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Önkormányzat fejlesztési elképzelései
 Katasztrófavédelmi szolgáltató ház
létrehozása
A Szatmári u. 3. szám alatt található épület
felújításával és bõvítésével a helyi önkéntes tûzoltóság és polgárõrség szakmai
tevékenységének ellátását, a szükséges
képzések tanfolyamok lebonyolítását szolgáló bázis kialakítását tervezzük.

A 2014-2020-as európai uniós tervezési
idõszak forrásainak felhasználására a
település- és helyi gazdaságfejlesztésre
meghatározott keretek figyelembevételével önkormányzatunk az alábbi projekteket nyújtotta be a támogató szervekhez.
A TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra a "Zöld város kialakítása Nagyecseden" címmel nyújtottunk be projektet. A 391 millió forint összköltségû
fejlesztés keretében az alábbi projektelemeket terveztük:
 Városi mûvelõdési ház energia-hatékonyság központú rehabilitációja és
konferenciateremmel való bõvítése
A projektelem keretében a mûvelõdési ház
és könyvtár épületének utólagos homlokzati, födém és talajnedvesség elleni
szigetelését, tetõszerkezetének felújítását,
külsõ nyílászáróinak a cseréjét, illetve a
megnövekedett közösségi igények kielégítése céljából konferenciateremmel való
bõvítését tervezzük.

 Városi sporttelep környezetének zöldfelületi fejlesztése, játszótér megújítása
A projektelem a fejlesztendõ zöldterület
minõségi használatát segítõ utcabútorok
beszerzésére, a sporttelep használatát
segítõ belsõ útvonalak, sétányok kialakítására, a játszótér bõvítésére, megújítására
irányul.
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programhoz kapcsolódó Barnamezõs
területek rehabilitációja - TOP-2.1.1-15
kódszámú felhívás keretében benyújtásra
került a "Városi piac létrehozása Nagyecseden" projekt. A 100 millió forint
összköltségû program keretében termelõiés kereskedõi piac létrehozását tervezzük
a régi kenyérgyár helyén, a Vasút u. 7.
szám alatt. Az ingatlanon belül kialakításra kerül bruttó 323,92 m2 alapterületû, egy
légterû, fedett, nyitott, 36 db árusító asztallal rendelkezõ piactér. A piac mûködéséhez szükséges személygépkocsi
parkoló igény az épület keleti oldalára
saját telken megvalósuló 9 db új parkolóval kerül kielégítésre. A tervek szerint
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként
megtörténik a barnamezõs területet magába foglaló telektömb (Kölcsey utca és

Vasúti átjáró közötti szakasz) elõtti nyílt
csapadékvíz elvezetõ árok lefedése.

A TOP-1.1.1-15 kódszámú intézkedésre
benyújtott, 116 millió 500 ezer forint
összköltségû, "Iparterület fejlesztése
Nagyecseden" elnevezésû projektünk keretében tervezett beavatkozások:
 Külterületi iparterület fejlesztés:
A projektelem Nagyecsed Déli részén, a
Regionális Hulladéklerakó közelében található iparterület 0176/11; 0176/12;
0176/13 és 0176/14 helyrajzi számú ingatlanjain valósul meg. A fejlesztés a terület
ipari hasznosításához elengedhetetlen alap
infrastrukturális feltételek biztosítására
irányul. A program áram-, és ivóvíz ellátás
kiépítését, a terület megközelíthetõségét
biztosító útcsatlakozás megépítését, belsõ
út és parkolók kialakítását és kerítés építést tartalmaz.
 Belterületi iparterület fejlesztés:
A tervezett beruházás a Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Kft.
telephelyén valósul meg. A fejlesztés a
2681/1 és 2681/2 helyrajzi számú ingatlanokat egyaránt érinti.
A projektelem megvalósítása során az irodaépület hõtechnikai rekonstrukciója és
energetikai fejlesztése kerül elvégzésre. A
lábazaton és külsõ határoló falakon homlokzati hõszigetelõ rendszer készül, továbbá a homlokzati nyílászárók cseréje
történik korszerû, fokozott légzárású mûanyag nyílászárókra.
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A telephelyen lévõ munkagépek szakszerû
tárolásához új géptároló szín épül, fedettnyitott kivitelben.
Telephelyen belül új szilárd burkolatú
belsõ út, továbbá a térkõ gyártás és tárolás
érdekében 80m2 beton burkolat kerül
kialakításra.
A telephely keleti oldalán található rossz
mûszaki állapotú mûhely bontásra kerül és
helyén új, acél szerkezetû, szociális
blokkal rendelkezõ mûhelyszárny épül. A
szociális blokkban öltözõ, zuhanyozó és
WC helyiségek kapnak helyet. A meglévõ
tárolóépületek új tetõfedést kapnak. A
homlokzati vakolat javításra kerül és új
kõporos felületképzés készül. A telephely
körül új, táblás ipari kerítés épül.
A Vidékfejlesztési Program keretében
meghirdetett, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú,
Településképet meghatározó épületek
külsõ rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerûsítés címû intézkedésre az "Életmódház és sportöltözõ
energia-hatékonyság célú megújítása"
elnevezéssel nyújtottunk be projektet. A
közösségi funkciót ellátó létesítmények
fejlesztését szolgáló program keretében az
Árpád u. 7. szám alatti Életmódház hõtechnikai adottságainak javítása érdekében
az épület homlokzati nyílászáróinak részleges cseréjét, a födém hõszigetelését,
tetõfedésének cseréjét, fûtéskorszerûsítést,
illetve energia-megtakarítás céljából napelemes rendszer telepítését tervezzük.
Szintén a hõveszteség csökkentése, ezzel a
fenntartási költségek mérséklése érdekében a sporttelepen található sportöltözõ
nyílászáróinak cseréje, homlokzati és
födémszigetelése tervezett. A projekt
összköltsége 49 millió 445 ezer forint.
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Szintén a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
intézkedésére került benyújtásra a Nagyecsedi Óvoda Vasút utcai székhelyépületének külsõ felújítása és energiahatékonyság célú fejlesztése elnevezésû,
43 733 860 Ft összköltségû projekt. Az
óvodaépület akkut problémája a beázás,
melyet a korszerûtlen lapos tetõ okoz. A
központi óvoda székhelye földszintes,
tégla falazatú, vasbeton födémgerendás
épület, melyre a fejlesztés keretében
hagyományos tetõszerkezet kerül, cserepes lemezfedéssel. A tervezett felújítás során az elhasználódott rossz állapotú nyílászárók cseréje is megtörténik, korszerûbb, fokozott légzárású, mûanyag, hõszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre. A
homlokzatok hõszigetelõ rendszert kapnak, illetve megtörténik az épület külsõ
festése is. A projektben kiemelt szerepet
kapott a megújuló energiaforrás hasznosítása, villamos áram elõállítása érdekében
napelemrendszer telepítése történik.
TOP- 4.3.1.-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja címû intézkedésre benyújtott "Maj dur po drom - Tovább az
úton - Nyugati szegregátum szociális
városrehabilitációja" elnevezésû 143
000 000 Ft összköltségû projekt során az
alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
 Önkormányzati bérlakás kialakítása
Kötelezõen megvalósítandó eleme a programnak a lakófunkciót erõsítõ tevékenységek végrehajtása. Ennek érdekében
a Lutheránus utca Vasút út felõli sarki
ingatlanán lévõ, jelentõsen leromlott
mûszaki állapotú lakóépület hasznosításával 2 db szociális bérlakás kialakítását tervezzük. A lakások földszint + tetõtér

beépítéssel, 84,24 és 85,91 m2 hasznos
alapterülettel kerülnek kialakításra.
 Térfigyelõ rendszer kiépítése
A leromlott városi területek közbiztonságának javítása érdekében a Vasút utcán, a
tervezett szociális bérlakás környezetében
és a Síp utcai közösségi ház környezetében térfigyelõ rendszer kerül kialakításra.
 Vasút utca rekonstrukciója
A biztonságos és zavartalan közlekedés
megteremtése érdekében 858,3 fm hoszszan járda felújítása tervezett a Vasút utca
észak-keleti oldalán, a településhatár és a
Kölcsey Ferenc utca közötti szakaszon,
elõsegítve ezzel a közszolgáltatások jobb
elérhetõségének feltételeit.
Szintén a Vasút utca észak-keleti oldalán
lévõ nyílt csapadék elvezetõ árok helyett
608 fm zárt csapadék elvezetõ rendszer
készül, mely az út dél-nyugati oldalán lévõ
nyílt árokba kerül bekötésre.
 Közösségi ház (Síp utca 7) udvarrendezése
A Nagyecsed, Síp utca 7. szám alatti ingatlanon 20m2 alapterületû üvegház és 20m2
alapterületû kerti szerszám tároló épület
kerül kialakításra. Elõbbieken túl megépül
egy labdajátékok játszására alkalmas többfunkciós sportpálya és egy játszókert. A
projektelem keretében megtörténik az
ingatlan körbe kerítése.
Az említett projektek Közremûködõ Szervezetek általi formai és jogosultsági
ellenõrzése megtörtént, mindegyik befogadásra került. Jelenleg a tartalmi értékelések zajlanak.
Cziberéné Szûcs Anikó
településfejlesztési szakértõ

Az önkormányzat hírei
Országos népszavazással kapcsolatos tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2016.
október 2. (vasárnap) napjára országos
népszavazást tûzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
"Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyûlés hozzájárulása nélkül is
elõírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?"

Választási Szervek:
Az országos népszavazás során Nagyecseden Helyi Választási Iroda mûködik.
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a választással összefüggõ jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.
A Nagyecsed Helyi Választási Iroda
Címe: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32., telefonszáma: 44-545-000, e-mail címe: jegyzo@nagyecsed.hu , vezetõje: dr. Bölcsik
István jegyzõ

A szavazás napján Szavazatszámláló
Bizottságok mûködnek. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) és a szavazókörök helye Nagyecseden:
001.számú szavazókör, Általános Iskola,
Nagyecsed Rákóczi utca 12.,
002.számú
szavazókör,
Szatmári
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, Nagyecsed, Rákóczi utca 104/a.
003.számú szavazókör, Óvoda, Nagyecsed, Wesselényi utca 2.
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004.számú szavazókör, Óvoda, Nagyecsed, Vasút utca 10.
005.számú szavazókör, Mûvelõdési Ház,
Nagyecsed, Vasút utca 2.
006.számú szavazókör, Általános iskola,
Nagyecsed, Rózsás utca 1.
A települési szintû lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok szavazására kijelölt
szavazókör a 001. számú szavazókör. Itt
szavazhatnak azok a választópolgárok,
akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban ("lakcímkártya") csak településnév szerepel lakcímként, közterület
azonban nem.
Névjegyzék:
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2016.
augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítõ megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. Az
értesítõket 2016. augusztus 15-ig postai
úton kézbesítik a választójogosultak számára.
A Helyi Választási Iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri
névjegyzékbe
történt
felvételérõl azt a választópolgárt, aki
2016. augusztus 5-ét követõen kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
A választásra összeállított szavazóköri
névjegyzék 2016. szeptember 30. 16.00
óráig a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalban (Nagyecsed, Árpád u. 32.) tekinthetõ meg. A névjegyzékbõl való kihagyás,
törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2016. szeptember 30. 16.00 óráig
lehet kifogást benyújtani.
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol,
de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezéssel szavazhat más településen. Nem papír alapú igazolás kerül
kiadásra, hanem a választópolgár köz-
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vetlenül felkerül az érintett szavazókör
névjegyzékébe. Az átjelentkezési kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 30.án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár 2016. szeptember 30-án
16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Aki külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségein és fõkonzulátusain
szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a helyi választási
irodánál.
Az átjelentkezés és a külföldön történõ
szavazás a lakóhely szerint illetékes
jegyzõtõl kérhetõ személyesen, vagy ajánlott levélben, vagy a www.valasztas.hu
honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció
esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de egészségügyi
állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet a szavazás napja elõtt a Helyi Választási
Irodától, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) anyja nevét,
e) személyi azonosítóját,
f) a szavazókör területén lévõ tartózkodási
helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri,
ha az a magyarországi lakcímétõl eltér,
valamint
g) mozgóurna-igénylésének okát.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének:
a) legkésõbb 2016. szeptember 30-án
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szava-
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zóköri névjegyzékében szerepel, vagy
b) 2016. október 2-án, legkésõbb 15.00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely igényelhetõ a helyi választási irodánál.
Szavazás:
Szavazni 2016. október 2-án 6.00 órától
19.00 óráig lehet személyesen a választási
értesítõben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ kérdés alatti körbe tollal
írt két, egymást metszõ vonallal lehet. A
lehetséges kétféle válasz (igen/nem) közül
csak az egyikre lehet érvényesen szavazni.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel, és igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy
személyi azonosítóját. Szavazni kizárólag a személyazonosságot igazoló érvényes igazolvány (személyazonosító
igazolvány vagy útlevél, vagy vezetõi
engedély) és a lakcímet igazoló érvényes
okmány (lakcímkártya) bemutatásával
lehet, ezért kérjük, hogy a választópolgárok ellenõrizzék okmányaik érvényességét, és idõben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzésérõl.
Azt a választópolgárt, aki a szavazás során
nem tudja a fenti érvényes okmányokkal
igazolni személyi azonosságát és lakcímét, azt a szavazatszámláló bizottság a
szavazástól visszautasítja.
Az országos népszavazással kapcsolatos
további információk elérhetõk a
www.valasztas.hu weblapon, továbbá
Nagyecsed Város honlapján (www.
nagyecsed.hu) , vagy a Helyi Választási
Irodánál.
Dr. Bölcsik István
Helyi Választási Iroda vezetõje

Ebtartási tájékoztató
Sajnálatos esemény miatt került Nagyecsed az országos hírekbe. 2016.
májusában életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy 85 éves férfit Nagyecsedrõl, miután két kutya rátámadt és
összemarcangolta. Az idõs férfi maradandó károsodást szenvedett.
Ez a tragikus eset ismét arra hívja fel a
figyelmet, hogy az ebtartás felelõsséggel
jár. Aki úgy dönt, hogy ebet tart, annak
tudnia kell, hogy az ebtartás azzal jár,
hogy bizonyos szabályokat be kell tartani,
továbbá számolnia kell azzal is, hogy a
szabályok betartása költségekkel is jár.

Jelen tájékoztatóban a legfontosabb szabályokra kívánom felhívni minden ebtartó
figyelmét, kérve azt, hogy ezeket a szabályokat minden kutyatulajdonos tartsa be!
1. Az állattartónak rendelkeznie kell a
kötelezõ immunizálásra (azaz védõoltásra) vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal. Amenynyiben az állat új tulajdonoshoz kerül,
részére e dokumentumokat át kell adni,
illetve tájékoztatni kell az állat fajáról
(fajtájáról), - ha ismert - az egyed nemérõl
és koráról, továbbá az egyed tartásához
szükséges minimális ismeretekrõl.

2. A kedvtelésbõl tartott állatot (így a
kutyákat) úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetõvé tegye annak természetes
viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az
állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az
ember biztonságát.
3. Az állattartó gondoskodni köteles az
állat megfelelõ és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
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4. Belterület közterületén - kivéve az
ebek futtatására kijelölt területet - ebet
csak pórázon lehet vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával
ne veszélyeztethessen.
5. 2013. január 1-tõl, minden négy
hónaposnál idõsebb kutyát kötelezõ
transzponderrel - azaz mikrochippel megjelölni. Mindennemû változást (az
ebtartó személyében bekövetkezett változást, az eb tartási helyének változása, az
eb elpusztulása) 8 napon belül be kell
jelenteni a hatósági állatorvosnál.
6. Minden ebtartó köteles bejelenteni az
állatorvosnak, ha állata a 3 hónapos kort
elérte.
7. Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet
- a tudományos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az
állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30
napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon
belül,
ac) ezt követõen évenként;
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenõrzõ állat-
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egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy az oltási könyvet a közterületen az
ebre felügyelõ személy magánál tartsa az
oltás érvényességének bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv
pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés
g) pontjában leírtak szerint az oltás során
közremûködni.
8. Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel - azaz mokrochippelmegjelölt eb oltható.
9. Különös szabályok vonatkoznak a
veszélyes ebekre. Az állatvédelmi hatóság
az ebet egyedileg veszélyesnek minõsítheti, amennyiben
a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minõsítés e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy
b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota
alapján feltételezhetõ, hogy az embernek
fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek
minõsítésével hárítható el.
Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által
egyedileg veszélyesnek minõsített eb. A
veszélyessé minõsítési eljárásba be kell

vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértõt. Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott
engedéllyel, a törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és
transzponderrel -azaz mikrochippel- megjelölve tartható.
10. A szabályok betartását az állategészségügyi hatóság ellenõrzi. Állategészségügyi hatóság a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának megyei
igazgató fõállatorvosa, illetve a megyei
kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
hivatala vezetõje (járási fõállatorvos),
hatósági állatorvosa, továbbá az állami
feladat elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos.
A szabályok megszegõivel szemben bírságot szab ki az állategészségügyi hatóság,
illetve az olyan súlyos esetekben, mint ami
májusban Nagyecseden történt, akár büntetõeljárás is indulhat, és büntetõjogi
felelõsségrevonás történhet, ha bebizonyosodik, hogy az eb tulajdonosa
megszegte az ebtartásra vonatkozó szabályokat.
Minden kutyatulajdonost nyomatékosan
kérek a felelõsségteljes ebtartásra!
Dr. Bölcsik István
jegyzõ

Tájékoztató a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségrõl
A talajterhelési díjat a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
(továbbiakban: Ktd.) írta elõ. A törvény
felhatalmazása alapján Nagyecsed Város
Képviselõ-testületének rendeletet kell
alkotnia a talajterhelési díjról. A rendelet
megalkotása nem lehetõség az önkormányzat számára, hanem törvényi
kötelezettség, mégpedig azon oknál fogva,
hogy elkészült és üzemel a szennyvízhálózat Nagyecseden. A képviselõ-testület
e törvényi kötelezettségének eleget téve
megalkotta a talajterhelési díjról szóló
12/2016.(VII.22.) önkormányzati rendeletet, amely 2016. szeptember 1. napján
lép hatályba.
Díjfizetési kötelezettség:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt
a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá
és helyi vízgazdálkodási hatósági illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi

zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
engedélyezett egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.
Egyszerûen fogalmazva tehát a talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden
olyan ingatlantulajdonost terhel, akinek
ingatlana elõtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, azonban úgy dönt, hogy erre
nem köt rá. Amint e tájékoztatóból kiderül, a talajterhelési díj jóval drágábbá teszi
a felhasználó számára a szennyvízkezelést, ezért minden ingatlantulajdonos
elemi érdeke, hogy rákössön a szennyvízhálózatra.
Talajterhelési díj alapja:
A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség, ami 2 módon állapítható meg:
1. a legegyszerûbb az az eset, amikor a
közszolgáltató, azaz a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. (a továbbiakban:

TRV.) által szolgáltatott vízrõl van szó.
Ebben az esetben a vízmérõk által mért víz
mennyisége lesz a talajterhelési díj alapja.
2. egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége lesz
a talajterhelési díj alapja.
A díjat a fentiek szerint felhasznált víz
mennyisége alapján kell megfizetni. A felhasznált víz mennyiségét a TRV által
kibocsátott számlákkal kell igazolni. A
díjfizetési alap két esetben csökkenthetõ:
1. a locsolási célú felhasználásra igénybe
vett víz mennyiségével. Itt csak a május 1szeptember 30 közötti idõszak vehetõ figyelembe. A locsolási célú felhasználást a
TRV által kibocsátott számlával kell igazolni, és a locsolási célú felhasználás
maximum a felhasznált víz mennyiségének 10%-ig vehetõ figyelembe.
2. csökkenthetõ a díjalap a szennyvíztárolóból elszállított, a TRV által munkalapokkal illetve számlákkal igazolt
szennyvíz mennyiségével. Ez azokra az
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ingatlantulajdonosokra vonatkozik, akik
részben vagy egészben a háztartásukban
keletkezõ szennyvizet zárt szennyvíztárolóban gyûjtik. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a zárt szennyvíztárolók
engedélykötelesek (72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet)! Ennek oka az, hogy csak
olyan mûszaki megoldású szennyvíztároló
használható az ingatlanokon, amelybõl a
szennyvíz nem tud elszivárogni. Tehát az
ingatlantulajdonosnak ezekben az esetekben nem csak azt kell igazolnia számlákkal, hogy a gyûjtött szennyvizet kiszippantatta és elszállíttatta, hanem egy
esetleges ellenõrzés során azt is, hogy az
ingatlanán lévõ szennyvízszikkasztó zárt
rendszerû, azaz szivárgásmentes.
Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,Ft/m3. Ezt a díjat nem az önkormányzat, és
nem a közszolgáltató állapította meg,
hanem a talajterhelésrõl szóló törvény.
Már önmagában ez a díj is többszöröse
annak a díjnak, amit a TRV alkalmaz mindazoknál, akik a szennyvízhálózatra rákötöttek (a TRV által alkalmazott szennyvízdíj áll egy 168.-Ft-os alapdíjból, és egy
351.-Ft/m3 díjból, így összesen 1 m3 víz
esetén a TRV által alkalmazott díj 519.-Ft,
10 m3 víz esetén 3.678.-Ft).
Ugyancsak a törvény területérzékenységi
szorzót is megállapít annak alapján, hogy
az adott település a felszín alatti vizek
állapota szerint mennyire érzékeny területen fekszik. Nagyecsed a 27/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny
területen lévõ település, így szorzószáma
1,5. Mindez azt jelenti, hogy az 1.200.Ft/m3 összegû talajterhelési díjmértéket
1,5-el kell felszorozni, és így kapjuk meg
a talajterhelési díj tényleges mértékét, ami
tehát 1.800.-Ft/m3. Ismét emlékeztetni kell
arra, hogy aki ráköt a szennyvízhálózatra,
az a TRV által alkalmazott 351.-Ft/m3 díjjal számolhat, ami ötöde a talajterhelési
díjnak!
A díjmértéket a megállapított díjalap, az
egységdíj, valamint a területérzékenységi
szorzó szorzata határozza meg.
Mentességek talajterhelési díjfizetés
alól:
A képviselõ-testület által megalkotott helyi rendelet 4 esetben biztosít mentességet
a díjfizetés alól:
1. Mentes a talajterhelési díj megfizetése
alól 2016. december 31-ig az, aki a
megépült és mûszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára 2016. december 31-ig ráköt.
A mentesség abban az esetben illeti meg a
felhasználót, ha vállalja, hogy 2016.
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december 31-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti, és
erre vonatkozóan az Önkormányzattal
2016. évben szerzõdést köt, továbbá vállalja, hogy a közcsatornára rákötés elmulasztása esetén a 2016. évre számított talajterhelési díjat az adózás rendjérõl szóló
törvényben meghatározott késedelmi
pótlékkal növelten, egy összegben megfizeti. Azok az ingatlantulajdonosok tehát,
akik eddig még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, legkésõbb 2016. december
31-ig kapnának lehetõséget a rákötésre
úgy, hogy ne kelljen talajterhelési díjat
fizetniük. Akik e határidõ után kötnek rá a
szennyvízhálózatra, azok a rákötés idõpontjáig talajterhelési díjat fizetnek.
2. Mentes a talajterhelési díj megfizetése
alól a felhasználó a TRV által igazolt,
külön órával (fõmérõ vagy almérõ) mért
kerti csapon és tûzi vízmérõn keletkezett
vízfogyasztása után.
3. Mentes a talajterhelési díj megfizetése
alól a felhasználó az igazoltan technológiai célú, külön mérõórával mért vízfogyasztása után.
4. Mivel nem kell bevallást tenni azoknak,
akiknek az ingatlanába az ivóvíz nincs
bekötve, így értelemszerûen õk is mentesek a talajterhelési díj fizetése alól.
Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése:
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítani, bevallani (önadózás) a
tárgyévet követõ év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék
megfizetésére kötelezettek. A talajterhelési díjat két egyenlõ részletben, március 31-ig illetve szeptember 15-ig kell
megfizetni.
Elsõ ízben tehát 2017. március 31-ig kell
az adóbevallást benyújtani és a talajterhelési díjat két egyenlõ részletben 2017.
március 31-ig illetve 2017. szeptember
15-ig megfizetni a 2016. évi vízfogyasztás
alapján. Ha a kibocsátó több ingatlannal
vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles
benyújtani.
A díjfizetési kötelezettség évközi
keletkezése és megszûnése (csatorna
hálózatra történõ rá- illetve lecsatlakozás,
vízfogyasztás keletkezése, megszûnése)
esetén a változással érintett (elõzõ és új)
kibocsátónak a tárgyévet követõ év március 31-ig kell bevallását benyújtani és az
ennek megfelelõ részarányos díjat megfizetnie.
A képviselõ-testület által megalkotott
helyi rendelet szerint mentesek a talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól azok
a fogyasztók, ahol vízmennyiség mérõ
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nincs, mert az ingatlan nincs rákötve az
ivóvízhálózatra. Tehát azok az ingatlan
tulajdonosok, akiknek az ingatlanán nincs
bevezetve az ivóvíz, azok mentesek a
bevallási, és így értelemszerûen a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.
Végezetül néhány példán keresztül bemutatjuk, hogy hogyan alakul a szennyvízkezelés díja az egyes esetekben.
Példa:
a) Egy háztartás havi vízfogyasztása 10
m3. Ebben az esetben az éves vízfogyasztás 120 m3 (12 X 10 m3). A fizetendõ
éves talajterhelési díj 216.000.-Ft (120 m3
X 1.200.-Ft egységdíj X 1,5 területérzékenységi szorzó). Március 31-ig
befizetendõ a talajterhelési díj elsõ fele,
azaz 108.000.-Ft, míg szeptember 15-ig
befizetendõ a talajterhelési díj második
fele, azaz 108.000.- Ft.
b) Tételezzük fel, hogy az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett szennyvizet teljes egészében kiszippantatja, és
elszállíttatja. Ebben az esetben évi 120
m3-es vízfelhasználás mellett legalább 100
m3 szennyvize keletkezik, amit ki kell
szippantatnia a szennyvíztároló aknából.
Jelenleg 1 m3 szennyvíz szippantási költsége 1.016-Ft/m3, tehát ebben a példa
szerinti háztartásban a szippantási költség
101.600-Ft (100 m3 X 1.016-Ft/m3 szippantási díj). Mivel az éves 120 m3-es
vízfelhasználásból 100m3 szippantását
tudta igazolni a felhasználó, a fennmaradó
20 m3 után talajterhelési díjat kell fizetnie,
ami 36.000.-Ft. Így mindösszesen éves
szinten a szennyvízdíj ebben az esetben
137.600-Ft (101.600-Ft szippantási költség + 36.000.-Ft talajterhelési díj)
c) Ha az ingatlantulajdonos rákötött a
szennyvízhálózatra, akkor ugyanekkora
vízfogyasztás mellett az éves szennyvízdíja csak 44.136.-Ft (12 X 3.678.-Ft), ráadásul ezt az összeget nem két részletben,
hanem havi 3.678.-Ft összegben, a TRV
által kibocsátott számla alapján fizeti meg.
Összegezve tehát: aki a megépített
szennyvízhálózatra nem köt rá, annak azzal kell számolnia, hogy a szennyvízköltsége legalább 3-5 szöröse lesz azokhoz
képest, akik rákötöttek a rendszerre, ezért
minden olyan ingatlantulajdonost, aki még
nem kötött rá a közcsatornára, arra bíztatunk, hogy ezt mielõbb, legkésõbb 2016.
december 31-ig tegye meg! Akik ezt
elmulasztják, azok 2016. szeptember 1
hatállyal talajterhelési díjat lesznek kénytelenek fizetni.
Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyzõ
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Szépkorúak köszöntése

Kovács Lajos polgármester köszöntötte a
90. életévét betöltött Tarcsa Gyuláné
Nagyecsed Szatmári u. 24. szám alatti ,
valamint Tarcsa Sándor Nagyecsed
Szigetköz 29. szám alatti lakosokat.
Mindketten megkapták a központilag kül-

dött, Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt emléklapot és Nagyecsed Város Önkormányzatának ajándékkosarát.

Kovács Lajos
polgármester
Sarkadi Gusztáv Andrásné

Az ünnepelteknek jó egészséget és nagyon
boldog, hosszú életet kívánunk!

Fotó: Tóth Tamás Gergõ

Bölcsõdés hírek

1852.április 21-én nyílt meg hazánkban
Pesten az elsõ magyar bölcsõde. Ennek
emlékére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben hivatalosan is a
bölcsõdék napjává nyilvánította ezt a
napot. A 15/1998.NM.rendelet módosításában foglaltak alapján nevelés-gondozás nélküli munkanappá vált, hogy
méltóképpen ünnepeljünk, emlékezhessünk azokra az elõdeinkre akiknek
köszönhetjük, hogy létrejött országunkban
ez az ellátási forma. Ez alkalomból az idén
Tiszavasváriban - a bölcsõdevezetõ
meghívására - együtt ünnepeltük ezt a
napot. Az emelkedett hangulatú ünnepség
után egy szakmai elõadáson vettünk részt.
Gállné Gróth Ilona az ELTE Forrai Katalin
Díjas zenepedagógusa - akinek ez irányú

tevékenysége nemzetközileg is elismert, Õ
a Ringató szülõanyja- tartott elõadást. A
bölcsõdés korú kisgyermekek zenei
neveléséhez kaptunk nagyon sok értékes,
használható ötletet. Mindnyájunk számára
felejthetetlen élmény volt a játék a hangokkal, Ilona elõadásában.
Május elsõ hétvégéjén az édesanyákat,
nagymamákat köszöntöttük az itt tanult
kedves versikékkel és közösen készített
ajándékokkal kedveskedtünk,köszöntük
meg gondoskodásukat és együttmûködésüket.
Május 7-én délelõtt bölcsõde hívogatót
szerveztünk, melyre meghívtuk a szeptembertõl beíratott kicsiket és szüleiket,
akik ismerkedhettek az intézménnyel, az
ellátással és a csoportos kisgyermekne-

velõkkel. Egy jó hangulatú délelõttöt
töltöttünk el együtt. Búcsúzóul ajándékkal
kedveskedtünk a kicsiknek.
Május 27-én gyereknapon, feldíszített
környezetben vártuk az érkezõ gyerekeket, hogy érezzék ez a nap kicsit más,
mint a többi. Zenével, aszfalt rajzolással,
közös tornával telt a délelõtt. Majd az
ünnepi tízórait - ami csokoládés maffin
volt - a teraszon megterített asztaloknál
fogyasztották el. A szülõk elõzetes
megbeszélés alapján du. 3 órakor elvitték
a gyerekeiket, hogy a városi gyereknap
élményeibõl részesülhessenek a legkisebbek is. Köszönet a szervezõknek,
hogy gondoltak ránk is!
Sarkadi Gyuláné
intézményvezetõ
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Ovi híradó
Újra szeptemberben járunk, ami számunkra is egy új nevelési év kezdetét
jelenti. Kedves Olvasók! A hagyományokhoz hûen az elmúlt idõszak óvodai
eseményeirõl néhány gondolatban szeretnék tájékoztatni mindenkit. A tavaszinyári hónapokban is nagyon sok olyan
programot szerveztünk a gyermekek részére, ami különleges élményt jelentett
számukra: séták, kirándulások, ünnepi
rendezvények (anyák napja-évzáró mûsorok, nagycsoportosok búcsúztatása),
tavaszi környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó projektek, események, gyermeknap, buszkirándulás a Nyíregyházi Vadasparkba, a Fábiánházai Lovardába. Idén
sem szakítottuk meg a tradíciót, az óvodások tánccsoportja is részt vett az Ecsediláp Fesztiválon.
A Wesselényi úti óvoda udvarán az Ovifoci Alapítvány által kiírt pályázatnak
köszönhetõen megtörtént egy mûfüves pálya telepítése, ami egy újabb színfoltja az
óvodának. Ehhez kapcsolódóan sikerült
térköves járdával bõvíteni a meglévõ
betonos felületet, amit kerékpározásra is
használhatnak a gyerekek. A nyár folyamán a szükséges takarítási, felújítási
munkálatokat elvégeztük, fogadtunk diák
munkára, közösségi szolgálatra, óvodai
gyakorlatra jelentkezõket, akiknek a mentorálását, tevékenységét az óvoda dolgozói szervezték.
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek számára, hogy õk mindig érdeklõdésüknek és kedvüknek megfelelõen választhassanak. Az óvodapedagógusok
ötleteinek, szervezésének köszönhetõen

kifejezetten izgalmas volt az élet az oviban nyáron is, hiszen reggel mindjárt az
udvaron lehetett kezdeni a játékot, a
pihenésen kívül szinte az egész napot a
szabadban töltötték a gyerekek. Kedvelték
az udvari mozgásfejlesztõ játékokat:
kerékpározást, labdázást, a különbözõ sorversenyeket, zenés tornát, emellett kihasználták az állandó udvari játékszerek adta
lehetõségeket is, mint a hintázás, csúszdázás. Jó szolgálatot tettek az udvari árnyékolók, illetve a fák árnyas lombjai, hiszen
az alattuk elhelyezett kerti asztalaink alkalmat kínáltak a rajzolásra, festésre,
gyurmázásra, kézmûves foglalkozásokra.
Jó idõ esetén a vizezés enyhítette a nyári
meleget, ahol a gyerekek ügyességi, vízi
játékokat játszottak. A homokozókban
remek alkotások, homokvárak készültek
homokból, sárból, a természet adta kincsekbõl, ágakból, gallyakból. Az udvaron
családjátékokkal, szerepjátékokkal a gyerekek átélt nyári élményeiket is eljátszották. Az óvoda dolgozói olyan különleges
elfoglaltságokat is szerveztek a gyermekek részére, mint pl. kirándulás a Shrekparkba, vagy a Közösségi Ház, illetve tó
körüli séta, játék a játszótéren, kemencében való sütés megismerése, szalonnasütés, táncház, fagylaltozás, állatsimogató. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy
a gyerekek szívesen jöttek az óvodába,
vidáman teltek a napjaik.
Idén ismét két dolgozónk megy 40 éves
munkaviszony elérése által nyugdíjba,
nekik ezúton is jó pihenést, aktív nyugdíjas napokat kívánok, az új nevelési évhez
pedig minden óvodai dolgozónak odaadást, a gyermekekben való sok örömet, a

Ovi foci

Zsákbanfutás

Shrek parki kirándulás
szülõknek, gyermekeknek pedig tartalmas, szép napokat, jó együttmûködést az
elkövetkezendõ idõszakra is.
Kerekes Miklósné

Az általános iskola hírei
Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Anyák napja.
A május nem telhetne el úgy tagozatunkon, hogy ne köszöntenénk az édes-

anyákat és a nagymamákat. Az ünnephez
méltó módon készültek alsós osztályaink a
tanítók irányításával, hogy versekkel,

dalokkal és ajándékkal lepjék meg a számukra legkedvesebb személyeket, az
édesanyákat.
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Gyereknap.
2016. május 27-én, részt vettünk a Városi
gyermeknapi rendezvényen, melyet
Nagyecsed Város Önkormányzatának

támogatásával, a II. Rákóczi Ferenc
Mûvelõdési Ház-és Könyvtár szervezett,
az új, impozáns, Komoróczi úti Közösségi
Ház körül lévõ szabadidõ parkban. Tanu-

Népdalverseny
Sok-sok kaland után ebben a tanévben is
sikerült eljutni diákjainknak a "Tiszán
innen, Dunán túl" Szabolcs-SzatmárBereg megyei népdaléneklési versenyre,
ahol a Füzikék énekegyüttes arany minõsítést, a Tilinkó és Pacsirták énekegyüttes ezüst minõsítést kapott. A Gilicemadár énekegyüttes kiemelt arany
minõsítése az országos döntõbe jutást
jelentette a gyerekeknek, ahol ezüst
minõsítést szereztek. Itt már nem is az
eredmény számított, hanem az a felemelõ,
ugyanakkor fájdalmas érzés, hogy Dancs

Lajos neve, az ecsedi népdalok, az iskola
és a település híre még eljuthatott az
ország szívébe, s hallhatták mások is, milyen kincs birtokában vagyunk. Iskolánk
2006 óta részt vesz az országos döntõn,
ahol a megszerzett kiemelt ezüst és arany
minõsítések igazolják, hogy intézményünk ápolta, õrizte, továbbadta ezt a
kincset.

Utolsó csengõ
A tanévben két kedves kollégának utoljára
szólt a csengõ, akiknek több évtizedes
pedagóguspályán eltöltött, küzdelmes,
sikerekkel és nehézségekkel átszõtt életútja iskolánkban végett ért. Nagyecsedi
gyerekek százait tanították az írás-olvasás,
a számolás rejtelmeire és becsületre.
Demeter Istvánnénak, mindenki Piroska
nénijének és Vágáczki János kollégáknak
eljött a megérdemelt pihenés ideje, amihez
nagyon jó egészséget és hosszú boldog

Gilicemadár ének-együttes tagjai: Szántó
Szilvia, Éva Viktória, Papp Klaudia, Bíró
Zsófia, Verécze Mercédesz, Balogh Patrícia, Papp Eszter, Papp Ádám, Kelemen

nyugdíjas éveket kívánunk, iskolánk valamennyi dolgozója nevében.

lóink változatos programok és kikapcsolódási lehetõségek közül választhattak,
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni
a támogatónak és a szervezõknek.

Sarolta, Sarkadi Panna.
Felkészítõ: Veresné Bulyáki Éva
Labdarúgás
A labdarúgó diákolimpiai versenyeken a
IV. korcsoportos fiúk a területi döntõig
jutottak el. A III. korcsoportos fiú csapatnak a körzeti versengések és a
területi döntõ gyõztes
mérkõzései után sikerült
a megyei döntõig eljutni, ahol nagyon erõs
mezõnyben12 csapatból
az 5. helyen végeztek.

Versenyeredményeink
Papp Ádám 2.osztály (Alapfokú Mûvészeti Iskolánk tanulója)
-"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési
minõsítõ verseny megyei forduló kiemelt
arany minõsítés, országos döntõ ezüst
minõsítés (Gilicemadár népdaléneklõ csoport)
5. évfolyam
Rostás Ramóna 5.b
-Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Helyesírási Verseny megyei forduló 7.
Fehér Bianka 5.c
-Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei
forduló 6. helyezés
Ötvös Róbert 5.c
-Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 1. helyezés

-Tudásbajnokság megyei matematika
verseny 8. helyezés
-Alapmûveleti
Matematikaverseny
megyei forduló 4. helyezés
Papp Eszter 5.c
-Tudásbajnokság Anyanyelvi verseny
megyei forduló 8. helyezés
-Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Helyesírási Verseny megyei forduló 6.
helyezés
-Alapmûveleti Matematikaverseny megyei forduló 6. helyezés
-"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési
minõsítõ verseny megyei forduló kiemelt
arany minõsítés, országos döntõ ezüst
minõsítés (Gilicemadár népdaléneklõ csoport)
Kósa László 5.c

-Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 3. helyezés
Kovács Milán 5.c
-Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 5. helyezés
Verécze Mercédesz 5.c
-"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési
minõsítõ verseny megyei forduló kiemelt
arany minõsítés, országos döntõ ezüst
minõsítés (Gilicemadár népdaléneklõ csoport)
Balogh Patrícia5.c
-"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési
minõsítõ verseny megyei forduló kiemelt
arany minõsítés, országos döntõ ezüst
minõsítés (Gilicemadár népdaléneklõ csoport)
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6. évfolyam
Raffai Patrik 6.a
- Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 1. helyezés
-Alapmûveleti Matematikaverseny megyei forduló 6. helyezés
-MOZAIK matematika verseny országos
döntõ
-Labdarúgó diákolimpia 5. helyezés
Tóth Gábor 6.a
- Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 3. helyezés
-Alapmûveleti
Matematikaverseny
megyei forduló 4. helyezés
-MOZAIK matematika verseny országos
döntõ
-Labdarúgó diákolimpia 5. helyezés
Ötvös Dorina 6.a
- Curie Matematika Emlékverseny területi
döntõ 2. helyezés
-Alapmûveleti
Matematikaverseny
megyei forduló 2. helyezés
-MOZAIK matematika verseny országos
döntõ
Jónás Kristóf 6.a, Sikesdi Máté 6.a,
Szabó Krisztián 6.a, Szabó Szabolcs 6.a,
Tóth Gergõ 6.a, Mogyorósi Bence6.b,
Patály Sándor Lajos 6.c, Bulyáki Béla
6.c, Demeter Sándor Patrik 6.c, Remenyiczki Gábor 6.c - Labdarúgó diákolimpia 5. helyezés
7. évfolyam
Papp Erik Zoltán 7.a
- Curie matematika Emlékverseny területi
döntõ 2. hely
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- Megyei matematika alapmûveleti verseny 3.hely
Sarkadi Panna 7.c
- Komplex természettudományos verseny
1.hely
-"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési
minõsítõ verseny megyei forduló kiemelt
arany minõsítés, országos döntõ ezüst
minõsítés (Gilicemadár népdaléneklõ csoport)
Nyéki Róbert 7.c
- Komplex természettudományos verseny
1.hely
8. évfolyam
Nagy Zsófia 8.b
- A Föld Napja megyei vetélkedõ 8. helyezés
- Komplex Természettudományos Verseny: 1.helyezés
- Mozaik Kémia Verseny országos
döntõ:3.hely
Papp Klaudia Diána 8.b
- A Föld Napja megyei vetélkedõ 8.
helyezés
- Mozaik Kémia Verseny országos döntõ:
10 hely
- "Tiszán innen, Dunán túl" országos népdalversenyen csoportos kategóriában elért
ezüst minõsítéséért
Tóth Kinga 8.b
- Mozaik Kémia Verseny országos döntõ:
5.helyezés
Bulyáki Bence 8.b
- A labdarúgó diákolimpia megyei döntõjén elért 2. helyezés
Kelemen Sarolta 8.c

9.

- Curie Kémia Emlékverseny területi
döntõ1.helyezés,
országos
döntõ:
12.helyezés
- Komplex Természettudományos Verseny: 1.helyezés
- "Tiszán innen, Dunán túl" országos népdalversenyen csoportos kategóriában elért
ezüst minõsítéséért
Bíró Zsófia 8.c
- Vöröskeresztes verseny 2. helyezés:
- "Tiszán innen, Dunán túl" országos népdalversenyen csoportos kategóriában elért
ezüst minõsítéséért
Éva Viktória Laura8.c
- Vöröskeresztes verseny 2. helyezés:
- "Tiszán innen, Dunán túl" országos népdalversenyen csoportos kategóriában elért
ezüst minõsítéséért
Makó Dóra 8.c
- Vöröskeresztes verseny 2. helyezés:
Szeehofner Márk 8.c
- A Föld Napja megyei vetélkedõ 8. helyezés
- Labdarúgó diákolimpia területi döntõ
2.hely
Lakatos Ezékiel 8.c
- A Föld Napja megyei vetélkedõ 8.
helyezés
Szántó Szilvia 8.c
- "Tiszán innen, Dunán túl" országos népdalversenyen csoportos kategóriában elért
ezüst minõsítéséért
Lakatos Izsák 8.c, Petrohai József 8.c,
Rostás József 8.c, Szabó Norbert 8.c,
Sarkadi Attila Zoltán 8.c- Labdarúgó
diákolimpia területi döntõ 2.hely

Gimi hírek
Iskolánk büszkeségei
Iskolánk legfontosabb feladata, hogy összhangot teremtsen: egyfelõl a mûveltség és
a hit, másfelõl a hit és az élet között. A
Biblia megismerése kiemelt fontosságú az
oktató-nevelõ munkánkban, mert nemcsak
hitünk alapja, hanem az egyetemes emberi
kultúráé is.
Kiemelt feladatként kezeljük a hangos
olvasást, az értõ olvasás fejlesztését, matematikából az alapmûveletek pontos
elvégzését, nyelvtanból pedig a helyesírási
alapok megszilárdítását.
Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatására szoruló gyerekek oktatására is. A
sikeres nevelés-oktatás érdekében még
nagyobb figyelemmel kísérjük a tehetséges tanulók képességének fejlesztését,
felkészítésüket a versenyekre.
A kitûnõ tanulmányi eredményt elértek
létszáma az alsó tagozaton:

1. osztály: 11 fõ
2. osztály: 9 fõ
3. osztály: 9 fõ
4. osztály: 7 fõ
A 2015/2016 tanévben körzeti, megyei, és
országos versenyekre is beneveztük diákjainkat.
Egy-egy versenyre történõ felkészítés, felkészülés nagyon sok plusz munkát jelent
mind a pedagógus, mind pedig a diákok
számára, de az elért eredmények elfeledtetik a felkészülés fárasztó perceit.
Versenyek és elért eredmények:
Körzeti versenyek:
 Csengeri mesemondó verseny (3. osztály)
- 1. helyezés ért el Jakab László
- 3. helyezett Szállási Blanka
Felkészítõ nevelõ: Némediné Sarkadi
Hajnalka tanítónõ

 Matematika Alapmûveleti körzeti verseny: - Mátészalka
4. osztály:
4. helyezés Fábián Andor
6. helyezés Kádár Balázs
Felkészítõ nevelõ: Sarkadiné Varga Judit
tanítónõ
Megyei versenyek:
 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (3.
osztály) - Mátészalka
- 2. helyezést értek el a következõ tanulók:
- Szállási Blanka
- Bálint Adrienn Erika
- Juhász Dominik
- Molnár Gabriella
- Felkészítõ nevelõ: Némediné Sarkadi
Hajnalka tanítónõ
 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (4.
osztály) - Mátészalka
- 2. helyezést értek el a következõ tanulók:
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- Fábián Andor
- Kádár Dominik
- Nyiri Anna Sára
- Tóth Máté
Felkészítõ nevelõ: Fehér Erzsébet tanítónõ
 Bendegúz nyelvÉsz megyei fordulója Kisvárda
1. osztály:
3. helyezés Kovács Csaba
5. helyezés Mogyorósi Dorottya
9. helyezés Maródi Kristóf
Felkészítõ nevelõ: Bondicsné Czine
Katalin tanítónõ
4. osztály:
1. helyezés Nyiri Anna Sára
A Bendegúz nyelvÉsz országos döntõjén a
középmezõnyben végzett.
Felkészítõ nevelõ: Fehér Erzsébet tanítónõ
 Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntõje (anyanyelv): - Nyíregyháza
1. osztály:
3. helyezés Maródi Kristóf
4. helyezés Szûcs Dóra
5. helyezés Mogyorósi Dorottya
Felkészítõ nevelõ: Bondicsné Czine
Katalin tanítónõ
2. osztály:
3. helyezett Papp Ádám
Felkészítõ nevelõ: Vargáné Bernáth Edit
tanítónõ
4. osztály:
2. helyezett Nyiri Anna Sára
9. helyezett Tóth Máté
Felkészítõ nevelõ: Fehér Erzsébet tanítónõ
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 Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntõje (matematika): - Nyíregyháza
1. osztály:
1. helyezés Kovács Csaba
3. helyezés Maródi Kristóf
5. helyezés Sarka Petra
6. helyezés Szûcs Dóra
10. helyezés Mogyorósi Dorottya
 Bendegúz Tudásbajnokság országos
döntõ (matematika): - Szeged
1 osztályos Kovács Csaba középmezõnyben végzett.
Felkészítõ nevelõ: Raffainé Gál Tünde
tanítónõ
3. osztály:
7. helyezést ért el Szállási Blanka
Felkészítõ nevelõ: Karczub Rita tanítónõ
 Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntõ
(angol kezdõ)- Nyíregyháza
4. osztály:
6. helyezés Nyiri Anna Sára
Felkészítõ nevelõ: Karczub Rita tanítónõ
 MÓRA Matematika verseny - Nyíregyháza
1. osztály:
9. helyezés Maródi Kristóf
Felkészítõ nevelõ: Raffainé Gál Tünde
tanítónõ
 Egervölgyi Református Egyházmegye,
"Isten a szabadító" címû hittanverseny: Mezõkövesd
2. osztály csapata 4. helyezést ért el:
- Kovács Boglárka Jázmin
- Rostás Virág Dominika

- Bíró Krisztián
Egyéniben mind a három tanuló 2.
helyezést ért el.
3. osztály csapata 2. helyezést ért el:
és az egyéni versenyen:
1. helyezést Kiss Hanna
1. helyezést Kovács Petra
2. helyezést Pintye Marcell
4. osztály csapatban 4. helyezést ért el:
- Kovács Máté
- Balogh Adrián
- Szabó Eszter
Mind a három tanuló az egyéni versenyben 2. helyezést ért el.
Felkészítõ nevelõk: - Fábián Csabáné Varga Éva Katalin tiszteletes asszony, Veress
Mónika tanárnõ és Némediné Sarkadi
Hajnalka tanítónõ.
Az alsó tagozatos munkaközösség munkáját ebben a tanévben igen eredményesnek mondható az elvégzett munka, az
elért eredmények alapján. A versenyeken
sok gyereket mozgattunk meg, ahol a
dobogós helyezettek mellett a többiek is
igen szép eredményeket értek el.
Az alsó tagozatos nevelõk aktívan kapcsolódtak be a különbözõ versenyek és
egyházi rendezvények szervezésébe,
lebonyolításába.
Nagyecsed, 2016. július 30.
Fehér Erzsébet
alsós munkaközösség vezetõje

A 2015-2016-os tanév az egyházi iskolában
Egy jó iskola meghatározza az emberek
gondolkodását, megmutatja a legmegfelelõbb utat, elindít az életbe. Egy egyházi iskola nemcsak tudással vértezi fel
tanítványait, hanem hittel és szilárd erkölccsel. Bízom benne, hogy a nálunk végzett
diákok is így érzik ezt. A 2015-2016-os
tanévet 101 alsó tagozatos, 66 nappali
tagozatos gimnazista és 31 esti tagozatos
hallgató fejezte be júniusban. Az év végi
eredményeket tekintve elmondhatjuk,
hogy tanulóink nagy része sikeresen teljesítette a tanév tanulmányi követelményeit. Többen kiemelkedõ tanulmányi
eredményt értek el, 35 tanuló bizonyítványa kitûnõ lett. Június végén 20 nappali
tagozatos és 11 esti tagozatos diák tett sikeres érettségi vizsgát.
2015 szeptemberében már 6 osztály kezdte meg a tanévet a Rákóczi utcai telephelyen és hozzájuk csatlakoztak a 3. osztályosok májusban. Ez volt az utolsó tanév,
amikor két helyen folyt a munka az egyházi iskolában. A korábban megkezdett

tárgyalások tovább folytatódtak Nagyecsed Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a
Nagyecsedi Református Egyházközség,
mint intézményfenntartó között, melynek
eredményeképpen a Rákóczi utcai ingatlant elcserélte a fenntartó a Szatmári utcai
ingatlannal. Ez az ingatlancsere egy
használatbavételi szerzõdéssel kiegészítve
biztosítja, hogy a következõ tanévet egy
helyen, a Rákóczi utcán kezdje meg az
egyházi intézmény Nagyecseden.
A 2012-ben felmenõ rendszerben indított
általános iskola 4 évvel korábban éri el a
teljes struktúráját, ugyanis szülõi megkeresés érkezett az intézmény fenntartója
felé, hogy a nagyecsedi családok nagy
számban szeretnék református iskolába
íratni gyermeküket. Így bõvül szeptembertõl 6. 7. és 8. osztályokkal az iskola
évfolyama, és így válik egy tizenkét évfolyamos intézménnyé.
Minden nap hálát adhatunk azért, hogy
ezzel a lépéssel sikerült megszilárdítani az

egyházi oktatást, és lehetõséget adni azoknak a családoknak, akik hitben, Isten közelségében szeretnék gyermeküket taníttatni. Lassan az újabb tanévhez közeledve
elmondhatjuk, hogy egy igen mozgalmas
nyarat tudhatunk magunk mögött. Az
iskola költözése már májusban elkezdõdött és június végére a bútorok, az irattár, a könyvtár is a Rákóczi utcán volt. A
költözésben az intézmény dolgozói mellett
köszönet illeti az iskola szülõi közösségét
és az egyházi közmunkaprogramban alkalmazott dolgozókat. A két szint kifestése,
az új berendezés, a tantermek, irodahelyiségek kialakítása további megoldandó
feladatot jelentettek. Az iskola munkatársainak köszönhetõen egy teljesen felújított, új bútorokkal berendezett, a törvényi
elõírásoknak megfelelõen kialakított iskolaépületben kezdhetjük a 2016-2017-es
tanévet szeptember elsején.
Fodorné Nyiregyházi Edit
igazgató
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Akikre büszkék lehetünk!
Gimnazista tanulóink többféle megmérettetésen vettek részt, melyeken szépen
szerepeltek. A versenyekre Veressné
Balogh Katalin, Zoltán-Borzován Eszter,
és Veres Mónika tanárnõ készítette fel
diákjainkat.
Versenyeredmények:
Zoltán-Borzován Eszter felkészítésével a
Hõsök és példaképek versenyen (9-12.
évf.):
4. helyezést értek el: Verner Ferenc, Butola Viktória, Petrohai Cintia (9. o.)
a Dicsõséges várak, pompás kastélyok (912. évf) elnevezésû versenyen:
1. helyezett lett Bulyáki Dávid, Bulyáki
Csilla, Kalavé Máté (9. o.) csapata.
Veressné Balogh Katalin tanárnõ is készített fel csapatokat:
a Hõsök és példaképek versenyre, ahol
Bedõ Viktória, Balogh Alex és Dobronyi
Mónika (11. o.) csapata 3. helyezést,
Kovács Anett, Kozma Henrietta, Kósa
Csaba (10. o.) csapata 5. helyezést ért el.
A Karácsonyra várva (9-12. évf)elnevezésû versenyen szépen szerepelt egy 12.

osztályosokból (Kovács Ivett, Kósa Csaba
és Nyíri Fanni) és egy 11. osztályosokból
(Bulyáki Ádám, Papp Szabolcs, Metcner
Mária)álló csapat.
- Csorba Csaba 12. osztályos tanuló két
pályázatra nevezett, melyekre Veressné
Balogh Katalin tanárnõ hívta fel a figyelmét.
Az egyik egy fotópályázat volt, Pestszentlõrinc - Pestszentimre 2015-ös Kerületi
Diákheteinek programja keretében, "A
Felnõttek Gimnáziuma Országos Fotó,
diaporáma pályázata". Ezen a megmérettetésen 3. helyezést ért el.
A másik egy irodalmi pályázat, amelyet a
hortobágyi Madárkórház Alapítvány hirdetett meg általános és középiskolás tanulók számára "Az én állattörténetem"
címmel. Ezen a versenyen különdíjas lett
"Egy ifjú története egy csodás nyárról"
címû munkájával.
- Bulyáki Ádám, Papp Szabolcs 11-es és
Mihácsi Attila 10-es tanulók egy lengyelmagyar baráti kapcsolatokról szóló
pályázatukkal sikerült a 3 legjobb csapat

közé bejutni, így egy lengyelországi kiránduláson és konferencián vehetnek részt.
Dobronyi Mónika egy országos olvasási
versenyen, a 11. osztályosok között elsõ
helyezést ért el.
Veres Mónika tanárnõ egy Internetes bibliaismereti versenyre nevezte be Bulyáki
Csilla 9. o. tanulót, amit a Bibliatársulat
hirdetett meg. Hat héten keresztül minden
héten kaptak egy feladványt, ami esetenként egy rövidebb bibliai könyvvel
vagy történettel ismerkedhetett meg.
Továbbtanulás
Érettségizõ diákjaink közül többen jelentkeztek fõiskolára, illetve egyetemre. A
július végén kiderült, hogy két nagyecsedi
diákunk, Csorba Csaba és Szûcs Gusztáv
2016 õszétõl a Debreceni Egyetem hallgatója lesz.
Minden diákunknak gratulálunk, és köszönjük a szép eredményeket!
Somlainé Lengyel Anna
gimnáziumi munkaközösség vezetõ

XII. Talentum Konferencia
Július 25-30 között került megrendezésre
a Református Talentum Konferencia Sárospatakon, ahol az Ecsedi Báthori István
Református Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégiumot mi képviselhettük. Egy
diák részvételét a Református Tehetséggondozó Alapítvány támogatta, két diák
részvételi díját pedig a gimnázium finanszírozta. A táborban 16 református középiskola 43 tanulója vett részt.
Ezen a programsorozaton különbözõ
foglalkozásokon történelmi, irodalmi és
természettudományi témákban merülhettünk el. A szekcióülések során megismerkedhettünk Sárospatak történelmi és
természeti értékeivel, valamint irodalmi
örökségével. A napkezdõ áhítatok után

lehetõségünk nyílt ellátogatni a széphalmi
Magyar Nyelv Múzeumba, Kossuth Lajos
szülõházához Monokra, a szerencsi múzeumba, a vizsolyi templomban, és múzeumba, a sárospataki Rákóczi várba és
múzeumba, meglátogattuk a hollóházi
porcelángyárat, a füzéri várat. A Tokajban
tett kirándulással egybekötve részt vettünk
egy borkóstolón is, persze csak mértékkel.
Továbbá alkalmunk volt túrázni a Zemplénben és evezhettünk egyet a Bodrogon.
A napok végeztével visszatértünk szálláshelyünkként szolgáló Kossuth Internátusba, ahol a különbözõ szekciófoglalkozásokon megbeszéltük a látottakat és az
élményeket. Minden napot közös áhítattal
zártunk. Élményekben gazdagodva, fel-

töltõdve tértünk haza és már arra gondoltunk, hogy jövõre megint szorgalmasan
tanulunk, hogy a Csillagpont táborban is
részt tudjunk venni az iskola küldötteiként.
Bulyáki Ádám, Papp Szabolcs 12. évf.
tanulók és Bulyáki Dávid 10. évf. tanuló

A Mûvelõdési Ház hírei
Közösségi Ház hírei
A Komoróczi utcai Közösségi Ház teljesen új épülete a "Nagyecsed szociális
városrehabilitációja" elnevezésû projekt
keretében épült, és 2015-ben nyílt meg a
nagyközönség számára. Azóta számos
kiállítás és program valósult meg nálunk.
A modern, jól felszerelt épületben mûvészeti terem tükörfallal, többfunkciós
kiállítóterem, fitness terem, egy oktatásra
alkalmas helyiség és egy kézmûves fog-

lakozásra alkalmas terem kapott helyet.
Az épület elõtt több korosztályos játszópark, kültéri fitness eszközök, görpálya,
mûfüves futballpálya található. Mellette
jóléti tó van, ahol lehetõség van horgászatra, télen korcsolyázásra. A tó körül sétány
fut körbe, ami mellett több szalonnasütõ
hely épült, filagóriával. Az udvaron lehetõség van kemencében való sütésre is. A
Közösségi Ház célja, hogy valódi közös-

séget teremtsen különbözõ foglalkozások,
klubok és rendezvények szervezésével. A
Közösségi Ház mûvészeti terme folyamatosan otthont ad a helyi hagyományõrzõ
csoportok, tánccsoportok, mazsorettek
próbáinak. Hétfõn, szerdán és pénteken 18
órától Bulyáki Béla tart fitness aerobik
edzést, kedden és csütörtökön 18 órától
Kun Enikõ várja az érdeklõdõket gerinctornára és kardió tornára. Egyik termünk-

12.
ben rongyszõnyegeket készítenek. Nemrégiben indult el a fazekasság technikájának betanítása is, Szûcs Gusztávné Irénke
néni segítségével ketten is tanulják a
mesterséget, hogy késõbb gyerekeknek és
természetesen a felnõtt érdeklõdõknek is
megtaníthassák azt. Kiállítótermünk is
szinte folyamatosan foglalt.

Legelsõ kiállításunk Stonawsky Tamás
festõmûvész tárlata volt, még 2015
szeptemberében. A kiállítást megnyitotta
Pénzes Ottó, a Mátészalkai Mûvészetbarát
Egyesület elnöke, köszöntõt mondott
Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere.
A kiállítás megnyitója egybeesett a KIDIN
nemzetközi fesztivállal, így a hazai közönségen kívül még három ország, Szlovákia,
Románia és Lengyelország képviselõi is
megtekinthették a kiállított festményeket.
Munkái számos galériában, több országban is megtalálhatók. 20 éves kora óta fest
olajképeket. Fõleg tájképek, csendéletek,
aktok, porték érdeklik, de geometriai formákkal is kísérletezik. 1995-ben, 1997ben és 2002-ben verseskötetei jelentek
meg saját illusztrációival.1
Mûvészeti tevékenysége mellett a Nyíregyházi Fõiskola Fizika Tanszékének
oktatója, az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium tanára. Ezért is volt nagy élmény gimnazista diákjai számára, hogy
tanárukat egy kicsit más oldaláról ismerhették meg.
A festménykiállítást a "Régi mûvek a
XXI. század vásznain - A Tevan család
nyomdai és kulturális öröksége" címû
interaktív vándorkiállítás követte. A kiállítást megnyitotta Tevan Ildikó, a Tevan
Alapítvány elnöke, köszöntõt mondott
Murguly László Csabáné, a II. Rákóczi
Ferenc Mûvelõdési Ház- és Könyvtár
igazgatója, és Zoltán-Borzován Eszter
néprajzkutató.
A kiállítás anyaga hiteles forrásokból, a
megjelent Tevan-publikációk egészén túl a
családi emlékekbõl, hagyatékokból és
fényképgyûjteményekbõl, a Békés Megyei Levéltár dokumentumaiból, anyakönyveibõl, kézirattárából, a prónyomtatvány-gyûjteményébõl, fotó-tárából,
valamint a korabeli Békés megyei folyói-
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ratokból, és a szakforrásokból származott.
A kiállítást megtekintõk betekintést nyerhettek a nyomdászat rejtelmeibe, és
közelebbrõl megismerhették a Tevan családot.

2016 februárjában Láng Eszter festõmûvész "Tájelemek" címû tárlatát tekinthették meg az érdeklõdõk. A kiállítást
megnyitotta Heller Zsolt folkesztéta,
köszöntõt mondott Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere.
A debreceni mûvésznõ az 1990-es évektõl
kapcsolódott be a képzõmûvészeti életbe.
Számos európai országban járt tanulmányúton. Festészete a lírai absztrakt
irányzatához áll közel. Grafikával és fotóval is foglalkozik. Több képzõmûvészeti
díj tulajdonosa. Versei, képzõmûvészeti
írásai, közgazdasági cikkei folyamatosan
jelennek meg neves hazai lapokban. A
megnyitón közremûködött a Csicseri és
borsó zenekar is, amelynek egyik alapítója a nagyecsedi származású Kerekes
Zoltán, ezért különösen szívesen jöttek el
hozzánk, hogy zenéjükkel színesítsék
programunkat.
Következõ kiállításunkat a mátészalkai
tanárnõ, Fábiánné Kenyeres Magdolna,
mûvésznevén Fabiani jegyzi. A fõiskolás
évektõl kezdve 12 évig volt a Debreceni
Képzõmûvészeti Kör tagja. Tanárként próbálja tudását a tehetségesebb diákoknak
átadni, szakköröket is vezet. Rendhagyó
kiállítás volt ez, hiszen a mûvésznõ elsõsorban kollégáinak szerette volna megmutatni, hogy mivel tölti szabadidejét, s egyben ezzel a kiállítással szeretett volna búcsúzni tõlük és a Nagyecseden való tanítástól. A kiállítást Farkas Judit, a Szatmári
Múzeum muzeológusa nyitotta meg. A
képek nagy sikert arattak, Magdi néni legbensõ érzéseit, életének jelentõs állomásit
ismerhettük meg a festményei segítségével.
Május 16-tól volt látható a talán legna-

gyobb érdeklõdést kiváltó babagyûjtemény kiállítás, amelyet Farkas Judit, a
Szatmári Múzeum muzeológusa nyitott
meg, Dr. Cservenyák László, a Szatmári
Múzeum igazgatója pedig köszöntötte a
vendégeket.
Szamosiné Reményi Éva mátészalkai óvodavezetõ csaknem ezer darabos gyûjteményébõl hozott el hozzánk szebbnél
szebb babákat, amelyek közül a "legidõsebb baba" a 19-20. század fordulóján
született meg. Láthattunk itt apácának,
menyasszonynak vagy angyalnak öltöztetett csodaszép porcelánbabákat. Mindezek mellett a gyûjtõ apró méretû játékbútorokat, teáskészleteket, játékmackót,
picike Singer varrógépet is elhozott a kiállításra, amivel még inkább beleélhettük
magunkat abba a korba, amikor is ezeket a
babákat használhatták, játszhattak velük.
Május 27-én városi gyermeknapot rendeztünk, ahol ingyenes programokkal vártuk egész nap a látogatókat. A gyerekek
részt vehettek a horgászversenyen, focibajnokságon, ügyességi versenyeken. A
kézmûves sátrakban kipróbálhatták a
kreativitásukat, és csaknem egész nap
lehetõségük volt az arcfestés, csillámtetkó
és a hajszínezés kipróbálására. Megismerkedhettek az "állati koponyákkal", és néhány teknõssel is megbarátkozhattak.
Felülhettek a lovasfogatra is. Kipróbálhatták, hogy milyen is az a fitness aerobik,
és a bohócokkal együtt tornázhattak, akik
egész nap szórakoztatták a gyerekeket. A
tükrös teremben pedig meséket nézhettek
azok, akiknek esetleg nagyon melegük
volt odakint. Nagyon népszerû volt az
ugrálóvár és a trambulin is. A jó zenérõl
debreceni Csicseri és borsó zenekar gondoskodott. A gyerekeknek a Mûvelõdési
Ház dolgozói kakaós kalácsot is sütöttek.
A gördeszkapályán a mátészalkai Skatepark bicajosai tartottak bemutatót. A pálya
mögött lehetõség volt a Nagyecsedi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tûzoltóautójának
kipróbálására, mindezek mellett a helyi
rendõrõrs dolgozói tartottak bemutatót a
rendõrség munkájáról, a rendõrségi eszközökrõl.
Június 10-én nyithattuk meg hatodik kiállításunkat "Modernkori népvándorlás"
címmel. A kiállítást Dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója nyitotta
meg, köszöntõt mondott Zoltán-Borzován
Eszter néprajzkutató. A három évvel
ezelõtt fotózott képeken afrikai országokból érkezõ migránsok szerepeltek. 2013ban még nem sejtettük, hogy mekkora
problémát okoz majd két év múlva egész
1
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Európának a migráció, s milyen hatásai
lesznek jelenlegi életünkre. Ez a kiállítás
erre a problémára is felhívta a figyelmünket.
Június 11-én került megrendezésre a református családi nap a Nagyecsedi Református Egyházközség és az Ecsedi Báthori
István Református Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium szervezésében,
ami a rossz idõ ellenére nagyon jól sikerült, és egészen késõ estig tartott. Gyerekek és felnõttek együtt készítettek finomabbnál finomabb ételeket, s az épületen
belül kézmûves foglalkozásokon vehettek
részt.
Július 27-én Szabó József faragványos "A
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keresztek titkai" címû kiállításának megnyitóján vehettek részt a vendégek. A mûvész Ópályiban él, betegsége miatt vált
munkanélkülivé, de mindezt nem büntetésként, hanem egy új lehetõségként élte
meg. Azóta farag szebbnél szebb alkotásokat a Biblia, a magyarság õstörténete
vagy a szülõföld témakörében.
Jelenleg is megtekinthetõ fotókiállításunk
címe "Életképek Dél-Indiából", ami augusztus 31-ig látogatható. A fotós, Vinoad
Senguttuvan Indiában nõtt fel, jelenleg
családjával együtt New Yorkban él. Repülõgépipari-mérnökként végzett. Mint
programozó dolgozik a Metis (Kaplan)
berkeiben. Ezt megelõzõen dolgozott a
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Fox Film animációs stúdiójában (Blue
Sky), és részt vett a Jégkorszak filmek és a
Robotok technikai fejlesztésében. Számos
folyóiratban jelentek meg írásai. Jelenleg
egy regény befejezésén dolgozik. Fotói
bemutatásra kerültek Miamiban és New
Yorkban. Felesége, a nagyecsedi származású Imre Enikõ volt a kiállítás kurátora.
Bízom benne, hogy továbbra is színes
programokkal, és érdekes kiállításokkal
várhatjuk azokat, akik ellátogatnak hozzánk!
Zoltán-Borzován Eszter
tagintézmény vezetõ

Ecsedi-láp Fesztivál
Az idei fesztivál szervezése már tavaly
elkezdõdött a fellépõk felkérésével, szerzõdések megkötésével, idõpontok egyeztetésével stb. Anyagi helyzetünket is
figyelembe véve tervezzük, szervezzük a
programokat, mûsorokat, a következõ
szempontok szerint: helyi és környékbeli
csoportoknak bemutatkozási lehetõség
biztosítása, a különbözõ korosztályok
szórakozási igényének figyelembe vétele,
a fesztivál jellegéhez illeszkedõ programok biztosítása. Igyekszünk a környezetet is évrõl évre szebbé tenni, a lápi
környezethez igazítva, a terület adottságait kihasználva. Sok ember összehangolt
munkájára van szükség, mely az önkormányzat támogatásával, a mûvelõdési
ház szervezésében, településünk intézményeinek, civil szervezeteinek, egyházainak és a lakosság összefogásával
valósul meg.
Ebben az évben június 4-én került
megrendezésre a XI. Ecsedi-láp Fesztivál.
A fesztivál napján, a korábbi évekhez
hasonlóan, igyekeztünk bemutatni a hajdani lápi emberek életét, mindennapjait,
melyben kiemelt helyet kapott az Ecsediláp kiállítás.
A Boglárka Hagyományõrzõ Kulturális
Egyesület jóvoltából számos népi mesterséggel ismerkedhettek meg a rendezvényre látogatók, illetve népi játszóházban, népi és történelmi játékokon játszhattak a gyerekek. Mindezek mellett
kisvasúttal megtekinthették településünk
nevezetességeit és vidámpark is szórakoztatta a kilátogatókat.
A helyi és a meghívott fõzõcsapatok
finomabbnál, finomabb ételeket készítettek, melyeket a közönség szívesen kóstol-

gatott. Az ételkínálat gazdagságát bõvítették a vállalkozók által kínált finomságok is.
Köszönjük mind a zsûri, mind a fõzõverseny résztvevõinek a közremûködését.
Szintén minden évben sok érdeklõdõt
vonz a Lápi Horgászverseny, melynek az
idén a Jóléti tó adott helyet. A víz mindig igazi kihívás a versenyzõk számára,
ahol csak a legrátermettebb, legszerencsésebb horgászok érhetnek el sikert.
Most a következõ eredmények születtek:
I. Agárdi Sándor
II. Asztalos Tamás
III. Petrohai István
A verseny lebonyolításában segítséget
nyújtottak a Nagyecsedi Lápi Horgász
Egyesület vezetõségi tagjai: Kiss László,
Bakos Zoltán Kerekes Miklós, amelyért
köszönet illeti õket.
Nagy sikert aratott a mazsorett és lovas
felvonulás, melyet a nyíregyházi fúvószenekar kísért a Vásártérre, a rendezvény
megnyitójára. A felvonuláson több csoport és civil szervezet képviseltette
magát.
A XI. Ecsedi-láp Fesztivált Kovács Lajos
Nagyecsed város polgármestere nyitotta
meg, Kovács Sándor országgyûlési képviselõ mondott ünnepi köszöntõt. A megnyitóban közremûködött a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes.
A továbbiakban szórakoztató programokra került sor, ahol a helyi fellépõkön
túl, Peter Sramek, Pál Dénes, valamint
Szûcs Judit szórakoztatta a szép számmal
kilátogató közönséget. A napot az
elmaradhatatlan, kivételesen szép tûzijáték zárta.
A rendezvény lebonyolításhoz hozzájárult városunk önkormányzata, közintéz-

ményeink, a helyi civil szervezetek, a
rendõrség, akik nélkül nem lett volna
ilyen sikeres a rendezvény.
Munkájukat nagy tisztelettel köszönjük.
Elismerés illeti a helyi fellépõket is, akik
színvonalas mûsorukkal emelték a fesztivál rangját.
Kovács Lajos polgármester,
Murguly László Csabáné igazgató
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Amerikából jöttünk - avagy negyven évvel ezelõtt a jelenben
Rákóczi Kovács Gusztávné Irénke nénivel
és Szabóné Czine Rózával

1976-ot írunk, Amerikában járunk a
nagyecsedi néptánc nagyjaival. Emlékek,
történelem, hagyomány, felkérések, honvágy és sok minden más, amit beszélgetésünk során megoszt velünk Róza néni
és Irénke néni.
- Kérem, mondják el, hogyan is jutottak ki
az Amerika Egyesült Államokba 1976ban, abban az idõben, amikor még a többség számára csak álom és egy elérhetetlen
távoli ország, egy elérhetetlen élet volt
csupán. Önöknek ettõl függetlenül sikerült
ez, az akkor csodálatosnak tûnõ vágy.
- Abban az idõben Vásárhelyi László (magyar táncos, koreográfus, a Népmûvelési
Intézet táncosztályának munkatársa) járva
az országot felkereste azokat a településeket, ahol komoly népmûvészeti, néptáncos csoportok mûködtek. Így jutott el
Nagyecsedre is. Tudásuk szerint értékelve
kiválogatta a néptáncosokat, festõmûvészeket, éneseket, akik képviselhetik
nemzetünket a távoli földrészen.
Minket, hármunkat (néhai Guszti bácsival
egyetemben) választottak ki, akik a néptáncban jeleskedtünk. Így kapcsolódhattunk a Budapesten próbákra készen álló 24
fõs csapathoz.
- Mennyi idõt töltöttek el együtt, mennyi
ideig készültek a nagy út elõtt?
- Több napot elõtte Pesten voltunk ott
gyakoroltunk. Ezután felkészülve, de annál nagyobb izgalommal indultunk el
Amerikába repülõvel.
- Az útról, a megérkezésrõl és a kezdetekrõl mondjanak, néhány mondatot
kérem.
- 12 órai utazás után landolt a gépünk
Washingtonba, ugyanis ott volt a fõ szál-

láshelyünk. Innen utaztunk mindig az
aktuális fellépések helyeire. Magyar családoknál voltunk elszállásolva, ahol nagyon
nagy szeretettel fogadtak és ugyanilyen
nagy szeretettel is vettek körül minket.
- Mennyi ideig voltak kint Amerikában és
mennyi államban voltak vendégek?
- Az USA 12 államában léptünk fel és
mutattuk meg a magyar néptánc különleges és egyben csodálatos világát. Nem
volt olyan nap, amikor nem táncoltunk
volna a 31 nap alatt. Ugyanis ennyi idõt
vendégeskedtünk abban a hatalmas országban.
- Milyen táncot vittek magukkal, mivel
készültek meglepni a vendégfogadókat?
- Elsõsorban magyar verbunk volt a repertoárunkban.
- A fellépések, utazások mellet volt-e
szabadidõ, városnézés, pihenés? Eljutottak nevezetes helyekre? Milyen emlékeik
vannak még?
- Természetesen a fellépések elõtt és után
is volt lehetõségünk a különbözõ államokban megismerni Amerikát (Washington,
New York, Cleveland, Florida, Miami,
Haliburg, Philadelphia, Pittsburg, Lakewood - Ohio, Olmsted - Ohio,, Luisiana,
Annandale, Alixandria). Eljutottunk a
híres Fehér Házba, az ENSZ palotába, a
Magyar Nagykövetségre.
- Ahogy említették, 31 napot töltöttek a
messze távolban, nem volt honvágyuk?
Esetleg akadt-e lehetõség a maradásra,
hiszen itthon a megélhetés az ottanihoz
képest sokkal jobb volt akkoriban.
- Meglepõ módon mind a hármunkat
marasztalták többször is "busás" jövedelemmel kecsegtetve, több hektáros földdel

és gyakorlatilag mindent ígérve, csak
maradjunk az "ígéret földjén". Ennek
ellenére senki sem fogadta el az igen kecsegtetõ ajánlatokat, hiszen a hazaszeretet,
Nagyecsed szeretete, a család, a barátok, a
tradíció és a hagyomány tisztelete jobban
kötöttek Magyarországhoz, mint bármi
más, amit ígértek. Ezekkel érveltünk és
azzal, hogy nem adjuk a hazánkat, nem
adjuk Nagyecsedet semmiért oda.
- Miben volt más az akkori Egyesült
Államok, mint Magyarország.
- Csak ámultunk, hiszen amíg itthon még
spórral tüzeltünk, õk már a kényelmes gázt
vették igénybe fõzéshez, fûtésre. Már
akkor hatalmas hûtõben tárolták ételeiket,
italaikat. 16 sávos autóút vezetett Washingtonba. Emellett Florida volt a második jelentõs hely, ahol több napot töltöttünk. Óriási fejlõdésbeli különbség volt a
két ország között, több területen már akkor
fejlettebbek voltak, mint a mostani Magyarország (persze nem minden a csillogás, a pompa, ha boldogság nincs az
emberekben). Ezért is választottuk a viszszautazást, mert itthon ezt jobban éreztük.
- Mennyi pénzbe került az út és az ottani
31 nap, aztán a repülés?
- Nekünk sem az út, sem az ottani lét, sem
a repülõút nem került semmibe, hiszen
mindent a fogadó vendégek fizettek. Fizették a szabadidõben eltöltött idõt is, sõt
ha megláttunk valamit, azt is megvették
nekünk. Ennyire ragaszkodtak hozzánk,
ennyire akartak marasztalni minket, hogy
mindent megadtak nekünk.
- Zárszavakkal hogyan foglalható össze a
nagy amerikai vendégség?
- Az egy hónapig tartó kint lét rengeteg
élménnyel, rengeteg ajándékkal, otthagyott és hazahozott emlékkel látott el bennünket. Sokat tanultunk, sokat tanítottunk,
és bízunk benne, hogy a magyarságból
egy kis szeletet adhattunk az ott élõ amerikai és magyar testvéreinknek. Õk ott
képviselik a magyarságot, a magyar és a
Nagyecsedi Verbunkot, mi pedig itt tartjuk
a magyarság õsi hagyományait és a néptánc kioldhatatlan gyertyalángját.
Róza néni és Irénke néni az óta is aktívan
részt vesznek, táncolnak a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttesben. Életükre gazdag áldást és jó egészséget kívánok sok szeretettel.
Köszönettel: Balkánszky Viktor
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Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes
Április 2-án Budapesten jártunk az
Országos Táncház találkozón, melyre a
Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetég
hívott meg. Az ország 6 települések lakodalmas mûsorából állították össze a
Lakodalmaskodó címû mûsort, melyben a
mi együttesünk is bemutathatta saját hagyományait. Április 22-én a Wesselényi
úti óvodában 1 pár közremûködésével
ecsedi táncokat láthattak a Föld Napja
alkalmából, valamint hazánk, ezen belül
Nagyecsed tánckultúrájának bemutatását.
Április 30-án, mint minden évben, Romániába kaptunk meghívást. A Szatmári
Béke megkötésének évfordulóját ünnepelték meg, ahol az ünnepi beszédek után
a helyi és az anyaországból érkezett kulturális csoportok mûsorát láthatták az
ünnepségen résztvevõk. Majd ezt követõen a csoportunk is megkoszorúzta az
emlékmûvel településünk nevében.
Együttesünk május 7-én ünnepelte a fennállásának 20-ik évfordulóját. Együttesünk
több éve tagja a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetségnek, ezért a szövetség
több csoportjárt is meghívtuk az évfordulóra az ország különbözõ tájairól. A délelõtt folyamán Nagyecsed nevezetességeit
tekinthették meg a vendégeink, majd 14
órától az ünnepélyes megnyitón Kovács
Lajos Nagyecsed Város polgármestere
mondott beszédet. Az elmúlt 20 év során a
hagyományõrzés és a helyi néptánckultúra
terén végzett tevékenysége elismeréseként
"Nagyecsedért" Kitüntetõ címet adott át
együttesünknek. Ezt követõen a Muharay
Elemér Népmûvészeti Szövetég elnök aszszonya és a vendégek köszöntötték együttesünket. A debreceni Bakator Zenekar
közremûködésével minden együttes bemutatta tájegységének táncát, hagyományát. Közös tánccal és mulatsággal

záródott a rendezvény. Május 14-én Nyíregyházán rendezték meg a Krétakör táncversenyt, melyen több tagunk és a Lápi
Lurkók utánpótlás csoportunk is részt vett,
igen szép eredményeket szerezve. Csoportosan a Lápi Lurkók - arany , egyéniben
pedig:
Gergely Ivett - Gergely Nándor - arany
Bíró Gergõ - Pelyvás Dorottya - arany
Tóth Eszter - Tóth Gábor - arany
Bíró Balázs - Bíró Boglárka - ezüst
Bíró Balázs - Szûcs Ofélia - ezüst
Bíró András - Bíró Boglárka - bronz
minõsítést kaptak.
Május 15-én pünkösdkor Gödöllõn a Gödöla Táncegyüttes kérésére 4 fõvel vettünk részt a Népszokások- Néptáncok rendezvényen. Május 22-én a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség Százhalombattán tartotta tavaszköszöntõ rendezvényét. Az ország minden tájáról érkeztek
hagyományõrzõ táncosok. A templomi
szertartást követõen a fõtéren közös táncot
láthattak a rendezvényre látogatók. Május
28-án Nyíregyházára a Táncmûvészeti
Fesztiválra kaptunk meghívást, ahol az
"Így vót" címû mûsorunkat adtuk elõ.
Június 4-én az Ecsedi Láp Fesztiválon a
felvonulást követõen a kulturális mûsorban együttesünk is szerepelt. Június 18-án
a Nagykállóban idén is megrendezett
Lakodalmas Fesztiválon népi lakodalmas
ételeket fõztünk és mûsort adtunk a nagyszámú közönségnek. Június 7-én Dunántúlról, Jánossomorjáról érkeztek vendégek, akik szatmári körúton voltak. Nagyecsedet is útba ejtve egy délutánt töltöttek
el településünkön. Megtekintették a
helytörténeti gyûjteményünket, a villanytelepet és a mûvelõdési ház falán található
Népmûvészek márványtábláját. Ezt követõen az Életmódház csûrjében láttuk

vendégül az idelátogatókat. Ecsedi táncokat, verbunkot lassú és friss csárdást
adtunk elõ valamint egy táncházban együtt
táncoltunk. A táncház után adatközlõinkkel beszélgethettek, mint Kovács
Gusztávné együttesünk névadójának
feleségével, Szabó Lajosné Róza nénivel
és Murguly Lajossal. Július 8-10-ig Kiscsõszön a Pajta Fesztiválon jártuk, ahová
az idén is meghívtak mindek. Négy párral
sikerült a rendezvényre eljutnunk. A
szombati napon Kerta nevû település falunapján a Svéd táncosokkal szerepeltünk.
Július 23-án 10 párral Jászberényben a
Nemzetközi Csángó Fesztiválon vettünk
részt. Délután egy táncos felvonuláson
szerepeltünk, és táncoltunk a polgármesteri hivatal elõtt, majd este a gála mûsorban mutathattuk be tájegységûnk táncát.
Köszönet minden régi és jelenlegi
együttes tagnak, akik ez alatt a 20 év alatt
a csoportnak hosszabb rövidebb ideig tagjai voltak, vagy a mai napig is azok. Áldozatos munkával a szabad idejüket feláldozva jártak a próbákra fellépésekre. Köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárult a
néptánc hagyományunk fennmaradásához,
melyet elõdeinktõl örököltünk. Jó egészséget kívánok minden volt és jelenlegi
együttes tagnak.
Tóth Miklós
együttes vezetõ

Nagyecsed Lovas Klub
Az Ecsedi Láp Fesztivál keretén belül
kettes fogathajtó verseny került megrendezésre. Pontgyûjtõ CAN-C és SZLV
kategóriában 16 induló volt a megye több
településérõl.
C kategóriában:
1. Bányai Norbert, 2. Szilágyi János
3. Ceglédi Béla, 4. Fábián Ferenc
5. Jáger Gábor, 6.Sófi József

SZLV kategóriában:
1. Pápai Klaudia, 2. Fábián Sándor
3. Gaál Sándor, 4. Sófi Dóra
5. Szemõk János
A verseny követõen a mûvelõdési háztól a
vásártérig hátas lovasok és hintók kisérték
a felvonulást.
Tóth Miklós
klub elnök
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20 éves a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes

Az együttes tagja a Muharay Elemér
Népmûvészeti Szövetségnek, ezáltal a
szövetséghez tartozó tánccsoportok is
tiszteletüket tették a rendezvényen.
A megyébõl Nagykálló és Dombrád
valamint Jászberény és Veresegyház hagyományõrzõ együttesei is mûsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A nap
folyamán közremûködtek még a Kraszna
Menti Citerazenekar és a Lápi Betyárok.
Az együttes a 20 év alatt több díjat is bezsebelt. A 20 éves évforduló alkalmából,

Nagyecsed Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete, a "Rákóczi" Kovács
Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes részére, az elmúlt 20 év során a hagyományõrzés, a helyi néptánc-kultúra ápolása terén végzett tevékenységének elismeréseként "Nagyecsedért" kitüntetõ címet adományozta. Elismerõ oklevéllel és
ezüstérmével jutalmazta az önkormányzat
Tóth Miklós együttes vezetõt, Nagyecsed
hagyományának megõrzéséért és továbbadásáért, a "Rákóczi" Kovács Gusztáv

Hagyományõrzõ Együttesben végzett
kimagasló munkájáért. A kitüntetést
Nagyecsed Város polgármestere Kovács
Lajos adta át. A megnyitón beszédet mondott még Héra Éva, a Muharay Elemér
Népmûvészeti szövetség elnöke, valamint
Andóné Kujbus Nóra az együttes
mûvészeti vezetõje. Az egész napos rendezvényen a Bakator zenekar húzta a talpalávalót.
Tóth Tamás Gergõ
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Sportélet
I. BLADE SPORT KUPA (WBPF)
A testépítés történetében most elõször
szerveztek Sz.-Sz.-B. megyében Nyíregyházán ilyen magas rangú és színvonalú
Testépítõ És Fitness versenyt, amelyet a
WBPF Testépítõ És Fitness Világszervezet rendezett 2016. május 21-én. I.
Balde Sport Kupa a WBPF EB. Kvalifikáció Open Internationalra Bulyáki
Béla is nevezett. Ezen a Testépítõ És
Fitness bajnokságon részt vett. A felnõtt
80KG kategóriában hét induló közül I.
helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel
indulhat a WBPF Testépítõ És Fitness
Szövetség következõ megrendezésre
kerülõ európai bajnokságán.

Fekvenyomó verseny
Nagyecseden a betegekért
A B.B. Body Bilder Klub és vezetõjüket Bulyáki Béla úgy
gondolják, hogy a fizikális erejüket szeretnék jobb célokra is
fordítani, hasznosítani és jótékonysági fekvenyomó versenyek
szervezésekbe kezdek Nagyecseden a rászoruló beteg gyerekek, illetve felnõttek részére.
Ezért 2016.július 9-én immár harmadjára szerveztek egy jótékonysági fekvenyomó versenyt a nagyecsedi Síp út közösségi ház nagytermében.
Céljuk most a pénzgyûjtés volt egy 14 éves súlyos beteg
kisfiú, Rostás Lacika részére, steril szoba kialakítására.
Köszönet a Síp utcai közösségi ház vezetõjének, MurgulyBíró Brigittának és azoknak, akik a rendezvényen segédkeztek.

TESTÉPÍTÕ ÉS FITNESS EURÓPAI BAJNOK NAGYECSEDEN
Magyarországot nagy megtiszteltetés érte
azzal, hogy az I.N.B.A. Testépítõ És Fitness
világszervezete, a magyarországi Szentlõrincen szervezhette meg a Natural Testépítõ és
Fitness Európai bajnokságát. Bulyáki Béla az
eddigi sport eredményeire, illetve a versenyképes felkészültségre tekintve indulhatott
ezen az európai bajnokságon a 175cm magasságú felnõtt kategóriában, ahol Magyarországot, azon belül Sz-Sz-B megyét képviselte.
Ebben a versenyben 12 fõ indult, a III.
helyezést sikerült elérnie, ezzel a cimmel már

európai bajnok is lett. De a közeljövõben
szeretne a Jóisten segítségével világbajnoki
címet is elhódítani Nagyecsed részére.
Bulyáki Béla szeretné megköszönni Kovács
Lajos polgármester úrnak, hogy maximálisan
támogatta a szakosztály sikeres mûködését.
És végül de nem utolsó sorban szeretnék
köszönetet nyilvánítani a Nagyecsedi Rákóczi
SE elnökének Fodor Andrásnak, Bugja
Jánosnak, Szántó Zsoltnak, Dr. Ficsor
Mihálynénak, illetve Mészáros Gábornak akik
szintén támogattak.

B.B. BODY BUILDING TEAM III. FEKVENYOMÓ BAJNOKSÁG
NAGYECSEDEN
Nagyecseden került megszervezésre 2016.
június 18-án szombati napon a Rákóczi úti
Életmódház udvarában a B.B. Body
Building Team III. fekvenyomó bajnoksága. A rendezvény házigazdája a B.B. Body
Building Klub és vezetõje Bulyáki Béla
volt. A fõ céljuk, hogy ez a nehéz, de szép

súlyzós sportág népszerûsödjön Nagyecseden és környékén. A versenyre, 8
településrõl, szép számban érkeztek versenyzõk és nézõk. Ez azt bizonyítja, hogy
igény van a versenyekre, ezért szeretné a
B.B. Body Builder Klub hagyománnyá
tenni Nagyecseden. Remélik, hogy az

elkövetkezendõ években is lehetõség lesz
rá. Köszönet a támogatásért Kovács Lajos
polgármester úrnak, Fodor András R.S.E.
elnöknek és Nagy Tünde életmódház
vezetõjének, valamint Bugja János képviselõ úrnak, hogy támogatta a rendezvényt
jelenlétével.

FITT-DÉLUTÁN NAGYECSEDEN
Bulyáki Béla Aerobik-Fitness szakedzõ 2016.04.09én megszervezte a nagyecsedi II. Rákóczi Ferenc
Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében a
Fitt-Délutánt azzal a céllal, hogy bemutassák ezt a
sportágat és az Aerobik-Fitnesst azok számára, akik
egészségesebb életmódra szeretnének váltani, illetve
fogyni és alakot formálni szeretnének. A rendezvény
kellemes hangulatban telt. A lehetõséget megragadva
Bulyáki Béla szeretné megköszönni a mûvelõdési ház
igazgatónõjének, Murguly László Csabánénak és dolgozóinak a segítségét.
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TESTÉPÍTÕ ÉS FITNESS MAGYAR BAJNOKSÁG BUDAPEST
Az IFBB Testépítõ és Fitness Szövetség
szervezte meg 2016. április 23-án Budapesten a Testépítõ És Fitness Bajnokságot és azon belül a Magyar Kupát. Erre a
rendezvényre Bulyáki Béla be is nevezett

és részt is vett a felnõtt 80 kg-os kategóriában. Nemcsak Nagyecsedet képviselte, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is. Kilenc induló versenyzõ közül II. helyezést, illetve ezüstérmet sike-

rült szereznie, többek közt négyszer nyerte
meg a Testépítés Fitness Magyar Bajnokságot.

Rákóczi SE Erõemelõ Szakosztály
A Nagyecsedi Rákóczi SE erõsemelõ szakosztálya 2016.05.07-én Miskolctapolcán
Scitec RAW fekvenyomó bajnokságon
vett részt. Junior kategóriában 80kg-os
súlycsoportban Cérna László 155kg-os
teljesítményével aranyérmet, illetve Szûcs
Ádám 90kg-os súlycsoportban 142,5kg-al
5.helyezést ért el. Masters korosztály
100kg-os kategóriában Mogyorósi Csaba
150kg-os teljesítményével 4. helyezést ért
el.
WPO Magyar Bajnokságon 2016.05.22én is képviseltették magukat a Nagyecsed
Rákóczi SE erõemelõi. Cérna László
82,5kg-os Junior kategóriban 155kg-os

teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Junior 90kg-os kategóriában Szûcs Ádám
145kg-os nyomása a negyedik helyre volt
elég. Mogyorósi Csaba Masters 100kg-os
kategóriában 7.helyezést ért el 155kg-os
teljesítményével. A versenyzõket Mogyorósi Csaba szakosztályvezetõ készítette
fel.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Kovács Lajos polgármester úrnak és
Bulyáki Sándor vállalkozónak támogatásukért és segítségükért.
Mogyorósi Csaba
szakosztály vezetõ

Kézilabda Utánpótlás Nevelés Szakosztály
A Szatmár-Ferencváros Határon Átnyúló
Kézilabda Utánpótlás Nevelés Projekt és a
Rákóczi Sportegyesület 2015 nyarán
együttmûködési megállapodást írt alá. Az
alapgondolat célja egy olyan bázis létre
hozása, amely erõsíti a tájegység kézilabda iránti szeretetét, továbbá sportszakmai
kapcsolatok kialakítása, a résztvevõ
klubok utánpótlást érintõ szakmai munkájának koordinálása és az edzõi munka
összehangolása.
Ennek jegyében kezdõdött meg a munka a
sportegyesület keretein belül szeptemberben. Az általános iskola 1-4. évfolyamán
fiúk-lányok vegyesen, közel ötven fõvel
dolgozunk együtt. A Magyar Kézilabda
Szövetség által kiírt Kisiskolás Bajnokság
résztvevõi vagyunk az U7 lány korosztállyal. Az õsz a felkészülésrõl szólt, a
2016-os szezon pedig már a versenyzésrõl
is. Kötelezõen 3 mérkõzésnapon vettünk
részt, ahol 2-2 meccset játszottunk, nagyszerû élményekkel,sikerekkel gazdagodtunk.
Mikulás Kézilabda Kupára utaztunk
decemberben Csengerbe.
Márciusban Nagyecseden került megrendezésre a Szatmár-Ferencváros Edzõ
továbbképzés és Szakmai Nap. A rendezvényen közel 60 fõ utánpótlás edzõ,
városvezetõk, egyesületi elnökök látogattak el hozzánk. Az elméleti képzést
Kökény Bea, a Ferencváros Utánpótlás

Igazgatója, a gyakorlati bemutatókat a
Fradi edzõi, Szarka Éva és Õze Bea irányították. Mi is megmutattuk magunkat egy
rövid edzésbemutató erejéig. Hatalmas élmény volt kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
Április hónapban határon túlról érkezõ
meghívásnak tettünk eleget, Mezõfényre
utaztunk Húsvét Kupára. 160 gyerek,
kísérõk, edzõk, szülõk , ekkora sereglet
mindenkinek nagyszerû élményt és megtapasztalást nyújtott.
A projekt kereteiben elismerésre került
egy játékosunk. Mátészalkán ünnepélyes
keretek között vehette át a Szarka Éva
Díjat.
Júniusban nagyszerû hangulatú Gyermek
Napon vehettünk részt Csenger meghívására. Volt ott minden: kézilabda, arc-

festés, ügyességi játékok, aszfaltrajzverseny és még sorolhatnám, amit még
egy fagyizással is megkoronáztunk.
Ezzel az eseménnyel zártuk ezt az igencsak tartalmas, szakmailag fontos elsõ
évadunkat. Jött a megérdemelt pihenés.
De csak júliusig, amikoris egy teljes hétig,
reggeltõl délutánig edzõtáborozni mentünk Csengerbe.
Köszönetemet szeretném kifejezni az
Önkormányzatnak a Testület minden
tagjának, külön Polgármester Úrnak, az
Egyesület Elnökének a feltétlen támogatásukért!
Csak így tovább, HAJRÁ NAGYECSED!
Hunyadiné Biró Erika
edzõ
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A Rákóczi S.E. Nagyecsed labdarúgó szakosztálya
A Rákóczi SE Nagyecsed labdarúgó
szakosztálya a 2014-2015-ös bajnoki
évadban 2 elsõ helyezést ért el. A felnõtt
csapat 100%-os teljesítménnyel nyerte
meg a megyei II. osztály KeletMagyarország csoportját. Ugyanebben
az osztályban U-21-es csapatunk is
vereség nélkül lett bajnok.
A 2015-2016-os szezont a megyei I.
osztályban kezdtük el. A felnõtt csapatunk keretében történtek változások. Eligazoltak tõlünk hatan, és ugyanennyien érkeztek. Sokan féltették csapatunkat, hogy nem fogunk helytállni a
megyei I. osztályban, de erre rácáfolva
az õszi félév végére a második helyet
szereztük meg. U-19-es csapatunk a
veretlenséget megõrizve, ebben az
osztályban is az elsõ helyen telelt. U-16os korosztály 6. lett a saját csoportjában.

U-7, U-9, U-11, U-13-as gyerekeink 5
tornán vettek részt az õsz folyamán, és
õk is jó eredményeket értek el. A tavaszi
rajt elég korán, már február 27-én
elkezdõdött. Keretünk 1 fõvel bõvült, és
az átigazolási idõszakban nem távozott
senki. A 2015-2016-os bajnoki évadban
végig kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtva csapatunk 2. helyen végzett,
amiért minden elismerést megérdemelnek.
Megyei I. osztály
Felnõtt
2. Nagyecsed 28 mérkõzés 17 gyõzelem
7 döntetlen 4 vereség 63 p.
Ifjúsági csapatunk ismét bajnoki címet
szerzett, sorozatban a harmadikat.
Megyei I. osztály
U-19
1.Nagyecsed 26 mérkõzés 21 gyõzelem

1 döntetlen 4 vereség 64 p.
U-16
6. Nagyecsed 18 mérkõzés 8 gyõzelem
1 döntetlen 9 vereség 22 p.
A krónikához hozzátartozik még az is,
hogy a Magyar Kupában nagyon jó sorozatot tudunk magunk mögött, aminek
eredményeként a Ferencváros csapatával is megmérkõztünk Nagyecseden.
A Bozsik programban szereplõ csapataink is jól zárták az évet.
Köszönetet mondunk Nagyecsed város
polgármesterének, a város vezetõinek, a
Sportegyesület elnökének és vezetõinek,
hogy ezen szép eredmények eléréséhez
minden segítséget megkaptunk.
Bíró Attila
szakosztályvezetõ

Rákóczi Sportegyesület 2015/2016-os Bajnoki Évad
Eltökélt szándékunk, hogy a térség meghatározó sport bázisa legyen egyesületünk, valamint, hogy népszerûbbé, szerethetõbbé tegye a különbözõ sportágakat és
legalább arra a magas szintre emelje, amit
évekkel ezelõtt már megtapasztalhattunk.
A gyerekek mozgásszegény környezetben
nevelkednek, utánpótlás programunk segít
a gyerekeknek a mozgásban gazdag életvitel megszerettetésében. Az edzések, a versenyek, a klubélet komoly közösségszervezõ erõk, barátságokat alakítanak, jellemfejlõdésre és szabályok betartására
tanítanak, amire odafigyelünk a mindennapok során. Pályázataink és önkormányzatunk segítségével vonzó szabadidõ
eltöltést tudunk kínálni számukra, ami a
nehéz gazdasági körülmények között, sok
társadalmi feszültséggel terhes régióban
komoly társadalmi békítõ szereppel jár. A
felnõtt csapatunk és testépítõ versenyzõink kitartó munkája, a sportágaikhoz való
hozzáállásuk példaértékként szolgál a felnövekvõ generáció számára.
Az egyesület mûködtetése alá tartozik a
Sportpálya teljes területe (füves Center-

pálya, bitumenes Kézilabda pálya, bitumenes Kosárlabda pálya, Öltözõ komplexum- szertárakkal, kiszolgáló helyiségek).
Egyesületünknek közel 100 igazolt játékosa van, ezen kívül az egyéni versenyzõink száma eléri az 50 fõt.
Feladataink közé tartozik, hogy a meglévõ
szakosztályok a jövõben is zavartalanul
mûködjenek, és ha van rá mód és lehetõség ezeket bõvíteni is szeretnénk. Ebben
az évadban 4 szakosztállyal dolgoztunk,
ezek a Labdarúgó-, Erõemelõ-, Testépítõ-,
Kézilabda Utánpótlás nevelõ szakosztályok.
A labdarúgóktól az egy osztállyal való feljebb kerüléssel a lehetõ legjobb szereplést
vártuk el. Megfogalmazódott az 1-8. helyezések elérése, ehhez képest remek
szereplést mutatott csapatunk. Utánpótlás
területén is csapataink minden korosztályban nagyon szépen dolgoztak. U19-es
fiaink már harmadik egymást követõ szezonba hozzák az elsõséget. Régen dédelgetett álmunk és szakmailag alátámasztott
célunk ezeket a tehetséges, helyi fiatalokat
beépíteni a felnõtt keretbe is.

Testépítõinktõl remek szerepléseket vártunk és meg is tették ezt nekünk: ezüstérmes Magyar Kupás, aranyérmes Magyar
bajnok címeket hoztak haza nekünk!
Kézilabda utánpótlás területén is beindult
a munka, U7-U10 korosztályos gyerekekkel. U7 Lány korosztállyal a Magyar
Kézilabda Szövetség által kiírt Kisiskolás
Bajnokságban szerepelünk. Együttmûködési megállapodást írtunk alá a SzatmárFerencváros Határon átnyúló projekt
keretében.
Edzõink kitûnõ szakemberek, megfelelõ
licensszel rendelkeznek. A továbbiakban
szeretnénk több fiatal eltökélt, pályakezdõ
szakembert foglalkoztatni.
TAO-s pályázatok révén sikerült az öltözõt felújítani, magas tetõvel ellátni. A továbbiakban ezt a tendenciát folytatni
szeretnénk, az öltözõ hõszigetelésével,
lelátó kialakításával,a center pályát locsolás technikával, térrendezéssel, mobil WC
beállításával, mûfüves pálya építésével.
Fodor András
SE Elnök

KOMMUNÁLIS ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
a kijelölt napokon reggel 7:00 órától!
Kérjük a lakosságot, hogy a fenti idõpont betartását
szíveskedjenek figyelembe venni!
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Civil szervezetek hírei
Élményeink a II. Nagyecsedi Folktáborról
Eltelt egy újabb év, és mi már a második
táborunkról készíthetünk beszámolót.
Még mindig tisztán emlékezünk az elsõre.
Olyan sok élményben lehetett részünk
akkor is, most is. Ebbõl a sok élménybõl
lehet táplálkozni mindaddig, míg el nem
érkezik a következõ. Mert hála Istennek
lesz következõ. Már most sokkal többen
voltunk, mint tavaly, és reméljük egyre
többen leszünk majd, hogy közösen zenélhessünk, énekelhessünk, táncolhassunk,
beszélgessünk, hogy minél többen éljék át
azt a nagyszerû érzést, melyet csakis az
élõ zene varázsa adhat. Hogy akik ide
érkeznek, tudjanak Nagyecsedrõl, ismerjék meg a helyi kultúrát, a nevezetességeket, a helyi embereket, táncosokat, hogy
tudják táncolni e tájegység táncát, valamint egy választott erdélyi tánccal is bõvülhessen tudásuk.
Ismét nagyszerû tanárok, zenészek, emberek adták át tudásukat nekünk. Közel 50
ember tanulhatott Hortobágyi Gyöngyvér,
Végsõ Miklós és Mikulics Ádám kiváló
táncpedagógusoktól, Halmos Attila prímástól, Mihálydeák Barna bõgõstõl,
Kerékgyártó Gergely brácsástól, Kuttner
Fruzsina citerástól, Bendzsa Tamás zenésztõl.
Köszönjük nekik, hogy volt hozzánk türelmük, és nem, mint tanárainktól, hanem,
mint barátainktól búcsúzhattunk tõlük el
az 5 napos együtt töltött idõ után!
Nagyon vegyes kis csapat jött össze,
mégis mindenki a maga tudása szerint haladt, és a tábor végére mindenki ügyesebben táncolt, bátrabban zenélt és énekelt.
Köszönettel tartozunk Alexa Istvánnak és
családjának, hogy elviselték azt, hogy
beköltöztünk a kisvendéglõbe, és szinte
minden helyiségben voltunk. Az udvaron
népi játékok, szabadidõs tevékenységek,
íjászkodás, kutyázás, és közös, szabadon
kitalált játékok folytak. Az irodában zeneórák voltak, doromboztak, doboltak, népi
furulyáztak, kobozon játszottak. Az elõtér
citeraszótól, énekléstõl volt hangos. Esténként táncházzal vertük fel a csendet. Még
a Zsíros tanyát is megmutatta nekünk
István, hogy milyen ott az élet, és ihattunk
a frissen fejt tejbõl is!
Köszönet Murguly László Csabánénak,
hogy a táncórák, valamint a hegedû-,
bõgõ- és brácsaórák helyszínéül rendelkezésünkre bocsátotta a Mûvelõdési Házat! Az ott dolgozóknak a segítséget!
Veres Csabának a lebilincselõ tárlatve-

zetést a Helytörténeti Gyûjteményben,
Fábián Csaba tiszteletes úrnak, hogy megmutatta a templomot, Budainé Magdikának, hogy mesélt nekünk a Szivattyúházban, valamint Gálné Szalkai Editnek, hogy
megmutatta, hogyan is készül a kötél, a
háló!
Köszönet Filep Gusztávnak a finom pörköltért, a kukoricáért, a muzsikálásért, a
dalolásért, Tarcza Györgyné Erzsikének
az anyagi támogatáson kívül a kukoricáért, lelkes segítségéért, Szántó Máriának
a sok segítségért, Herdon Bélának a dinnyéért, a helybéli férfiaknak a finom
pálinkáért, borért!
Köszönet Veres Zoltánnak és Székely
Tündének, hogy a Veres tanyán fogadtak
bennünket, és evezhettünk a Túron!
Köszönet Hunyadi Tündének, hogy a
cégénydányádi gyönyörû kastélyban végigvezetett bennünket!
Fehér László tárogató mûvésznek köszönjük, hogy újra hallhattunk tárogató muzsikát a templom tornyából, valamint a kiállításon!
Köszönet Erdélyi Miklósnak, Ópályi polgármesterének, és kedves feleségének,
Ilonának az anyagi támogatást! Azt, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel!
Jelentõs anyagi támogatást kaptunk a
Lions Club székesfehérvári és nyírbátori
tagjaitól. Nagy köszönettel tartozunk
nekik! A nyírbátoriak személyesen is
meglátogattak, és kedveskedtek a táborlakóknak egy hatalmas dobos tortával,
valamint nagy mennyiségû nápolyival.
Köszönet Fodor Andrásnak a finom szalonnáért és kolbászért, valamint feleségének, Fodorné Papp Ilonának, hogy Szabó
József faragványos kiállításán a tábor
támogatására felajánlott keresztet megvásárolta, és ezzel nagyban hozzájárultak
költségeink csökkentéséhez!
Köszönet Szabó Józsefnek és feleségének,
Zsuzsának, hogy a Keresztek titkai címû
kiállítást ide tervezték, hogy felajánlották
licitre a keresztet, hogy részt vehettünk a
kiállítás megnyitóján, és gyönyörködhettünk a mûveiben!
Köszönjük Borzován Eszternek, hogy a
kiállítást megszervezte, valamint szép
beszédével megnyitotta azt!
Köszönjük a Közösségi Ház munkatársainak a segítséget!
Köszönet Murguly László Csabánénak a
finom kiflikért, és azoknak az ügyes kezû
háziasszonyoknak, akiknek munkáját dicsérte a finomság!

Köszönet özvegy Rákóczi Kovács Gusztávnénak, Irénke néninek, hogy egyik este
jelenlétével megtisztelt bennünket, és
beszélgetett, énekelt velünk!
Köszönet az Ecsedi Lápvidékért Egyesület
elnökének Szabó Gusztávnak, és a Kraszna menti Citerások vezetõjének, Mészáros
Lászlónak, hogy használhattuk a citeráikat!
Köszönettel tartozunk a Szatmár Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatójának, Tóth
Bélának a kölcsönbe adott hangszerekért.
Köszönet Erõsné Balogh Szilviának a
támogatásért, és a Pólinka Vendégház dolgozóinak a sok segítségért és a kedvességért!
Köszönet Kovács Lajos polgármesterünknek az anyagi támogatásért! Nagy Tündének, hogy egy este az Életmód Házban
is mulathattunk!
Köszönet Bodnár Zsoltnak és kedves
feleségének, hogy ellátogattak hozzánk, és
a Három Határ Híreiben egy szép cikket
írtak a táborról!
Végül, de nem utolsósorban köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a II. Nagyecsedi Folktábor által kínált programokon!
Reméljük, hogy jövõre is eljönnek, ismét
együtt tölthetünk egy felejthetetlen hetet a
nyárból!
Egy velünk táborozó kedves barátunk versével zárnánk sorainkat. Mátyás Rita
Budapestrõl érkezett, költõ és festõ.
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Mátyás Rita:
Nagyecsedi élményeim...
Magyarország keleti vidékén,
Szatmár megye szépséges földjén,
népzene, és néptánc lelkünk szép öröme,
egymásba fonódva, koszorúba kötve,
felmelegítették szívünket, lelkünket.
Magyar táncot, zenét ünnepelt a lelkünk,
magyarságunk ízét, együtt ünnepeltük.

HÍRMONDÓ

Bográcsban tûz fölött, halászlé illatoz,
est sötétjében, tárogató zokog.
Édes- bús dallama szívünkre rásimul,
táncoló lábunktól arcunk kipirul.
Nagyecsedi éjben, zeng a citeraszó,
furulya és doromb, kísér nótaszót.
Táborlakók dala messze száll a légben,
örömünknek hangja táncra kap a szélben.
Sír a hegedû, rákontráz a brácsa,
a nagybõgõ adja, ritmusát a táncnak.
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Dobbannak a lábak, kezek csattognak,
Lányokon a szoknyák, pörögnek, forognak.
Táncolni, dalolni, csak boldogan lehet,
Nagyecsedi folktáborban búdat temeted.
Magyar táncot, zenét ünnepelt a lelkünk,
magyarságunk ízét, együtt ünnepeltük.
Bunkóczi Tünde és Szántó Sándor
szervezõk

Az Ecsedi Lápvidékért Egyesület hírei
Hosszabb idõ óta nem jelentkeztünk a
Hírmondó hasábjain, mert egyesületünk
életében olyan események történtek, amelyeket a nyilvánosság kizárásával kívántunk megoldani. Ezek a személyi villongások remélhetõleg a jövõben már nem
fogják zavarni az egyesület mûködését.
Szervezetünk- a nem várt események
ellenére- a törvényes keretek és feltételek
között mûködik.
Az egyesületi törvény szerinti alapszabály
módosításunk az elõírt határidõn belül
megtörtént.
A nyíregyházi Törvényszék 2016.04.29-i
határozatával jogerõre emelkedtek a 2015.
12. 15-i tisztújító közgyûlésünk döntései,
melynek értelmében az egyesület vezetõsége:
elnök: Szabó Gusztáv
elnökhelyettes: Szûcs Barbara
elnökségi tagok: Mészáros László, Veres
László, Varga Miháy (SZIFA)
Egyesületünk új székhelye: Nagyecsed,
Árpád u.7. Életmódház.
Szervezetünk célkitûzése értelmében jogi
kereteket kívánunk biztosítani az öntevékeny csoportoknak. Ennek szellemében
az alapító tagok mellett tagjaink sorába
léptek népzenei, gasztronómiai és roma
hagyományõrzõ csoportok, nevezetesen a
Krasznamenti Citerazenekar, a Csikós
gasztronómiai csoport és a Bódi Família
Hagyományõrzõ Együttes. Ez év tavaszától sorainkban köszönthetjük a Lápi
Betyárok hagyományõrzõ csoportot, jelen
idõszakban pedig az Iringó néptánccsoport
befogadását készítjük elõ szervezetünkbe.
Hagyományainkhoz híven rendszeres
résztvevõi vagyunk a városi kulturális és
hagyományõrzõ rendezvényeknek. Évek
óta közremûködünk a Lápi Disznótoroson
és az Ecsedi-Láp Fesztiválon.
Az épített örökségeink védelmében az
ártézi kutak rendbetételét szeretnénk folytatni a jövõben is. A nagytemplom elõtti,
az ecsedi várat ábrázoló panorámafalat
NKA pályázati támogatással sikerült
felújítanunk.

Néhány esemény az idei programokból:
Egyesületünk rendszeresen képviselteti
magát a városi rendezvényeken. Koszorúztunk a március 15-i emlékünnepségen.
A Nagyecsedi Verbunkverseny alkalmából
rendezett megemlékezésen is elhelyeztük
koszorúnkat a népmûvészet mesterei
emléktábláján. A versenyzõk díjazásához
pedig ajándéktárggyal járultunk hozzá.
Képviseltük városunkat és szervezetünket
és koszorúztunk a romániai Szõdemeteren, a Kölcsey Ferenc szülõfalujában
rendezett születésnapi megemlékezésen is.
Hagyományõrzõ szekcióink sem tétlenkedtek.
A Krasznamenti Citerazenekar az NKA
pályázaton nyert támogatás jóvoltából új
hangszereket kapott. A rendszeres próbák
mellett ez évben közremûködtek a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Néptánccsoport által az Életmódházban szervezett tánctáborban és az Iringó Néptánccsoport Lápi Kisvendéglõ-beli hasonló
rendezvényén is.
A Bódi Família roma hagyományõrzõ
szekciónk színvonalas mûsort adott a
júniusi Ecsedi-Láp Fesztiválon. Nagysikerû fellépésük volt Szentrõládon, az
Országos Cigány Hagyományõrzõ Fesztiválon is. Augusztus 20.-án, az új kenyér
ünnepén pedig záhonyi fellépésre kaptak
meghívást.
Végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy új belépõink, a Lápi Betyárok
Gasztronómiai és Kulturális Hagyományõrzõ Csoport tevékenységét minden városlakó ismeri, hiszen hosszú évek óta rendszeres résztvevõi helyi, országos és
határon túli hagyományõrzõ rendezvényeknek.
Ismertségüket a hagyományos lápi ételek
készítésének köszönhetik, melynek során
a népi humor minden fortélyát alkalmazva
teremtenek közönségszórakoztató hangulatot. Rendelkeznek a hajdani Ecsedi-lápot
bemutató állandó kiállítási anyaggal, ami
minden rendezvényen közönségsikert arat.
Munkájuk elismeréseként a Szabolcs-

Takarék megyei igazgatósága májusban
100.000 Ft támogatást utalt egyesületünk
bankszámlájára, amiért ezúton mondunk
köszönetet.
Augusztus 5-7 között meghívást kaptak
Hajdúnánásra, ahol résztvevõi és szereplõi
voltak a III.Hajdúk Világtalálkozójának.
Bízunk benne, hogy belépésük emelni
fogja az egyesületi élet színvonalát és
kölcsönös elõnyöket fog jelenteni a szekció és az egyesület számára egyaránt.
Szabó Gusztáv
elnök
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Ecsediek a III. Hajdúk Világtalálkozóján
Az idén a hajdúvárosok harmadjára rendezték meg Hajdúnánáson világtalálkozójukat. Ezen az eseményen több
ország katonai hagyományõrzõ csoportja játssza el a hajdúkhoz kötõdõ neves
csatákat és katonai bemutatókat tartanak
az 1600-as években szokásos hadi
szokásokról. Észak-Európai zsoldosok,
hajdúk, különbözõ török katonai alakulatok, kézi és lõfegyverekkel, ágyúkkal,
korhû táborban, hagyományos ételekkel,
italokkal. A megfelelõ hangulatot korhû
zenekart folyamatos játéka segítette.
A rendezvényt kézmûves vásár, étel
fõzés, ital készítés, színházi bemutatók,
koncertek gazdagították.

Az idén elõször Nagyecsediek is részt
vettek a rendezvényen. A Lápi betyárok
csapata bujdosókat játszott, illetve a
pákász tanyát népesítette be. A pákász
ladikon vitte a vízi hajdúkat, akik vízrõl
puskázták az éppen aktuális ellenséget,
zsoldosokat, törököket.
A csapat számára nagy élmény volt egy
ilyen profi rendezvény, ahol korhû
jelmezben és felszereléssel vagy kétszáz
ember szórakoztatta a nagyszámú közönséget. Persze közben a résztvevõk is
jól szórakoztak.
A hadi bemutatók mellet sikere volt a
pákász tanyának is, ahol a vízi élet mindennapjairól hallhattak az érdeklõdõk.

A három napos eseményrõl film is
készült, melyet késõbb kapunk meg. Az
érdeklõdõk addig is megnézhetnek pár
képet a Lápi betyárok Facebook oldalán.
Somlai Tibor

Roma program

A Roma Produkciós Iroda Alapítvány a
Norvég Civil Alap támogatásával valósította meg a Kerék-Párbeszéd címû
projektet, melynek célja, hogy a roma és
nem roma emberek kerékpárjait ellássuk
olyan eszközökkel, melyek felszerelésével csökkentsük a rendõri bírságolásokat. A programban az ország 14
települése vesz részt, ahová nemcsak

bicikliket szerelni megyünk el, hanem
tréningeket is tartunk Setét Jenõ civil
aktivista vezetésével, állampolgári és
emberjogi ismeretekbõl.
Nagyecsed volt az elsõ olyan település,
ahol a rendõrök is segítettek. A
Nagyecsedi Rendõrség emberei elmagyarázták a közlekedéssel kapcsolatos
szabályokat és különbözõ tanácsokkal
látták el a megjelenteket. A KÖHÉM
rendeletnek megfelelõen a kerékpároknak rendelkezniük kell elõl és hátul
is lámpával, fényvisszaverõvel, prizmákkal, mûködõ fékekkel és csengõvel.
Lakott területen kívüli kerékpározás
esetében kötelezõ a fényvisszaverõ mellény viselete is. Ezeket biztosítjuk
településenként legalább ötven biciklire.

Nemcsak a rendõrség embereinek,
hanem az önkénteseknek is köszönettel
tartozunk, hiszen õk azok, akik miatt
gyorsan és hatékonyan tudunk dolgozni!
Nekik köszönhetõen Nagyecseden több
mint hatvan biciklit sikerült feljavítani.
Balogh Adrienn

A Nagyecsedi Önkéntes Tûzoltó Egyesület hírei
Egyesületünk életébõl
.
Jelentõs esemény történt szervezetünk
életében 2016.június 1-én, amikor is
ünnepélyes keretek között átadásra
került az egyesület tulajdonát képezõ,
saját beszerzésû Mercedes Benz 1017-es
típusú, 2000 literes víztartállyal rendelkezõ tûzoltó gépjármû fecskendõ. A
rendezvényen Nagyecsed polgármestere
Kovács Lajos köszöntötte a megjelenteket. Beszédet mondott Kovács Sándor
országgyûlési képviselõ, Varga Béla
tûzoltó ezredes, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Czibere
László az egyesület parancsnoka. Részt

vett a rendezvényen Kovács Miklós tûzoltó alezredes, a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje, Bán
Attila tûzoltó alezredes, a Mátészalkai
Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság parancsnoka. A tûzoltó gépjármû fecskendõt és az egyesület tagjait megáldotta Fábián Csaba református lelkész,
megszentelte Panyi József plébános és
Kiss László parókus.
Az igényesen felújított gépjármû és az
egyesület 24 fõs szaktevékenységre
jogosult létszáma lehetõvé teszi, hogy az
ÖTE immár tûzoltó gépjármûvel lássa el
tûzoltási és mûszaki mentési feladatait,
valamint segítse a hivatásos egységek

munkáját. Az egyesület Nagyecseden
kívül Mérk, Vállaj, Fábiánháza, Tiborszállás települések védelmét is ellátja.

ECSEDI

Szervezetünk örömmel képviselteti magát a városi rendezvényeken. Nagyecsed
Város Önkormányzat meghívására részt
vettünk a Lápi Fesztiválon, ahol a város
lakosságágnak lehetõsége nyílt közelebbrõl is megismerni az ÖTE munkáját, tagjainkat, a tûzoltó gépjármû fecskendõt,
és az azon elhelyezett szak- és egyéb felszereléseket.
A városi mûvelõdési ház felkérésére
2016. május 27-én a gyereknapi rendezvényen mûködtünk közre.
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augusztus 4-én tartott kézilabda utánpótlás toborzó rendezvényre, ahol a
gyerekeknek bemutatót tartottunk, és
játékos feladatokkal ismertettük a
tûzoltáshoz használatos eszközeinket.

A nyári idõszakban bekövetkezett heves
zivatarok, és rendkívüli jégesõ által károsult lakások kármentesítésében több
alkalommal segítettük a hivatásos egységek munkáját.
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ÁLLJ KÖZÉNK!
A Nagyecsedi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület ismét tagfelvételt hirdet!
Egyesületünk továbbra is várja kihívást keresõ, tettre kész, 18. életévét betöltött fiúk és lányok jelentkezését.
Ha szeretnél csapatunk tagja lenni,
ha szeretnél bajba jutott embertársaidon segíteni, késztetést érzel
magadban e hivatás iránt, akkor
köztünk a helyed.
JELENTKEZZ ÖNKÉNTES
TÛZOLTÓNAK!

Augusztus 2-án a szociális alapszolgáltatási központ által szervezett nyári napközi résztvevõi látogattak el székhelyünkre. A gyerekek játékos keretek
között ismerkedhettek meg a tûzoltóság
munkájával és felszereléseivel.

A Rákóczi Sportegyesület Kézilabda
Szakosztályának edzõjétõl, Hunyadiné
Bíró Erikától meghívást kaptunk a 2016.

Jelen voltunk Rozsályban és Garabolcon, ahol a teniszlabda nagyságú jég
által megrongált lakások tetõszerkezetének ideiglenes helyreállításában,
fóliázásában nyújtottunk segítséget.
Legutóbb Mátészalkán és Györtelken
mûködtünk közre a szintén viharkár
okozta károk felszámolásában, kidõlt
fák, leszakadt ágak eltávolításában.

A tagfelvétel elõzetes elbeszélgetés
alapján történik. Amennyiben felkeltettük érdeklõdésedet, keress
minket bizalommal, gyere el székhelyünkre, Nagyecseden, a Szatmári
utca 3 sz. alá, vagy hívd a
06-30/983 8344-es telefonszámot.

Czibere László
parancsnok

Czibere László
parancsnok

