közeljövőben (2005-2006-os bajnokság) született, hiszen dobogóra került a felnőtt csapat. Idáig 3-szor lettünk IV.-ek és végül sikerült a hőn áhított érem.
Mindkét csapat edzője Csire Sándor volt.
A másfél évtbed kiemelkedő labdarzígói:
Lisovszki János, aki edzőként és játékosként is szívügyének tartotta a csapatot.
Lukács László 15 év alatt ő szerezte a legtöbb gólt.
Részükre szerveztünk búcsúmérkőzéseket, mely azt mutatja, hogy az aktuális csapatok tagjai
is egyetértenek a véleményemmel. Nagyon sok tehetséges játékos található a Nyírbogdány
SE-ben. Reméljük, hogya legkisebbektől a felnőttekig bizonyítani is tudják a képességeiket
és valóra váltják reményeinket.
SZABA DIDŐSPOR T
5 éve szabadidő szakosztály keretein belül szerveződnek a táborok, kirándulások és a sportnapok. Azóta sokkal szervezettebb és színesebb programokat lehet megvalósítani. Igaz előtte is
számos helyen megfordultak a kiránduló gyerekek és felnőttek:
- gyerek táborok helyszínei: Lónya, Szatmárcseke, Bózsva többször, Bükkszentkereszt
- sítáborok Szlovákiába: Domosa, Storpkov, Regetovka, ZIatnik, Bártfa
Mégis az utóbbi 5 évben lettek rendszeresek a táborok, kirándulások. Jártunk a felnőttekkel
többször a Tátrában, a Zemplénben, a Bükkben és a Mátrában. Gyerekekkel táboroztunk 5ször a Balatonon (Balatonszemes
2x, Balatonboglár,
Balatonszárszó
2x) 3-szor
Tiszavasváriban, 2-szer Sárospatakon.
A "Kihívás Napján" újra aktívak vagyunk évek óta. Több falunapon próbáljuk változatos
programokkal mozgásra bírni a kicsiktől a nagyokig a lakosságot. Különböző tomákat szerveztünk pl. foci, tollaslabda, kosárlabda, ping-pong, sakk, lábtenisz.
2006. év őszi-téli programjai:
részt vettünk a Világ Gyalogló Napon (Tokaj)
kirándultunk a Mátrába
Mikulás Kupa három korcsoportban eredmények:
1.

Ovis Mikuláskupa
1.
2.
3.
4.

hely:
hely:
hely:
hely:

Nyíregyháza Napsugár Óvoda
Nyírbogdány
Kemecse
Kótaj

Gólkirály: Oroszi István (20 gól- Nyíregyháza apsugár Óvoda)
Legtechnikásabb játékos: émeth Ádám - Nyírbogdány
II.

Mikuláskupa 1. korcsoport ('98- '99 szűletésűek)
1.
2.
3.
4.

hely:
hely:
hely:
hely:

Kölyök FC-I.
Kölyök FC-II.
Nyírtura
Nyírbogdány
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Gólkirály: Dankó Dávid (10 gól- Kölyök FC-II.)
Legtechnikásabb játékos: Milotai Márk - Nyírtura
III

Mikuláskupa 11. korcsoport ('96- '97-es születésűek)
1.
2.
3.
4.
5.

hely:
hely:
hely:
hely:
hely:

Nyírbogdány
Sóstóhegy
Nyírtura
Kölyök FC-I.
Kölyök FC-II.

Gólkirály: Balogh Ákos (12 gól- Sóstóhegy)
Legtechnikásabb játékos: Gulyás Imre - Kölyök FC-II.

nyírbogdányi

óvoda "Süni csoport" csapata

Az év végét hagyományosan focitornával (Karácsony Kupa) és szilveszter előtti lábten isz tornával fejezzük be.
Szervezés alatt áll egy sítábor (Ruzbachy) és egy úszótanfolyam (Arany János Gimnázium).
Jövőre több kisebb kerékpár túrával szeretnénk felkészülni a Balaton ,,körbetekerésére".

15

Megyei lll. osztály Nyíregyházi csoport Felnőtt Őszi végeredmény
Sportegyesűlet
MSZAM
GY D V RG KG
13
13
Nvirpazonv
SE
12 O 1 46
1
13
13
II 1 1 40
2 Napkor Sli
13 ----- 7 4 2 34
20
3 NagycserkesziJ?C
13
20
7
1
5
27
4 ljyírbogdány
---,
37
~ Tiszaeszlár _ __
13
7 1 5 34
6 Ramocsaháza
13
6 2 5 29 -25
>--~Vasmegyer
13
5 4 4 - 27 - 21
8 Gávavencsellő
13
5 2 6 27 -23
9 Bashalom
13
4 3 6 23
31
Tiszate-le-k-------1-3------4-27

~o

33 31

m

Geszteréd
_12_Nyírte_'t_SE_
13 Tiszadob
14 Tura-Ring SZSK

13
13
13
13

3
2
1
1

5 5
1 10
4 8
2 10

GK PSZ
33
36
27
34
14
25
7
22
-3
22

-~=m
6
4
-8

19
17
15

L 141

23
- --26 ---3
19 - 49- -3016
40 ----24
-19 48
-29

1~
7
7
5

Megyei Ill. Osztály Nyíregyházi csoport Ifjúsági Őszi végeredmény
,
Spo~_es_it_·le_t
~mocsaháza
SE.
I 2 Tiszadob
l 3Jjyírpazony
4 Gávavencsellő SE
5 Na'p'kor
6 Tiszaeszlár
r7 Vasmegyer*
I 8 Geszteréd
9 Nagycserkesz
10 Nylrbogdány
II Bashalom SE
12 Tura-Ring SZSK
13 Tiszatelek SE
14 Nvirtét SE
----

M_S_Z_A_M
__

--

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

G_K_P_S_Z_
10 1 2_68 _14
54
31
9 --1 3 42
23
19
28
8 4 1 45
15
30
28
7 3 3 33
14
19
-----; 24
7 3 3 41
24
17
24
6 3 4 31
26
521
----'
7 3 3 50
39
11
20
6 2 5 41
22 -- 19
20
--3
6 1 6 36 --39
11
5 4 4 33~- 22
---10
39
10
3 1 9 29
-30
2 O 11 16 46
~6
64
-41
1 2 10 23
5
---<
107 -101
O O 13
6 -----O

G_Y_D__ V_R_G __ K_G
__

A Nyírbogdányi Sport Egyesület december 28-án (csütörtök) 17.00 órától nyílt közgyűlést
tart a Művelődési Ház nagytermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az egyesületünk nevében kívánok minden kedves nyírbogdányi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Oroszi István
elnök
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.
Készült: Fuzyon Nyomda
Nyíregyháza 2006.
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