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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Kedves Nyírbogdányiak!
Az idei évből eltelt 3
hónap és annyi minden
történt ezalatt az idő
alatt, hogy a Bogdányi
Híradó lapjain keresztül
is szeretnénk tájékoztatni Önöket a településünket érintő eseményekről,
hírekről.
Az újság minden háztartásba eljut, így azok is hozzájutnak az információkhoz,
akik nem tartanak velünk az
interneten. Az elmúlt kettő
és fél év során igyekeztünk
folyamatosan tájékoztatni a
lakosságot az internet segítségével és azt gondolom
ezt pozitívan értékelik az itt
élők. Sőt a közösségi oldalnak köszönhetően szerte a
világban látják a Nyírbogdányról szóló híreket, beszámolókat. Természetesen

B. Orosz István:

gondolnunk kell azokra is,
akik a világháló helyett itt
a Bogdányi Híradó nyomtatott oldalain értesülhetnek
a fontosabb információkról,
történésekről.
Igyekszünk tájékoztatni
az Önkormányzat munkájáról, a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről és a településünkön működő szervezetek színes és sokrétű életéről! Olvashatnak tényszerű,
komoly dolgokról, mint a
település költségvetése, a
Polgármesteri Hivatal munkája, de találkozhatnak szórakoztató beszámolókkal, és
sok sok fényképpel, amely
jól mutatja, hogy mennyire
színes és változatos az élet
itt Nyírbogdányban!
Fontos elmondani, hogy
mindez nem valósulhatna meg az egyesületek, az

Kedves Nyírbogdányiak!
Forgassák és olvassák
újságunkat olyan lelkesen,
mint ahogy azt összeállítottuk Önöknek!
Természetesen nem feledkezhetünk meg a közelgő
Húsvétról sem, amely a

kereszténység legnagyobb
ünnepe! Valakinek a feltámadás, az újjászületés,
másoknak a tavasz beköszönte és megint másoknak
a húsvéti locsolkodás és a
hozzátartozó népi hagyományok ünnepe! Legyen bármelyik, azt kívánom békében, szeretetben és méltó
módon ünnepelje mindenki!
A képviselő-testület és
az önkormányzat dolgozói
nevében kívánok Áldott
Húsvéti Ünnepet!
Lisovszki Tamás polgármester

Aranyesővel üzen…

Aranyesővel üzen az ébredő tavasz,
a fagy éjszakánként hiába csikordul,
messze szállt a didergő madárpanasz.

A bölcs természet új évszakba fordul,
az ég frissítő színei a kéknek-, azúrnak,
esőfonál csilingelő cseppjei kicsordul.

Ébredeznek, zöld fejecskék bújnak
a meleg hívó szavára, itt maradt s érkező
madarak köszöntik, víg énekek zúgnak.
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egyházak és az intézmények
együttműködése
nélkül.
Örömmel küldik az anyagot
az újsághoz, írják a cikkeket,
készítik a fotókat és nagy
szeretettel és lelkesedéssel
mutatják meg saját közösségüket!
Köszönöm ezt mindanynyiunk nevében, hiszen az
elmúlt kettő és fél évben
bármilyen eseményre hívtuk, kértük ezeket a közösségeket jöttek és példát mutattak az együttműködésből a
közösség építéséből!

Pezsdül az erdő, zöld illatot lehel a mező,
a fürge nádiveréb elmúlt nádszálon
rebben, száraz szárai zörgőn reszkető.
Langyos párasóhaj a zsendülő fákon,
ágbogok rácsain rügyek kandikálnak,
nárciszkönnyek mosolyszínű virágon,
a Tavaszt üzenetét küldi a világnak!
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Tájékoztató Nyírbogdány Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről

Nyírbogdány Község
Önkormányzat képviselő-testületének 3/2022.
(II.16.) számú önkormányzati rendeletében
1.043.450.000 Ft bevételi és 1.043.450.000
Ft kiadási főösszeggel
elfogadta a 2022. évi
költségvetését.

Az önkormányzat 2022.
évi költségvetési bevételei
236.082.595 Ft, a költségvetési kiadásai 1.040.022.897
Ft, melyet a Képviselő- testület 803.940.302 Ft költségvetési egyenlegben állapít meg. A hiány fedezetéül a finanszírozási bevétel
szolgál 807.367.405 Ft,
mely a 2021. évi költségvetési beszámolóban megállított „előző évi költségvetési
maradvány”. A finanszírozási kiadás 3.427.103 Ft
összegben került meghatározásra, mely a 2021. év
december hónapjában kapott
úgynevezett 2022. évi nulladik havi finanszírozás,
amely a 2022. január hónap
kiadásainak
(munkabér,
működési kiadások) előfinanszírozására szolgál.
Nyírbogdány
Község

Önkormányzatának és Nyírbogdányi
Polgármesteri
Hivatalának 2022. évi költségvetésének kiemelt bevételi előirányzatainak meghatározására a 2021. évi XC.
törvény 2. melléklete szolgál, az önkormányzat által
kötelezően ellátandó közfeladatok függvényében.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak
ellátásra, a szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásra, a gyermekek szünidei
étkeztetésére, valamint a
kulturális feladatok ellátásra
91.603.500 Ft támogatásban
részesül 2022-ben Nyírbogdány.
A közfoglalkoztatási program, valamint a védőnői
szolgálat feladatinak ellátásra 13.905.990 Ft egyéb
működési célú bevételben
részesül községünk.
A közhatalmi bevételi
előirányzat ( helyi adó) az
előző évek teljesítési adatai alapján került meghatározásra, 100.500.000 Ft
összegben.
Az önkormányzat működési bevételei 26.596.879
Ft, amely az önkormányzat

tulajdonban lévő ingatlanok
bérleti díját, a temetőben
fizetendő behajtási díjat,
ravatalozási díjat, valamint
az önkormányzat által értékesített tüzelőanyag ellenértékét tartalmazza. Ezen
bevétel legnagyobb hányadát a településen működő
ivóvíz- víziközmű és szen�nyvíz- víziközmű vagyon
bérleti díja teszi ki.
A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata az
önkormányzati, valamint a
polgármesteri hivatal dolgozóinak törvény szerinti
munkabére és a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó,
125.500.000 Ft összegben.
Az önkormányzat dologi
kiadásaira 70.105.000 Ft,
valamint az egyéb működési kiadásaira 121.753.902 Ft
került tervezésre, amelynek
89,4%-t a tartalék előirányzata tesz ki.
A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására
az önkormányzat 5.400.000
Ft normatív támogatásban
részesül 2022. évben , amelyet az önkormányzat saját
költségvetésének terhére
9.100.000 Ft-tal egészít ki

a húsvéti-, a tanévindító-,
valamint a karácsonyi támogatás finanszírozásaként. A
rászorulók az önkormányzat szociális rendelete alapján többféle támogatásban
részesülnek.
A beruházási előirányzat
képezi a 2022. évi költségvetés 59%-t, amelybe a
2020- 2021. években elnyert
pályázatok tartoznak (környezetvédelmi fejlesztés,
infrastrukturális fejlesztés).
A felújítási kiadásokra
92.121.689 Ft került tervezésre, melyek a Magyar Falu
Programban elnyert támogatások (polgármesteri hivatal
épületének felújítása, járdafelújítások, játszótér felújítása, művelődési ház korszerűsítése). Az önkormányzat
gazdálkodása stabil, bevételei fedezik a kiadásokat, az
önkormányzat rendelkezik
a pályázatokban megjelölt
saját forrásokkal, hitel vagy
egyéb támogatás igénybevétele nem szükséges a működéshez. Feladatellátási kötelezettségének folyamatosan
eleget tud tenni és 2022.
évben is benyújtásra került
10 pályázat, melyek eredményét várjuk.

VÁLASZTÁSOK NYÍRBOGDÁNYBAN
2022. április 3. napján
Nyírbogdány településen is
sor került az országgyűlési választásra és országos
népszavazásra. A település
választópolgárai 3 szavazókörben reggel 6 órától este
19 óráig adhatták le szavazataikat. A választás hóesésben és viharos szélben
rendben elkezdődött.
A település két szavazókörében a reggeli órákban
nemzetközi megfigyelők
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kísérték figyelemmel a
választás törvényes lebonyolítását.
A reggeli órákban alacsonyabb részvétel volt tapasztalható, majd megélénkült a
választási kedv.
A településen 19 óráig a
választópolgárok 61,05%- a
jelent meg, mely kevéssel
elmaradt az országos átlagtól. A 19 órai zárást követően a Szavazatszámláló
Bizottságok megkezdték

a választás eredményének
megállapítását.
A szavazatok megszámlálását követően a szavazóköri jegyzőkönyvek kitöltésére került sor. Nyírbogdány
település a 3. számú OEVKhoz tartozik, ahol 6 egyéni
képviselő jelölt volt és a
legtöbb szavazatot Dr. Seszták Miklós a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta.
Az országos listán ugyancsak 6 párt szerepelt, a leg-

több érvényes szavazatot a
FIDESZ-KDNP lista kapta.
A népszavazás eredménye
az országos átlaghoz hasonlóan sok érvénytelen szavazatot tartalmazott.
A választások eredménye
a valasztas.hu honlapon
részletesen megtekinthető.
Köszönjük a Szavazatszámláló Bizottságok lelkiismeretes munkáját és a
választópolgárok aktivitását.
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Aktuális tudnivalók a helyi adókról

Önkormányzati adóhatóságunk a gazdálkodók, egyéni vállalkozók
elektronikus tárhelyére
március elején megküldte az Adószámla
Fizetési Értesítőket.

A magánszemélyeket is
értesítettük a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó hátralékról, illetőleg a pótlékokról és bírságokról. Ezek megfizetésére
a kiküldött postai átutalási
megbízás ( csekk ) igénybevételével van lehetőség.
Az
E-önkormányzati
portál minden adózó számára elérhető, itt a nap 24 órájában és a hét minden napján
megvalósulhat a helyi adófizetési kötelezettségek online
lekérdezése és online bankkártyás fizetése. A portálra
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) belépve az ügyfél/adózó, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz tartozó adó-,

díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton
teljesítheti.
A 2022. március 16-i esedékességű be nem fizetett
helyi iparűzési adók, valamint korábbi évek hátralékainak behajtására végrehajtást
indítunk. Főbb végrehajtási
cselekmények: munkabér
letiltás, inkasszó, NAV
részére történő átadás, mely
akadálya lehet a köztartozásmentességről szóló igazolás
kiállításának. A végrehajtási
költség elkerülése érdekében
kérjük a még be nem fizetett
helyi iparűzési adó előlegek
illetve hátralékok teljesítését.
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóság helyett
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. Így, az önkormányzat felé csak akkor kell
Önnek gépjárműadót fizetnie, ha elmaradt 2021. év
előtti esedékességű gépjárműadó tartozása van.

Helyi iparűzés adó

A korábbi évek bevételei
alapján 2022. évben a tervezett helyi iparűzési adóbevétel 100.000.000,-Ft.
2021. január 1-jétől a vállalkozóknak/vállalkozásoknak – főszabály szerint – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell elektronikusan
benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Az
ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján
ÁNYK formátumban érhetők el.
Azok a magánszemély
vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik
tevékenységüket, a HIPA
bevallást papíralapon, az
önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemély iparűzési
adóalany számára a bevallások megtalálhatóak Nyírbogdány Község honlapján
a Polgármesteri Hivatal/

Még mindig a parkolás!

A település központjában kialakított parkoló
egyértelmű célja az
volt, hogy az orvosi
rendelő, polgármesteri
hivatal előtti útszakaszt tehermentesítsük.
A reggeli csúcsforgalomban az út két oldalán (sokszor szabálytalanul) megálló gépkocsik akadályozzák a forgalmat és bizony
többször baleset veszélyes
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helyzetek is kialakulnak!
Az pedig már mindennek
a teteje, amikor úgy állnak meg néhányan, hogy
elfoglalják a járdát és ezzel
teljes mértékben akadályozzák a közlekedést pl. a
babakocsit toló édesanyák
számára! Szerencsére egyre
többen és többször igénybe
veszik a parkolót, hiszen
belátják, hogy a gépkocsijuk biztonságosabban parkol és a parkolótól nincs
messze sem a patika, sem
az orvosi rendelő, de még
az ABC is elérhető kettő
perc alatt. Teljesen jogos
a lakosság azon részének
igénye, akik szeretnék reggelente biztonságosan és
időben elérni úticéljukat.

Természetesen azoknak
is elfogadjuk az érveit,
akik idős, beteg hozzátartozójukat viszik orvoshoz
és minél közelebb állnak
meg a rendelőhöz! A napi
tapasztalatok azonban azt

Letölthető nyomtatványok
menüpont alatt.
A 2021. évi HIPA bevallás és az esetleges adóelőleg különbözet megfizetésének határideje 2022.
május 31.
A helyi iparűzési adó és
adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat
iparűzési adó beszedési
számlájára lehet megfizetni:
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla
68700119-10821862
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos
teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul
Nyírbogdány Község fejlődéséhez!
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, munkatársunk ügyfélfogadási időben
készséggel áll rendelkezésére a hivatal adóirodájában
vagy a 42/532-423-as telefonszámon (102-es mellék).

mutatják, hogy az ott parkoló autóknak ez csak egy
pici töredéke!
Ezúton is kérem a gépkocsival érkezőket vegyék
igénybe a parkolót, hiszen
a biztonságos közlekedés
mindannyiunk érdeke!
Lisovszki Tamás
Polgármester
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Csapadékelvezető rendszer alapcsövének letétele a Gyártelepen
Községünkben a csapadékelvezető rendszer felújításának alapcső letételére került sor 2022. március
23-án a Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyírbogdány
községben projekt kapcsán.
Dr. Seszták Miklós ország
gyűlési képviselő, Lisovszki
Tamás polgármester és Ács
László, a kivitelező Szatmárvíz Kft. ügyvezetője
írták alá az Alapcső letételi
okiratot, melyet elhelyeztek
az alapcsőletételi urnában az
aznapi újság, a kivitelezővel
kötött szerződés, aprópénz,

valamint kis üveg pálinka
kíséretében.
Nagytiszteletű Angyalosy
Zsoltné református lelkész
asszony mondott áldást a

beruházásra. A közbeszerzési eljárás győzteseként a
Szatmárvíz Kft. végezheti el a munkát, nettó 178
952 554 Ft értékben. A

beruházás a TOP-2.1.3-16SB2-2019-00011 belterületi
vízrendezés Nyírbogdányban projekt keretében valósul meg.

Ragyogó Adventtel búcsúztunk az óévtől
Advent negyedik vasárnapján, 2021. december
19-én tartotta közös
karácsonyi rendezvényét a Béke Nyugdíjas
Egyesület, a Nyírbogdányi Református Egyházközség és Nyírbogdány
Község Önkormányzata.
A rendezvényt Székely
Gáborné egyesületi elnök
nyitotta meg, majd Lisovszki
Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné
református lelkész asszony
tartott áhítatot, áldást Szabados Viktor parókus úr
mondott. A rendezvényre a
település távoli pontjairól
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Mikulásvonattal is érkezhettek a vendégek a gyerekek
nagy örömére.
A Demecseri Fúvószenekar fergeteges karácsonyi
koncertjével kezdődött a
program, ezt követően Farkas Tünde és hangszeres
kísérői középkori és népi

énekek szárnyán röpítették
vissza a közönséget abba az
időbe, amikor fényes angyal
jelent meg a tiszta szívű
pásztorok előtt és hírt hozott
a Világmegváltó születéséről. A Nyírbogdányi Református Énekkar karácsonyi
dalokkal örvendeztette meg

a vendégeket, szolgálatukat
nagy örömmel fogadta a
nyírbogdányi közönség.
A Béke Nyugdíjas klub
tagjai forralt borral, teával, bejglivel és pogácsával kínálták a vendégeket
a délután folyamán. A rendezvény biztosításában és a
forgalom zavartalan működésében a Nyírbogdányi
Polgárőr Egyesület tagjai
működtek közre.
Az önkormányzati dolgozók munkájának köszönhetően csodás dekorációk
készültek, ünnepi fénybe
öltözött a tér. Külön köszönet a Bogdány-Petrol Kft.nek, a terület biztosításáért,
amely méltó helyszíne volt
az eseménynek!
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Emlékmenet a Doni hősökért

2022. február 13-án
Nyírbogdányban fogadtuk a X. Doni emlékmenet tagjait, a Honvédsuli fiataljait, akik emléktúrával tisztelegnek a
Don-kanyarban elesett
katonahősök előtt.

a gyalogmenethez. Az I.
és II. világháborús emlékműnél Lisovszki Tamás,
Nyírbogdány polgármestere
köszöntötte a megjelenteket,
majd történelmi egyházaink

képviselői osztották meg
gondolataikat az egybegyűltekkel. Az emlékmenetet
méltatta Dr. Seszták Miklós
kormánybiztos, községünk
országgyűlési képviselő-

A lakosoknak alkalma
nyílt arra, hogy találkozzanak a Magyar Honvédség
II. világháborús „korszakával” a kadét hagyományőrzők közreműködésével. A
Kemecse felől településünkre érkező emlékmenetet a
Nyírbogdány településjelző
táblánál fogadták a nyírbogdányiak, s csatlakoztak
Az országos fásítási
programhoz csatlakozott
önkormányzatunk és 30
db gömb szivarfa ültetését végezték el dolgozóink. A fákat úgy osztottuk el, hogy több helyre
is ültessünk belőle, így
jutott a település központjában lévő parkolóba, a községi temetőbe
és a gyártelepi játszótérre is! Remélhetőleg
ezek a fák hosszú évekig díszítik majd településünket és még idén
tavasszal sikerül folytatni a fásítási programot!
Óvjuk a fákat, a jövőnket óvjuk általuk!
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je. Településünk szalagját
Lisovkszi Tamás polgármester kötötte fel az emlékmenet zászlajára.
A helyi intézmények,
civil szervezetek képviselőivel együtt emlékeztünk a
Don-kanyari offenzíva 79.
évfordulóján, s az emlékműnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit.
Tisztelet a Hősöknek!
„Aludjatok néma szent
hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk
zúgása,
Mint a Tisza folyó.”

Település fásítás

2022. 04. 08. 11:24:34
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Termelői Piac

A Nyírbogdányi Termelői Piac mindennapjainak történéseiről szeretném tájékoztatni a
kedves olvasókat.
A piac működése zavartalan, árusaink a tavasz beköszöntével a szokásos rend
szerint kínálják portékáikat.
A létesítmény adottságait kihasználva az élet adta
kihívásoknak megfelelve
néhány átmeneti változásról
tudom tájékoztatni Önöket.
2022. február 17-től a
Művelődési Ház felújításának befejezéséig a Könyvtár,
Információs és Közösségi
Hely átmenetileg a piac területén fogadja a látogatókat.
A már ismert szolgáltatások
igénybevételére továbbra
is lehetősége van a lakosságnak. Az esetleges kellemetlenségek miatt türelmüket kérjük, hiszen hamarosan megújult környezetben
élvezhetik az olvasás örömeit a könyvtár falai között.
Az Ukrajnában kialakult
háborús állapot miatt az
Önkormányzat döntése alapján 2022. február 25-én településünkön is elkezdődött az
adományok gyűjtése. Erre a
célra a piacon került kijelölésre gyűjtőpont. Községünk
lakossága ismét bizonyította
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szolidaritását a határon túl
élő honfitársaink iránt. Az
összegyűjtött felajánlásokból sikerült két alkalommal
is eljuttatni adományt közvetlenül testvértelepülésünk,
Nagydobrony
lakóihoz.
A Nyírbogdányiak eddigi
segítségét megköszönve a
gyűjtőpont a piac nyitvatartási idejében továbbra is
folyamatosan várja a kedves
lakosok felajánlásait!
Amint arról már Önök is
tájékozódtak, várhatóan még
az idei évben megvalósul
a piac bővítése, egy közel
300 négyzetméteres raktárépülettel. Az építkezés ideje
alatt kérjük a hozzánk látogató vásárlók türelmét.
Egyeztetések
alapján
tudom értesíteni az érdeklődőket, hogy előreláthatólag
április közepétől megkezdődik az egynyári és évelő
virágok árusítása a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően, és természetesen a
megszokott rendszer szerint
hamarosan érkeznek termelők palántával is. A termelői
piac aktuális kínálatáról naprakész információt kaphatnak Facebook oldalunkon.
Bízom benne, hogy szolgáltatásaink köre elnyeri tetszésüket!

Bogdányi Hiradó
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Adományokat gyűjtöttünk
Testvértelepülésünk
megsegítésére
Községünk Testvértelepülései, Nagydobrony és
Tiszabogdány megsegítésére adományokat gyűjtöttünk a községi piactéren.
Az adomány a nyírbogdányi vállalkozások, üzletek, a civil szervezetek, az
önkormányzat és leginkább a lakosság önzetlen
segítségének köszönhetően
nagyon hamar két kisteherautónyi mennyiségben
várt szállításra: tartós élelmiszert, tisztítószereket,
pelenkákat, üdítőt, ásványvizet, ruhaneműt juttattunk
el Nagydobrony és Tiszabogdány lakóinak! Példás
az az összefogás, amit
tapasztaltunk és nagyon
köszönjük mindenkinek!
Nagy Ferenc polgármester úr Nagydobronyból hálás szívvel köszönte

meg a nyírbogdányiaknak,
hogy a nehézségekkel teli
háborús helyzetben adományaikkal segítették a
nagydobronyi kistérségben
élő rászoruló családokat.
Az adományokat továbbra is gyűjtjük a Termelői
Piacon. Köszönet Nyírbogdány lakosainak az önzetlen segítségért!

Molnárné Jakab Edit
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Nyírbogdány Község Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata
Gyermekvédelmi tanácskozás 2022.

2022. február 17-én 09.00
órai kezdettel megtartottuk
az Éves Szakmai Tanácskozásunkat, melyen részt
vett Nyírbogdány Község
Polgármestere Lisovszki
Tamás, Dr. Fekete Erzsébet
Nyírbogdány Község Jegyző
Asszonya továbbá az észlelő és jelzőrendszer tagjai, a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szakemberek.
Ebben az évben már személyes jelenléten keresztül
került sor a tanácskozásra.
1. 
A tanácskozás célja a
jelzőrendszer 2021. évi
működésének értékelése,
valamint a település gyermekvédelmi tevékenységének áttekintése. A jelzőrendszer tagjainak írásos és szóbeli tájékoztatói
alapján.
2. A 2022. évre vonatkozó
javaslatok, célok megfogalmazása, különös tekintettel arra, hogy a 15/1998.
(IV. 30.) NM. rendelet 9
§ 4. bekezdése alapján
éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család-és
gyermekjóléti szolgálat az
éves szakmai tanácskozást követően minden év
március 31-éig készíti el.
Érintett témáink:
Szabados Ildikó családsegítő beszámolója a Családés Gyermekjóléti Szolgálat
2021. évi családsegítő-és
gyermekvédelem területen
végzett tevékenységéről.
A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Petró Gergely intézményve-
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zetője a 2021. évben végzett
iskola munkáról.
Dr. Szepesi Andrásné Óvodai ifjúságvédelmi
beszámolója az óvoda 2021.
évi munkájáról.
Stál Valéria védőnő 2021.
évi beszámolója.
Pájer Csaba rendőr alezredes, Demecseri Rendőrőrs
2021. évi beszámolója.
A Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, Győri
Julianna valamint Hennel-Kelemen Katalin, járási jelzőrendszeri tanácsadó
beszámolójuk az észlelőés jelzőrendszer 2021. évi
működésének tapasztalatairól.
Fekete Ferencné pártfogó felügyelő beszámolója a
2021. évben Nyírbogdány
településen végzett pártfogói
munkáról.
A Kemecsei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi
osztály részéről Bíró Tímea
gyámügyi szakügyintéző
beszámolt a 2021. évben végzett gyámügyi feladatokról.
Bornemissza Gabriella
iskolai óvodai szociális segí-

tő 2021. évi beszámolója az
iskolában óvodában, végzett
szociális tevékenységéről.
Tóth Mihály Róbert Roma
nemzetiségi önkormányzat
elnökének beszámolója.
Az elmúlt évben a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájára a
covid humán járvány még
hatással volt. A Kormány a
veszélyhelyzet fennállását
2021. május 23-ig meghos�szabbította.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátott köre:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Nyírbogdány
település közigazgatási területéről önkéntesen felkereső,
– a jelzőrendszer által küldött,
– az együttműködésre
kötelezett, és Szolgálat által
megkeresett,
– szociális problémák
miatt veszélyeztetett és/vagy
krízishelyzetben lévő gyermekek, személyek családok.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata a településen lévő észlelő és jelzőrendszer működé-

sének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a
szakembereknek az együttműködését, akik bármilyen
formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. Az elmúlt
években szoros, élő kapcsolat alakult ki a jelzőrendszer
tagjaival, az együttműködés
tovább erősödött, a kollégák
gyakran együtt végzik a családlátogatásokat.
A jelzőrendszer továbbra is hatékonyan működik
a településünkön. A jelzést
követően a szakemberek
együttműködése megvalósul. A jelzőrendszeri tagok
képesek együtt gondolkodni, hogy a gyermek számára
tartós biztonságos életkörülményeket garantáljanak
családjaikban. A gyermekek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése,
megszüntetése érdekében, a
napi munkánk során felmerült problémák megoldásában szorosan együttműködve tudjuk egymás munkáját
segíteni, kölcsönösen tájékoztatva egymást. Szabados
Ildikó családsegítő egyben
a település jelzőrendszeri
felelőse egész évben fogadja a jelzőrendszeri tagoktól
továbbá a lakosságtól érkezett jelzéseket.
Nyírbogdány Község Család-és Gyermekjóléti Szolgálata a Covid humán járvány terjedése miatt feltérképezte a lakosság körében
a fogyatékkal élő személyeket. Igény szerint bevásárolt gyógyszereket váltott ki
részükre. Azok a családok,
akik karanténba kerültek a
járvány miatt és igényelték
a bevásárlást gyógyszerek
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kiváltását a családsegítő azt
is elvégezte.
A téli hideg időjárásra
való tekintettel az Országos
Meteorológiai Szolgálat két
alkalommal (január, február) vörös kód, figyelmeztetést adott ki az ország egész
területére. A családsegítő a
polgármester utasítása alapján feltérképezte a településen élő lakosok azon részét,
akiknél valószínűsíthető,
hogy olyan rossz elavult
ingatlanban élnek, hogy
ezen a nagyon télies időjárási napokban mivel biztosított
a hideg elleni védekezésük.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat minden
hónapban szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések illetve esetkonferenciák
megtartását bonyolítja le. Az
aktuális problémák átbeszélése a megoldáshoz vezető lépések a jelzőrendszeri
tagokkal, ill. családokkal
történik.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Mediátor tanácsadást is tart. Ami ugyancsak ingyenes szolgáltatás.
A mediáció konfliktuskezelő és vitarendező folyamat,
amelyet a családgondozók
és más képzett szakemberek alkalmazhatnak a családgondozás folyamán, mint
konfliktuskezelő módszert,
de működhet egyfajta intézményi szolgáltatásként is.
A tartós élelmiszeradomány osztása 2021. évben is
tovább folytatódott.

A jogosultak köre:
(0–3) éves korosztály, akik
érvényes gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak.
Nyári szünidőben (8–14)
korosztály érvényes gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak.
Szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű,
valamint rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú személyek.
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is egész évben
folyamatosan gyűjtöttük az
adományokat, amelyet az
egyéni szükségletekhez szabottan juttattunk el a rászorulókhoz.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományozónak az év során felajánlott
ruha-és bútoradományokat,
játékokat, könyveket, amit
rajtunk keresztül juttattak el
a rászoruló embertársainknak!
Éves célkitűzéseink:
1. Még szorosabb kapcsolat
kialakítása a lakossággal.
Több személyes találkozás
a településen élőkkel.
2. Közös családlátogatások
a jelzőrendszer tagjaival.
3. Együttműködés az óvodai
iskolai szociális segítővel,
a közös probléma megoldása érdekében.
4. A szabadidő hasznos
eltöltés lehetőségeinek
bővítése, közös programok szervezése.
Szabados Ildikó
családsegítő

Anyakönyvi hírek
2022. január 1. – 2022. április 1.

Házasság: 2022. január 1. napjától településünkön

összesen 3 pár kötött házasságot és április-május hónapokra 4 pár jelezte házassági szándék bejelentését.

Halálozás: 2022. év első negyed évében 10 fő hunyt el
településünkön.
Apai elismerő nyilatkozat: 2022. év január hónapjától
2 gyermek családi jogállása rendeződött apai elismerő
nyilatkozattal.

Fent időszakig összesen 16 esetben kértek anyakönyvi
kivonatokat, 3 esetben változtattak házassági névviselési
formát, 2 esetben érkezett válási lap, valamint állandó,
illetve tartózkodási helyre 24 személy jelentkezett be
településünkön.
Nyírbogdányban 2022. január 1. napjától 58 esetben
történt valamilyen anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos
rögzítési megkeresés és 16 esetben történt anyakönyvi
adatváltozás, adatmódosítás.
Sajnos a halálozások száma jelentősen felülmúlja a születéseket, településünk is az elöregedő települések sorába
került, ugyanakkor jó jel, hogy magasabb a beköltözők
száma.
Prokai Nikoletta

Raktárépülettel bővül a Piac!

2022. április 7-én tartott rendkívüli testületi ülésen döntés született arról, hogy a TOP-1.1.3-15SB1-2019-00047 azonosítószámú a „Helyi gazdaság fejlesztése
Nyírbogdányban” című Piac raktárcsarnok kialakítása tárgyban,
megindított közbeszerzési eljárásra
beérkezett ajánlatok közül melyiket
választja a képviselő-testület.
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A döntés értelmében a beruházást a Clear Body Kft. végezheti
el nettó 128 631 903 Ft összegért.
Optimális esetben a szerződéskötés
április hónapban megtörténik, így
a beruházás májusban elkezdődhet.
Amennyiben a munkálatok a piac
jelenlegi működését érintik, arról a
lakosságot időben tájékoztatni fogjuk! Türelmüket előre is köszönjük!
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Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Híradó utolsó számának megjelenése
óta eltelt időszak semmivel sem volt kevésbé mozgalmas, mint az
előző.

December
hónapban
(figyelve még a veszélyhelyzet miatt fennálló korlátozásokra) Mikulásbulit tarthattak a csoportok. Köszönettel
fogadtuk a mikuláscsomagokat – amelyet az Önkormányzattól kaptak a gyerekek –, valamint a Katica
nénitől jött „szaloncukoráradatot”, amelyből a nevelőknek is jutott.
Szervezetten zajlott le a
Cipősdoboz-akció Petró
Gergely és Petró Szabó Éva
irányításával és munkájával,
akik nagy rutinnal végezték
ezt.
Ismét sok gyerek örülhetett a karácsonyi ajándékoknak.
Mindenkinek köszönjük
az adakozását, akik hozzájárultak a kitűzött cél megvalósításához: Egyetlen gyerek se maradjon ajándék
nélkül!
Az Advent különlegességét az adta, hogy vasárnaponként – a főtéren – a falu
lakossága együtt hallgathatta a gyülekezetek vezetőinek
igehirdetését és a gyerekek
kis ünnepi műsorait.
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Karácsonyi ünnepségünket a Színjátszó Csoport tette emlékezetessé, kissé rendhagyó előadásával.
A téli szünet adta felüdülés után egy újabb nekifutás
következett. Január a félévi
értékelés időszaka. Néhány
gyerek ilyenkor kap észbe,
hogy a jegyek lezárása előtt
jó lenne még kicsit javítani
azokon.
A januári „sokk” után a
február nyugis, pihenős, bár
a farsang elhoz egy másfajta érzést is, a téltemetés,
tavaszvárás, ébredezés hangulatát. Főleg óvodásaink
és az alsós gyerekek várják
nagyon az alkalmat, amikor
kedvenc jelmezükbe bújva
tölthetik az egész napot.
Alig várjuk a langyos nap-

sütés simogatását, az esőillatot, a tavaszi szellőt. Ha
szerencsénk van, ezt kapjuk
és nem fákat, házakat tépő
viharos szelet.
Mindennapi téma az óvodában és az iskolában, mit
tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket az emberek okozta káros hatásoktól.
Az óvodában – többek
között – pl. látványos, egész
hétre szóló projektet valósítottak meg a Víz Világnapja
(március 22.) kapcsán.
A víz élet és mi élni szeretnénk, hogy sokáig emlékezhessünk a márciusi ifjakra,
lehessünk büszkék a forradalom és szabadságharc történéseire, hősökre, ősökre,
akiknek köszönhetjük a szabad, magyar nemzet létét.

Mulatozásaink, ünnepléseink, megemlékezéseink,
covid- és influenzajárvány
sem feledtette velünk, hogy
a bajba jutottak megsegítése fontos feladataink közé
tartozik.
Adományokat gyűjtöttünk
a háborús menekülteknek,
ill. elláttuk azokat a csoportokat, családokat, akiket az
intézmény valamelyik épületében elszállásoltunk.
Köszönjük a felhívásra
azonnal mozduló emberek,
családok segítségét, akik
tudják azt, hogy: „Kétszer
ad, aki gyorsan ad.”!
Igyekeztünk úgy segíteni,
hogy ez semmiben ne befolyásolja, zavarja az intézményben folyó nevelő-oktató munkát.
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Az elszállásoltak az iskolához tartozó szolgálati
lakásban, ill. a szemközti két
tanteremben tartózkodtak.
Néhány kollégánk a határon is dolgozott, ill. segítettük az amerikai önkéntesek
munkáját, vagy éppen ők a
mi munkánkat.
Persze elsődleges feladatunk mégis csak a nevelés,
oktatás. Ennek is „kézzel
fogható” eredményeit tudjuk
felmutatni. Csak néhány, az
elért eredmények közül:
Versmondó versenyen elért
helyezéseink:

• Batta Ádám 4. osztályos
tanuló I. helyezést ért el.
Felkészítette Szikszainé
Eszenyi Ágnes.
• Tóth Balázs 7. osztályos
tanuló különdíjas lett. Felkészítette Gadzsa Bernadett.
Kölyök Atlétika Verseny:

Alsó tagozatos tanulóink
Nyíregyházán, megyei versenyen mutathatták meg a
tehetségüket.
Az új atlétika sportcsarnokban 8-8 csapat ellen küzdöttek az U8-as és az U10-es

korosztályú gyerekek.
Volt helyből távol-, helyből hármasugrás, sprint-,
szlalom-, gátváltó, valamint
medicinlabda dobás is.
Mindenki jól érezte magát
az izgalmas atlétika-fesztiválon, számolt be róla Oroszi István.
Nemzetközi siker a kosártornán

Iskolánk U11-es csapata
fantasztikus eredményt ért
el a Nyíregyházán rendezett
csoportmérkőzéseken.
A romániai Nagybánya
ellen kimondottan szoros
mérkőzésen nyertünk 25:21re, majd a debreceni Civis
csapat ellen fölényes 54:8-ra
győztünk. Nagy gratuláció
illeti a csapatot!
Sakkeredmények:

Óvodás és iskolás gyerekeink egyaránt jelentős sikereket tudnak felmutatni, a
heti rendszerességgel megtartott sakkfoglalkozások
eredményeként.
2022. február 19-én, a
Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Sakk Szakosztálya által rendezett II. „GENS

una SUMUS” Tehetségkutató Ifjúsági (7 fordulós)
Sakkversenyen intézményünket 1 óvodás és 4 iskolás gyerek képviselte, akik
példásan helytálltak, kiváló
eredménnyel szerepeltek.
A nagyon erős mezőnyben
Lipták Marcell nagycsoportos óvodás IV. helyezést
ért el.
Nagy Viktória 7. osztályos tanuló III. helyezett lett.
Kálmán Levente 5. osztályos tanuló a IV. helyen
végzett.
Március 27-én, Vaján rendezték a SZ-SZ-B Megyei
Kupa Sakk Csapatversenyét, ahol a nyírbogdányi
gyerekek – kivétel nélkül
– nagyon sikeresen szerepeltek.
A DAVID SC Egyesület
sakkozói 12 csapattal indultak, közülük 4 csapattal, 18
sakkozóval mérkőztek.
Az I. helyezést elérő csapatban játszott Nagy Viktória is!
Sikerült elhozni még a 4.,
a 6. és a 9. helyezést is.
Külön említést érdemelnek: Lippai Eszter, Kál-

mán Levente és Nagy Kristóf, akik szintén lelkiismeretesen, nagyon ügyesen,
rengeteg pontot szerezve
küzdöttek.
Áprilisban került sor
a Megyei Diákolimpiára, Tehetségkutató Ifjúsági
Sakkversenyre, valamint 5
nyíregyházi óvodából induló
óvodás gyerekek és a nyírbogdányi óvodás gyerekek
közötti barátságos, amatőr
sakkversenyre.
Mindezekről a gyerekek
sakkoktatójától, Dr. Szepesi
Andrásnétól értesülhettünk.
Reméljük, a tervezett
versenyeket már nem kell
elhalasztani
betegségek
vagy egyéb hátráltató körülmények miatt, és további
szép eredményekkel tudunk
dicsekedni a következő
számban is.
Most az óvodai csoportok
és iskolai osztályok indításának tervezése a legfontosabb
feladatunk, ill. tudatosítani
a szülőkben, gyerekekben,
hogy milyen sok lehetőség
várja gyerekeiket intézményünkben.
Éljetek a lehetőségekkel!

Indul a játszótér felújítás!

A képviselő-testület az április 7-i ülésén
értékelte Az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című,
MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázat-
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ra benyújtott árajánlatokat. A beérkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbbet kiválasztva a HCInternational Kft.-vel kíván
szerződést kötni, akik az elvégzendő fel-

adatokat bruttó 4 851 400 Ft összegért
vállalták! A játszótér átadása május 31-i
határidővel megvalósul, így a nyári szünetre birtokba vehetik a gyerekek.
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Református Egyházközség hírei

A feltámadás ünnepe előtt
„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy az ő egyszülött
Fiát (Jézus Krisztust) adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete
legyen.”
(János evangéliuma 3.16)
Hálaadó Istentisztelettel
kezdte a református egyház a
feltámadás ünnepi várakozását. Igét hirdetett Dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke,
ahol részt vett az egyház és
a politikai élet számos rangos képviselője, valamint a
templomfelújítási munkákban résztvevők. Angyalosy
Zsoltné Nt. Asszony mondott
köszönetet „Mindezekért hála
és köszönet mindenható Istenünknek, aki kegyelmében
hordozott bennünket, minden
nehézségeinkben imádságainkat meghallgatta és reménységet adott a szívünkbe minden körülmények között”
Közeleg húsvét ünnepe.
Annyi információ áramlik
felénk ezekben a napokban,
hogy feldolgozásuk megterheli a lelkünket is, fékezi
az ünnepre való ráhangoló-
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dás elcsendesülő folyamatát.
Pedig a János evangéliumából idézett sorok ki kell hogy
töltsék gondolatainkat: Jézus
Krisztus emberként megszületett a földre, őbenne Isten
országa eljött erre a világra,
és amikor meghalt a kereszten, akkor az ember bűneinek
ítéletét hordozta el. A kereszten az utolsó szavainak egyike ez volt: „Elvégeztetett.”
A bűnös ember megváltása
megtörtént, úgy, hogy ezt
semmivel nem kell kiegészíteni. Ha ezt hittel és bizalommal fogadjuk a szívünkbe,
akkor ez ránk is érvényes.
Mindezek fölött végezzük
azt a szolgálatot, ami ránk
bizatott. A SION IDŐSEK
OTTHONÁBAN, mint alapintézményben és minden
ellátási formában megpróbálunk vigyázni a ránkbízottak
testi és mentális egészségére.
A nappali klub programjaival szeretnénk elérni azt,
hogy a nyugdíjas korosztály
színes tartalmi töltődésben
részesüljön. Ehhez kellő
segítséget kaptunk eddig is
és reméljük, a jövőben is.
Szeretettel említem meg a
gyártelepen működő intézményeinket, ahol a bölcsőde
mellett a fejlesztő iskolában
és a nappali ellátásban megengedi nekünk az Isten, hogy
speciális módon gondoskodjunk a legelesettebbekről.
Mindehhez a fenntartó refor-

mátus egyházközség és gyülekezete, a megújult templomunk adja meg a hátteret.
Reménységgel készülünk a
feltámadás ünnepére, hogy
soha nem szűnő imádsággal
gondoljunk a kárpátaljai testvéreinkre, és minden háborúságot szenvedőre. Szívből
kívánjuk a település minden
lakójának, hogy húsvét üzenete váljon valóra.

„Miért keresitek a holtak
között az élőt? Nincsen itt,
hanem feltámadt.”
Lukács 24:5-6
Áldott Ünnepet Kívánva:
Nt. Angyalosy Zsoltné
lelkipásztor, a Nyírbogdányi Református
Egyházközség Presbitériuma és az Intézmények
lakói, dolgozói.

Ünnepi Istentiszteleti Rend:
2022.04.13. 18:00Istentisztelet
2022.04.14. 18:00 
Istentisztelet
2022.04.15. 10:45 
Nagypénteki Istentisztelet
2022.04.16. 18:00 
Nagyszombati Istentisztelet
2022.04.17. 10:45  Húsvét első napi Úrvacsorás Istentisztelet
(Kérésre a beteg úrvacsorát kivisszük)
2022.04.18. 10:45 
Húsvét második napi Istentisztelet

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíveHarmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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A református gyülekezet köszöntője
Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné lelkész aszzonyhoz 25 éves jubileuma alkalmából:

Áldás, Békesség!
Nagytiszteletű
Tiszteletes Asszony! –
a mi Drága Katicánk!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek a gyülekezet, a presbitérium és
az intézmény dolgozói nevében. Kettős hálaadásra gyűltünk össze ezen a vasárnap
délutánon.
Hálát adunk a megújult,
megszépült templomunkért,
és azért mert Nagytiszteletű Asszony 25 éve, hogy
a nyírbogdányi gyülekezet
lelkipásztora lett és azóta
hirdeti Isten szent Igéjét.
Aki ennyi időt szolgál, egy
gyülekezetben becsülettel,
egyenes derékkal helyt áll,
az megbecsülést, szeretetet
és tiszteletet érdemel.
A Példabeszédek könyvéből így szól az ige:
„Sok nő végez derék munkát, de Te felülmúlod mindegyiket,
Csalóka a báj, mulandó
a szépség, de az Urat félő
asszony dicséretre méltó!”
Családdal érkeztetek hozzánk és akkor a terheket
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megosztva, néhai Nagytiszteletű Úrral végeztétek. Sajnos időközben (2013. június
7-én) 8 éve, hogy Nagytiszteletű Úr elment a minden
élők útján. Emlékezzünk rá
tisztelettel és szeretettel.
Ezután nehéz időszak
köszöntött Rád, a sok-sok
feladatok, terhek a Te válladat nyomták.

Természetesen a presbitérium és a gyülekezet egy
emberként állt és áll melletted.
Megköszönjük az itt eltöltött éveket, az emberekre
való odafigyelést, segítségnyújtást, a feledhetetlen
sok szép kirándulásokat az
együtt töltött élményeket.
Ajándék ez a mai nap
mindnyájunk számára, és
ajándék vagy nekünk Te is!
Ebből az alkalomból szeretnénk megörvendeztetni
Téged egy PALÁST-al, a
szeretetünk jelélül, fogadd
szeretettel mindnyájunk
nevében. Van egy nagylelkű
adakozó is, aki szeretettel
járult hozzá ehhez a nemes
gesztushoz. Viseld, illetve
szolgálj ebbe a palástba legalább még 25 évig, és akkor
is legyen gyülekezet, aki
úgy SZERET és TISZTEL,
mint a mostani gyülekezet.
Jusson több idő magadra,
legyen „ÉN” időd.
A Zsoltárok könyvéből így
szól az ige:

„Gyönyörködjél az Úrban
és megadja Néked szíved
kéréseit, Hagyjad az Úrra a
Te utaidat és bízzál benne,
majd Ő teljesíti!”
További szolgálatodra,
életedre, családod életére
Isten gazdag áldását kérem!
Varga Jánosné
Egyházgondnok
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Istenszülő Oltalma Görögkatolikus
Templom közössége
Szertartások húsvét ünnepkörében, a görögkatolikus templomban
Lázár-szombaton,
április 9-én

15.00-kor keresztútjárás – a róm. kat.
hívekhez csatlakozva, az ő templomukból indulva, Plébános atya vezetésével, a Sion előtt, s majd előttünk
elhaladva a temetőig, és vissza
Virágvasárnap – Az Úr bevonulása
Jeruzsálembe – április 10.

11.00-kor szent liturgia

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála:

SZIGORÚ BÖJT
15.00-kor királyi imaóra, sírbatételi
körmenet
Nagyszombat – Jézus Krisztus síri
nyugalma:

18.30-kor Föltámadási szertartás

Húsvét szent és nagy vasárnapja –
Jézus Krisztus feltámadása:

9.00-kor ünnepi szent liturgia pászkaszenteléssel
Fényes Hétfő, húsvét második napja

11.00-kor szent liturgia
CCC
„Igyekezzetek Isten jelenlétében járni, mindazokban Istent látni, akivel
találkoztok, főleg az utcákon. Sugározzátok az Istenhez tartozás, az Istennel
való élet, a Vele való lét örömét!”
Szent Kalkuttai
Teréz anya
CCC
Hajdúdorogi Húsvéti Pászka
Inkább imádság, mint kalácssütés

Akár az idén vagy talán jövőre megsütheti az ügyes és imádságos háziaszszony a fenti képen a kosárban látható
húsvéti pászkát, amelynek elkészítését
mutatja be Kocsis Fülöp érsek-metropolita egy kisfilmben. Megismerjük a
készítés folyamatát, és azt is megtudjuk, miért nevezhetjük ezt a tevékeny-

Bogdányi
Hiradó
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séget inkább imádságnak, mint egyszerű kalács-sütésnek. A film Hajdúdorogi
Metropólia honlapján az alábbi linken
érhető el.:
https://hd.gorogkatolikus.hu/Megszentelt-etelek---paszka-2017-majus-09
CCC
Húsvéti locsolkodó versek
„… az Élet Királya”

Hadd ajánljak ízelítőül megtanulásra
két értékes, őseinktől kapott örökséget.
Az első, amelyik Erdélyből való, gyászosan kezdődik – de Jézus életében
sem történt másképp, és mégis ő lett az
Élet Királya. Tanuljuk meg és mondjuk
bátran, az idősebbek biztosan fognak
örülni, a fiatalabbak pedig csodálkozni.
A másodikkal pedig több, mint húsz
éve köszöntjük családomban a lányokat, asszonyokat húsvét hétfőn.

Jámbor tanítványi zokogva siratták,
Mint hű gyermek a jó édesanyát.
Harmadnap múlva megnyílt
a sír szája,
Kilépett belőle az Élet Királya.
Én is kérek tehát egy pár hímes tojást,
Feltámadt a Jézus, megadja az árát:
Szívemből kívánom!
(erdélyi locsolóvers)
CCC
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek.
Mert Jézus feltámadt,
ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden
kereszténynek,
Örvendezni e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen
szent napunkat,
És hozzá frissítem szép leánykájukat,
Mert hogy mit akarok,
már azt is megmondom,
Öntözködni jöttem,
szóm nem is cifrázom.
Áldott, szép Húsvétot kívánva, szeretettel:

Szabados Viktor
parókus

Gyászt öltött magára
az egész Természet,
Midőn Krisztus Urunk
a keresztfán vérzett.
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Római Katolikus Egyházközség

Régi hagyomány, hogy
húsvét reggelén a nagyböjt
utáni első, nem böjtös ételek
megáldására kerül sor.
Már a 7. századtól nyomon követhető ez a szokás.
A szentelt ételek összetétele

(sonka, tojás, kalács, torma,
bor, túró, kolbász stb.) a böjti
időszak végét jelzi. A kalács
alapjául szolgáló lepény
Krisztus testét jelképezi. Az
egymásra kerülő tésztafonatok a töviskoszorú,a kalács
ötelemű díszítése, megszegésének, fölvágásának
rituális mozzanatai a Szent
Sebek tiszteletének szólnak.
Az ételszentelésre vitt tojás
a feltámadásra emlékeztet,
számuk egyes helyeken az
apostolokra utal. A szentelésre vitt bor Krisztus vére,
a torma a népi értelmezés
szerint a keresztre feszített
Krisztusnak kínált ecet keserűségét idézi. A néphit mágikus erőt tulajdonít sok helyen
a megszentelt ételnek. Ezért

pl. a szentelt sonka csontját
az eresz alá tűzték villámcsapás elleni védekezésül;
a kalács morzsájából a népi
vélekedés szerint apró fehér
virágok fejlődnek. Számtalan területen szokás, hogy
az ételszentelésből hazafelé
igyekvők a pászkával megkerülték a lakóházat, hogy a
férgek távozzanak onnan. A
Nyírségben például a szentelés után a pászkát odahaza szertartásosan emelgetni
kezdték. A húsvéti bárány
elfogyasztásának hagyományai a szentelt sonka fölvágásában éltek tovább. Szentelt sonkát, kolbászt, kalácsot
a vegyes vallású vidékeken
a protestáns lakosság is
előszeretettel fogyasztott. Az

egyházközség minden tagja
nevében kegyelmekben gazdag, áldott húsvétot kívánok!
Sári András plébános

FÖLTÁMADT KRISZTUS!
A Római Katolikus
Egyházközség ünnepi
mise- ill. szertartásrendje:
Nagycsütörtök
17.00 szentmise az
Utolsó vacsora emlékére
Nagypéntek
17.00 szertartás –
mivel ezen a napon
nincs szentmise – Urunk
szenvedésének emlékére
Nagyszombat
18.00 Húsvét vigíliája –
Krisztus feltámadásának
ünneplése és körmenet
Húsvétvasárnap
6.45 Ételszentelés
11.00 Ünnepi szentmise
Húsvéthétfő
10.00 Szentmise

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Januárban a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére
Könyvtármozi keretében
a Mikszáth Kálmán regényéből készült Szent Péter
esernyője c. magyar filmet
tekinthették meg az érdeklődők a könyvtárban.
Február 15-én a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola második
osztályos tanulói nézték meg
A nagy szívrablás c. előadást
Dézsi Darinka és Karap Zoltán közreműködésével.
Szuper volt a történet, az
előadók, de a délután sztárja egyértelműen Darinkáék
kutyusa volt, aki szerepelt
is az előadásban a gyerekek
nagy örömére.
A könyvtár és művelődési ház sikeres programja az
Élményfestés, mely mindig
sok érdeklődőt vonz, nagyon
hamar betelnek a meghirdetett alkalmakra a férőhelyek.
Felnőtteknek és gyermekek-
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nek külön foglalkozásokat
tart Tóth Zsuzsa, a festések
művészeti vezetője. Ezúton
is köszönet lelkes munkájáért. 2022. február 17-től
a művelődési ház felújítása miatt a könyvtár a piac
épületében (Kéki utca 26/A)
látogatható a már megszokott nyitva tartási időben.
Továbbra is minden szolgáltatás működik: könyv- és
folyóirat-kölcsönzés, önélet-

rajzok készítése, számítógép
használat, internetezési lehetőség, könyvtármozi. Folyamatos az új könyvek beszerzése, érkezése könyvtárunkba, így mindig friss olvasnivalóval kedveskedhetünk
az olvasóknak. A felmerülő
könyvkölcsönzési igényeket, melyeket nem tudunk
könyvtárunk állományából
teljesíteni, könyvtárközi kölcsönzés útján igyekszünk

beszerezni és eljuttatni az
olvasókhoz.
A könyvtári könyvállomány selejtezése zajlik, a
leselejtezett könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban
50 Ft/db áron.
A magyar költészet napján, április 11-én délután
16:30 órától könyvtári kvízpartira vártuk az érdeklődőket, majd a kvízt követően
a Könyvtármozit rendhagyó
módon a Piac hatalmas ledfalán vetítve tekintették meg
a résztvevők! Találkozzunk
a könyvtárban!
Szentpéteri Viktória
könyvtáros

2022. 04. 08. 11:24:49

18 Bogdányi Hiradó

Közéleti hírek

2022. április

Nyírbogdányi Kaleidoszkóp Egyesület

Bár szervezett formában még rövid ideje
működik a Nyírbogdányi Kaleidoszkóp
Egyesület, máris számos közösségépítő és
szemléletformáló rendezvényt szerveztünk.
A tavalyi évben többször
is tartottunk a Piac területén ruhabörzét, kicsiknek és
nagyoknak hirdettünk Halloween jelmezes partit, adventi
kézműves foglalkozásokat
tartottunk a Gyártelepen és
a Művelődési Házban, bárki számára igénybe vehető
adózási tanácsadást a családi
adóvisszatérítéssel kapcsolatban, az iskola tanulói számára édességet adományoztunk
Mikulás alkalmából, mindezt

az alapítók támogatásával.
Terveink között szerepel
állandó életmód tanácsadás,
baba-mama tanácsadás, családi pénzügyi tanácsadás
biztosítása, az egészséges
életmód
népszerűsítése,
melyhez olyan kiscsoportos
foglalkozásokat tervezünk,
ahol a szülők a gyerme-

kekkel együtt készíthetnek
egészséges ételeket. Ebben
az évben gyereknap, sportnap szervezését tűztük ki
célul, karácsonyi forgatagot
szervezünk a helyi kisvállalkozók bevonásával, a helyi
gazdaság erősítése és támogatása céljából. Húsvétra
készülődve asztal- és ajtó-

Művelődési Ház és Házasságkötő terem felújítása
Néhány hete már zajlik a Művelődési Ház belső felújítása, amely az
előzetes terveknek megfelelően halad.
A MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című projekt keretében a
Művelődési Házban és a Házasságkötő teremben megújulnak a vizesblokkok, új padló és falburkolatokat
kapnak ezek a helyiségek. A világítás
és a gépészeti rendszer rekonstrukciója is megvalósul. Új térkövezett járda
és mozgáskorlátozott feljáró is kialakításra kerül. A kivitelezést a Konzol
Plusz Kft végzi. A beruházás teljes
költsége 35 322 055 Ft.
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díszek elkészítéséhez szerveztünk kézműves foglalkozásokat az érdeklődőknek,
a közösen eltöltött idő és
a saját készítésű ajándékok
örömet szereztek minden
korosztálynak.
A
hagyományteremtő
szándékkal megszervezett
Halloween partira idén is
várunk majd minden kedves érdeklődőt, a gyermekek által olyan nagyon várt
Mikulás alkalmából szeretnénk meghívni a Télapót,
hogy hintón járja végig a
település valamennyi utcáját.
„A közösen átélt élmények
emlékezetünkben elraktározódnak, és gondolatban újra
és újra „meríthetünk” belőlük.”
Gary Chapman
Katkó Ildikó

Tájékoztató az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésére az önkormányzat
képviselő-testülete 7/2015. (III. 26.) rendelete
6.§- a alapján kerülhet sor az alábbiak szerint:
(1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a.) március 1. és november 30 között,
b.) hétfői, kedd, szerda, csütörtök, pénteki,
napokon 07.00-20.00 óráig megengedett,
c.) szombaton és vasárnap, valamint az alábbi
ünnepnapokon tilos az égetés: március 15.,
Húsvét, május 1., Pünkösd, augusztus 20.,
október 23., november 1.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az égetési
időszakban legyenek tekintettel az időjárási
viszonyokra és a rendeletben foglalt további
szabályokra.

2022. 04. 08. 11:24:50

Bogdányi Hiradó

Közéleti hírek

19

2022. április

Gondolatok az élményfestésről
E

z itt minden, és mindennek az ellentéte is. Itt
vagyok egy formálódó közösségben, ahol minden egyén
a középpontban van. Csönd
és hangos kacagások váltják
egymást. A művészet és az
amatőr kézen fogva járkál.
Az elején elégedetlen vagyok,
végül boldogan vállon veregetem magamat. Sikerült!
Látszólag csak egy séma,
valójában minden kép egyedi,
s az otthonunkban önálló útra
lép. Színek, formák, technikák. Varázslat. Ez az énidőm!
Mosoly találkozáskor, összemosolygás munka közben, és
mosollyal búcsúzunk, mert
jövünk legközelebb is. Béke
van. Nyugalom. Ünnep, hétköznap. Köszönjük, Zsuzsa!
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy lehetővé teszi ezt a
programot!
Molnár Julianna

M

iért is jó az élményfestés... Szerintem a
legelső szempont amiért létrejött, kiszabadulni a hétköznapi problémák, gondok
mókuskerekéből. A pandémia
okozta magányosságból, az
elszigetelődésből. Hiszen az
ember társas lény, ezért is
jó egy közösséghez tartozni,
akiknek hasonló az érdeklődése. Egyfajta terápia, ami
jó az ember lelkének. Különösen ha ezt szakavatott,
hozzáértő ember végzi/Tóth
Zsuzsa/.Teszi ezt olyan lelkesedéssel, és önzetlenséggel
hogy sokunknak példa lehet.
Amikor festünk, megszűnik a
világ, csak te vagy, a kép,
és a feladat. Szinek formák
technikák, amivel feszegetjük a határainkat. Ahány
kép annyi féle. Minden kéz,
és szem más, másképp látja.
Mégis a végén, csodás művek
születnek, amit mindenki
örömmel akaszt fel a szobája falára. Ha ránéz akkor
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az jut az eszébe, „Milyen jó
volt amikor ezt festettem...”
Köszönjük a lehetőséget az
önkormányzatnak, Lisovszki
Tamás polgármester úrnak
aki nyitott és támogató volt
ebben és Tóth Zsuzsának
a fantasztikus vezetését, irányítását és a családjának a
türelmét hogy addig is nélkülözni kényszerülnek a feleséget és édesanyát.
Lisovszkiné Radics Éva

021 őszén keresett meg
Tóth Zsuzsa, hogy szívesen tartana élményfestést
a nyírbogdányiaknak, mely
lehetőségnek nagyon megörültem. Kerestem az ötlettel
Lisovszki Tamás polgármester urat, aki a kezdeménye-

2

zés mellé állt, s a képviselő-testülettel egyeztetve arra
az álláspontra jutottak, hogy
az önkormányzat támogatja
ezt a kikapcsolódási formát
azzal, hogy a nyírbogdányi
résztvevők részére biztosítja
a festéshez szükséges alapanyagokat: vászon, festék,
ecsetek, festőkés, minden,
amire szükség van.
Így indulhatott el ez a sikeres, nagyon népszerű program községünkben. Aki egyszer is részt vesz, ha csak
ideje engedi, biztosan eljön a
következő alkalomra is.
Tóth Zsuzsa idejét, energiáját nem kímélve tartja a
foglalkozásokat, ahonnan
mindig feltöltődve, boldog
mosollyal az arcukon távoz-

nak a résztvevők. A művelődési ház felújítási munkálatai
miatt a gyártelepi közösségi ház egyik termében tartja Zsuzsa a foglalkozásokat,
ahol még kevesebb a hely,
de ő mindenkinek asztali festőállványt biztosít, hogy ne
maradjanak el a festések.
Pogácsát süt, teával kínál,
szívvel lélekkel magyaráz,
mindenkinek segít!
Közösséggé váltunk! Egy
órával kezdés előtt már
jönnek a lelkes résztvevők,
beszélgetünk, együtt készítjük elő a festéshez szükséges
kellékeket. A gyerekek is szívesen jönnek, a legközelebbi élményfestésre ismét őket
várjuk gyermeknap előtt!
Szentpéteri Viktória
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Nyírbogdány Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját
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Helyszín:
Nyírbogdány Gyártelep, Sportpálya

Program:
14.00 Megnyitó
14.10 Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola
tanulóinak és óvodásainak műsora
15.00 Csillag Musical Társulat gyermekműsor
15.30 Református énekkar

16.00 Erdélyi Csilla & Úr Viktor Retro műsor
16.40 Tűzrózsák tánccsoport
18.00

AK26

18.40 Főzőcsapatok köszöntése
19.00 Mr Soundman & Dj Wolf

A változás joga fenntartva!

20.00
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KOZMIX

Kisbusz indul
a polgármesteri
hivatal elől
13.30 órakor
a rendezvény
helyszínére, majd
a végén vissza.
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