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B. Orosz István:

Adventus Domini

Isteni színek, bíbor és rózsaszín,
fenyőillatban koszorút ékesít,
szívünk a várakozás édes csendjében;
lángolva kigyullad a hit!
Dísztelen oltár előtt bűnbánó
lelkek csendben várják a csodát,
picike lángok menyei fényei
ragyogják be az emberek otthonát.
A föld megtelik reménnyel,
halkan csendül a templomi ének,
csak boldog embert látok,
nincsenek gazdagok és szegények.
Alázatban gyöngyöző könnyes
szemek nézik a csillagos eget,
s a Jó Isten leveszi vállukról
a megbocsátott súlyos terheket.

És felcsendül a boldog öröm óda,
hozzák a hírt az angyalok,
mennyei rózsaszín felhőben
felszálló, szikrázó égi jel ragyog!
Az örök fény melegséggel tölti meg
az örömben sóvár szíveket,
és a boldog megváltást hozó
hajnal színei ragyogják be az eget.

Adventus Domini, koszorúba font hit,
remény, öröm és szeretet.
Megérkezett! És melengető láng
vidítja fel a lelkeket.
A világ máglyafényében fürdő
felhőtlen öröm ragyogása,
szeretettel árasztja el az embereket,
és béke száll a világra!

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!
Így a naptári év végéhez közeledve megérint bennünket a karácsony varázsa és melegség tölti el
szívünket. Évvégén ünneplőbe öltözünk, megajándékozzuk egymást, örülünk annak, hogy velünk
vannak azok, akiket legjobban szeretünk. Ilyenkor egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről.
Családunk, barátaink körében gondolunk vissza az óév sikereire és kudarcaira. Felidézzük a
legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot amit elraktároztunk lelkünkbe, hogy ezekből
meríthessünk erőt az elkövetkezendő újév napjaira is.
Elgondolkodtunk azon, vajon mi lehet a településünk 800. karácsonyának üzenete? Természetesen mindenki számára mást és mást üzen. Egy azonban biztos, a karácsonynak örök üzenete
van, ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti odafigyelés és megértés, ugyanis ezek
a mi legemberibb értékeink. Nem a drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem azok az
értékek, amiket önmagunkból, lelkünkből adhatunk.
Kívánjuk, hogy életük legnehezebb pillanatiban se aludjon ki lelkükben a remény és szeretet
lángja.
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra is, akik már nincsenek velünk, vagy a szeretteinkre
akik távol ünneplik a szent ünnepet. A karácsony fénye ugyanis mindenhová elér.

E gondolatok jegyében és a mögöttünk hagyott év végén kívánunk, magunk
és az önkormányzat dolgozóinak nevében községünk minden lakójának békés,
boldog, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet!
Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Támba Borbála
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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Buzák Zsolt
alpolgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Terdik Tibor
képviselő

Vadászi Mihály
képviselő
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Mi, katolikusok a mai nappal új
évet kezdünk, ugyanis az egyház
év nem január elsejével, hanem
advent első vasárnapjával veszi
kezdetét. Nos, játsszunk el egy
kicsit a gondolattal, és képzeljük
el, hogy a jól ismert tévébemondók
a szokásos érzelemmentes hangon,
a világ összes nyelvén felolvassák
a hírt, amiről mi hívők tudjuk, hogy
jó hír, vagyis evangélium: „Kedves
nézőink, jelek lesznek a napban,
a holdban és a csillagokban, a
földön pedig kétségbeesett rettegés
a népek között a tenger zúgása és
a hullámok háborgása miatt. Az
emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, mi történik a
világgal. A mindenség összetartó
erői megrendülnek. Akkor majd
meglátják az Emberfiát, amin eljön
a felhőkben, nagyhatalommal és
dicsőséggel.”
Mi történne tehát, ha ezt hallanánk az esti híradóban? Mi hívők
bizonyára rájönnénk, hogy a templomban hallott evangélium került be
valahogy a napi hírek közé. Talán
még örülnénk is, hogy no végre,
a hihetetlen világ is kap egy kis
jézusi ígéretet! De aztán bizonyára nemigen foglalkoznánk tovább

Közéleti hírek

Boldog Adventet
a dologgal, hiszen már annyiszor
hallottuk ezt az evangélium részletet. És vajon mit tennének a nem
kereszténye? Azok, akik hallottak
arról, hogy talán már küszöbön áll
a világvége? Bizonyára rettenetes
nagy felzúdulás, rémület, kapkodás következne. A tévécsatornák
telefonjai
szünet
nélkül
csöngenének, a
hírszolgáltatók internetes
honlapjai
lefagynának, annyian kezdenének
el hirtelen utánanézni, hogy mégis,
mi lesz és mikor. Rokonok, barátok
is azonnal hívogatnák egymást telefonon, hogy ki mit hallott, bemondták –e nálatok is, és így tovább.
Nem telne el egy-két óra, és a
híradás egyre színesedne, ahogy
a továbbadott hírekkel szokott történni. Ahhoz már igazán gazdag

fantázia kell, hogy elképzeljük, mit
tennének a nem keresztények, ha
úgy éreznék, már csak néhány nap,
és kész, vége, befejeződik ez az
élet, ez a világ. –De mi, hívők, most
ne is ezzel törődjünk, hanem arról
gondolkodjunk,
hogy a keresztények mit tennének ebben
a
helyzetben.
Hát, legelőször
is, ahogy
az elején
megállapítottuk: nem vennék komolyan
az egész világvége-figyelmeztetést, hiszen ismerik, ismerjük az
evangélium szavait, hallottuk már
elégszer. Igen ám- de jól van ez
így? Az valóban nagyon jó és
helyes, ha nem hiszünk egy konkrét dátumban, mondjuk december
13-ában. De az már nincs rendben,
ha azért nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget Jézus szavainak,

mert sokszor hallottuk. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de igenis hinnünk kell, hogy lesz egy nap, amikor a mindenség összetartó erői
megrendülnek, és minden ember
meglátja majd az Emberfiát, amint
eljön a felhőkben, nagyhatalommal
és dicsőséggel. Hisszük mi ezt?
Lehet, hogy hihetetlennek tűnikpedig igaz, hiszen Jézus mondta,
és Ő soha semmiben nem hazudott
nekünk. Az adventi idő arra való,
hogy várakozzunk az eljövendő
Jézusra. Fel kell ébreszteni a szívünket, hogy újra erősen higgyünk
az Ő eljövetelében! Vagy úgy érkezik el közénk, ahogy most olvastuk,
mindenki számára láthatóan, felhőkön és nagy hatalommal-vagy úgy,
ahogy eddig is mindig: egy csendes
éjen, mondjuk éppen a karácsonyi
mise meghittségében, számunkra
egészen kézzel foghatóan, hiszen
a szentáldozásban a lehető legközelebb jön hozzánk, egészen a szívünk mélyére érkezik meg. Higgyük
el, hogy Jézus közeledik hozzánk!
Kezdjük el várni máris, és örüljünk,
hogy egy egész hónapot kapunk
arra, hogy újra lelkesen, a régi
szeretettel várhassunk rá!
Sári András plébános

Család és gyermekjóléti szolgálat hírei
„Nem vagyunk mindnyájan arra
hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk vége, hanem arra,
hogy nagyon egyszerű hétköznapi
munkát végezzünk, rendkívüli szeretettel…”
Jean Vanier
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás. A Szolgálat
célja: segítséget nyújtani a településen élő rászorulóknak az önálló
életvitel fenntartásában, valamint
aktív közreműködésükkel képessé tenni őket a problémáik megoldására, hozzájárulva ezzel szociális biztonságuk erősödéséhez.
A Szolgálat feladata a szolgáltatást igénybe vevők részére az
életvezetési képesség megőrzése,
az egyén vagy a család életében
jelentkező probléma megszüntetése érdekében személyre szabott,
a probléma jellegéhez igazodó
tájékoztatás, illetve tanácsadás,
mely elősegíti az egyén vagy a
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család jólétét, a szociális környezetéhez való alkalmazkodást.
A gyermekjóléti szolgáltatás
olyan a gyermek érdekeit védő
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálat
elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem
hagyja figyelmen kívül az olyan
társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon
keresztül hatnak a gyermekre. A
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása Nyírbogdány
község közigazgatási területére
terjed ki.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás igénybe vehető:
• önként mindazok körében, akik a
Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érde-

kében, hogy a kialakult probléma megszűnjön,
• más intézmények, szakemberek
jelzését követően,
• hatóság által kötelezett formában.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentes, és
Nyírbogdány település közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény családsegítője arra törekszik,
hogy szakmai tudásával, elkötelezettségével segítse a rá bízott
emberek időskorúknak, betegségüknek, állapotuknak méltó megélését és a nyújtott szolgáltatásokkal hozzásegítse őket az elérhető
legjobb életminőséghez.
2017-től tartós élelmiszeradomány osztása is van folyamatosan
a településünkön. Rászoruló személyeket támogató operatív program az RSZTOP-1.1.1.-16/00002,
RSZTOP-4.1.1-2017/00001 természetbeni juttatás biztosítása
keretében minden hónapban tartós
élelmiszer adomány, ill. fogyasztási cikkek (lázmérő, fogkrém, fogkefe, előke cumisüveg) kiosztására
került sor. A 0-3 éves korosztály,
8-14 éves korosztály, ill. rokkantnyugdíjasok részére. A 0-3 éves
korosztály minden hónapban kap
juttatást, 8 kg. élelmiszer csomag.

De nem csak folyamatos élelmiszeradomány osztására kerül sor a
településen, hanem ruhaadomány,
játék, háztartási cikkek, bútorok
gyűjtés és osztása is. Az adományozás egész évben tart.
2018. július hónaptól a Család
és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója Szabados Ildikó
mediációt is tart. Ami természetesen térítésmentes szolgáltatás. A
mediáció egy alternatív konfliktuskezelés.
A mediációs eljárásban a
mediátor vitákat old fel és segít a
feleknek abban, hogy konfliktusaikban megegyezésre jussanak. A
felek megállapodása esetén véget
ér a küzdelem, az egymással folytatott harc, melynek következtében
a konfliktusban elnyelt energia felszabadul, a felek önbizalma, kreativitása megnő. Ezeket az energiákat mindennapjaikban, munkájuk
során tudják hasznosítani, ezáltal
sikeresebbekké, elégedettebbekké
válnak.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás ellátásoknál forduljon
bizalommal Szabados Ildikó családsegítőhöz.
Szeretettel várjuk szociális és
egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulók érdeklődését.

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Kedves Nyírbogdányiak!

Hosszú idő után újra kézbe vehetik a Bogdányi Hiradót. Év
végéhez közeledve, úgy gondoltuk, hogy az információk így jutnak el Önökhöz gyorsan, első kézből. Az Önkormányzat aktuális
hírei, az elmúlt hetek történései arra ösztönözték a Képviselő
Testületet, hogy még év vége előtt megjelenhessen az újság.
Igyekeztünk röviden és közérthetően megfogalmazni a fontosabb
döntéseket.
Településünkön működő civilszervezetek, intézmények és egyházaink beszámolói, fotói teszik igazán színessé a Bogdányi
Hiradót. Őszinte szívvel remélem, hogy
Önök is olyan lelkesen olvassák
majd az újságot, ahogyan az abban
szereplő beszámolók készültek.
Büszke vagyok arra, hogy felhívásunknak eleget téve a civil
szervezetek, az egyházak és
intézményeink éltek a felkínált
lehetőséggel. Az újság a hírek
és a sok fotó mellett egy meglepetést is tartalmaz, használják és
legyenek büszkék a 800 éves
Nyírbogdányra!
Üdvözlettel:
Lisovszki
Tamás
polgármester

Ünnepi nyitvatartási- és
ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy

POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási ideje
az alábbiak szerint alakul:

az év utolsó munkanapja: 2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–2020. január 1. között
az új év első munkanapja: 2020. január 2. (csütörtök) 

07.30–16.00
ZÁRVA
07.30 – 16.00

GYÓGYSZERTÁR:

2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–27.
2019. december 30. (hétfő)
2019. december 31.–2020. január 1.
2020. január 2. (csütörtök)

07.30-11.30 és 14.00-17.00
ZÁRVA
07.30-11.30 és 14.00-17.00
ZÁRVA
07.30-11.30 és 14.00-17.00

ORVOSI RENDELŐ RENDELÉSI IDEJE:

2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–27.
2019. december 30. (hétfő)
2019. december 31.–2020. január 1. 
2020. január 2. (csütörtök)


Bogdányi
Hiradó

8.00-13.00
ZÁRVA (Kemecse Ügyelet)
ZÁRVA (Kemecse Ügyelet)
8.00-12.00
Gyártelepen 13:00-15:00
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Még a karácsonyi ünnepek előtt kiosztásra kerül
a szociális célú tűzi szén

A Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
természetben nyújtott ellátásként
térítésmentesen barnakőszenet
biztosít december 6-áig kérelmet
benyújtott azon személynek, aki
a községben bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él,
és a rendeletében meghatározott
egyéb feltételeknek megfelel.
A határidőre beérkezett kérelmeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság

soron kívül elbírálja és várhatóan
az önkormányzat 2019. december 8 és december 20. között
minden igényelt és támogatott
háztartásba eljuttattja a 7 db 30
kg zsák kiszerelésben az orosz
barnakőszenet (ez a szén nem a
legutóbbi minőségű szén lesz,
hanem a korábbi években már
bevált magas fűtőértékű barnakőszén lesz.)
Lisovszki Tamás
polgármester

Tájékoztató a
„Karácsonyi Utalvány”
osztás rendjéről

Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község lakosságát hogy a
Karácsonyi szociális támogatásban részesülő háztarások
részére megállapított juttatást Nyírbogdány Község
Önkormányzata

„ 5000 Ft értékű Élelmiszer Utalvány”
formájában biztosítja.
Az utalványok személyesen átvehetőek:
A 2019. december 8-i (vasárnap) 12.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtási ünnepséget követően, 12.30 órakor Gyártelepen kezdődik az
utalványok kiosztása a Béke Nyugdíjas Klub által használt helyiségben
(a Gyártelepi utca gyári parkolójából nyílik, szemben a 14 férőhelyes
vendégházzal), azt követően várhatóan kb. 14.00 órakor a Község Piac
terén kerülnek kiosztásra az utalványok.
(Mindkét helyszínen a könnyebb kiosztás érdekében utca szerinti csoportosításban kerülnek átadásra az utalványok, kérem tájékozódjanak)
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.
Az Élelmiszer utalvány ingatlanonként 1 főnek adható:
– aki 2019. november 1-ei állapot szerint,
– Nyírbogdány településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen ott is tartózkodik.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni az ingatlanjukat megillető utalványt, ők 2019. december 9. (hétfőtől) – 2020. december 20-ig
(péntekig) hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal „A”
épület házipénztárának kisablakában fogják tudni utólag megkapni a fenti
feltételek igazolása után.
Azok, akik külön háztartás tényét igazolni nem tudják, azok részére
külön kérelemre mérlegelés alapján kerül majd később megállapításra és
átadásra az utalvány.
Nyírbogdány, 2019. november 26.
Dr. Mátyás B. Szabolcs, jegyző

IMPRESSZUM:
A lapot kiadja: Nyírbogdány Község Önkormányzata; 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.;
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2019. évi munkájáról, és a 2020. évi terveiről
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ezer forintba került, de így már
nyugodtabban tekinthetünk a tél
elé.
Szelektív hulladéktároló edények
kiosztása még tart az edények a
piac nyitvatartási idejében vehetők
át. A településen végrehajtottuk a
házhoz történő kiszállítást, előtte
a lakosságot személyre szabottan
értesítettük.
Közmunkások
pihenőhelyét
áthelyeztük a „Zöld házba”. Itt kulturált körülmények között lehetnek
a dolgozók.
Elkészült a gyártelepi temető hátsó kapuja az elkészült nagy
kapu mellé egy kiskaput is készítettek dolgozóink, hogy azok akik
nem kocsival érkeznek könnyebben bejuthassanak.
A korábbi hagyományoknak
megfelelően a település szokásos
helyein megtörtént a virágosítás.
Az Elkerülő út kátyuzása megtörtént, sajnos tudjuk hogy ez ideig óráig megoldás de igyekszünk
kezelni a problémát.
Településünkön elkészült a közterületi kamera rendszer építése.
A szükséges hatósági és önkormányzati feltételeket megvalósítva a rendszer működik. A kamera
rendszer működését és az elkészült
felvételek felhasználását szigorú szabályok határozzák meg. A
véleményem az hogy ezzel nőhet
a közbiztonság és a lakosság biztonság érzete és azt is el szeretném
mondani hogy az illegális hulladék lerakások kiszűrésében is nagy
segítséget várok a kameráktól.
Szociális tüzelő igénylés beadása
dec. 6-án 12 óráig még lehetséges.
A kiosztást igyekszünk az elbírálások után megvalósítani itt is
mindenkinek kérem a türelmét, aki
jogosult az megfogja kapni, ami
jár, de csak folyamatosan tudjuk
osztani, ami azt jelenti, hogy nem
lesz mindenkinek meg azonnal és
elsőként.
A képviselő testület döntött a
karácsonyi ajándékutalvány osztásáról is ezt december 8-ra tervezzük
figyelje mindenki az elektronikus
felületeket, plakátokat igyekszünk
tájékoztatni mindenkit.
A képviselő testület az idén is
vásárolt mikulás csomagot az iskola és óvoda tanulóinak, amelyeket
Mikulás napi rendezvény keretében
kapnak meg a gyerekek.
Mindenkit szeretettel vár az
Önkormányzat az Adventi vasárnapok alkalmával a gyertyagyújtási
programokra.

December 22-én egy karácsonyi
műsorra kerül sor a Művelődési Házban ahová szintén várjuk a
lakosságot.
Megjelentetjük a Bogdányi Híradót ez néhány napon belül eljut
majd a lakossághoz, ebben is tájékoztatjuk majd az olvasókat az év
még hátralévő fontos mozzanatairól.
Elkészült a Nyírbogdány 800
évfordulóra tervezett könyv,
amelynek ünnepélyes bemutatója
december 15.
A rövidtávú tervek után a következő év terveiről szeretnék néhány
gondolatot megosztani Önökkel:
Kezdjük a már megnyert és megvalósítás előtt álló pályázatokkal
Gyártelepi kamerarendszer kiépítése 3.000.000 Ft
Települési rendezvény: 1.000.000 Ft
Gyártelepi
közösségi
ház:
6.942.429 Ft
Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyag szükséglet
támogatására 4.980.547 Ft (Kéki
utca járdájának felújítása)
Polgármesteri Hivatal felújítása
(teljes körű fűtéskorszerűsítéssel)
48.436.749 Ft
A pályázati kiírásnak megfelelt, de tartalék listára helyezett
pályázatok, ahol reményeink szerint átcsoportosítások után nyertes
pályázataink sora tovább bővülhet,
amelyek a következőek lehetnek:
Eszközfejlesztés
belterületi
közterület karbantartására, Önkormányzati út ( Kőrösi Csoma S.
utca) felújítása, Temető fejlesztés (
ravatalozó felújítása), Falugondnoki busz beszerzése
Az említett megnyert pályázatoknak a megvalósítását a lehető
legkorábban meg kívánjuk kezdeni
az ehhez szükséges beszerzési eljárások lebonyolításának előkészítése folyamatban van.
Amennyiben pályázati forrást
nem tudunk mellé rendelni a településen található ravatalozó felújítása tavasszal elkezdődik szükség
szerint saját költségvetési forrásból.
Képviselő Testület döntése értelmében addig amíg más hasznosításra nincs lehetőség a volt piac,
Makara féle ingatlan területén parkolásra alkalmas helyet alakítunk
ki. Szeretnénk elérni, hogy a lakosság ezt használja parkolásra, ehhez
mindenkinek az együttműködésére
és türelmére számítunk.
A volt úttörő park területén egy
a szabadidő kulturált eltöltésére
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Tájékoztató az Önkormányzat

Tisztel lakosság!
Október 13-a óta vagyok a település polgármestere így ebben a
tisztségemben először értékelhetem
az elmúlt évet és vázolhatom fel az
előttünk álló év legfontosabb terveit. A korábbi években mint önkormányzati képviselő vettem részt
a település munkájában így van
bizonyos rálátásom az előttünk álló
feladatokról. Munka van bőven és
ha közösen dolgozunk ezek megoldásán, sikeres és eredményes év
elé nézünk.
A polgármesteri munkakör
átadás -átvétele zavartalanul zajlott, a tartalmi feldolgozás folyamatosan történik.
Az önkormányzat pénzeszköze
2019. október 13-án 268 millió
forint volt.
Településünk gazdasági helyzete
jó, nincsenek napi pénzügyi gondok, viszont ez az állapot csak
következetes és megfontolt gazdálkodással tartható meg. A Képviselő Testület, Jegyző Úr és jó magam
is azon dolgozunk a jövőben, hogy
ez így maradjon.
2019. év események:
Az előző év végén átadott kerékpárút, termelői piac, kondi park
működik a lakosság megelégedéssel használja azokat. A kerékpárút és a piac pályázata még nincs
lezárva. A kerékpárútra nincs meg
a használatba vételi engedély, a
piac tekintetében pedig várjuk az
irányító hatóság elfogadó válaszát
a maradék pénzek felhasználásáról
A külterületi utak fejlesztése
pályázat is a végéhez közeledik a
műszaki átadás átvétel még nem
történt meg. Szerződés módosítás
van folyamatban, amennyiben azt
elbírálják utána a projekt hamarosan befejeződhet.
Ipari park eladása megtörtént az
idén. A befektető napelem parkot
hoz létre a területen, várjuk a beruházás megkezdését.
A lakosság húsvéti ajándékutalványt és beiskolázási támogatást
kapott ezzel is próbálja a Képviselő
Testület segíteni az itt élőket.
Az elmúlt egy hónap során a már
megkezdett feladatokat folytattuk
és több sürgető dolog lebonyolítását kezdtük meg.
A traktor és pótkocsi műszakija lejárt november 11-én, sajnos
olyan műszaki állapotban voltak,
hogy nem tudtuk volna levizsgáztatni őket. A pótkocsira négy felni
gumival, a traktorra két első gumi,
fékek, üzemanyag tank, közel 800
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alkalmas parkot szeretnénk kialakítani, ahol kisebb települési rendezvények megvalósítása is megoldható lenne.
Gyártelepi sportpályán szintén
egy szabadidős park kialakítását
tervezzük.
A települési játszótér a Tehetséges Gyermekek Alapítvány fenntartásában van, erre tavasszal egy
felújítás vár a képviselő testület
nevében ígérhetem, hogy az önkormányzat segít ennek a végrehajtásában.
A településen lévő temetőben
amennyiben erre lehetőség lesz a
korábban meglévő kiskapuk vis�szaállítását elvégezzük ehhez a
tavasszal kezdünk hozzá.
Gyártelepi temetőben a hátsó
kapunál a temető területén egy
parkoló kialakítása is tervben van
ennek a kialakítása is a 2020. év
folyamán valósulhat meg.
A járdák, csapadékvíz elvezetők
és az utak karbantartása, javítása
rendszeres és megoldatlan kérdéskörnek tűnik, azt tudom ígérni,
hogy a lehető legjobb tudásunk
szerint azon leszünk valamennyien,
hogy erre is találjunk megoldást!
Az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve jövőre is
szeretnénk húsvéti, és karácsonyi
utalványt, iskolakezdési támogatást
adni az arra jogosultaknak.
A település képhez már hozzátartozik a Virágosítás ezt továbbra is
szeretnénk megvalósítani. Az idei
évtől eltérően nem lesz annyi nagy
rendezvény de Falunap továbbra is
lesz, mint ahogy Majális és minden
olyan rendezvényt szeretnénk megvalósítani, ami az itt élők megelégedésére működik.
Közmunka program folytatódik,
bár ez nem csak rajtunk múlik, a
jövő évi programokról még nincs
információ, de szeretnénk ennek
a lehetőségeit maradéktalanul
kihasználni.
Polgármesterként, a Képviselő
Testülettel közösen egy teljesíthető,
átgondolt költségvetés megalkotásán dolgozunk 2020-ra, figyelembe
vesszük a pályázati forrásokat és az
anyagi lehetőségeinket.
A jövőben igyekszünk a lakosságot a településen történő dolgokról folyamatosan tájékoztatni.
Várjuk a települést érintő javaslataikat, kritikáikat, mert hiszem hogy
ezek által tudunk egy még élhetőbb
Nyírbogdányt építeni, közösen!
Lisovszki Tamás
Polgármester

A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A

Nyírbogdányi Tűzoltó
Egyesület 1924-ben alakult, a helyben és környéken
történő káresemények lehető
leghamarabbi felszámolása és
a lakosság megsegítése érdekében, és a mai napig aktívan
végzi tevékenységét.

Az egyesület a Kéki utcán lévő
tűzoltó szertárban kezdte meg az
akkori működését, majd 2006-ban a
GESZ épületében kapott helyet. Az
önkormányzat és a képviselő-testület jóvoltából 2016. 07. 01-jén a
Kőrösi Csoma Sándor utca 2. szám
alatt lévő ingatlanban egy iroda és
egy tároló helyiség használatát tette
lehetővé a jelenleg 10 fős egyesület
számára, így egy tiszta, rendezett
környezetben folyhat a munka. Az
egyesület célja a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi és
műszaki mentési feladatok helyi
megvalósításának elősegítése, tagjainak a közösségi életre való nevelése, a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenység
biztosítása. Az egyesületünk tagjai
oktatáson, szakmai tanfolyamon,
kiképzéseken, gyakorlatokon, valamint szakmai versenyeken vesznek
részt. Események: A szervezetünk
tevékenysége a tűzoltási és műszaki

mentési feladatok elvégzése. Tagjai
kiemelkedően helytálltak a 2009
júniusában Nyírbogdányban pusztító jégverést követően a lakóingatlanok tetőszerkezetének helyreállításában. A szélsőséges időjárás
lakókörnyezetünket sem kíméli,
ezért az egyesület akár több szivat�tyú együttes működtetésével képes
megvédeni
az ingatlanokat a víz
által okozott
károktól.
2019-ben is
számos tűzeset felszámolásában
és műszaki
mentésben
vettünk részt, segítve a helyben élő
lakosok biztonságérzetét.
Kapcsolatok: Az egyesület szoros kapcsolatot ápol Nyírbogdány
Község Önkormányzatával, az egyházakkal és annak vezetőivel, civil
szervezetekkel, a környező települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel.
Fokozott figyelmet fordítunk arra,
hogy a meglévő kapcsolatainkat
tovább erősítsük.
Társadalmi szerepvállalás: Tűzoltó egyesületünknek a mentő tűzvédelmi tevékenysége mellett fontos
a társadalomban betöltött szerepe.

A

Nyírbogdány Község Önkormányzatának, testületi tagjainak, akik
anyagi és technikai eszközökkel
segítették hatékony működését
egyesületünknek.
Célkitűzés: Az egyesület egy tűzoltásra és műszaki mentésre használható gépjármű beszerzését szeretné
megvalósítani, hogy mielőbb segítségére legyen a bajba jutott embereknek. Továbbá fontosnak tarjuk a
lakosság felkészítését, egyesületünk
életébe való bevonását, valamint a
civil szervezetünk létszámának a
bővítését.
Fontos: Az egyesület tagjai saját
szabadidejüket, szabadnapjaikat,
ünnepeket, éjszakákat nem nézve,
társadalmi munkában végzik tevékenységüket, minden ellenszolgáltatás nélkül. Nagyon nagy köszönet
illeti meg az egyesület tagjait és családtagjaikat az áldozatos munkáért!
Köszönettel tartozunk azon
magánszemélyeknek, cégeknek,
akik segítik az egyesület munkáját,
működését! Továbbá köszönettel
tartozunk mindazon személyeknek,
szervezeteknek, akik bármilyen formában részt vesznek a település biztonságossá tételében, fejlődésében!
Tisztelettel:
László Dávid
ÖTE elnöke

Fegyver Tamás
ÖTE parancsnok

Rétközi Sólymok

Rétközi Sólymok Íjász és Hagyományőrző Egyesület 2011-ben,
mint Bogdán Vezér Sólymai Íjász
és Hagyományőrző baráti társaság
működött, 2013-ban pedig egyesületté alakult.

vezettek való együttműködés
– íjászversenyeken való részvétel
– kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel
alakult társadalmi szervezetekkel, valamint
az érdeklődő, befogadó közönséggel
– utánpótlás nevelés, új tagok toborzása.

A 2011. 09. 24-i nyírbogdányi falunapon mutatkoztunk be először, bárki, akinek
kedve volt, kipróbálhatta körünkben az íjászatot.
Egyesületünk célja:
– a X. századi íjászhagyományok megőrzése, honfoglaló őseink emlékének ápolása
– az íjászat népszerűsítése
– a tradicionális íjászatot szertő emberek
összefogása
– rendezvényeken való részvétel, karitatív
szervezetekkel, más hagyományőrző szer-

Évente néhány alkalommal meghívásra részt veszünk rendezvényeken, illetve
rendszeresen részt veszünk a környékbeli
és távolabbi íjászversenyeken.
Tagja vagyunk a Keleti Gyepűnek, ami
több hasonló egyesületet fog össze Hajdú,
Borsod és Szabolcs megyéből. Tagjaink
száma 11 fő. A tavalyi évben rendeztünk
először íjászversenyt, majd a pozitív vis�szajelzések alapján idén megrendeztük a
másodikat. Ebből a későbbiekben szeretnénk hagyományt teremteni.

Sport

terem atlétika versenyeken szerepelhettek a fiatalabb atléták. Csapatban többször dobogón végeztek!

Atlétika: „Sport XXI. Gyermek
atlétikai program” (2-5 osztály)
Pályabajnokságokon, mezei és

Kiemelkedő eredmények:
Országos Serdülő-Újonc Bajnokság: 2. hely – Fehér Szonja
(diszkoszvetés) csapatban és egyé-

(2019)

Szaktevékenységünkből kifolyólag
olyan szegmesét céloztuk meg a társadalmi szerepvállalásnak, amit más
civil szervezet nem tud megtenni.
Folyamatosan igyekszünk felhívni a
lakosság figyelmét a tűzmegelőzés
fontosságára, a téli fűtési szezon
veszélyeire és a karácsonyhoz kapcsolódó eseménykör kapcsán felmerülő tűzveszélyekre.
Javaslatokat
teszünk
annak érdekében, hogy
a település
tűzbiztonsága
és
környezetvédelme
javuljon. Pályázatok: Egyesületünk
bevételi forrása a pályázatok adta
lehetőségek kihasználása. A Belügyminisztérium költségvetési keretén
belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség által kiírt, az
egyesületek működését és technikai fejlesztését célzó pályázatoknak
köszönhetően sikerült az elmúlt és
az idei évben fejleszteni az eszközparkunkat. A pályázatokon védőfelszerelésekre és technikai eszközökre sikerült szert tennünk.
Köszönettel
tartozunk

niben. 3. hely – Juhász Ferenc
(magasugrás) csapatban, 6. hely
ötösugrás egyéniben. 5. hely –
Csajbók Anett (diszkoszvetés)
egyéniben.
Labdarúgás: „Bozsik labdarúgó
program” (1-5. osztály) tavasszal és
ősszel az U7 és az U9-eskkel 4X,

az U11-esekkel pedig 5X utaztunk
be labdarugótornára Nyíregyházára, míg decemberben és januárban
és februárban az U11-es korosztály
teremtornán vett részt.
Összességében minden korosztály részére van lehetőség magas
színvonalon sportolni!
Oroszi István, edző - testnevelő
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Közmeghallgatás

Őszikék Nyugdíjas
Egyesület
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elmúlt évi tapasztalatairól tartott
rövid tájékoztatást. Az őrsparancsnok elmondása szerint a
2019. évi rendőrségi statisztikai
adatok alapján a községben elkövetett bűncselekmények száma
csökkent és szinte valamennyi
elkövetőt sikerült azonosítani és
felelősségre vonni.
A
közmeghallgatáson
Lisovszki Tamás Polgármester
tájékoztatást adott a jelenlévők
számára az önkormányzat 2019.
évben történt eseményeiről, elért
eredményeiről, fejlesztéseiről és
a jövőbeni terveiről, majd azt
követően lehetőséget kaptak a
megjelent lakosok a közérdekű
kérdéseik és javaslataik tárgyalására.

A 2019. október 13-án lebonyolított
általános önkormányzati választásokról

z általános önkormányzati választás 2019.
október 13-án került megtartásra, amely előkészítésben és megszervezésében
a Helyi Választási Iroda
mellett a Helyi Választási
Bizottság látta el a törvényes lebonyolítás érdekében a feladatait.

E

gyesületünknek ez az év
is tevékenyen telt, számtalan programot szerveztünk,
s aktívan részt vettünk a 800
éves Nyírbogdány eseményein.
Részt vettünk minden nagyobb
eseményen, például a majálison
rendezett futáson/sétáláson, amire
nagyon büszkék vagyunk, hiszen
teljesítettük a 800 m-es távot. Részt
vettünk az első sütiversenyen is,
ahová egy csodaszép tortát sikerült
készítenünk, ami nagyon hamar
elfogyott.
Tevékenységünkben mindig
fontos szerepet kap a hagyományok ápolása, átadása az ifjabb
nemzedéknek.
Több kirándulást is sikerült
szerveznünk, sok szép helyre eljutottunk. Országjárásaink során
emlékhelyeket,
múzeumokat,
helyi nevezetességeket keresünk
fel. Nagyaron a zenélő rózsák
kertjét csodáltuk meg, Hajdúnánáson kellemeset fürdőztünk.
Boldogkőváralján a vár meglátogatását követően a mádi zsinagógát
néztük meg, s ezt a szép napot
Tokajban borkóstolással zártuk.
Több nyugdíjas klubbal is baráti kapcsolatot ápolunk, s szíve-

sen várjuk őket vendégségbe, s
mi is örömmel látogatunk hozzájuk. Kisvárdán, Mezőladányban,
Kéken, s a Gyártelepen a Béke
Nyugdíjas Egyesülettel is a vendégségek alkalmával jókat beszélgetünk, énekelünk, táncolunk, jól
érezzük magunkat.

Minden évben, így idén is megrendeztük a szüreti felvonulást,
csodásan feldíszített kocsik vonultak végig Nyírbogdány utcáin,
ének és zeneszó kíséretében. Este
bállal koronáztuk meg a szüreti
ünnepséget.
Csapatunk részt vett az Arató –
és cséplő versenyen, ahol előkelő
második helyezést értünk el. Arató
koszorút is készítettünk erre az
ünnepségre.
Férfi tagjaink fiatalkori emlékei
alapján elevenítettük fel a Betlehemi pásztorjátékot, mellyel az
idei karácsonyi
műsorra készülünk.
A vidámság és
szórakozás mellett odafigyelünk
az egészségünkre
is, hogy minél
tovább maradhassunk tevékenyek,
és aktívan tölthessük nyugdíjas
éveinket.
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. november 27-én és 28-án
du. 17.00 órai kezdettel tartotta
meg az idei év hagyományos
közmeghallgatásait a Művelődési Házban és a gyártelepi óvodában. A közmeghallgatáson jelen
volt a Lisovszki Tamás Polgármester Úr, a Képviselő-testület
tagjai, a község Jegyzője Dr.
Mátyás B. Szabolcs Úr, a hivatal
és az önkormányzat dolgozói,
valamint a két helyszínén közel
100 fő érdeklődő helyi lakos.
A közmeghallgatás mindkét helyszínén megjelent a
demecseri rendőrőrs parancsnoka Nagy József rendőr őrnagy úr,
aki a település közbiztonságának

Bogdányi Hiradó
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A nyírbogdányi Helyi Választási
Bizottság 7 alkalommal ülésezett
51 db határozatot hozott, amelyek
között 5 polgármester jelöltet és 26
képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek közül 2 fő kivételével
mindenki független jelölt volt.

A jelölő szervezetek a következők voltak:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt és a JOBBIK Magyarországért
Mozgalom volt.
A választás napján, 3 szavazókörben 5 polgármester jelöltre és 26
képviselőjelöltre lehetet szavazni
a szavazásra jogosult 2350 polgárnak, akik közül 1380 választó
élt is a jogával és a közel 60%-os
részvétel mellett a HVB 50/2019.
(X.13.) és 51/2016.(X.14.) számú
határozataival az alábbi eredményeket állapította meg.
A polgármester jelöltek közül a
legtöbb szavazatot, 528 db érvé-

nyes szavazattal Lisovszki Tamás
kapta, ennek értelmében a 2019.
október 13-i polgármester választáson a polgármester Lisovszki
Tamás úr lett.
A képviselő-testület összetétele a
következő lett, 5 független képviselő Buzák Zsolt, Donkáné Szitár
Emese, Támba Borbála, Terdik
Tibor, Vadászi Mihály és 1 fő képviselő pedig a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje Angyalosy
Zsolt.
A HVB eredményeit megállapító
határozataival szemben fellebbezés
és kifogás nem került benyújtásra és
ezáltal a határozataink 2019. októ-

ber 17-én jogerőre emelkedhettek.
A választás eredményeiről további
részletes információk tekinthetőek
meg a valsztas.hu oldalon.
Összefoglalva a október 13-ai
önkormányzati választás nemcsak
érvényes és eredményes volt, hanem
a választási szervek jogszabályszerű munkájának az eredményei is,
melyet ezúton szeretnék megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak, a Helyi Választási
Iroda vezetőjének és munkatársainak, valamint mindenkinek, aki a
választás sikeres lebonyolításában
valamilyen módon közreműködött.
Prekup Zsolt
Helyi Választási Bizottság Elnöke

„NYÍRBOGDÁNY 800 ÉVES”

Letette esküjét a
képviselő-testület Monográfiai kötet

Az október 13-ai választás eredményeképpen megválasztott képviselők és polgármester által 2019. október 22-én hivatalosan is
megalakult Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, amelynek tagjai Lisovszki Tamás polgármesterrel együtt
ünnepélyes keretek között letették esküjüket Prekup Zsolt HVB
elnöke és a szép számban megjelent érdeklődők előtt, majd átvehették megbízóleveleiket. Az alakuló ülésen megválasztásra került
az önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármestere is Buzák
Zsolt képviselő személyében.
A 2019. október 13-án megválasztott képviselő-testület
eskütétele a 2019. október 22-ei alakuló ülésen a Művelődési Ház nagytermében

A képen balról jobbra:
Vadászi Mihály képviselő, Donkáné Szitár Emese képviselő, Támba Borbála képviselő, Buzák Zsolt alpolgármester,
Lisovszki Tamás polgármester, Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző,
Prekup Zsolt a HVB elnöke, Angyalosy Zsolt képviselő és Terdik
Tibor képviselő

díszbemutatója advent
harmadik vasárnapján
A

Képviselő-testület egy
évvel ezelőtt a 2019. évi
800.-ik jubileumi év méltó
megemlékezésére tekintettel
döntött arról, hogy a településről (az eredeti elképzelés szerint) egy közel 320
oldalas monográfia kerüljön
kiadásra.

A könyvet
neves szerzők,
főiskolai tanárok, illetve településünk több
kitüntetettjei
(B.Orosz István
és Ilyés Gábor)
írásaiból
Dr.
Sallai József ny.
főiskolai tanár
szerkesztette
össze. A közel
féléves kutató
munka és többszöri egyeztetés eredménye,
hogy nyomdába került a (az
eredeti elképzeléstől 120 oldallal
több) 440 oldalas könyv, amely
településünk történelmének bemu-

tatása mellett a napjaink legaktuálisabb történéseit foglalja össze az
olvasó számára, rengeteg képpel,
illusztrációval színesítve.
A monográfia kötet díszbemutatója, 2019. december 15-én vasárnap 12.30 órakor, a településünk
harmadik adventi ünnepségének
keretében kerül megszervezésre a
Művelődési Ház nagytermében. A
kötetet a jelenlévő
szerzők
és a szerkesztő
fogják a bemutatni.
A képviselőtestület a közelgő karácsonyi
ünnepekre is
tekintettel, minden megjelenő vendégek
részére pedig a
község ajándékaként, egy-egy
tiszteletpéldány
átnyújtásával
igyekszik emlékezetessé tenni
a díszbemutatót és általa a 800.
évet.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
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A 2019. október 13-án lebonyolított roma
nemzetiségi önkormányzati választásokról
A

z általános önkormányzati választással egyidejűleg került megtartásra
a nemzetiségi választás is,
amelyen a településen jelölt
állító nemzetiségi szervezetek részérről kerültek megbízásra a jelöltek.

A Helyi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény rendelkezéseinek
betartásával végezte munkáját.
Nyírbogdányban a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 123 fő.
Ennek megfelelően 123 fő élhetett szavazati jogával a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019.
évi általános választásán. A választás napján 102 választópolgár jelent
meg, az érvényes szavazatok száma 102 db volt, míg az érvénytelen

lebélyegezett szavazólapok száma
4 db volt.
A HVB 48/2019. számú határozata szerint a Nyírbogdányi roma
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye-

ként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Tóth Mihály
Róbert 63 szavazattal, Tóth György
58 szavazattal, és Magyarországi
Nemzeti-, Etnikai és Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete képvise-

lője Vadász Mihály 47 szavazattal
szerzett képviselői mandátumot.
A HVB eredményeit megállapító határozataival szemben fellebbezés és kifogás nem került
benyújtásra és ezáltal a határozataink 2019. október 17-én jogerőre emelkedhettek. A roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői 2019. november
4. napján tartották az alakuló
ülésüket, amelyen elnöknek Tóth
Róbert Mihályt és helyettesének
Vadászi Mihályt választották meg,
a jegyzőkönyvek hitelesítőjének
pedig Tóth György képviselőt. A
testület tagjai, az első ülésükön a
korábbi évek hagyományát folytatva 80 család részére döntöttek
az évvégi karácsonyi támogatás
élelmiszerutalványként történő
kiosztásáról.

A

z elmúlt egyházi évünk
a megújulás és az emlékezés jegyében telt, s telik
el – Isten segítségével.
Templomunk 2. esztendeje
a megújulás fázisában van,
jelenleg a belső munkálatok
zajlanak.

Tanácselnöki tisztsége idején valóra vált a villanyhálózat bővítése,
a vízhálózat, utak, járdák építése,
valamint a fogorvosi és könyvtárosi állás megszervezése. Ezt
követően pedig – 1990-től 2002ig – önkormányzati képviselőként
segítette a község fejlődését.
Mátyás Sándorné

Dr. Mátyás B. Szabolcs

A BÉKE Nyugdíjas Egyesület eseményei
M

int minden évben kezdjük az évet az Új év
köszöntésével. Ezt követően
megtartjuk az éves beszámoló közgyűlésünket. A BÉKE
Nyugdíjas Egyesület és a
SION Szeretetotthon Klub
tagjával közös programokon
veszünk részt. 17 alkalommal olyan színvonalas programok voltak, melyet a saját
pénztárcánk nem engedhet
meg. Köszönjük szépen a
Vezetőségnek és a Szervezőknek.

„Ünnepeljük együtt a jubileumi
évet” 800 éves NYÍRBOGDÁNY”
Ennek keretében szervezett programokra örömmel mentünk. Pl.
Programsorozat megnyitója, Ki tud
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többet Nyírbogdányról vetélkedő,
Községi Nőnapi rendezvény, Községi majális a Gyártelepen, Futóverseny, NOETON Família, élő
nagykoncert, egy nagyon színvonalas Falunap, Idősek Világnapja.
Köszönjük, hogy a programsorozat részesei lehettünk. Az Önkormányzati választás eredményéhez
gratulálunk az új Polgármester
Urnak, és a Képviselőtestület valamennyi tagjának. Munkájukhoz
erőt, egészséget, békességet kívánunk.
45 alkalommal saját szervezésben tartottuk rendezvényeinket.
Részese voltunk a „Mi kis
Falunk Gyártelep” találkozónak,
számunkra felejthetetlen, melyet
nagyon szépen köszönünk Jakab
Ottilia szervezőnek. Íjászversenyen
segédkeztünk. Szerveztünk Egészségnapot, Farsangi mulatságot a
Határon túli település klubtagjaival, és a társklubokkal együtt. (70
fő) Meghívásukat Mi is szeretettel elfogadtuk. Minden évben egy
alkalommal megrendezzük „Szeretet nap” címmel az éves nagy klubtalálkozónkat, melyen közel 100
meghívott vendég tette tiszteletét.
A meglepetésvendég szervezését,
szponzorálását nagyon köszönjük
Czirják Ferenc Urnak. Megemlékezéseket tartottunk, az arató nap,

aktív részesei voltunk, hurkát töltöttünk, csigát, csipetkét készítettünk, diót törtünk, szalonnát sütöttünk, szüreti mulatságokon voltunk
és még sok-sok más olyan programokat szerveztünk ahol mindenki
jól érezte magát.
Megyei klubtalálkozón két alkalommal vállaltunk feladatot, Tornyospálcán,
és Szabolcsveresmarton Rétközi
tónál. Ünnepeltük a születés és
névnaposokat. Sajnos ebben az
évben temetés is volt két alkalommal. Minden klubtag jelenlé-

tével együttérzését nyilvánította.
A Reformáció 502. évfordulója
alkalmából Istentiszteleten vettünk részt.
Ezt követően az I.
és II. Világháború hősi halottjaira
emlékeztünk. Az Emlékműnél tiszteletükre koszorút és mécseseket
helyeztünk el. Mindenszentek és
Halottak napja alkalmából már-már
hagyomány a fáklyás felvonulás a
községi temetőben. Megható!!
A 2019-es év hátralévő közös
programjait várjuk, szervezzük és
szeretettel veszünk részt rajta.

Mátyás Sándorné 50 éve él
Nyírbogdányban, ahol 1969 szeptemberétől óvodapedagógusként
dolgozott, majd később az intézmény vezetői feladatát végezte
közel 36 évig. A vezetői munka magasabb szintű végzéséhez
tanítói oklevelet is szerzett. Több
pályakezdő óvónőt mentorált és
indított el a pedagógusi pályára.
Mindig hangsúlyt helyezett a pedagógus kollektíva közösségépítésére, az iskolára való felkészítésre, az
iskolával való jó kapcsolat kialakítására. Sikereikről pedagógus
szaklapokban publikált, közösségük munkája a környező községek
óvodái részére példaként szolgált.
Néha mostoha körülmények között
is kitartóan végezte munkáját a
veszélyessé vált régi óvoda falai
között, de így is a gyermekek
szempontjait tartotta szem előtt.
Pozitív hozzáállásával és kiváló
szakmai munkájával nagymértékben hozzájárult a nyírbogdányi
gyerekek fejlődéséhez, a közösségi
élet erősíté-séhez és mindezekkel
együtt Nyírbogdány fejlődéséhez.

A felújítási munkálatok mellett az egyházi
szolgálatok is – melyekkel a gyülekezeti tagok
megbíztak és megtiszteltek Bennünket - szép
és jó rendben megtörténtek. Sajnos sokszor
álltunk ravatalnál családok mellett bánatban,
fájdalomban; de osztoztunk velük örömökben
is, amikor fiatalok tettek egymásnak hűségfogadalmat vagy gyermekeket kereszteltünk.
Konfirmandusaink is
nagy örvendezésre adtak
okot, amikor a gyülekezet előtt is megerősítették hitüket. Ennek
jutalmául a keszthelyi
táborozás sem maradt
el az idei esztendőben.
A gyülekezeti tagokkal Isten segedelmével
Opatija vidékén tehettünk egy történelmi kirándulást, megtekintve
több múzeumot és megcsodálva
az Adria páratlanul szép festői
szépségét.

Az intézményeink működése is
harmonikusan zajlik. Sok idős,
kiszolgáltatott, szükséget szenvedő embert megszólítunk és hordozzuk terheiket. A Szeretethíd
elnevezésű program keretében
minden év májusában „hídként”
igyekszünk közösséget vállalni és
segíteni a ránk bízott és segítség-

re szoruló embertársaink terheinek viselésében, közös diakóniai
nap keretében. Szeptemberben
köszöntjük az intézményeinkben
ellátásban részesülő idős embe-

reket, az Idősek Világnapja alkalmából.
A helyi egyházközségekkel jó
kapcsolatot ápolunk. Minden év
februárjában ökumenikus imahetet tartunk, megélve a testvéri szeretetet, ahogyan azt az Apostoli
tanításból vettük: „Ha lehetséges,
a mennyire rajtatok áll, minden
emberrel békességesen
éljetek.” (Róma 12:18)
A
800
éves
Nyírbogdány jubileumi
évének megünneplése
nagy hatással volt Egyházközségünk életére
is. A községben történt
változásokat alázatosan
fogadjuk, az új vezetésre Isten gazdag áldásait
kérjük!
Gyülekezetünk minden nemzeti ünnepnap
(március 15., június 04.,
augusztus 20., október
06., október 23.) méltó megemlékezésének
aktív résztvevője, de
ugyanilyen lelkes támogatója a helyi kezdeményezéseknek (aratónap,
falunap, szüreti mulatság) is.
Az Ádventben is a
községünkben élő valamennyi embertársunk életére
Isten gazdag Áldását kívánva,
Testvéri szeretettel:
Angyalosy Zsoltné
Református lelkipásztor

Az előttünk álló Ádventi időszak is tartalmasan, programokkal színesítve és várakozásokban
gazdagon telik majd.
December 6-án Mikulás-napi fuvolás énekes műsor (SION Idősek Szeretetotthona),
December 8-án, 15.00 órától Munkácsi Anita és Horányi Tamás: Béke szálljon című karácsonyi műsorát
tekinthetjük meg a Művelődési Házban,
December 16-án, 10.00 órától Karácsonyi ünnepséget tartunk a SION Fogyatékkal Élők Nappali
Intézményében, klubtagjaink karácsonyi ünnepsége az iskolás gyermekek közreműködésével
December 17-én, 14.00 órától kerül megrendezésre az idősek otthonában. A lakó-hozzátartozó közös
karácsonyi ünnepséget
December 18-án, 14.00 órától tartjuk intézményünkben. Ehhez a programhoz kapcsolódik az óvodás
gyermekek karácsonyi műsora
December 19-én, 10.00 órától, mellyel minden évben megörvendeztetik idős lakóinkat. Református
Ádvent elnevezésű programunk
December 22-én, 16.00 órától lesz hallható a község főterén, melyen közreműködik a Nyírbogdányi
Református Énekkar.
Az év utolsó napján, december 31-én, 10.00 órától ’Szilveszteri ráhangolódás’ veszi kezdetét az idősek
otthonában.
Ünnepi Istentiszteleti Rend:
2019. december 23. (hétfő) 18:00 óra: Bűnbánati Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2019. december 24. 17:00 óra: Szentesti Istentisztelet (Kultúrház)
2019. december 25. 10:45 óra: Karácsony I. napi Ünnepi Istentisztelet (Kultúrház)
2019. december 26. 10:45 óra: Karácsony II. napi Ünnepi Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2019. december 31. 17:00 óra: Óév esti Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2020. január 1. 10:45 óra: Újévi Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
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Nyírbogdány község
2019. évi kitüntetettjei
N

yírbogdány községért
kitüntető díjak és díszpolgári címek ünnepélyes
átadására 2019. augusztus
17-én a Falunap központi
rendezvényén került sor.

Nyírbogdány községben a
hagyományok szerint idén is két
cím került adományozásra: a díszpolgári cím és a Nyírbogdány községért kitüntető díj. Utoljára 2014.
évben került sor hasonló kitüntetések adományozására.
A két díj egyenértékű, a döntés
meghozatalánál Nyírbogdány község Képviselő testülete a díszpolgári címet azon személyek részére adományozza, akik bár nem
nyírbogdányi lakosok, de sokat tettek a községünkért. Ezzel a kitüntető címmel tiszteletbeli polgárokká válnak, s megkapják a település
díszkulcsát, mely a Nyírbogdány
közösségéhez való tartozást szimbolizálja.
A testület a Nyírbogdány községért kitüntető díjat azon helyben élő polgárai részére adományozza, akik szintén sokat tettek
Nyírbogdányért, akikre közösségünk tagjai büszkeséggel tekintenek, s példaképként állnak előttünk.
Díszpolgári címet kaptak:

Ilyés Gábor
Ilyés Gábor Nyírbogdányi származású, jelenleg nyíregyházi lakos.
Szülőfalujához mindig is szeretettel kötődött és kötődik napjainkban
is, amit igazol az elmúlt években
végzett munkássága. Meghatározó személyisége volt az 1997 és
1999 közötti időszakban szervezett
helytörténeti vetélkedőknek. Részt
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vett a Bogdányi Híradó cikkeinek írásában. Nyírbogdány község
történelmi múltjának megismeréséhez helytörténeti cikkeket írt,
melyekből az olvasók gazdagíthatták tudásukat. 1999-ben jelent meg
„Lakóhelyünk Nyírbogdány˝ című
könyve, mely gazdag tartalommal
és értékes információkkal ismerteti
meg az olvasót. 2002-től 2003-ig a
Művelődési Ház megbízott vezetője volt. Helytörténeti kutatómunkái
és elért eredményei példaértékűek
mindenki számára.

je, a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja volt. Az ajtója mindig,
mindenki előtt nyitva állt. Segített,
ahol és amiben tudott, kérvényt,
beadványt, levelet írt, nyugdíjat,
kárpótlást stb. intézett. A tanítóképzős osztályfőnöke, dr. Kiss Lajos
szerint, „a falu szolgája” volt.
Nyírbogdány községért
kitüntető díjat kaptak:

futballmérkőzésen szerepeltette.
2018 novemberében Nyíregyháza
város díjazta az év kiváló sportolóit és edzőit, mely díjazás során
Oroszi István is elismerésben részesült. Dicséretre méltó az a nézete,
hogy minden gyermek megérdemli
a lehetőséget, hogy sportoljon és
abban sikereket érjen el. Gondoskodott róla, hogy a megrendezésre
kerülő sporteseményeken a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
is rendszeresen szerepeljenek.
Márton István
Márton István a 2013-ban megrendezésre került Nemzeti Vágta
rendezvény előfutamain és középdöntőjén nagy örömben részesítette Nyírbogdány községet, mivel a
település nevében, „címere” alatt
induló ló és lovasa helyezést értek
el. A Márton István által indított,
támogatott ló és lovas a Nemzeti
Vágtában a középdöntőig jutott.
Támogatásának köszönhetően
a jövőben is indul Nyírbogdány
község címere alatt ló és lovas a
vágtákon. A vágtán való részvétel
Nyírbogdány település nevét az
országban ismertté tette. Tettével
kivívta a település lakosságának
köztiszteletét
Oroszi István (2019)
Oroszi István 1991-től, azaz
28 éve a Nyírbogdányi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, testnevelő tanári munkakörben, valamint a településünkön
működő sportegyesület vezetője,
számos diáksport versenyek szervezője. A Bozsik program keretében településünk tanulóit számos

Nagy István posztumusz
díszpolgár
Nagy István a Nyírbogdányi
Általános Iskolában 1947-től nevelőként, 1951 és 1979 között igazgatóként tanított, majd betegsége
miatt az 1984-es nyugdíjazásáig
tanárként dolgozott. Szervezte,
vezette a dolgozók esti iskoláját.
Kivette részét a község 750, illetve a 770 éves évfordulójának a
szervezéséből. Gyalog, kerékpárral
járta a falut, fényképezett, adatokat gyűjtött. Az 1969-ben kiadott
monográfiának felelős szerkesztő-

Lisovszki Györgyné
Érettségi után képesítés nélküli tanári állást vállalt 3 évig
Nyíribronyban, 1 évig Székelyben, közben levelező tagozaton az
egri főiskolán tanult, orosz-magyar
szakon. 1966-ban államvizsgázott,
ekkor került haza Nyírbogdányba,
itt is orosz-magyar szakos tanárként tanított 28 évig. 1988-ban
2 évi betegeskedés után nyugdíjazták, de ezután is sok gyenge
képességű gyermeknek segített a
felzárkózásban, a szegényebbeknek szívességből. De felvételire
készülőket vagy továbbtanulókat is
tanított a lakásán. A falu közösségének aktív tagja, a 2005-ben alakult „Őszikék” Nyugdíjas Egyesületnek alapító tagja és jelenleg is
aktív részese.”
Mátyás Sándor
Mátyás Sándor 1980. március
1-jétől tanácselnök, 1990 szeptember 30-ig tanácstag volt. 1984-ben
kezdeményezte az Alkotmány utca
megnyitását 22 építési telek kialakításával. Vezetésével még ugyanabban az évben társadalmi összefogással megépült a ravatalozó épülete. Meghatározó szerepe volt az
új iskola felépítésében 1989-ben.
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Biztonságosabbá válik a településünk a térfigyelő kamerák által Ki felügyeli és ki láthatja

önkormányzati térfigyelő
kamera rendszer élő
képeit, felvételeit?

N

yírbogdány falu részén
14 db térfigyelő kamera
felszerelése zajlott az elmúlt
hetekben és jövőre további 9
db épül meg a Gyártelepen.

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2018. számú határozatának megfelelően térfigyelő kamerarendszer
kiépítése történt meg Nyírbogdány
belterületén. A térfigyelő kamerák a
magasabb szintű biztonságos működés és a jobb látószög miatt az
E-ON kisfeszültségű szabadvezetékes és közvilágítási elosztóhálózat
tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, ezért a szükséges engedélyek
és hozzájárulások beszerzései miatt
kellett közel egy évet várni a kiépítésre.
Az elhelyezési pontok kiválasztásában segítséget nyújtottak a Nyíregyházi Rendőrkapitány Demecser
Rendőrőrs munkatársai is, akiknek
javaslatára az alábbi közterületeken
határozta meg a képviselő-testület a
kamerák felállítását.
• Kossuth utca – Állami Gazdaság utca útkereszteződés 2 db
• Kossuth utca – Fő utca útkereszteződés 1 db
• Kéki utca – Petőfi utca útkereszteződés (ABC) 1 db
• Dózsa György utca vége (Csalami
tüzép) 1 db
• Kéki utca – Királykert utca (buszforduló) 1 db
• Rákóczi utca – Vörösmarty utca
útkereszteződés 1 db
• Rákóczi utca – Szabadság utca
útkereszteződés 1 db
• Vasvári Pál utca – Szabadság utca

útkereszteződés 1 db
• Szabadság utca – Új utca útkereszteződés 1 db
• Új utca – Vasvári Pál utca útkereszteződés 1 db
• Vasvári Pál utca vége (szennyvíz
átemelő) 1 db
• Petőfi utca – Szabadság utca útkereszteződés 1 db
• Kéki utca vége 1 db
Összeségében 14 db térfigyelő
kamera került kihelyezésre, amelyek mind felbontásban, mind látószögben bőven teljesítik a Belügyminisztérium ajánlását. A kamerák
képét egy munkaállomás rögzíti,
amellyel meghatározott adatvédelmi előírások betartása mellett lehetőség lesz élőben is követni a közvetített képeket, illetve a rögzítést
követően kimenteni az adatokat. A
munkaállomás műszaki képességeiből adódóan – a rendőrség által –
távoli elérhetőséggel is követhetőek
a kamerák képei.
A község Gyártelepi részén is
további 9 db kamera kerül kiépítésre, amelyhez az önkormányzat már
elnyert támogatással rendelkezik,
a kivitelezés pedig jövő tavasszal
kezdődhet meg.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
Nyírbogdány Község Jegyzője

A „Hivatal Gyártelepre megy”!

K

edves Gyártelepiek, tájékoztatom Önöket, hogy
2020. január 01. napjától
kezdődően a képviselő-testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal „Hivatal
Gyártelepre megy” elnevezésű szolgáltatás keretében
kihelyezett ügyfélfogadást
fog tartani Nyírbogdány
Gyártelep településrészén.
A szolgáltatás lényege, hogy
minden szerdai napon 12.30 óra
és 14.30 óra közötti időtartamban
a gyártelepi Közösségi Házban a
Polgármesteri Hivatal kihelyezett
ügyfélfogadást tart a község központjától távolabb élők számára.
Az ügyfélfogadás elsősorban
szociális ügyintézésekre fog kor-

látozódni, de a munkatársunk
igyekszik minden más tárgyú kérdésre felvilágosítást adni, illetve a
kérelmeket átvenni.
A kihelyezett ügyfélfogadás
a kemecsei Járás Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadásával is
egybe esik, ezért nemcsak a Polgármesteri Hivatal ügyintézésére
lesz lehetőség, de a Járási Hivatal ügyeinek is. Természetesen a
kihelyezett ügyfélfogadási helyszín nem jelent kizárólagosságot a
környéken lakók részére, hanem a
település más részéről bárki ott is
eljárhat. A kihelyezett ügyfélfogadás a lehetőségének felismerésében bízva, állunk kollegáimmal az
Önök rendelkezésére.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A

térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése nagyon komoly felelősséget jelent az
önkormányzat számára, hiszen a felvételeken
szereplő személyek képmása, adatai, cselekményei mind-mind a legszigorúbb adatkezelési
körbe tartoznak.

Ezért a képviselő-testület nem
saját tagjaira vagy a Polgármesteri Hivatal valamely dolgozójára
bízza ezen felelősséget, hanem
megfelelő biztonság- és adatvédelmi képzettséggel rendelkező
személyre. Az önkormányzat a
közterületi térfigyelő rendszer
üzemeltetésével, külön szerződés
alapján arra feljogosított megfelelő adatvédelmi képzettséggel
rendelkező Prekup Zsolt helyi
lakost bízta meg.
A képfelvevőt a megbízott személy üzemelteti és kezeli, rajta
kívül senki más nem rendelkezik
jelszó ismeretével, amellyel meg
lehet tekinteni a kamera felvételeit bemutató monitoron. A monitor
a Polgármesteri Hivatalban külön
irodában kikapcsolt állapotban
van, amely nem mutat élő képet.
A monitort csak a megbízott személy tudja a jelszó beütésével
bekapcsolni. A kamerák mozgásra indulnak el, ezért a felvételek
visszanézése során csak a kamera
látószögében bemozdult tárgyak,
személyeket lehet külön megjelölés alapján megnézni. A kamerák
felvételei Full HD felbontásuk,
amelynek köszönhetően az állított képen a lehető legnagyobb
ráközelítéssel lehet beazonosítani
pl. a gépjármű rendszámát.
A kamerák felvételeit kizárólag
az alábbi esetekben lehet megtekinteni:
a) elkövetett bűncselekmény
vagy szabálysértés miatt indult
eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt
indított közigazgatási hatósági
eljárásban,

c) végzett felügyelői intézkedés
jogszerűségének megállapítására
irányuló közigazgatási hatósági
eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy
által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
A megbízott személy a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel
rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani,
vagy kezdeményezni az eljárásra
jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás
megindítását.
Ha a felvételen szereplő személy jogainak érvényesítésére
eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelmére a felvételt továbbítani kell.
Ha a rögzített felvételt a megbízott személy az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő
személy kérelmére továbbította,
a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.
A megbízott személy a felvétel
kezelése során köteles megtenni
az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az
érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait
és magánéletének körülményeit
illetéktelen személy tudomására
jutásától megóvja. Továbbá biztosítania kell, hogy a felvételen
szereplő személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
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A nyírbogdányi görögkatolikus
közösség élete, múltja, jelene, jövője
2

009. február 15-én vettük
birtokba különálló kis
templomunkat azzal, hogy az
Istenszülő Oltalma tiszteletére lett akkor fölszentelve.
Így minden év októberében
tartjuk templombúcsúnkat,
ahova szeretettel várjuk a
református és római katolikus testvéreket is.

Tíz évvel ezelőtt Sinka Lajosné,
Annuska és testvérei létrehozták
az Istenszülő Oltalma Alapítványt,
amely nagyban segítette templomunk fejlődését. Külső- és belső
munkálatokkal, két kezük munká-

ja által szépítgették a templomot.
Nagy segítségükre volt Barkaszi
János is, aki a kerti munkálatokat
is ellátta. Munkájuk nyomán, az
alapítvány segítségével pedig 2010.
augusztus 21-én új, 80 kg-os harangunkat szentelte föl Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök. Ezeken túl Annuska néni bevezette a
gyerekek nyári táboroztatását, amit
azóta is minden évben megtartunk.
Most, 2019 novemberében pedig
megalakult a Szent Mihály Családegyesületünk. Terveink az elkövetkezendő időszakra: decemberben
Mikulás, és karácsonyi ünnepség
lesz, 2020. február 15-ére pedig

jótékonysági bált szervezünk.
Jelenleg is tartanak templomunkban a felújítási munkálatok, amelyek a végéhez közelednek, és
amit ünnepélyes átadás keretein
belül szeretnénk majd lezárni.
Felújítási munkálataink a nyertes
pályázatnak köszönhetően kezdődtek el a tavalyi évben, melyhez anyagi támogatást kaptunk a

Jeles napok óvodánkba
A

z idei nevelési évünket 3
csoporttal indítottuk, 61
fővel. A csoportjaink szerveződése évek óta vegyes
összetételű.
Óvodapedagógusaink a biztonságot nyújtó, érzelem gazdag környezet kialakítására törekednek,
amelyben a gyermek a saját képessége szerint fejlődhet, ahol megtapasztalja a játék örömét.
Szeptemberben nagy hangsúlyt
fektettünk az új kiscsoportosok
beszoktatására, a nagyobb gyermekek visszaszoktatására. Hosszabb
időt szántunk a teljes szokásrendszer elsajátítására, mert ettől függ a
napi tevékenységek zökkenőmentes megvalósulása.
Egyik kiemelt terület óvodai
életünkben, a jeles napok feldolgozása változatos tevékenységek által. Október 4. az Állatok
világnapja. Nyári kirándulásunk
alkalmával ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, ahol bővültek a gyerekek ismeretei a világ
különböző tájain élő állatokról.
A világnap hetében beszélgettünk
a nap fontosságáról, értelméről,
a felelős állattartásról, az állatvédelem jelentőségéről a költöző és
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itthon maradt madarakról, külső
tulajdonságaikról, életmódjukról,
hangjukról. Képeskönyveket nézegettünk, állatképeket gyűjtöttünk.
Ellátogattunk a gólyafészekhez,
megnéztük a gyülekező fecskéket. A gyerekek nagyítóikkal felfedezhették a rovarok élővilágát,
lakhelyét.
Az egész éves óvodai életünket
a négy évszak öleli át. Minden
évszaknak megvan a maga szépsége, ami miatt szeretni lehet őket,
de a mi szívünkhöz talán mégis
az ősz áll a legközelebb, mert
ha ősz, akkor a mi óvodánkban
megvalósul az „ŐSZI CSODA”
kiállítás. Ez egy folyamat befejezése, amit megelőz sokféle tevékenység: megfigyeltetjük az őszi
természet szépségeit, a gyerekek
tapasztalatait cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel gyarapítjuk,
sétálunk az avarban, különböző
terméseket gyűjtünk, a nagyobb
gyerekek a tevékenységek közben mintát nyújtanak a kisebbek
számára, (milyen őszi kincseket
gyűjtsenek a kosarukba).
November 14-én már 12. alkalommal nyitottuk meg ünnepélyes
keretek között, az „ŐSZI CSODA” kiállításunkat. Dr. Szepesi

Közéleti hírek

Közéleti hírek

Andrásné óvodapedagógus személyéhez kötődnek az első években megrendezett kiállítások. Az
ő ötlete volt, hogy a pillangó csoportjában lévő gyerekek szülei is
készítsenek otthon gyerekeikkel
együtt különböző őszi kompozíciókat, hogy erősödjön az érzelmi
nyitottságuk az együttes tevékenységek iránt. Büszkék vagyunk
arra, hogy mára szinte valamen�nyi társintézményt, civil szervezetet, volt nyugdíjas kollégát és
magánembert sikerült bevonnunk
ebbe a közös tervezésbe, gyűjtőmunkába, barkácsolásba. Nagyon
örülünk hogy egy közös cél érdekében közelebb kerülhettünk egymáshoz. Egyben megtiszteltetés
intézményünk számára, hogy mi
is részesei lehettünk a 800 éves
Nyírbogdány ünnepsorozatnak.
Külön szeretném megköszönni: Lisovszki Tamás polgármester
úrnak, Buzák Zsolt alpolgármester
úrnak és a képviselő testületnek
az anyagi és erkölcsi támogatást a
projekt napunkhoz.
Óvodánkban megtekinthető
a kiállítás. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
Bakosi Zoltánné
intézményvezető helyettes

Nyírbogdányi Önkormányzattól.
Hálásak vagyunk az Úristennek
a sok áldásért, és köszönjük az
embertársainknak sok-sok áldozathozatalt, segítséget. Tudjuk, hogy
közösségünk múltja, jelene, jövője: Jézus Krisztus (Zsid 13,8).

Ünnep

Karácsonyi fények, színes gyertyák égnek,
ünnep van, s a kedves barátok betérnek.
Ünnepi az asztal, a fenyőfa alatt ajándék,
mindenki boldog, s örömtől szépült a szándék.
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Betekintés iskolánk életébe
A

2019-es év nagy jelentőséggel bírt, mind községünk, mind iskolánk életében.
Nyírbogdány ebben az évben
ünnepeli 800 éves évfordulóját.

Ebből az alkalomból Nyírbogdány
Község Önkormányzata egy egész
éves rendezvénysorozattal készült,
melybe intézményünk is nagymértékben bekapcsolódott. A jubileumi
megnyitóra február 28-án került sor
az általunk szervezett I. Nemzetközi
„Harangszó” képzőművészeti találkozó és kiállítás keretén belül. A
találkozót az ország baptista iskolái
és a község testvértelepüléseinek
képviselői is megtisztelték. Iskolánk
életében nagy jelentőséget tulajdonítunk a hagyományok ápolásának.

A nyírbogdányi görögkatolikus
képviselő-testület tagjai, és a Szent
Mihály Családegyesület vezetősége

B. Orosz István:

Bogdányi Hiradó

Minden évben színvonalas műsorokkal emlékezünk történelmünk
nagyjaira.
Számos helyi ünnepségünk is
van, ilyen az anyák napja, melyet
minden évben alsó tagozaton rendezünk meg. Örömmel láttuk, hogy a
szülők egyáltalán nem érdektelenek,
hiszen szívesen jöttek el megnézni
gyermekeiket. A mindennapi oktató
munkánkat versenyekre való felkészülésekkel is színesítettük. Számos
regionális, országos és nemzetközi
versenyen is részt vettek tanulóink,

ahonnan mindig szép eredményekkel tértek haza. Kimagasló eredményeink voltak sport, sakk, néptánc
és bibliaismereti versenyeken egyaránt. Több éve bekapcsolódtunk
a nemzetközi „Meseszép-mesekép”
meseíró és illusztráló pályázatba.
Iskolánk két tanulója már 4 éve vesz
ebben részt.
Minden évben különdíjat vagy
dobogós helyezést értek el. Ebben
az évben az évek alatt összegyűlt
mesékből a törökszentmiklósi iskola egy Meseantológiát adott ki,
melyben a gyerekek munkái is megjelentek. Diákjainknak lehetőségük
van színjátszó szakkörön is részt
venniük, ahol idén diákjaink bronzérmesek lettek. A tanulás mellett
jutott idő a szórakozásra is.
A februárt jó hangulatú farsanggal zártuk, míg májusban Gyermeknapot tartottunk és osztálykirándulásokon vettünk részt. A Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából
ebben az évben több alkalommal
is voltunk Budapesten a Sunday
School rendezvényein. Ezek mellett minden hónapban Szabó Balázs
gyermekistentiszteletein és rendkívüli osztályfőnöki óráin is részt
vehettünk. A 7Kívánság Alapítvány
segítségével egyik diákunk ruhaadományt kapott, melynek segítségével megvalósult nagy álma,
hogy „szép” ruhában jutott el egy
versenyre. Nagy múltra tekint vis�sza Útravaló Ösztöndíj programunk,
melybe HH fiataloknak van lehetőségük bekerülni. Az itt elnyert
összegek növelik esélyüket a középiskolába való bekerülésre. Tanévünk
végén ismét megrendezésre került
a Művészeti Gála. Itt adtak számot tudásukról néptáncosaink és itt

tekinthettük meg a rajz művészeti
ágban tanulók munkáit. Ebben az
évben 15 ballagó diákunk volt. A
búcsú meghatóra és nagyon ünnepiesre sikeredett. Minden tanulónknak
további sikereket kívánunk! A nyár
folyamán sem tétlenkedtünk. Évek
óta angol nyelvi tábort szervezünk
diákjaink számára. Minden évben
nagy a látogatottsága.
Itt angol nyelvű önkéntesek vannak, akik szívvel-lélekkel tartják
a gyerekek számára a különböző
foglalkozásokat. Kísérleti jelleggel
indítottuk számítástechnika táborunkat, aminek nagyon nagy sikere lett.
Szeptemberben nevelőtestületünk
újult erővel kezdte meg a munkát.
Már eddig is számos eseményen
és rendezvényen vagyunk túl. A
gyerekek továbbtanulását elősegítve
októberben Pályaorientációs napot
tartottunk, melyen minden osztály
részt vett. A 7-8. osztályos gyerekek Nyíregyházán nézhették meg
a pályaválasztási kiállítást, míg a
többi osztály a helyi üzemek életébe
nyerhetett bepillantást. Ettől az évtől
kezdve szerettük volna még job-

ban megerősíteni kapcsolatunkat az
óvodával, ezért néhány alsós nevelő
iskolaelőkészítő foglakozásokat tart
a nagycsoportos óvodások részére.
A szülőkkel való kapcsolattartás is
fontos számunkra. Az iskola életébe
való betekintést nyílt napokkal biztosítjuk számukra. Ebben a tanévben iskolánk két 2. osztályos tanulója ösztöndíjat nyert az MKB Bank
és a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat jóvoltából. Díjukat Budapesten vehették át ünnepélyes keretek között. Minden évben bekapcsolódunk a Hulladékcsökkentési
témahét, a Digitális témahét és a
Pénz7 rendezvényeibe.
Ezek az események még előttünk
állnak. Az elkövetkező időszakban
hálaadó napot fogunk tartani, majd
kezdetét veszi egész hónapos rendezvényünk az advent jegyében.
Ilyenkor hétről-hétre más-más alsós
osztály mutatja majd be adventi
műsorát, melyre a koronát a karácsonyi műsor fogja feltenni. Minden
rendezvényünk nyitott, így mindenkit nagy szeretettel várunk ezekre az
alkalmakra.

«Csak engem nem hívtak, szomorúan várok,
pedig most engem ünnepelnek a barátok.
Pohárköszöntő hozzám, de én kívül vagyok,
hideg van, s fáznak körülöttem az angyalok.

Finom ételek fogynak, ünnepiek a csókok,
rólam nem beszélnek, s én sem szólok.
Ölelések-csókok, én is boldogan kezet adok,
de nem ölelnek át, azt sem kérdezik, ki vagyok.
De az ölelő két kezem mégsem hagy nyugodni,
az én ünnepemre mindenkit meg akarok hívni!
Mindenki meghívót kap aranyos betűkkel,
és mindenkit átölelek, igaz szeretettel!
Most hideg van, s kint fáznak az angyalok,
én melegen ölellek; csak tudd, Jézus vagyok!»

Debrecen, 2018-12-21
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
N

yírbogdány 800 éves
jubileumát ünnepli 2019ben, s e jeles év alkalmából
számtalan színes program
került megrendezésre
községünkben.

A jubileumi évet nemzetközi
képzőművészeti találkozóval és
kiállítással nyitotta meg a Kazinczy
Ferenc Baptista Általános Iskola
és Óvoda, ahol kiállításra kerültek
az önkormányzat által meghirdetett
logópályázatra beérkezett alkotások
is. Nyírbogdány 800 vetélkedő megrendezésére került sor áprilisban,
melyen szívesen vettek részt községünk intézményei, civil szervezetei, megmutatva felkészültségüket
településünk múltjáról, jelenéről.
Három nagyobb rendezvény is színesítette az évet, a Gyártelepen tartott Majális, a Neoton koncert és a
Születésnapi rendezvény augusztus
17-én, melyen Charlie és a Charlie
Band adott élő nagykoncertet.
Júliusban első ízben került megrendezésre a művelődési ház udvarán a Szabadtéri piknik és Első
sütiverseny, melyen Nyírbogdány
800 éves születésnapjára készített
tortákat csodálhatta és kóstolhatta
meg a vendégsereg.
Októberben az Országos Könyvtári Napok gyöngygoblen és vászonkiállítással vette kezdetét, mely

Szabadtéri piknik és Sütiverseny

Író-olvasó találkozó Varró Dániellel

beszerzésre idén a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtáron
keresztül a könyvtári szolgáltatási
rendszer keretében.
A könyvtár folyóirat állománya
bővül 2020. januárjától. Az olvasók a következők közül választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően: Best magazin, Blikk Nők,
Bravo, Dekorációs ötletek, Dörmögő Dömötör, Minimax magazin,
Motorrevü, Nők Lapja, Nők Lapja
Évszakok, Nők Lapja Ezotéria, Otthon Magazin, Rubicon, Rubicon
különszám, Szép Házak, Test és
lélek. Az újságok kölcsönözhetőek,
reméljük, mindenki talál kedvére
valót. Nagy szeretettel várjuk az
olvasni vágyókat, valamint rendelkezésre állnak a könyvtár további szolgáltatásai: fénymásolás,
szkennelés, önéletrajzok készítése,
nyomtatványok letöltése, segítségnyújtás azok kitöltésében.
A könyvtár DJP (Digitális Jólét
Program) Pontként is működik,
segítve a lakosságot a digitális
kompetencia
megszerzésében,
a mindennapi internetes ügyintézésben (ügyfélkapu, e-mail). Segítünk bekapcsolódni a mai, egyre
inkább a számítógépekre és az

Gyermeknap

Ki tud többet Nyírbogdányról vetélkedő
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vásznak legtöbbje már 100 évet is
megélt, nagyszüleink, dédszüleink
örökségei. Telegdi Ágnes írónő Barnabás meséit hozta el az óvodások nagy örömére. Giuditta Fabbro
(Kovács Judit) felnőtteknek szóló, A
kezdet c. új könyvét mutatta be az
olvasóknak. A hét Dobos Erzsébet:
Érzelmek viharában c. kötetének
bemutatójával zárult a verskedvelők
örömére. Közreműködött B. Orosz
István, akinek Lélekhangok c. kötetének verseit augusztusban hallgathatta meg a közönség.
Mintegy 200 db új könyv került

internetre, annak használatára épülő világunkba. Két 15 fős csoport
végzett az Idősügyi programban,
de lehetőséget biztosítunk egyéni
tanulásra is. Sikeres pályázatunknak
köszönhetően 3 laptop, 2 tablet,
2 okostelefon áll rendelkezésre,
valamint projektor, multifunkcionális eszköz. Az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatásaink mindig is jelen voltak a könyvtárban, hiszen korábban már eMagyarország Pontként
is elkötelezettek voltunk a lakosság
internethasználatának népszerűsítésében.
Nagy sikerrel működik könyvtárunkban a Könyvtármozi szolgáltatás, köszönjük az általános iskola, óvoda és az Őszikék Egyesület
együttműködését, lelkesedését.
Szerettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra, adventi koszorú készítésre
november 25-én (hétfő) 17 órától
a művelődési ház nagytermébe.
November 30-án első ízben kerül
megrendezésre Nyírbogdányban
Esküvő kiállítás, melynek a művelődési ház ad otthont. Találkozzunk
a könyvtárban! Továbbra is szeretettel várunk kicsiket és nagyokat
programjainkra!
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NYÍRBOGDÁNYI
falinaptár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P

Január

Újév, Fruzsina
Ábel, Gergely
Benjamin
Leona, Titusz
Simon, Cézár
Boldizsár, Menyhért
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota, Baltazár
(UQĘ
Veronika
Bódog, Félix
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél
Gerda, Martina
Marcella

Július
1 Sze
2 Cs
3 P
4 Szo
5 V
6 H
7 K
8 Sze
9 Cs
10 P
11 Szo
12 V
 +
14 K
15 Sze
16 Cs
17 P
18 Szo
19 V
20 H
21 K
22 Sze
23 Cs
 3
25 Szo
26 V
27 H
28 K
29 Sze
30 Cs
31 P

Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia, Cirill
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
-HQĘ
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés, Elánia
Daniella, Dániel
Magdolna
Lenke, Brigitta
.LQJD.LQFVĘ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Ince, Adina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác

Február

1 Szo
2 V
3 H
4 K
5 Sze
6 Cs
7 P
8 Szo
9 V
10 H
11 K
12 Sze
13 Cs
14 P
15 Szo
16 V
17 H
18 K
19 Sze
20 Cs
21 P
22 Szo
23 V
 +
25 K
26 Sze
27 Cs
28 P
29 Szo

Ignác
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
6]|NĘQDS
Mátyás, Jázmin
Géza, Cézár
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

Augusztus
1 Szo
2 V
3 H
4 K
5 Sze
6 Cs
7 P
8 Szo
9 V
 +
11 K
12 Sze
13 Cs
14 P
15 Szo
16 V
17 H
18 K
19 Sze
20 Cs
21 P
22 Szo
23 V
24 H
25 K
26 Sze
27 Cs
28 P
29 Szo
30 V
31 H

Boglárka, Alfonz
Lehel, Özséb
Hermina, Lídia, Tea
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László, Eszmeralda
(PĘG
/ĘULQF&VLOOD
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Diána
Ipoly, Vitália
Marcell
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint, Réka
Ilona
Huba, Emília
Az államal. ü., István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Fülöp
Bertalan, Alíz
Lajos, Patrícia
Izsó, Natália
Gáspár, Cézár
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Félix
Erika, Bella

Március

1 V
2 H
3 K
4 Sze
5 Cs
6 P
7 Szo
8 V
9 H
10 K
11 Sze
12 Cs
13 P
14 Szo
15 V
16 H
17 K
18 Sze
19 Cs
20 P
21 Szo
22 V
 +
24 K
25 Sze
26 Cs
27 P
28 Szo
29 V
30 H
31 K

Albin, Lea
Lujza, Henriett
Kornélia, Frigyes
Kázmér, Lúciusz
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Emil
Szilárd, Kadocsa
Gergely, Maximilián
Krisztián, Ajtony
Matild, Paulina
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta, Herbert
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Hubert
Benedek, Bence
Beáta, Izolda
(PĘNH
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka, Lídia
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Szeptember
1 K
2 Sze
3 Cs
4 P
  6]R
6 V
7 H
8 K
9 Sze
10 Cs
11 P
12 Szo
13 V
14 H
 .
16 Sze
 &V
18 P
19 Szo
20 V
21 H
22 K
23 Sze
24 Cs
25 P
26 Szo
27 V
28 H
29 K
30 Sze

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália, Ida
9LNWRU/ĘULQF
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária
Kornél, Ludovika
Szeréna, Roxána
(QLNĘ0HOLWWD
Edit
=Vy¿D
Diána
Vilhelmina, Vilma
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Április

Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs

Hugó
Áron, Ferenc
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Nagypéntek, Zsolt
Leó, Szaniszló
Húsvét, Gyula
Húsvét, Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk, Ányos
Ervin, Aida
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Október
1 Cs
2 P
3 Szo
4 V
5 H
6 K
7 Sze
8 Cs
9 P
10 Szo
11 V
12 H
13 K
14 Sze
15 Cs
16 P
17 Szo
18 V
19 H
20 K
21 Sze
 &V
23 P
24 Szo
25 V
26 H
27 K
28 Sze
29 Cs
30 P
31 Szo

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány, Etelka
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén, Lívia
Teréz
Gál, Aurélia
Hedvig, Rudolf
Lukács, Ambrus
Nándor, Ferdinánd
Vendel, Bendegúz
Orsolya, Klementina
(OĘG.RULQD
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon, Herold
Blanka, Bianka
Dömötör, Albin, Medox
Szabina, Antonietta
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz, Stefánia
Farkas, Cseke

Május

1 P
2 Szo
3 V
4 H
5 K
6 Sze
7 Cs
  3
9 Szo
10 V
11 H
12 K
13 Sze
14 Cs
 3
16 Szo
17 V
18 H
19 K
20 Sze
21 Cs
22 P
 6]R
24 V
25 H
26 K
27 Sze
28 Cs
29 P
30 Szo
31 V

A munka ünnepe, Fülöp
Zsigmond, Atanáz
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Gothárd
Ivett, Frida
Gizella, Gusztáv
0LKiO\*\Ę]Ę
Gergely, Alberta
Ármin, Pálma
Ferenc, Fábiusz
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác, Gyöngyi
=Vy¿D6]RQMD
Mózes, Botond
Paszkál, Ditmár
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
'H]VĘ5HQiWD
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna, Ervin
Janka, Zsanett
Pünkösd, Angéla

November
1 V
2 H
  .
4 Sze
5 Cs
6 P
  6]R
8 V
9 H
10 K
11 Sze
12 Cs
13 P
14 Szo
15 V
16 H
 .
 6]H
19 Cs
20 P
21 Szo
22 V
23 H
24 K
25 Sze
26 Cs
27 P
28 Szo
29 V
30 H

Mindenszentek, Marianna
Achilles, Tóbiás
*\Ę]Ę%iOLQW
Károly, Lotti
Imre, Avarka
Lénárd
5H]VĘ&VHQJHU
Zsombor, Gotfrid
Tivadar, Boldizsár
Réka, Virgínia
Márton, Nimród
Jónás, Renátó
Szilvia, Szaniszló
Aliz, Szidónia
Albert, Lipót
Ödön, Edmond
+RUWHQ]LD*HUJĘ
-HQĘ
Erzsébet, Zsóka
Jolán, Bódog
Olivér
Cecília, Filemon
Kelemen, Klementina
Emma, Virág
Katalin, Liza
Virág, Lénárd
Virgil, Virgínia
Stefánia
Taksony, Ilma
András, Andor

1 H
2 K
3 Sze
4 Cs
5 P
6 Szo
7 V
8 H
9 K
10 Sze
11 Cs
 3
13 Szo
14 V
15 H
16 K
17 Sze
18 Cs
19 P
20 Szo
21 V
22 H
23 K
24 Sze
25 Cs
26 P
27 Szo
28 V
29 H
30 K

Június

Pünkösd, Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú, Kerény
Fatime, Reginald
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd, Helga
Félix, Annamária
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
9LOOĘ2UIHXV]
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael, Paula
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Szidónia
Iván
Vilmos, Viola
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

December
1 K
2 Sze
3 Cs
4 P
  6]R
6 V
7 H
  .
9 Sze
10 Cs
11 P
12 Szo
13 V
14 H
15 K
16 Sze
17 Cs
18 P
19 Szo
20 V
21 H
22 K
23 Sze
24 Cs
25 P
26 Szo
27 V
28 H
29 K
30 Sze
31 Cs

Elza, Natália
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
9LOPD6HEĘ
Miklós, Csinszka
Ambrus, Ambrózia
0iULD(PĘNH
Natália, Valéria
Judit, Lívia
Árpád
Gabriella, Franciska
Luca, Otília
Szilárda
Valér, Detre
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Töhötöm
Viola, Anasztáz
7HR¿O
Tamás
Zénó, Flórián
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Teodor
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid, Hunor
Szilveszter, Donáta
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
N

yírbogdány 800 éves
jubileumát ünnepli 2019ben, s e jeles év alkalmából
számtalan színes program
került megrendezésre
községünkben.

A jubileumi évet nemzetközi
képzőművészeti találkozóval és
kiállítással nyitotta meg a Kazinczy
Ferenc Baptista Általános Iskola
és Óvoda, ahol kiállításra kerültek
az önkormányzat által meghirdetett
logópályázatra beérkezett alkotások
is. Nyírbogdány 800 vetélkedő megrendezésére került sor áprilisban,
melyen szívesen vettek részt községünk intézményei, civil szervezetei, megmutatva felkészültségüket
településünk múltjáról, jelenéről.
Három nagyobb rendezvény is színesítette az évet, a Gyártelepen tartott Majális, a Neoton koncert és a
Születésnapi rendezvény augusztus
17-én, melyen Charlie és a Charlie
Band adott élő nagykoncertet.
Júliusban első ízben került megrendezésre a művelődési ház udvarán a Szabadtéri piknik és Első
sütiverseny, melyen Nyírbogdány
800 éves születésnapjára készített
tortákat csodálhatta és kóstolhatta
meg a vendégsereg.
Októberben az Országos Könyvtári Napok gyöngygoblen és vászonkiállítással vette kezdetét, mely

Szabadtéri piknik és Sütiverseny

Író-olvasó találkozó Varró Dániellel

beszerzésre idén a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtáron
keresztül a könyvtári szolgáltatási
rendszer keretében.
A könyvtár folyóirat állománya
bővül 2020. januárjától. Az olvasók a következők közül választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően: Best magazin, Blikk Nők,
Bravo, Dekorációs ötletek, Dörmögő Dömötör, Minimax magazin,
Motorrevü, Nők Lapja, Nők Lapja
Évszakok, Nők Lapja Ezotéria, Otthon Magazin, Rubicon, Rubicon
különszám, Szép Házak, Test és
lélek. Az újságok kölcsönözhetőek,
reméljük, mindenki talál kedvére
valót. Nagy szeretettel várjuk az
olvasni vágyókat, valamint rendelkezésre állnak a könyvtár további szolgáltatásai: fénymásolás,
szkennelés, önéletrajzok készítése,
nyomtatványok letöltése, segítségnyújtás azok kitöltésében.
A könyvtár DJP (Digitális Jólét
Program) Pontként is működik,
segítve a lakosságot a digitális
kompetencia
megszerzésében,
a mindennapi internetes ügyintézésben (ügyfélkapu, e-mail). Segítünk bekapcsolódni a mai, egyre
inkább a számítógépekre és az

Gyermeknap

Ki tud többet Nyírbogdányról vetélkedő

BH_201912.indd 9

vásznak legtöbbje már 100 évet is
megélt, nagyszüleink, dédszüleink
örökségei. Telegdi Ágnes írónő Barnabás meséit hozta el az óvodások nagy örömére. Giuditta Fabbro
(Kovács Judit) felnőtteknek szóló, A
kezdet c. új könyvét mutatta be az
olvasóknak. A hét Dobos Erzsébet:
Érzelmek viharában c. kötetének
bemutatójával zárult a verskedvelők
örömére. Közreműködött B. Orosz
István, akinek Lélekhangok c. kötetének verseit augusztusban hallgathatta meg a közönség.
Mintegy 200 db új könyv került

internetre, annak használatára épülő világunkba. Két 15 fős csoport
végzett az Idősügyi programban,
de lehetőséget biztosítunk egyéni
tanulásra is. Sikeres pályázatunknak
köszönhetően 3 laptop, 2 tablet,
2 okostelefon áll rendelkezésre,
valamint projektor, multifunkcionális eszköz. Az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatásaink mindig is jelen voltak a könyvtárban, hiszen korábban már eMagyarország Pontként
is elkötelezettek voltunk a lakosság
internethasználatának népszerűsítésében.
Nagy sikerrel működik könyvtárunkban a Könyvtármozi szolgáltatás, köszönjük az általános iskola, óvoda és az Őszikék Egyesület
együttműködését, lelkesedését.
Szerettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra, adventi koszorú készítésre
november 25-én (hétfő) 17 órától
a művelődési ház nagytermébe.
November 30-án első ízben kerül
megrendezésre Nyírbogdányban
Esküvő kiállítás, melynek a művelődési ház ad otthont. Találkozzunk
a könyvtárban! Továbbra is szeretettel várunk kicsiket és nagyokat
programjainkra!
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A nyírbogdányi görögkatolikus
közösség élete, múltja, jelene, jövője
2

009. február 15-én vettük
birtokba különálló kis
templomunkat azzal, hogy az
Istenszülő Oltalma tiszteletére lett akkor fölszentelve.
Így minden év októberében
tartjuk templombúcsúnkat,
ahova szeretettel várjuk a
református és római katolikus testvéreket is.

Tíz évvel ezelőtt Sinka Lajosné,
Annuska és testvérei létrehozták
az Istenszülő Oltalma Alapítványt,
amely nagyban segítette templomunk fejlődését. Külső- és belső
munkálatokkal, két kezük munká-

ja által szépítgették a templomot.
Nagy segítségükre volt Barkaszi
János is, aki a kerti munkálatokat
is ellátta. Munkájuk nyomán, az
alapítvány segítségével pedig 2010.
augusztus 21-én új, 80 kg-os harangunkat szentelte föl Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök. Ezeken túl Annuska néni bevezette a
gyerekek nyári táboroztatását, amit
azóta is minden évben megtartunk.
Most, 2019 novemberében pedig
megalakult a Szent Mihály Családegyesületünk. Terveink az elkövetkezendő időszakra: decemberben
Mikulás, és karácsonyi ünnepség
lesz, 2020. február 15-ére pedig

jótékonysági bált szervezünk.
Jelenleg is tartanak templomunkban a felújítási munkálatok, amelyek a végéhez közelednek, és
amit ünnepélyes átadás keretein
belül szeretnénk majd lezárni.
Felújítási munkálataink a nyertes
pályázatnak köszönhetően kezdődtek el a tavalyi évben, melyhez anyagi támogatást kaptunk a

Jeles napok óvodánkba
A

z idei nevelési évünket 3
csoporttal indítottuk, 61
fővel. A csoportjaink szerveződése évek óta vegyes
összetételű.
Óvodapedagógusaink a biztonságot nyújtó, érzelem gazdag környezet kialakítására törekednek,
amelyben a gyermek a saját képessége szerint fejlődhet, ahol megtapasztalja a játék örömét.
Szeptemberben nagy hangsúlyt
fektettünk az új kiscsoportosok
beszoktatására, a nagyobb gyermekek visszaszoktatására. Hosszabb
időt szántunk a teljes szokásrendszer elsajátítására, mert ettől függ a
napi tevékenységek zökkenőmentes megvalósulása.
Egyik kiemelt terület óvodai
életünkben, a jeles napok feldolgozása változatos tevékenységek által. Október 4. az Állatok
világnapja. Nyári kirándulásunk
alkalmával ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, ahol bővültek a gyerekek ismeretei a világ
különböző tájain élő állatokról.
A világnap hetében beszélgettünk
a nap fontosságáról, értelméről,
a felelős állattartásról, az állatvédelem jelentőségéről a költöző és
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itthon maradt madarakról, külső
tulajdonságaikról, életmódjukról,
hangjukról. Képeskönyveket nézegettünk, állatképeket gyűjtöttünk.
Ellátogattunk a gólyafészekhez,
megnéztük a gyülekező fecskéket. A gyerekek nagyítóikkal felfedezhették a rovarok élővilágát,
lakhelyét.
Az egész éves óvodai életünket
a négy évszak öleli át. Minden
évszaknak megvan a maga szépsége, ami miatt szeretni lehet őket,
de a mi szívünkhöz talán mégis
az ősz áll a legközelebb, mert
ha ősz, akkor a mi óvodánkban
megvalósul az „ŐSZI CSODA”
kiállítás. Ez egy folyamat befejezése, amit megelőz sokféle tevékenység: megfigyeltetjük az őszi
természet szépségeit, a gyerekek
tapasztalatait cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel gyarapítjuk,
sétálunk az avarban, különböző
terméseket gyűjtünk, a nagyobb
gyerekek a tevékenységek közben mintát nyújtanak a kisebbek
számára, (milyen őszi kincseket
gyűjtsenek a kosarukba).
November 14-én már 12. alkalommal nyitottuk meg ünnepélyes
keretek között, az „ŐSZI CSODA” kiállításunkat. Dr. Szepesi

Közéleti hírek

Közéleti hírek

Andrásné óvodapedagógus személyéhez kötődnek az első években megrendezett kiállítások. Az
ő ötlete volt, hogy a pillangó csoportjában lévő gyerekek szülei is
készítsenek otthon gyerekeikkel
együtt különböző őszi kompozíciókat, hogy erősödjön az érzelmi
nyitottságuk az együttes tevékenységek iránt. Büszkék vagyunk
arra, hogy mára szinte valamen�nyi társintézményt, civil szervezetet, volt nyugdíjas kollégát és
magánembert sikerült bevonnunk
ebbe a közös tervezésbe, gyűjtőmunkába, barkácsolásba. Nagyon
örülünk hogy egy közös cél érdekében közelebb kerülhettünk egymáshoz. Egyben megtiszteltetés
intézményünk számára, hogy mi
is részesei lehettünk a 800 éves
Nyírbogdány ünnepsorozatnak.
Külön szeretném megköszönni: Lisovszki Tamás polgármester
úrnak, Buzák Zsolt alpolgármester
úrnak és a képviselő testületnek
az anyagi és erkölcsi támogatást a
projekt napunkhoz.
Óvodánkban megtekinthető
a kiállítás. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
Bakosi Zoltánné
intézményvezető helyettes

Nyírbogdányi Önkormányzattól.
Hálásak vagyunk az Úristennek
a sok áldásért, és köszönjük az
embertársainknak sok-sok áldozathozatalt, segítséget. Tudjuk, hogy
közösségünk múltja, jelene, jövője: Jézus Krisztus (Zsid 13,8).

Ünnep

Karácsonyi fények, színes gyertyák égnek,
ünnep van, s a kedves barátok betérnek.
Ünnepi az asztal, a fenyőfa alatt ajándék,
mindenki boldog, s örömtől szépült a szándék.
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Betekintés iskolánk életébe
A

2019-es év nagy jelentőséggel bírt, mind községünk, mind iskolánk életében.
Nyírbogdány ebben az évben
ünnepeli 800 éves évfordulóját.

Ebből az alkalomból Nyírbogdány
Község Önkormányzata egy egész
éves rendezvénysorozattal készült,
melybe intézményünk is nagymértékben bekapcsolódott. A jubileumi
megnyitóra február 28-án került sor
az általunk szervezett I. Nemzetközi
„Harangszó” képzőművészeti találkozó és kiállítás keretén belül. A
találkozót az ország baptista iskolái
és a község testvértelepüléseinek
képviselői is megtisztelték. Iskolánk
életében nagy jelentőséget tulajdonítunk a hagyományok ápolásának.

A nyírbogdányi görögkatolikus
képviselő-testület tagjai, és a Szent
Mihály Családegyesület vezetősége

B. Orosz István:

Bogdányi Hiradó

Minden évben színvonalas műsorokkal emlékezünk történelmünk
nagyjaira.
Számos helyi ünnepségünk is
van, ilyen az anyák napja, melyet
minden évben alsó tagozaton rendezünk meg. Örömmel láttuk, hogy a
szülők egyáltalán nem érdektelenek,
hiszen szívesen jöttek el megnézni
gyermekeiket. A mindennapi oktató
munkánkat versenyekre való felkészülésekkel is színesítettük. Számos
regionális, országos és nemzetközi
versenyen is részt vettek tanulóink,

ahonnan mindig szép eredményekkel tértek haza. Kimagasló eredményeink voltak sport, sakk, néptánc
és bibliaismereti versenyeken egyaránt. Több éve bekapcsolódtunk
a nemzetközi „Meseszép-mesekép”
meseíró és illusztráló pályázatba.
Iskolánk két tanulója már 4 éve vesz
ebben részt.
Minden évben különdíjat vagy
dobogós helyezést értek el. Ebben
az évben az évek alatt összegyűlt
mesékből a törökszentmiklósi iskola egy Meseantológiát adott ki,
melyben a gyerekek munkái is megjelentek. Diákjainknak lehetőségük
van színjátszó szakkörön is részt
venniük, ahol idén diákjaink bronzérmesek lettek. A tanulás mellett
jutott idő a szórakozásra is.
A februárt jó hangulatú farsanggal zártuk, míg májusban Gyermeknapot tartottunk és osztálykirándulásokon vettünk részt. A Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából
ebben az évben több alkalommal
is voltunk Budapesten a Sunday
School rendezvényein. Ezek mellett minden hónapban Szabó Balázs
gyermekistentiszteletein és rendkívüli osztályfőnöki óráin is részt
vehettünk. A 7Kívánság Alapítvány
segítségével egyik diákunk ruhaadományt kapott, melynek segítségével megvalósult nagy álma,
hogy „szép” ruhában jutott el egy
versenyre. Nagy múltra tekint vis�sza Útravaló Ösztöndíj programunk,
melybe HH fiataloknak van lehetőségük bekerülni. Az itt elnyert
összegek növelik esélyüket a középiskolába való bekerülésre. Tanévünk
végén ismét megrendezésre került
a Művészeti Gála. Itt adtak számot tudásukról néptáncosaink és itt

tekinthettük meg a rajz művészeti
ágban tanulók munkáit. Ebben az
évben 15 ballagó diákunk volt. A
búcsú meghatóra és nagyon ünnepiesre sikeredett. Minden tanulónknak
további sikereket kívánunk! A nyár
folyamán sem tétlenkedtünk. Évek
óta angol nyelvi tábort szervezünk
diákjaink számára. Minden évben
nagy a látogatottsága.
Itt angol nyelvű önkéntesek vannak, akik szívvel-lélekkel tartják
a gyerekek számára a különböző
foglalkozásokat. Kísérleti jelleggel
indítottuk számítástechnika táborunkat, aminek nagyon nagy sikere lett.
Szeptemberben nevelőtestületünk
újult erővel kezdte meg a munkát.
Már eddig is számos eseményen
és rendezvényen vagyunk túl. A
gyerekek továbbtanulását elősegítve
októberben Pályaorientációs napot
tartottunk, melyen minden osztály
részt vett. A 7-8. osztályos gyerekek Nyíregyházán nézhették meg
a pályaválasztási kiállítást, míg a
többi osztály a helyi üzemek életébe
nyerhetett bepillantást. Ettől az évtől
kezdve szerettük volna még job-

ban megerősíteni kapcsolatunkat az
óvodával, ezért néhány alsós nevelő
iskolaelőkészítő foglakozásokat tart
a nagycsoportos óvodások részére.
A szülőkkel való kapcsolattartás is
fontos számunkra. Az iskola életébe
való betekintést nyílt napokkal biztosítjuk számukra. Ebben a tanévben iskolánk két 2. osztályos tanulója ösztöndíjat nyert az MKB Bank
és a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat jóvoltából. Díjukat Budapesten vehették át ünnepélyes keretek között. Minden évben bekapcsolódunk a Hulladékcsökkentési
témahét, a Digitális témahét és a
Pénz7 rendezvényeibe.
Ezek az események még előttünk
állnak. Az elkövetkező időszakban
hálaadó napot fogunk tartani, majd
kezdetét veszi egész hónapos rendezvényünk az advent jegyében.
Ilyenkor hétről-hétre más-más alsós
osztály mutatja majd be adventi
műsorát, melyre a koronát a karácsonyi műsor fogja feltenni. Minden
rendezvényünk nyitott, így mindenkit nagy szeretettel várunk ezekre az
alkalmakra.

«Csak engem nem hívtak, szomorúan várok,
pedig most engem ünnepelnek a barátok.
Pohárköszöntő hozzám, de én kívül vagyok,
hideg van, s fáznak körülöttem az angyalok.

Finom ételek fogynak, ünnepiek a csókok,
rólam nem beszélnek, s én sem szólok.
Ölelések-csókok, én is boldogan kezet adok,
de nem ölelnek át, azt sem kérdezik, ki vagyok.
De az ölelő két kezem mégsem hagy nyugodni,
az én ünnepemre mindenkit meg akarok hívni!
Mindenki meghívót kap aranyos betűkkel,
és mindenkit átölelek, igaz szeretettel!
Most hideg van, s kint fáznak az angyalok,
én melegen ölellek; csak tudd, Jézus vagyok!»

Debrecen, 2018-12-21
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Nyírbogdány község
2019. évi kitüntetettjei
N

yírbogdány községért
kitüntető díjak és díszpolgári címek ünnepélyes
átadására 2019. augusztus
17-én a Falunap központi
rendezvényén került sor.

Nyírbogdány községben a
hagyományok szerint idén is két
cím került adományozásra: a díszpolgári cím és a Nyírbogdány községért kitüntető díj. Utoljára 2014.
évben került sor hasonló kitüntetések adományozására.
A két díj egyenértékű, a döntés
meghozatalánál Nyírbogdány község Képviselő testülete a díszpolgári címet azon személyek részére adományozza, akik bár nem
nyírbogdányi lakosok, de sokat tettek a községünkért. Ezzel a kitüntető címmel tiszteletbeli polgárokká válnak, s megkapják a település
díszkulcsát, mely a Nyírbogdány
közösségéhez való tartozást szimbolizálja.
A testület a Nyírbogdány községért kitüntető díjat azon helyben élő polgárai részére adományozza, akik szintén sokat tettek
Nyírbogdányért, akikre közösségünk tagjai büszkeséggel tekintenek, s példaképként állnak előttünk.
Díszpolgári címet kaptak:

Ilyés Gábor
Ilyés Gábor Nyírbogdányi származású, jelenleg nyíregyházi lakos.
Szülőfalujához mindig is szeretettel kötődött és kötődik napjainkban
is, amit igazol az elmúlt években
végzett munkássága. Meghatározó személyisége volt az 1997 és
1999 közötti időszakban szervezett
helytörténeti vetélkedőknek. Részt
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vett a Bogdányi Híradó cikkeinek írásában. Nyírbogdány község
történelmi múltjának megismeréséhez helytörténeti cikkeket írt,
melyekből az olvasók gazdagíthatták tudásukat. 1999-ben jelent meg
„Lakóhelyünk Nyírbogdány˝ című
könyve, mely gazdag tartalommal
és értékes információkkal ismerteti
meg az olvasót. 2002-től 2003-ig a
Művelődési Ház megbízott vezetője volt. Helytörténeti kutatómunkái
és elért eredményei példaértékűek
mindenki számára.

je, a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja volt. Az ajtója mindig,
mindenki előtt nyitva állt. Segített,
ahol és amiben tudott, kérvényt,
beadványt, levelet írt, nyugdíjat,
kárpótlást stb. intézett. A tanítóképzős osztályfőnöke, dr. Kiss Lajos
szerint, „a falu szolgája” volt.
Nyírbogdány községért
kitüntető díjat kaptak:

futballmérkőzésen szerepeltette.
2018 novemberében Nyíregyháza
város díjazta az év kiváló sportolóit és edzőit, mely díjazás során
Oroszi István is elismerésben részesült. Dicséretre méltó az a nézete,
hogy minden gyermek megérdemli
a lehetőséget, hogy sportoljon és
abban sikereket érjen el. Gondoskodott róla, hogy a megrendezésre
kerülő sporteseményeken a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
is rendszeresen szerepeljenek.
Márton István
Márton István a 2013-ban megrendezésre került Nemzeti Vágta
rendezvény előfutamain és középdöntőjén nagy örömben részesítette Nyírbogdány községet, mivel a
település nevében, „címere” alatt
induló ló és lovasa helyezést értek
el. A Márton István által indított,
támogatott ló és lovas a Nemzeti
Vágtában a középdöntőig jutott.
Támogatásának köszönhetően
a jövőben is indul Nyírbogdány
község címere alatt ló és lovas a
vágtákon. A vágtán való részvétel
Nyírbogdány település nevét az
országban ismertté tette. Tettével
kivívta a település lakosságának
köztiszteletét
Oroszi István (2019)
Oroszi István 1991-től, azaz
28 éve a Nyírbogdányi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, testnevelő tanári munkakörben, valamint a településünkön
működő sportegyesület vezetője,
számos diáksport versenyek szervezője. A Bozsik program keretében településünk tanulóit számos

Nagy István posztumusz
díszpolgár
Nagy István a Nyírbogdányi
Általános Iskolában 1947-től nevelőként, 1951 és 1979 között igazgatóként tanított, majd betegsége
miatt az 1984-es nyugdíjazásáig
tanárként dolgozott. Szervezte,
vezette a dolgozók esti iskoláját.
Kivette részét a község 750, illetve a 770 éves évfordulójának a
szervezéséből. Gyalog, kerékpárral
járta a falut, fényképezett, adatokat gyűjtött. Az 1969-ben kiadott
monográfiának felelős szerkesztő-

Lisovszki Györgyné
Érettségi után képesítés nélküli tanári állást vállalt 3 évig
Nyíribronyban, 1 évig Székelyben, közben levelező tagozaton az
egri főiskolán tanult, orosz-magyar
szakon. 1966-ban államvizsgázott,
ekkor került haza Nyírbogdányba,
itt is orosz-magyar szakos tanárként tanított 28 évig. 1988-ban
2 évi betegeskedés után nyugdíjazták, de ezután is sok gyenge
képességű gyermeknek segített a
felzárkózásban, a szegényebbeknek szívességből. De felvételire
készülőket vagy továbbtanulókat is
tanított a lakásán. A falu közösségének aktív tagja, a 2005-ben alakult „Őszikék” Nyugdíjas Egyesületnek alapító tagja és jelenleg is
aktív részese.”
Mátyás Sándor
Mátyás Sándor 1980. március
1-jétől tanácselnök, 1990 szeptember 30-ig tanácstag volt. 1984-ben
kezdeményezte az Alkotmány utca
megnyitását 22 építési telek kialakításával. Vezetésével még ugyanabban az évben társadalmi összefogással megépült a ravatalozó épülete. Meghatározó szerepe volt az
új iskola felépítésében 1989-ben.
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Biztonságosabbá válik a településünk a térfigyelő kamerák által Ki felügyeli és ki láthatja

önkormányzati térfigyelő
kamera rendszer élő
képeit, felvételeit?

N

yírbogdány falu részén
14 db térfigyelő kamera
felszerelése zajlott az elmúlt
hetekben és jövőre további 9
db épül meg a Gyártelepen.

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2018. számú határozatának megfelelően térfigyelő kamerarendszer
kiépítése történt meg Nyírbogdány
belterületén. A térfigyelő kamerák a
magasabb szintű biztonságos működés és a jobb látószög miatt az
E-ON kisfeszültségű szabadvezetékes és közvilágítási elosztóhálózat
tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, ezért a szükséges engedélyek
és hozzájárulások beszerzései miatt
kellett közel egy évet várni a kiépítésre.
Az elhelyezési pontok kiválasztásában segítséget nyújtottak a Nyíregyházi Rendőrkapitány Demecser
Rendőrőrs munkatársai is, akiknek
javaslatára az alábbi közterületeken
határozta meg a képviselő-testület a
kamerák felállítását.
• Kossuth utca – Állami Gazdaság utca útkereszteződés 2 db
• Kossuth utca – Fő utca útkereszteződés 1 db
• Kéki utca – Petőfi utca útkereszteződés (ABC) 1 db
• Dózsa György utca vége (Csalami
tüzép) 1 db
• Kéki utca – Királykert utca (buszforduló) 1 db
• Rákóczi utca – Vörösmarty utca
útkereszteződés 1 db
• Rákóczi utca – Szabadság utca
útkereszteződés 1 db
• Vasvári Pál utca – Szabadság utca

útkereszteződés 1 db
• Szabadság utca – Új utca útkereszteződés 1 db
• Új utca – Vasvári Pál utca útkereszteződés 1 db
• Vasvári Pál utca vége (szennyvíz
átemelő) 1 db
• Petőfi utca – Szabadság utca útkereszteződés 1 db
• Kéki utca vége 1 db
Összeségében 14 db térfigyelő
kamera került kihelyezésre, amelyek mind felbontásban, mind látószögben bőven teljesítik a Belügyminisztérium ajánlását. A kamerák
képét egy munkaállomás rögzíti,
amellyel meghatározott adatvédelmi előírások betartása mellett lehetőség lesz élőben is követni a közvetített képeket, illetve a rögzítést
követően kimenteni az adatokat. A
munkaállomás műszaki képességeiből adódóan – a rendőrség által –
távoli elérhetőséggel is követhetőek
a kamerák képei.
A község Gyártelepi részén is
további 9 db kamera kerül kiépítésre, amelyhez az önkormányzat már
elnyert támogatással rendelkezik,
a kivitelezés pedig jövő tavasszal
kezdődhet meg.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
Nyírbogdány Község Jegyzője

A „Hivatal Gyártelepre megy”!

K

edves Gyártelepiek, tájékoztatom Önöket, hogy
2020. január 01. napjától
kezdődően a képviselő-testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal „Hivatal
Gyártelepre megy” elnevezésű szolgáltatás keretében
kihelyezett ügyfélfogadást
fog tartani Nyírbogdány
Gyártelep településrészén.
A szolgáltatás lényege, hogy
minden szerdai napon 12.30 óra
és 14.30 óra közötti időtartamban
a gyártelepi Közösségi Házban a
Polgármesteri Hivatal kihelyezett
ügyfélfogadást tart a község központjától távolabb élők számára.
Az ügyfélfogadás elsősorban
szociális ügyintézésekre fog kor-

látozódni, de a munkatársunk
igyekszik minden más tárgyú kérdésre felvilágosítást adni, illetve a
kérelmeket átvenni.
A kihelyezett ügyfélfogadás
a kemecsei Járás Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadásával is
egybe esik, ezért nemcsak a Polgármesteri Hivatal ügyintézésére
lesz lehetőség, de a Járási Hivatal ügyeinek is. Természetesen a
kihelyezett ügyfélfogadási helyszín nem jelent kizárólagosságot a
környéken lakók részére, hanem a
település más részéről bárki ott is
eljárhat. A kihelyezett ügyfélfogadás a lehetőségének felismerésében bízva, állunk kollegáimmal az
Önök rendelkezésére.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A

térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése nagyon komoly felelősséget jelent az
önkormányzat számára, hiszen a felvételeken
szereplő személyek képmása, adatai, cselekményei mind-mind a legszigorúbb adatkezelési
körbe tartoznak.

Ezért a képviselő-testület nem
saját tagjaira vagy a Polgármesteri Hivatal valamely dolgozójára
bízza ezen felelősséget, hanem
megfelelő biztonság- és adatvédelmi képzettséggel rendelkező
személyre. Az önkormányzat a
közterületi térfigyelő rendszer
üzemeltetésével, külön szerződés
alapján arra feljogosított megfelelő adatvédelmi képzettséggel
rendelkező Prekup Zsolt helyi
lakost bízta meg.
A képfelvevőt a megbízott személy üzemelteti és kezeli, rajta
kívül senki más nem rendelkezik
jelszó ismeretével, amellyel meg
lehet tekinteni a kamera felvételeit bemutató monitoron. A monitor
a Polgármesteri Hivatalban külön
irodában kikapcsolt állapotban
van, amely nem mutat élő képet.
A monitort csak a megbízott személy tudja a jelszó beütésével
bekapcsolni. A kamerák mozgásra indulnak el, ezért a felvételek
visszanézése során csak a kamera
látószögében bemozdult tárgyak,
személyeket lehet külön megjelölés alapján megnézni. A kamerák
felvételei Full HD felbontásuk,
amelynek köszönhetően az állított képen a lehető legnagyobb
ráközelítéssel lehet beazonosítani
pl. a gépjármű rendszámát.
A kamerák felvételeit kizárólag
az alábbi esetekben lehet megtekinteni:
a) elkövetett bűncselekmény
vagy szabálysértés miatt indult
eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt
indított közigazgatási hatósági
eljárásban,

c) végzett felügyelői intézkedés
jogszerűségének megállapítására
irányuló közigazgatási hatósági
eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy
által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
A megbízott személy a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel
rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani,
vagy kezdeményezni az eljárásra
jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás
megindítását.
Ha a felvételen szereplő személy jogainak érvényesítésére
eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelmére a felvételt továbbítani kell.
Ha a rögzített felvételt a megbízott személy az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő
személy kérelmére továbbította,
a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.
A megbízott személy a felvétel
kezelése során köteles megtenni
az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az
érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait
és magánéletének körülményeit
illetéktelen személy tudomására
jutásától megóvja. Továbbá biztosítania kell, hogy a felvételen
szereplő személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
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TÁJÉKOZTATÓ

A 2019. október 13-án lebonyolított roma
nemzetiségi önkormányzati választásokról
A

z általános önkormányzati választással egyidejűleg került megtartásra
a nemzetiségi választás is,
amelyen a településen jelölt
állító nemzetiségi szervezetek részérről kerültek megbízásra a jelöltek.

A Helyi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény rendelkezéseinek
betartásával végezte munkáját.
Nyírbogdányban a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 123 fő.
Ennek megfelelően 123 fő élhetett szavazati jogával a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019.
évi általános választásán. A választás napján 102 választópolgár jelent
meg, az érvényes szavazatok száma 102 db volt, míg az érvénytelen

lebélyegezett szavazólapok száma
4 db volt.
A HVB 48/2019. számú határozata szerint a Nyírbogdányi roma
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye-

ként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Tóth Mihály
Róbert 63 szavazattal, Tóth György
58 szavazattal, és Magyarországi
Nemzeti-, Etnikai és Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete képvise-

lője Vadász Mihály 47 szavazattal
szerzett képviselői mandátumot.
A HVB eredményeit megállapító határozataival szemben fellebbezés és kifogás nem került
benyújtásra és ezáltal a határozataink 2019. október 17-én jogerőre emelkedhettek. A roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői 2019. november
4. napján tartották az alakuló
ülésüket, amelyen elnöknek Tóth
Róbert Mihályt és helyettesének
Vadászi Mihályt választották meg,
a jegyzőkönyvek hitelesítőjének
pedig Tóth György képviselőt. A
testület tagjai, az első ülésükön a
korábbi évek hagyományát folytatva 80 család részére döntöttek
az évvégi karácsonyi támogatás
élelmiszerutalványként történő
kiosztásáról.

A

z elmúlt egyházi évünk
a megújulás és az emlékezés jegyében telt, s telik
el – Isten segítségével.
Templomunk 2. esztendeje
a megújulás fázisában van,
jelenleg a belső munkálatok
zajlanak.

Tanácselnöki tisztsége idején valóra vált a villanyhálózat bővítése,
a vízhálózat, utak, járdák építése,
valamint a fogorvosi és könyvtárosi állás megszervezése. Ezt
követően pedig – 1990-től 2002ig – önkormányzati képviselőként
segítette a község fejlődését.
Mátyás Sándorné

Dr. Mátyás B. Szabolcs

A BÉKE Nyugdíjas Egyesület eseményei
M

int minden évben kezdjük az évet az Új év
köszöntésével. Ezt követően
megtartjuk az éves beszámoló közgyűlésünket. A BÉKE
Nyugdíjas Egyesület és a
SION Szeretetotthon Klub
tagjával közös programokon
veszünk részt. 17 alkalommal olyan színvonalas programok voltak, melyet a saját
pénztárcánk nem engedhet
meg. Köszönjük szépen a
Vezetőségnek és a Szervezőknek.

„Ünnepeljük együtt a jubileumi
évet” 800 éves NYÍRBOGDÁNY”
Ennek keretében szervezett programokra örömmel mentünk. Pl.
Programsorozat megnyitója, Ki tud
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többet Nyírbogdányról vetélkedő,
Községi Nőnapi rendezvény, Községi majális a Gyártelepen, Futóverseny, NOETON Família, élő
nagykoncert, egy nagyon színvonalas Falunap, Idősek Világnapja.
Köszönjük, hogy a programsorozat részesei lehettünk. Az Önkormányzati választás eredményéhez
gratulálunk az új Polgármester
Urnak, és a Képviselőtestület valamennyi tagjának. Munkájukhoz
erőt, egészséget, békességet kívánunk.
45 alkalommal saját szervezésben tartottuk rendezvényeinket.
Részese voltunk a „Mi kis
Falunk Gyártelep” találkozónak,
számunkra felejthetetlen, melyet
nagyon szépen köszönünk Jakab
Ottilia szervezőnek. Íjászversenyen
segédkeztünk. Szerveztünk Egészségnapot, Farsangi mulatságot a
Határon túli település klubtagjaival, és a társklubokkal együtt. (70
fő) Meghívásukat Mi is szeretettel elfogadtuk. Minden évben egy
alkalommal megrendezzük „Szeretet nap” címmel az éves nagy klubtalálkozónkat, melyen közel 100
meghívott vendég tette tiszteletét.
A meglepetésvendég szervezését,
szponzorálását nagyon köszönjük
Czirják Ferenc Urnak. Megemlékezéseket tartottunk, az arató nap,

aktív részesei voltunk, hurkát töltöttünk, csigát, csipetkét készítettünk, diót törtünk, szalonnát sütöttünk, szüreti mulatságokon voltunk
és még sok-sok más olyan programokat szerveztünk ahol mindenki
jól érezte magát.
Megyei klubtalálkozón két alkalommal vállaltunk feladatot, Tornyospálcán,
és Szabolcsveresmarton Rétközi
tónál. Ünnepeltük a születés és
névnaposokat. Sajnos ebben az
évben temetés is volt két alkalommal. Minden klubtag jelenlé-

tével együttérzését nyilvánította.
A Reformáció 502. évfordulója
alkalmából Istentiszteleten vettünk részt.
Ezt követően az I.
és II. Világháború hősi halottjaira
emlékeztünk. Az Emlékműnél tiszteletükre koszorút és mécseseket
helyeztünk el. Mindenszentek és
Halottak napja alkalmából már-már
hagyomány a fáklyás felvonulás a
községi temetőben. Megható!!
A 2019-es év hátralévő közös
programjait várjuk, szervezzük és
szeretettel veszünk részt rajta.

Mátyás Sándorné 50 éve él
Nyírbogdányban, ahol 1969 szeptemberétől óvodapedagógusként
dolgozott, majd később az intézmény vezetői feladatát végezte
közel 36 évig. A vezetői munka magasabb szintű végzéséhez
tanítói oklevelet is szerzett. Több
pályakezdő óvónőt mentorált és
indított el a pedagógusi pályára.
Mindig hangsúlyt helyezett a pedagógus kollektíva közösségépítésére, az iskolára való felkészítésre, az
iskolával való jó kapcsolat kialakítására. Sikereikről pedagógus
szaklapokban publikált, közösségük munkája a környező községek
óvodái részére példaként szolgált.
Néha mostoha körülmények között
is kitartóan végezte munkáját a
veszélyessé vált régi óvoda falai
között, de így is a gyermekek
szempontjait tartotta szem előtt.
Pozitív hozzáállásával és kiváló
szakmai munkájával nagymértékben hozzájárult a nyírbogdányi
gyerekek fejlődéséhez, a közösségi
élet erősíté-séhez és mindezekkel
együtt Nyírbogdány fejlődéséhez.

A felújítási munkálatok mellett az egyházi
szolgálatok is – melyekkel a gyülekezeti tagok
megbíztak és megtiszteltek Bennünket - szép
és jó rendben megtörténtek. Sajnos sokszor
álltunk ravatalnál családok mellett bánatban,
fájdalomban; de osztoztunk velük örömökben
is, amikor fiatalok tettek egymásnak hűségfogadalmat vagy gyermekeket kereszteltünk.
Konfirmandusaink is
nagy örvendezésre adtak
okot, amikor a gyülekezet előtt is megerősítették hitüket. Ennek
jutalmául a keszthelyi
táborozás sem maradt
el az idei esztendőben.
A gyülekezeti tagokkal Isten segedelmével
Opatija vidékén tehettünk egy történelmi kirándulást, megtekintve
több múzeumot és megcsodálva
az Adria páratlanul szép festői
szépségét.

Az intézményeink működése is
harmonikusan zajlik. Sok idős,
kiszolgáltatott, szükséget szenvedő embert megszólítunk és hordozzuk terheiket. A Szeretethíd
elnevezésű program keretében
minden év májusában „hídként”
igyekszünk közösséget vállalni és
segíteni a ránk bízott és segítség-

re szoruló embertársaink terheinek viselésében, közös diakóniai
nap keretében. Szeptemberben
köszöntjük az intézményeinkben
ellátásban részesülő idős embe-

reket, az Idősek Világnapja alkalmából.
A helyi egyházközségekkel jó
kapcsolatot ápolunk. Minden év
februárjában ökumenikus imahetet tartunk, megélve a testvéri szeretetet, ahogyan azt az Apostoli
tanításból vettük: „Ha lehetséges,
a mennyire rajtatok áll, minden
emberrel békességesen
éljetek.” (Róma 12:18)
A
800
éves
Nyírbogdány jubileumi
évének megünneplése
nagy hatással volt Egyházközségünk életére
is. A községben történt
változásokat alázatosan
fogadjuk, az új vezetésre Isten gazdag áldásait
kérjük!
Gyülekezetünk minden nemzeti ünnepnap
(március 15., június 04.,
augusztus 20., október
06., október 23.) méltó megemlékezésének
aktív résztvevője, de
ugyanilyen lelkes támogatója a helyi kezdeményezéseknek (aratónap,
falunap, szüreti mulatság) is.
Az Ádventben is a
községünkben élő valamennyi embertársunk életére
Isten gazdag Áldását kívánva,
Testvéri szeretettel:
Angyalosy Zsoltné
Református lelkipásztor

Az előttünk álló Ádventi időszak is tartalmasan, programokkal színesítve és várakozásokban
gazdagon telik majd.
December 6-án Mikulás-napi fuvolás énekes műsor (SION Idősek Szeretetotthona),
December 8-án, 15.00 órától Munkácsi Anita és Horányi Tamás: Béke szálljon című karácsonyi műsorát
tekinthetjük meg a Művelődési Házban,
December 16-án, 10.00 órától Karácsonyi ünnepséget tartunk a SION Fogyatékkal Élők Nappali
Intézményében, klubtagjaink karácsonyi ünnepsége az iskolás gyermekek közreműködésével
December 17-én, 14.00 órától kerül megrendezésre az idősek otthonában. A lakó-hozzátartozó közös
karácsonyi ünnepséget
December 18-án, 14.00 órától tartjuk intézményünkben. Ehhez a programhoz kapcsolódik az óvodás
gyermekek karácsonyi műsora
December 19-én, 10.00 órától, mellyel minden évben megörvendeztetik idős lakóinkat. Református
Ádvent elnevezésű programunk
December 22-én, 16.00 órától lesz hallható a község főterén, melyen közreműködik a Nyírbogdányi
Református Énekkar.
Az év utolsó napján, december 31-én, 10.00 órától ’Szilveszteri ráhangolódás’ veszi kezdetét az idősek
otthonában.
Ünnepi Istentiszteleti Rend:
2019. december 23. (hétfő) 18:00 óra: Bűnbánati Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2019. december 24. 17:00 óra: Szentesti Istentisztelet (Kultúrház)
2019. december 25. 10:45 óra: Karácsony I. napi Ünnepi Istentisztelet (Kultúrház)
2019. december 26. 10:45 óra: Karácsony II. napi Ünnepi Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2019. december 31. 17:00 óra: Óév esti Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)
2020. január 1. 10:45 óra: Újévi Istentisztelet (Gyülekezeti Terem)

2019. 12. 02. 12:16:54

16 Bogdányi Hiradó
2019. december

Közmeghallgatás

Őszikék Nyugdíjas
Egyesület
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elmúlt évi tapasztalatairól tartott
rövid tájékoztatást. Az őrsparancsnok elmondása szerint a
2019. évi rendőrségi statisztikai
adatok alapján a községben elkövetett bűncselekmények száma
csökkent és szinte valamennyi
elkövetőt sikerült azonosítani és
felelősségre vonni.
A
közmeghallgatáson
Lisovszki Tamás Polgármester
tájékoztatást adott a jelenlévők
számára az önkormányzat 2019.
évben történt eseményeiről, elért
eredményeiről, fejlesztéseiről és
a jövőbeni terveiről, majd azt
követően lehetőséget kaptak a
megjelent lakosok a közérdekű
kérdéseik és javaslataik tárgyalására.

A 2019. október 13-án lebonyolított
általános önkormányzati választásokról

z általános önkormányzati választás 2019.
október 13-án került megtartásra, amely előkészítésben és megszervezésében
a Helyi Választási Iroda
mellett a Helyi Választási
Bizottság látta el a törvényes lebonyolítás érdekében a feladatait.

E

gyesületünknek ez az év
is tevékenyen telt, számtalan programot szerveztünk,
s aktívan részt vettünk a 800
éves Nyírbogdány eseményein.
Részt vettünk minden nagyobb
eseményen, például a majálison
rendezett futáson/sétáláson, amire
nagyon büszkék vagyunk, hiszen
teljesítettük a 800 m-es távot. Részt
vettünk az első sütiversenyen is,
ahová egy csodaszép tortát sikerült
készítenünk, ami nagyon hamar
elfogyott.
Tevékenységünkben mindig
fontos szerepet kap a hagyományok ápolása, átadása az ifjabb
nemzedéknek.
Több kirándulást is sikerült
szerveznünk, sok szép helyre eljutottunk. Országjárásaink során
emlékhelyeket,
múzeumokat,
helyi nevezetességeket keresünk
fel. Nagyaron a zenélő rózsák
kertjét csodáltuk meg, Hajdúnánáson kellemeset fürdőztünk.
Boldogkőváralján a vár meglátogatását követően a mádi zsinagógát
néztük meg, s ezt a szép napot
Tokajban borkóstolással zártuk.
Több nyugdíjas klubbal is baráti kapcsolatot ápolunk, s szíve-

sen várjuk őket vendégségbe, s
mi is örömmel látogatunk hozzájuk. Kisvárdán, Mezőladányban,
Kéken, s a Gyártelepen a Béke
Nyugdíjas Egyesülettel is a vendégségek alkalmával jókat beszélgetünk, énekelünk, táncolunk, jól
érezzük magunkat.

Minden évben, így idén is megrendeztük a szüreti felvonulást,
csodásan feldíszített kocsik vonultak végig Nyírbogdány utcáin,
ének és zeneszó kíséretében. Este
bállal koronáztuk meg a szüreti
ünnepséget.
Csapatunk részt vett az Arató –
és cséplő versenyen, ahol előkelő
második helyezést értünk el. Arató
koszorút is készítettünk erre az
ünnepségre.
Férfi tagjaink fiatalkori emlékei
alapján elevenítettük fel a Betlehemi pásztorjátékot, mellyel az
idei karácsonyi
műsorra készülünk.
A vidámság és
szórakozás mellett odafigyelünk
az egészségünkre
is, hogy minél
tovább maradhassunk tevékenyek,
és aktívan tölthessük nyugdíjas
éveinket.
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TÁJÉKOZTATÓ

A

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. november 27-én és 28-án
du. 17.00 órai kezdettel tartotta
meg az idei év hagyományos
közmeghallgatásait a Művelődési Házban és a gyártelepi óvodában. A közmeghallgatáson jelen
volt a Lisovszki Tamás Polgármester Úr, a Képviselő-testület
tagjai, a község Jegyzője Dr.
Mátyás B. Szabolcs Úr, a hivatal
és az önkormányzat dolgozói,
valamint a két helyszínén közel
100 fő érdeklődő helyi lakos.
A közmeghallgatás mindkét helyszínén megjelent a
demecseri rendőrőrs parancsnoka Nagy József rendőr őrnagy úr,
aki a település közbiztonságának

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Közéleti hírek

A nyírbogdányi Helyi Választási
Bizottság 7 alkalommal ülésezett
51 db határozatot hozott, amelyek
között 5 polgármester jelöltet és 26
képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek közül 2 fő kivételével
mindenki független jelölt volt.

A jelölő szervezetek a következők voltak:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt és a JOBBIK Magyarországért
Mozgalom volt.
A választás napján, 3 szavazókörben 5 polgármester jelöltre és 26
képviselőjelöltre lehetet szavazni
a szavazásra jogosult 2350 polgárnak, akik közül 1380 választó
élt is a jogával és a közel 60%-os
részvétel mellett a HVB 50/2019.
(X.13.) és 51/2016.(X.14.) számú
határozataival az alábbi eredményeket állapította meg.
A polgármester jelöltek közül a
legtöbb szavazatot, 528 db érvé-

nyes szavazattal Lisovszki Tamás
kapta, ennek értelmében a 2019.
október 13-i polgármester választáson a polgármester Lisovszki
Tamás úr lett.
A képviselő-testület összetétele a
következő lett, 5 független képviselő Buzák Zsolt, Donkáné Szitár
Emese, Támba Borbála, Terdik
Tibor, Vadászi Mihály és 1 fő képviselő pedig a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje Angyalosy
Zsolt.
A HVB eredményeit megállapító
határozataival szemben fellebbezés
és kifogás nem került benyújtásra és
ezáltal a határozataink 2019. októ-

ber 17-én jogerőre emelkedhettek.
A választás eredményeiről további
részletes információk tekinthetőek
meg a valsztas.hu oldalon.
Összefoglalva a október 13-ai
önkormányzati választás nemcsak
érvényes és eredményes volt, hanem
a választási szervek jogszabályszerű munkájának az eredményei is,
melyet ezúton szeretnék megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak, a Helyi Választási
Iroda vezetőjének és munkatársainak, valamint mindenkinek, aki a
választás sikeres lebonyolításában
valamilyen módon közreműködött.
Prekup Zsolt
Helyi Választási Bizottság Elnöke

„NYÍRBOGDÁNY 800 ÉVES”

Letette esküjét a
képviselő-testület Monográfiai kötet

Az október 13-ai választás eredményeképpen megválasztott képviselők és polgármester által 2019. október 22-én hivatalosan is
megalakult Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, amelynek tagjai Lisovszki Tamás polgármesterrel együtt
ünnepélyes keretek között letették esküjüket Prekup Zsolt HVB
elnöke és a szép számban megjelent érdeklődők előtt, majd átvehették megbízóleveleiket. Az alakuló ülésen megválasztásra került
az önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármestere is Buzák
Zsolt képviselő személyében.
A 2019. október 13-án megválasztott képviselő-testület
eskütétele a 2019. október 22-ei alakuló ülésen a Művelődési Ház nagytermében

A képen balról jobbra:
Vadászi Mihály képviselő, Donkáné Szitár Emese képviselő, Támba Borbála képviselő, Buzák Zsolt alpolgármester,
Lisovszki Tamás polgármester, Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző,
Prekup Zsolt a HVB elnöke, Angyalosy Zsolt képviselő és Terdik
Tibor képviselő

díszbemutatója advent
harmadik vasárnapján
A

Képviselő-testület egy
évvel ezelőtt a 2019. évi
800.-ik jubileumi év méltó
megemlékezésére tekintettel
döntött arról, hogy a településről (az eredeti elképzelés szerint) egy közel 320
oldalas monográfia kerüljön
kiadásra.

A könyvet
neves szerzők,
főiskolai tanárok, illetve településünk több
kitüntetettjei
(B.Orosz István
és Ilyés Gábor)
írásaiból
Dr.
Sallai József ny.
főiskolai tanár
szerkesztette
össze. A közel
féléves kutató
munka és többszöri egyeztetés eredménye,
hogy nyomdába került a (az
eredeti elképzeléstől 120 oldallal
több) 440 oldalas könyv, amely
településünk történelmének bemu-

tatása mellett a napjaink legaktuálisabb történéseit foglalja össze az
olvasó számára, rengeteg képpel,
illusztrációval színesítve.
A monográfia kötet díszbemutatója, 2019. december 15-én vasárnap 12.30 órakor, a településünk
harmadik adventi ünnepségének
keretében kerül megszervezésre a
Művelődési Ház nagytermében. A
kötetet a jelenlévő
szerzők
és a szerkesztő
fogják a bemutatni.
A képviselőtestület a közelgő karácsonyi
ünnepekre is
tekintettel, minden megjelenő vendégek
részére pedig a
község ajándékaként, egy-egy
tiszteletpéldány
átnyújtásával
igyekszik emlékezetessé tenni
a díszbemutatót és általa a 800.
évet.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
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2019. évi munkájáról, és a 2020. évi terveiről
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ezer forintba került, de így már
nyugodtabban tekinthetünk a tél
elé.
Szelektív hulladéktároló edények
kiosztása még tart az edények a
piac nyitvatartási idejében vehetők
át. A településen végrehajtottuk a
házhoz történő kiszállítást, előtte
a lakosságot személyre szabottan
értesítettük.
Közmunkások
pihenőhelyét
áthelyeztük a „Zöld házba”. Itt kulturált körülmények között lehetnek
a dolgozók.
Elkészült a gyártelepi temető hátsó kapuja az elkészült nagy
kapu mellé egy kiskaput is készítettek dolgozóink, hogy azok akik
nem kocsival érkeznek könnyebben bejuthassanak.
A korábbi hagyományoknak
megfelelően a település szokásos
helyein megtörtént a virágosítás.
Az Elkerülő út kátyuzása megtörtént, sajnos tudjuk hogy ez ideig óráig megoldás de igyekszünk
kezelni a problémát.
Településünkön elkészült a közterületi kamera rendszer építése.
A szükséges hatósági és önkormányzati feltételeket megvalósítva a rendszer működik. A kamera
rendszer működését és az elkészült
felvételek felhasználását szigorú szabályok határozzák meg. A
véleményem az hogy ezzel nőhet
a közbiztonság és a lakosság biztonság érzete és azt is el szeretném
mondani hogy az illegális hulladék lerakások kiszűrésében is nagy
segítséget várok a kameráktól.
Szociális tüzelő igénylés beadása
dec. 6-án 12 óráig még lehetséges.
A kiosztást igyekszünk az elbírálások után megvalósítani itt is
mindenkinek kérem a türelmét, aki
jogosult az megfogja kapni, ami
jár, de csak folyamatosan tudjuk
osztani, ami azt jelenti, hogy nem
lesz mindenkinek meg azonnal és
elsőként.
A képviselő testület döntött a
karácsonyi ajándékutalvány osztásáról is ezt december 8-ra tervezzük
figyelje mindenki az elektronikus
felületeket, plakátokat igyekszünk
tájékoztatni mindenkit.
A képviselő testület az idén is
vásárolt mikulás csomagot az iskola és óvoda tanulóinak, amelyeket
Mikulás napi rendezvény keretében
kapnak meg a gyerekek.
Mindenkit szeretettel vár az
Önkormányzat az Adventi vasárnapok alkalmával a gyertyagyújtási
programokra.

December 22-én egy karácsonyi
műsorra kerül sor a Művelődési Házban ahová szintén várjuk a
lakosságot.
Megjelentetjük a Bogdányi Híradót ez néhány napon belül eljut
majd a lakossághoz, ebben is tájékoztatjuk majd az olvasókat az év
még hátralévő fontos mozzanatairól.
Elkészült a Nyírbogdány 800
évfordulóra tervezett könyv,
amelynek ünnepélyes bemutatója
december 15.
A rövidtávú tervek után a következő év terveiről szeretnék néhány
gondolatot megosztani Önökkel:
Kezdjük a már megnyert és megvalósítás előtt álló pályázatokkal
Gyártelepi kamerarendszer kiépítése 3.000.000 Ft
Települési rendezvény: 1.000.000 Ft
Gyártelepi
közösségi
ház:
6.942.429 Ft
Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyag szükséglet
támogatására 4.980.547 Ft (Kéki
utca járdájának felújítása)
Polgármesteri Hivatal felújítása
(teljes körű fűtéskorszerűsítéssel)
48.436.749 Ft
A pályázati kiírásnak megfelelt, de tartalék listára helyezett
pályázatok, ahol reményeink szerint átcsoportosítások után nyertes
pályázataink sora tovább bővülhet,
amelyek a következőek lehetnek:
Eszközfejlesztés
belterületi
közterület karbantartására, Önkormányzati út ( Kőrösi Csoma S.
utca) felújítása, Temető fejlesztés (
ravatalozó felújítása), Falugondnoki busz beszerzése
Az említett megnyert pályázatoknak a megvalósítását a lehető
legkorábban meg kívánjuk kezdeni
az ehhez szükséges beszerzési eljárások lebonyolításának előkészítése folyamatban van.
Amennyiben pályázati forrást
nem tudunk mellé rendelni a településen található ravatalozó felújítása tavasszal elkezdődik szükség
szerint saját költségvetési forrásból.
Képviselő Testület döntése értelmében addig amíg más hasznosításra nincs lehetőség a volt piac,
Makara féle ingatlan területén parkolásra alkalmas helyet alakítunk
ki. Szeretnénk elérni, hogy a lakosság ezt használja parkolásra, ehhez
mindenkinek az együttműködésére
és türelmére számítunk.
A volt úttörő park területén egy
a szabadidő kulturált eltöltésére
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Tájékoztató az Önkormányzat

Tisztel lakosság!
Október 13-a óta vagyok a település polgármestere így ebben a
tisztségemben először értékelhetem
az elmúlt évet és vázolhatom fel az
előttünk álló év legfontosabb terveit. A korábbi években mint önkormányzati képviselő vettem részt
a település munkájában így van
bizonyos rálátásom az előttünk álló
feladatokról. Munka van bőven és
ha közösen dolgozunk ezek megoldásán, sikeres és eredményes év
elé nézünk.
A polgármesteri munkakör
átadás -átvétele zavartalanul zajlott, a tartalmi feldolgozás folyamatosan történik.
Az önkormányzat pénzeszköze
2019. október 13-án 268 millió
forint volt.
Településünk gazdasági helyzete
jó, nincsenek napi pénzügyi gondok, viszont ez az állapot csak
következetes és megfontolt gazdálkodással tartható meg. A Képviselő Testület, Jegyző Úr és jó magam
is azon dolgozunk a jövőben, hogy
ez így maradjon.
2019. év események:
Az előző év végén átadott kerékpárút, termelői piac, kondi park
működik a lakosság megelégedéssel használja azokat. A kerékpárút és a piac pályázata még nincs
lezárva. A kerékpárútra nincs meg
a használatba vételi engedély, a
piac tekintetében pedig várjuk az
irányító hatóság elfogadó válaszát
a maradék pénzek felhasználásáról
A külterületi utak fejlesztése
pályázat is a végéhez közeledik a
műszaki átadás átvétel még nem
történt meg. Szerződés módosítás
van folyamatban, amennyiben azt
elbírálják utána a projekt hamarosan befejeződhet.
Ipari park eladása megtörtént az
idén. A befektető napelem parkot
hoz létre a területen, várjuk a beruházás megkezdését.
A lakosság húsvéti ajándékutalványt és beiskolázási támogatást
kapott ezzel is próbálja a Képviselő
Testület segíteni az itt élőket.
Az elmúlt egy hónap során a már
megkezdett feladatokat folytattuk
és több sürgető dolog lebonyolítását kezdtük meg.
A traktor és pótkocsi műszakija lejárt november 11-én, sajnos
olyan műszaki állapotban voltak,
hogy nem tudtuk volna levizsgáztatni őket. A pótkocsira négy felni
gumival, a traktorra két első gumi,
fékek, üzemanyag tank, közel 800

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

alkalmas parkot szeretnénk kialakítani, ahol kisebb települési rendezvények megvalósítása is megoldható lenne.
Gyártelepi sportpályán szintén
egy szabadidős park kialakítását
tervezzük.
A települési játszótér a Tehetséges Gyermekek Alapítvány fenntartásában van, erre tavasszal egy
felújítás vár a képviselő testület
nevében ígérhetem, hogy az önkormányzat segít ennek a végrehajtásában.
A településen lévő temetőben
amennyiben erre lehetőség lesz a
korábban meglévő kiskapuk vis�szaállítását elvégezzük ehhez a
tavasszal kezdünk hozzá.
Gyártelepi temetőben a hátsó
kapunál a temető területén egy
parkoló kialakítása is tervben van
ennek a kialakítása is a 2020. év
folyamán valósulhat meg.
A járdák, csapadékvíz elvezetők
és az utak karbantartása, javítása
rendszeres és megoldatlan kérdéskörnek tűnik, azt tudom ígérni,
hogy a lehető legjobb tudásunk
szerint azon leszünk valamennyien,
hogy erre is találjunk megoldást!
Az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve jövőre is
szeretnénk húsvéti, és karácsonyi
utalványt, iskolakezdési támogatást
adni az arra jogosultaknak.
A település képhez már hozzátartozik a Virágosítás ezt továbbra is
szeretnénk megvalósítani. Az idei
évtől eltérően nem lesz annyi nagy
rendezvény de Falunap továbbra is
lesz, mint ahogy Majális és minden
olyan rendezvényt szeretnénk megvalósítani, ami az itt élők megelégedésére működik.
Közmunka program folytatódik,
bár ez nem csak rajtunk múlik, a
jövő évi programokról még nincs
információ, de szeretnénk ennek
a lehetőségeit maradéktalanul
kihasználni.
Polgármesterként, a Képviselő
Testülettel közösen egy teljesíthető,
átgondolt költségvetés megalkotásán dolgozunk 2020-ra, figyelembe
vesszük a pályázati forrásokat és az
anyagi lehetőségeinket.
A jövőben igyekszünk a lakosságot a településen történő dolgokról folyamatosan tájékoztatni.
Várjuk a települést érintő javaslataikat, kritikáikat, mert hiszem hogy
ezek által tudunk egy még élhetőbb
Nyírbogdányt építeni, közösen!
Lisovszki Tamás
Polgármester

A Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Nyírbogdányi Tűzoltó
Egyesület 1924-ben alakult, a helyben és környéken
történő káresemények lehető
leghamarabbi felszámolása és
a lakosság megsegítése érdekében, és a mai napig aktívan
végzi tevékenységét.

Az egyesület a Kéki utcán lévő
tűzoltó szertárban kezdte meg az
akkori működését, majd 2006-ban a
GESZ épületében kapott helyet. Az
önkormányzat és a képviselő-testület jóvoltából 2016. 07. 01-jén a
Kőrösi Csoma Sándor utca 2. szám
alatt lévő ingatlanban egy iroda és
egy tároló helyiség használatát tette
lehetővé a jelenleg 10 fős egyesület
számára, így egy tiszta, rendezett
környezetben folyhat a munka. Az
egyesület célja a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi és
műszaki mentési feladatok helyi
megvalósításának elősegítése, tagjainak a közösségi életre való nevelése, a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenység
biztosítása. Az egyesületünk tagjai
oktatáson, szakmai tanfolyamon,
kiképzéseken, gyakorlatokon, valamint szakmai versenyeken vesznek
részt. Események: A szervezetünk
tevékenysége a tűzoltási és műszaki

mentési feladatok elvégzése. Tagjai
kiemelkedően helytálltak a 2009
júniusában Nyírbogdányban pusztító jégverést követően a lakóingatlanok tetőszerkezetének helyreállításában. A szélsőséges időjárás
lakókörnyezetünket sem kíméli,
ezért az egyesület akár több szivat�tyú együttes működtetésével képes
megvédeni
az ingatlanokat a víz
által okozott
károktól.
2019-ben is
számos tűzeset felszámolásában
és műszaki
mentésben
vettünk részt, segítve a helyben élő
lakosok biztonságérzetét.
Kapcsolatok: Az egyesület szoros kapcsolatot ápol Nyírbogdány
Község Önkormányzatával, az egyházakkal és annak vezetőivel, civil
szervezetekkel, a környező települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel.
Fokozott figyelmet fordítunk arra,
hogy a meglévő kapcsolatainkat
tovább erősítsük.
Társadalmi szerepvállalás: Tűzoltó egyesületünknek a mentő tűzvédelmi tevékenysége mellett fontos
a társadalomban betöltött szerepe.

A

Nyírbogdány Község Önkormányzatának, testületi tagjainak, akik
anyagi és technikai eszközökkel
segítették hatékony működését
egyesületünknek.
Célkitűzés: Az egyesület egy tűzoltásra és műszaki mentésre használható gépjármű beszerzését szeretné
megvalósítani, hogy mielőbb segítségére legyen a bajba jutott embereknek. Továbbá fontosnak tarjuk a
lakosság felkészítését, egyesületünk
életébe való bevonását, valamint a
civil szervezetünk létszámának a
bővítését.
Fontos: Az egyesület tagjai saját
szabadidejüket, szabadnapjaikat,
ünnepeket, éjszakákat nem nézve,
társadalmi munkában végzik tevékenységüket, minden ellenszolgáltatás nélkül. Nagyon nagy köszönet
illeti meg az egyesület tagjait és családtagjaikat az áldozatos munkáért!
Köszönettel tartozunk azon
magánszemélyeknek, cégeknek,
akik segítik az egyesület munkáját,
működését! Továbbá köszönettel
tartozunk mindazon személyeknek,
szervezeteknek, akik bármilyen formában részt vesznek a település biztonságossá tételében, fejlődésében!
Tisztelettel:
László Dávid
ÖTE elnöke

Fegyver Tamás
ÖTE parancsnok

Rétközi Sólymok

Rétközi Sólymok Íjász és Hagyományőrző Egyesület 2011-ben,
mint Bogdán Vezér Sólymai Íjász
és Hagyományőrző baráti társaság
működött, 2013-ban pedig egyesületté alakult.

vezettek való együttműködés
– íjászversenyeken való részvétel
– kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel
alakult társadalmi szervezetekkel, valamint
az érdeklődő, befogadó közönséggel
– utánpótlás nevelés, új tagok toborzása.

A 2011. 09. 24-i nyírbogdányi falunapon mutatkoztunk be először, bárki, akinek
kedve volt, kipróbálhatta körünkben az íjászatot.
Egyesületünk célja:
– a X. századi íjászhagyományok megőrzése, honfoglaló őseink emlékének ápolása
– az íjászat népszerűsítése
– a tradicionális íjászatot szertő emberek
összefogása
– rendezvényeken való részvétel, karitatív
szervezetekkel, más hagyományőrző szer-

Évente néhány alkalommal meghívásra részt veszünk rendezvényeken, illetve
rendszeresen részt veszünk a környékbeli
és távolabbi íjászversenyeken.
Tagja vagyunk a Keleti Gyepűnek, ami
több hasonló egyesületet fog össze Hajdú,
Borsod és Szabolcs megyéből. Tagjaink
száma 11 fő. A tavalyi évben rendeztünk
először íjászversenyt, majd a pozitív vis�szajelzések alapján idén megrendeztük a
másodikat. Ebből a későbbiekben szeretnénk hagyományt teremteni.

Sport

terem atlétika versenyeken szerepelhettek a fiatalabb atléták. Csapatban többször dobogón végeztek!

Atlétika: „Sport XXI. Gyermek
atlétikai program” (2-5 osztály)
Pályabajnokságokon, mezei és

Kiemelkedő eredmények:
Országos Serdülő-Újonc Bajnokság: 2. hely – Fehér Szonja
(diszkoszvetés) csapatban és egyé-

(2019)

Szaktevékenységünkből kifolyólag
olyan szegmesét céloztuk meg a társadalmi szerepvállalásnak, amit más
civil szervezet nem tud megtenni.
Folyamatosan igyekszünk felhívni a
lakosság figyelmét a tűzmegelőzés
fontosságára, a téli fűtési szezon
veszélyeire és a karácsonyhoz kapcsolódó eseménykör kapcsán felmerülő tűzveszélyekre.
Javaslatokat
teszünk
annak érdekében, hogy
a település
tűzbiztonsága
és
környezetvédelme
javuljon. Pályázatok: Egyesületünk
bevételi forrása a pályázatok adta
lehetőségek kihasználása. A Belügyminisztérium költségvetési keretén
belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség által kiírt, az
egyesületek működését és technikai fejlesztését célzó pályázatoknak
köszönhetően sikerült az elmúlt és
az idei évben fejleszteni az eszközparkunkat. A pályázatokon védőfelszerelésekre és technikai eszközökre sikerült szert tennünk.
Köszönettel
tartozunk

niben. 3. hely – Juhász Ferenc
(magasugrás) csapatban, 6. hely
ötösugrás egyéniben. 5. hely –
Csajbók Anett (diszkoszvetés)
egyéniben.
Labdarúgás: „Bozsik labdarúgó
program” (1-5. osztály) tavasszal és
ősszel az U7 és az U9-eskkel 4X,

az U11-esekkel pedig 5X utaztunk
be labdarugótornára Nyíregyházára, míg decemberben és januárban
és februárban az U11-es korosztály
teremtornán vett részt.
Összességében minden korosztály részére van lehetőség magas
színvonalon sportolni!
Oroszi István, edző - testnevelő
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Mi, katolikusok a mai nappal új
évet kezdünk, ugyanis az egyház
év nem január elsejével, hanem
advent első vasárnapjával veszi
kezdetét. Nos, játsszunk el egy
kicsit a gondolattal, és képzeljük
el, hogy a jól ismert tévébemondók
a szokásos érzelemmentes hangon,
a világ összes nyelvén felolvassák
a hírt, amiről mi hívők tudjuk, hogy
jó hír, vagyis evangélium: „Kedves
nézőink, jelek lesznek a napban,
a holdban és a csillagokban, a
földön pedig kétségbeesett rettegés
a népek között a tenger zúgása és
a hullámok háborgása miatt. Az
emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, mi történik a
világgal. A mindenség összetartó
erői megrendülnek. Akkor majd
meglátják az Emberfiát, amin eljön
a felhőkben, nagyhatalommal és
dicsőséggel.”
Mi történne tehát, ha ezt hallanánk az esti híradóban? Mi hívők
bizonyára rájönnénk, hogy a templomban hallott evangélium került be
valahogy a napi hírek közé. Talán
még örülnénk is, hogy no végre,
a hihetetlen világ is kap egy kis
jézusi ígéretet! De aztán bizonyára nemigen foglalkoznánk tovább

Közéleti hírek

Boldog Adventet
a dologgal, hiszen már annyiszor
hallottuk ezt az evangélium részletet. És vajon mit tennének a nem
kereszténye? Azok, akik hallottak
arról, hogy talán már küszöbön áll
a világvége? Bizonyára rettenetes
nagy felzúdulás, rémület, kapkodás következne. A tévécsatornák
telefonjai
szünet
nélkül
csöngenének, a
hírszolgáltatók internetes
honlapjai
lefagynának, annyian kezdenének
el hirtelen utánanézni, hogy mégis,
mi lesz és mikor. Rokonok, barátok
is azonnal hívogatnák egymást telefonon, hogy ki mit hallott, bemondták –e nálatok is, és így tovább.
Nem telne el egy-két óra, és a
híradás egyre színesedne, ahogy
a továbbadott hírekkel szokott történni. Ahhoz már igazán gazdag

fantázia kell, hogy elképzeljük, mit
tennének a nem keresztények, ha
úgy éreznék, már csak néhány nap,
és kész, vége, befejeződik ez az
élet, ez a világ. –De mi, hívők, most
ne is ezzel törődjünk, hanem arról
gondolkodjunk,
hogy a keresztények mit tennének ebben
a
helyzetben.
Hát, legelőször
is, ahogy
az elején
megállapítottuk: nem vennék komolyan
az egész világvége-figyelmeztetést, hiszen ismerik, ismerjük az
evangélium szavait, hallottuk már
elégszer. Igen ám- de jól van ez
így? Az valóban nagyon jó és
helyes, ha nem hiszünk egy konkrét dátumban, mondjuk december
13-ában. De az már nincs rendben,
ha azért nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget Jézus szavainak,

mert sokszor hallottuk. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de igenis hinnünk kell, hogy lesz egy nap, amikor a mindenség összetartó erői
megrendülnek, és minden ember
meglátja majd az Emberfiát, amint
eljön a felhőkben, nagyhatalommal
és dicsőséggel. Hisszük mi ezt?
Lehet, hogy hihetetlennek tűnikpedig igaz, hiszen Jézus mondta,
és Ő soha semmiben nem hazudott
nekünk. Az adventi idő arra való,
hogy várakozzunk az eljövendő
Jézusra. Fel kell ébreszteni a szívünket, hogy újra erősen higgyünk
az Ő eljövetelében! Vagy úgy érkezik el közénk, ahogy most olvastuk,
mindenki számára láthatóan, felhőkön és nagy hatalommal-vagy úgy,
ahogy eddig is mindig: egy csendes
éjen, mondjuk éppen a karácsonyi
mise meghittségében, számunkra
egészen kézzel foghatóan, hiszen
a szentáldozásban a lehető legközelebb jön hozzánk, egészen a szívünk mélyére érkezik meg. Higgyük
el, hogy Jézus közeledik hozzánk!
Kezdjük el várni máris, és örüljünk,
hogy egy egész hónapot kapunk
arra, hogy újra lelkesen, a régi
szeretettel várhassunk rá!
Sári András plébános

Család és gyermekjóléti szolgálat hírei
„Nem vagyunk mindnyájan arra
hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk vége, hanem arra,
hogy nagyon egyszerű hétköznapi
munkát végezzünk, rendkívüli szeretettel…”
Jean Vanier
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás. A Szolgálat
célja: segítséget nyújtani a településen élő rászorulóknak az önálló
életvitel fenntartásában, valamint
aktív közreműködésükkel képessé tenni őket a problémáik megoldására, hozzájárulva ezzel szociális biztonságuk erősödéséhez.
A Szolgálat feladata a szolgáltatást igénybe vevők részére az
életvezetési képesség megőrzése,
az egyén vagy a család életében
jelentkező probléma megszüntetése érdekében személyre szabott,
a probléma jellegéhez igazodó
tájékoztatás, illetve tanácsadás,
mely elősegíti az egyén vagy a
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család jólétét, a szociális környezetéhez való alkalmazkodást.
A gyermekjóléti szolgáltatás
olyan a gyermek érdekeit védő
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálat
elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem
hagyja figyelmen kívül az olyan
társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon
keresztül hatnak a gyermekre. A
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása Nyírbogdány
község közigazgatási területére
terjed ki.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás igénybe vehető:
• önként mindazok körében, akik a
Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érde-

kében, hogy a kialakult probléma megszűnjön,
• más intézmények, szakemberek
jelzését követően,
• hatóság által kötelezett formában.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentes, és
Nyírbogdány település közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény családsegítője arra törekszik,
hogy szakmai tudásával, elkötelezettségével segítse a rá bízott
emberek időskorúknak, betegségüknek, állapotuknak méltó megélését és a nyújtott szolgáltatásokkal hozzásegítse őket az elérhető
legjobb életminőséghez.
2017-től tartós élelmiszeradomány osztása is van folyamatosan
a településünkön. Rászoruló személyeket támogató operatív program az RSZTOP-1.1.1.-16/00002,
RSZTOP-4.1.1-2017/00001 természetbeni juttatás biztosítása
keretében minden hónapban tartós
élelmiszer adomány, ill. fogyasztási cikkek (lázmérő, fogkrém, fogkefe, előke cumisüveg) kiosztására
került sor. A 0-3 éves korosztály,
8-14 éves korosztály, ill. rokkantnyugdíjasok részére. A 0-3 éves
korosztály minden hónapban kap
juttatást, 8 kg. élelmiszer csomag.

De nem csak folyamatos élelmiszeradomány osztására kerül sor a
településen, hanem ruhaadomány,
játék, háztartási cikkek, bútorok
gyűjtés és osztása is. Az adományozás egész évben tart.
2018. július hónaptól a Család
és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója Szabados Ildikó
mediációt is tart. Ami természetesen térítésmentes szolgáltatás. A
mediáció egy alternatív konfliktuskezelés.
A mediációs eljárásban a
mediátor vitákat old fel és segít a
feleknek abban, hogy konfliktusaikban megegyezésre jussanak. A
felek megállapodása esetén véget
ér a küzdelem, az egymással folytatott harc, melynek következtében
a konfliktusban elnyelt energia felszabadul, a felek önbizalma, kreativitása megnő. Ezeket az energiákat mindennapjaikban, munkájuk
során tudják hasznosítani, ezáltal
sikeresebbekké, elégedettebbekké
válnak.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás ellátásoknál forduljon
bizalommal Szabados Ildikó családsegítőhöz.
Szeretettel várjuk szociális és
egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulók érdeklődését.

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Kedves Nyírbogdányiak!

Hosszú idő után újra kézbe vehetik a Bogdányi Hiradót. Év
végéhez közeledve, úgy gondoltuk, hogy az információk így jutnak el Önökhöz gyorsan, első kézből. Az Önkormányzat aktuális
hírei, az elmúlt hetek történései arra ösztönözték a Képviselő
Testületet, hogy még év vége előtt megjelenhessen az újság.
Igyekeztünk röviden és közérthetően megfogalmazni a fontosabb
döntéseket.
Településünkön működő civilszervezetek, intézmények és egyházaink beszámolói, fotói teszik igazán színessé a Bogdányi
Hiradót. Őszinte szívvel remélem, hogy
Önök is olyan lelkesen olvassák
majd az újságot, ahogyan az abban
szereplő beszámolók készültek.
Büszke vagyok arra, hogy felhívásunknak eleget téve a civil
szervezetek, az egyházak és
intézményeink éltek a felkínált
lehetőséggel. Az újság a hírek
és a sok fotó mellett egy meglepetést is tartalmaz, használják és
legyenek büszkék a 800 éves
Nyírbogdányra!
Üdvözlettel:
Lisovszki
Tamás
polgármester

Ünnepi nyitvatartási- és
ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy

POLGÁRMESTERI HIVATAL
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási ideje
az alábbiak szerint alakul:

az év utolsó munkanapja: 2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–2020. január 1. között
az új év első munkanapja: 2020. január 2. (csütörtök) 

07.30–16.00
ZÁRVA
07.30 – 16.00

GYÓGYSZERTÁR:

2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–27.
2019. december 30. (hétfő)
2019. december 31.–2020. január 1.
2020. január 2. (csütörtök)

07.30-11.30 és 14.00-17.00
ZÁRVA
07.30-11.30 és 14.00-17.00
ZÁRVA
07.30-11.30 és 14.00-17.00

ORVOSI RENDELŐ RENDELÉSI IDEJE:

2019. december 23. (hétfő)
2019. december 24.–27.
2019. december 30. (hétfő)
2019. december 31.–2020. január 1. 
2020. január 2. (csütörtök)


Bogdányi
Hiradó

8.00-13.00
ZÁRVA (Kemecse Ügyelet)
ZÁRVA (Kemecse Ügyelet)
8.00-12.00
Gyártelepen 13:00-15:00
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2019. december

Még a karácsonyi ünnepek előtt kiosztásra kerül
a szociális célú tűzi szén

A Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
természetben nyújtott ellátásként
térítésmentesen barnakőszenet
biztosít december 6-áig kérelmet
benyújtott azon személynek, aki
a községben bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él,
és a rendeletében meghatározott
egyéb feltételeknek megfelel.
A határidőre beérkezett kérelmeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság

soron kívül elbírálja és várhatóan
az önkormányzat 2019. december 8 és december 20. között
minden igényelt és támogatott
háztartásba eljuttattja a 7 db 30
kg zsák kiszerelésben az orosz
barnakőszenet (ez a szén nem a
legutóbbi minőségű szén lesz,
hanem a korábbi években már
bevált magas fűtőértékű barnakőszén lesz.)
Lisovszki Tamás
polgármester

Tájékoztató a
„Karácsonyi Utalvány”
osztás rendjéről

Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község lakosságát hogy a
Karácsonyi szociális támogatásban részesülő háztarások
részére megállapított juttatást Nyírbogdány Község
Önkormányzata

„ 5000 Ft értékű Élelmiszer Utalvány”
formájában biztosítja.
Az utalványok személyesen átvehetőek:
A 2019. december 8-i (vasárnap) 12.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtási ünnepséget követően, 12.30 órakor Gyártelepen kezdődik az
utalványok kiosztása a Béke Nyugdíjas Klub által használt helyiségben
(a Gyártelepi utca gyári parkolójából nyílik, szemben a 14 férőhelyes
vendégházzal), azt követően várhatóan kb. 14.00 órakor a Község Piac
terén kerülnek kiosztásra az utalványok.
(Mindkét helyszínen a könnyebb kiosztás érdekében utca szerinti csoportosításban kerülnek átadásra az utalványok, kérem tájékozódjanak)
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.
Az Élelmiszer utalvány ingatlanonként 1 főnek adható:
– aki 2019. november 1-ei állapot szerint,
– Nyírbogdány településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen ott is tartózkodik.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni az ingatlanjukat megillető utalványt, ők 2019. december 9. (hétfőtől) – 2020. december 20-ig
(péntekig) hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal „A”
épület házipénztárának kisablakában fogják tudni utólag megkapni a fenti
feltételek igazolása után.
Azok, akik külön háztartás tényét igazolni nem tudják, azok részére
külön kérelemre mérlegelés alapján kerül majd később megállapításra és
átadásra az utalvány.
Nyírbogdány, 2019. november 26.
Dr. Mátyás B. Szabolcs, jegyző

IMPRESSZUM:
A lapot kiadja: Nyírbogdány Község Önkormányzata; 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.;
Telefon: +36 42 532 423; e-mail: onkormanyzat@nyirbogdany.hu További információ: www.nyirbogdany.hu
Nyomtatás: Tóth Imre nyomdája, Nyírtelek
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B. Orosz István:

Adventus Domini

Isteni színek, bíbor és rózsaszín,
fenyőillatban koszorút ékesít,
szívünk a várakozás édes csendjében;
lángolva kigyullad a hit!
Dísztelen oltár előtt bűnbánó
lelkek csendben várják a csodát,
picike lángok menyei fényei
ragyogják be az emberek otthonát.
A föld megtelik reménnyel,
halkan csendül a templomi ének,
csak boldog embert látok,
nincsenek gazdagok és szegények.
Alázatban gyöngyöző könnyes
szemek nézik a csillagos eget,
s a Jó Isten leveszi vállukról
a megbocsátott súlyos terheket.

És felcsendül a boldog öröm óda,
hozzák a hírt az angyalok,
mennyei rózsaszín felhőben
felszálló, szikrázó égi jel ragyog!
Az örök fény melegséggel tölti meg
az örömben sóvár szíveket,
és a boldog megváltást hozó
hajnal színei ragyogják be az eget.

Adventus Domini, koszorúba font hit,
remény, öröm és szeretet.
Megérkezett! És melengető láng
vidítja fel a lelkeket.
A világ máglyafényében fürdő
felhőtlen öröm ragyogása,
szeretettel árasztja el az embereket,
és béke száll a világra!

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!
Így a naptári év végéhez közeledve megérint bennünket a karácsony varázsa és melegség tölti el
szívünket. Évvégén ünneplőbe öltözünk, megajándékozzuk egymást, örülünk annak, hogy velünk
vannak azok, akiket legjobban szeretünk. Ilyenkor egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről.
Családunk, barátaink körében gondolunk vissza az óév sikereire és kudarcaira. Felidézzük a
legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot amit elraktároztunk lelkünkbe, hogy ezekből
meríthessünk erőt az elkövetkezendő újév napjaira is.
Elgondolkodtunk azon, vajon mi lehet a településünk 800. karácsonyának üzenete? Természetesen mindenki számára mást és mást üzen. Egy azonban biztos, a karácsonynak örök üzenete
van, ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti odafigyelés és megértés, ugyanis ezek
a mi legemberibb értékeink. Nem a drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem azok az
értékek, amiket önmagunkból, lelkünkből adhatunk.
Kívánjuk, hogy életük legnehezebb pillanatiban se aludjon ki lelkükben a remény és szeretet
lángja.
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra is, akik már nincsenek velünk, vagy a szeretteinkre
akik távol ünneplik a szent ünnepet. A karácsony fénye ugyanis mindenhová elér.

E gondolatok jegyében és a mögöttünk hagyott év végén kívánunk, magunk
és az önkormányzat dolgozóinak nevében községünk minden lakójának békés,
boldog, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet!
Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Támba Borbála
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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Buzák Zsolt
alpolgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Terdik Tibor
képviselő

Vadászi Mihály
képviselő
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Nyírbogdány község időszaki kiadványa
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