Bogdányi

Ragyogó

Advent
Nyírbogdány

Nyissunk utat szíveinkben a szeretetnek…
„Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!”
Szabolcska Mihály: Adventi ének

Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselőtestülete szeretettel várja Önt és kedves
családját a nyírbogdányi adventi alkalmakra!
November 28.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Sári András
plábános úr
Római katolikus
hívek műsora

December 5.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Egri-Nyári Barnabás
baptista lelkész úr
Általános Iskola
tanulóinak
műsora

December 19.
15.00 Gyártelep
14 férőhelyes szálláshely előtti tér
A Béke Nyugdíjas Egyesület,
a Nyírbogdányi Református Egyházközség
és Nyírbogdány Község Önkormányzata
szeretettel vár minden nyírbogdányi lakost
karácsonyi rendezvényére!
Forralt borral, teával, diós és mákos bejglivel
kedveskedünk a résztvevőknek!

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA

2021. NOVEMBER

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

December 12.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Szabados Viktor
parókus úr
Görögkatolikus
hívek műsora
Karácsonyi
ajándékutalványok
átadása

Program:
Ünnepi beszédet mond Lisovszki Tamás polgármester
Áhítat – Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné
református lelkész asszony
Demecseri Fúvószenekar karácsonyi koncertje
Farkas Tünde betlehemesjáték-koncertje
Nyírbogdányi Református Énekkar szolgálata
Karácsonyi ajándékutalványok átadása
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Híradó

AZ ÜNNEPSÉGEK
HELYSZÍNÉRE
KISBUSZ INDUL:
November 28. 11.45
Gyártelep Iskola

December 5. 11.45
Gyártelep Iskola

December 12. 11.45
Gyártelep Iskola

December 19. 14.30

Polgármesteri hivatal

2021. 11. 23. 13:02:25

Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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Támba Borbála
képviselő
Terdik Tibor
képviselő
Vadászi Mihály
képviselő
6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd

6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat

28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat

25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda
31 Csütörtök

25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő

25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap
31 Hétfő

27 Szerda

26 Kedd

MÁJUS

31 Kedd

30 Hétfő

JÚNIUS

30 Csütörtök

29 Szerda

28 Kedd

27 Hétfő

26 Vasárnap

25 Szombat

24 Péntek

23 Csütörtök

22 Szerda

21 Kedd

20 Hétfő

19 Vasárnap

18 Szombat

17 Péntek

16 Csütörtök

15 Szerda

14 Kedd

13 Hétfő

12 Vasárnap

11 Szombat

10 Péntek

9 Csütörtök

8 Szerda

7 Kedd

6 Hétfő

5 Vasárnap

4 Szombat

3 Péntek

2 Csütörtök

1 Szerda

JÚLIUS

29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

26 Péntek

26 Kedd

27 Szombat

25 Csütörtök

25 Hétfő

28 Vasárnap

24 Szerda

27 Szerda

23 Kedd

23 Szombat
24 Vasárnap

28 Csütörtök

22 Hétfő

19 Péntek

19 Kedd

22 Péntek

18 Csütörtök

18 Hétfő

20 Szombat

17 Szerda

21 Vasárnap

16 Kedd

16 Szombat
17 Vasárnap

20 Szerda

15 Hétfő

15 Péntek

21 Csütörtök

13 Szombat
14 Vasárnap

13 Szerda
14 Csütörtök

11 Csütörtök
12 Péntek

11 Hétfő
12 Kedd

fém: sörös, üdítős alumínium doboz, konzervdoboz,
üvegek fém zárófedele, kupakja

italos kartondoboz: pl.: tejes és üdítős doboz;

műanyag: palack (pl. PET, PE, PP alapanyagú
ásványvizes, üdítős palack) és kupakja, tisztítószeres
flakon, kozmetikai termék csomagolása, műanyagfólia,
műanyagzsák és bevásárló táska, műanyagpohár
(pl.: joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz);

25 Péntek

25 Kedd
26 Szerda

25 Vasárnap
26 Hétfő

29 Szombat
30 Vasárnap

28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek

27 Vasárnap

2 Péntek

gyümölcs- és zöldségma- radvány, hervadt
virág, falevél, levágott fű, kerti gyom,
összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fahamu

kartondoboz, élelmiszerdoboz (pl.: müzlis doboz),
újságpapír, folyóirat, prospektus, szórólap, katalógus, könyv, boríték, füzet,
iroda- és géppapír, papírzacskó, hullámpapír

31 Szombat

30 Péntek

29 Csütörtök

28 Szerda

27 Kedd

26 Hétfő

25 Vasárnap

24 Szombat

23 Péntek

22 Csütörtök

21 Szerda
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19 Hétfő
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17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

10 Szombat

9 Péntek

8 Csütörtök

7 Szerda

6 Kedd

5 Hétfő

4 Vasárnap

3 Szombat

BIOHULLADÉK:

30 Szerda

29 Kedd

28 Hétfő

DECEMBER
1 Csütörtök

PAPÍRHULLADÉK:

31 Hétfő

27 Csütörtök
28 Péntek

27 Kedd

26 Szombat

23 Szerda
24 Szombat

23 Péntek

24 Csütörtök

22 Kedd

22 Szombat
23 Vasárnap

20 Vasárnap
21 Hétfő

19 Szombat

19 Szerda
20 Csütörtök

18 Péntek

18 Kedd

21 Péntek

16 Szerda
17 Cs ütörtök

16 Vasárnap

15 Kedd

15 Szombat

17 Hétfő

13 Vasárnap
14 Hétfő

12 Szombat

12 Szerda
13 Csütörtök

11 Péntek

11 Kedd

14 Péntek

9 Szerda
10 Csütörtök

24 Hétfő

22 Csütörtök

21 Szerda

20 Kedd

19 Hétfő

18 Vasárnap

17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

9 Péntek
10 Szombat

9 Kedd
10 Szerda

9 Szombat

9 Vasárnap

8 Kedd

8 Szombat
8 Csütörtök

10 Hétfő

7 Hétfő
8 Hétfő

6 Vasárnap
7 Péntek
7 Szerda

6 Csütörtök
6 Kedd
7 Vasárnap

5 Szombat

5 Szerda
5 Hétfő
6 Szombat

4 Péntek

4 Kedd
4 Vasárnap
5 Péntek

3 Csütörtök
4 Csütörtök

2 Szerda
3 Szombat

3 Szerda

3 Hétfő

2 Péntek

2 Kedd

2 Vasárnap

NOVEMBER
1 Kedd

OKTÓBER
1 Szombat

SZEPTEMBER
1 Csütörtök

AUGUSZTUS
1 Hétfő

10 Vasárnap

8 Péntek

7 Csütörtök

6 Szerda

5 Kedd

4 Hétfő

3 Vasárnap

2 Szombat

1 Péntek

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

29 Vasárnap

28 Szombat

27 Péntek
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24 Kedd
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22 Vasárnap

21 Szombat

20 Péntek
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17 Kedd

16 Hétfő
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1 Vasárnap

Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy a hulladékok gyűjtése a naptárban jelölt napokon reggel 6 órától történik. Kérjük, hogy a hulladékokat ennek megfelelően helyezzék ki elszállításra. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Karácsonyfagyűjtő akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Hulladékért virágot akció

Lomtalanításra való bejelentkezés időszaka

Papír- és műanyaghulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás

Vegyes hulladék szállítás
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14 Hétfő

14 Péntek

12 Szerda
13 Csütörtök

11 Péntek
12 Szombat

11 Kedd

9 Szerda

5 Szombat

5 Szerda

10 Csütörtök

4 Péntek

4 Kedd

9 Vasárnap

3 Csütörtök

3 Hétfő

10 Hétfő

2 Szerda

2 Vasárnap

ÁPRILIS
1 Péntek

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!

1 Kedd

Buzák Zsolt
alpolgármester
MÁRCIUS

Ismét vége felé közeledik egy esztendő, elérkezett az adventi időszak. Vágyunk a csendre, a nyugalomra,
a békességre, a szeretetre, hogy néhány napra el tudjuk feledni a hétköznapok rohanását.
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira
és sikereire. Mit is üzen nekünk a karácsony? Azt üzeni, hogy az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik
szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei
nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
Köszönet az intézményeknek, a civil szervezeteknek, hogy tevékenységeikkel színesítették községünk életét.
A jövőben is számítunk rájuk és igyekszünk működésüket, szakmai munkájukat támogatásunkkal segíteni,
hiszen jól tudjuk: egy közösség részének lenni az összetartozás hitét erősíti mindannyiunkban.
Kívánjuk mindenkinek, hogy a szeretet, a békesség tegye széppé az ünnepeket,
az új évben valósuljanak meg terveik, s családjuk körében boldogan, szeretetben éljenek.
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!

FEBRUÁR

ÉAK Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Bokréta utca 22.
Tel.: 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu, www.eakhulladek.hu

Karácsonyi köszöntô

1 Kedd

A távolság elillan, a szülőföld
táplál, őriz hűséges lelket,
a megváltás arany fonalaként
köt össze a hit és a szeretet!

JANUÁR

Arany kelyhének nyilait emeli
az égre, csillagok övén át
sugárzó-éltető erő érkezik végre,
s fénnyel dicséri az Atyát.
Együtt átélni, magasztos csendben
suhogva bontja szárnyait
a feltámadás reménye, ahogy
közös szívben kigyullad a hit.

1 Szombat

Az élet nyugtalanul vár,
felébred-e magvaiban a remény?
Kerecseny szárnyakon közeledik
és felsóhajt újra a fény!
De jó lenne Ott köztetek, látni
a boldog szemek csillogását,
némán hallgatni a harangok
köszöntését, érezni égi zúgását!

Nyírbogdány

Fény, új élet születik!

Az éjszaka hosszan nyújtózik,
a sötété napjait számolgatja,
Hold sarlóján az égi fény már
fekete fátylát foszlatja.

2022

B. Orosz István:
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Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Kedves
Nyírbogdányiak!
Most, ahogy közeledünk
2021. év végéhez, mindan�nyian meg – megállunk és
visszagondolunk a mögöttünk hagyott hónapok történéseire. Polgármesterként
nekem a saját dolgaimon túl
egy egész település elmúlt
egy évét is mérlegre kell tenni. Tudom, hogy ez a mérleg
nem mindannyiunknak mér
ugyanúgy, de összességében úgy ítélem meg, hogy
Nyírbogdány 2021-ben jól
teljesített! Az év első felét
a járvány határozta meg, a
korlátozás mindenki életére rányomta bélyegét. Akik
végig olvassák a Bogdányi
Hiradót, biztosan rácsodálkoznak majd, mennyi
pozitív és jó dolog történt
településünkön. Legyenek
büszkék arra kedves Nyírbogdányiak, hogy ezt így
közösen, egymásra figyelve,
egymást segítve valósíthattuk meg!
A Képviselő-testület egész
évben folyamatosan azon
dolgozott, hogy a lehetőségekből megvalósítson mindent, ami a településnek és
az itt élőknek előnyére válhat. Pályázatok, beruházások, támogatások, a rendezvények csak akkor válnak
sikeressé, ha Önök ezt sikernek élik meg! Újságunkban bemutatjuk az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal munkáját, de bepillantást nyerhetnek a civil
szervezetek, intézmények
mindennapjaiba is. Lapozzák és olvassák a Bogdányi
Híradót és aki részese volt
valamelyik programnak, az
gondoljon vissza jó szívvel a
történtekre, a többiek pedig
talán jövőre megtapasztalhatják ezt a hangulatot.
Közel két éve, hogy a világ
megtapasztalta a COVID 19
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okozta változásokat. Mindannyiunk életére hatással
van így vagy úgy. Nehéz
lesz újra megtalálni a karácsony igazi hangulatát, de
törekednünk kell rá, hiszen
a szeretet, a remény, a család
segíthet át bennünket ezen
az időszakon. Próbáljunk
meg vidámságot, örömet és
sok sok szeretet adni embertársainknak és tekintsünk
bizakodással a jövőbe!
Mozgalmas
december
előtt állunk. A Képviselő-testület döntései alapján
szeretnénk december elején
kiosztani a szociális tüzelőt.
A szokásoknak megfelelően
minden háztartásnak átadjuk a karácsonyi utalványt.
Advent időszakában minden vasárnapra szabadtéri
gyertyagyújtási ünnepséget
szervezünk, ahova nagy szeretettel várjuk a lakosságot.
Remélem ezzel mi is hozzájárulunk egy picit a karácsonyi ünnephez!
Kedves Nyírbogdányiak,
kedves olvasó!
Mindannyiuknak megköszönöm az elmúlt év
eredményeit, köszönöm az
együttműködésüket és kívánok békés és főleg egészségben töltött Adventet, áldott
Karácsonyt és sikeres, eredményekben gazdag új évet!
Lisovszki Tamás
polgármester

3

2021. november

Tájékoztató a „Karácsonyi
Utalvány” osztás rendjéről
Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község lakosságát, hogy a
Karácsonyi szociális támogatásban részesülő háztartások részére megállapított juttatást Nyírbogdány Község
Önkormányzata
„5.000 Ft értékű Élelmiszer Utalvány” formájában
biztosítja.
Az utalványok személyesen átvehetőek:
A falusi településrész állandó lakóinak 2021. december
12-i (vasárnap) 12.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtást követően, 12.30 órától a Művelődési Ház
épületében.
A gyártelepi településrész állandó lakóinak 2021.
december 19-i (vasárnap) 15.00 órakor kezdődő karácsonyi ünnepséget követően, kb. 16.00 órától a Gyártelepi 14
férőhelyes vendégház előtti parkolóban 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 2021. szeptember 30-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 2021. december 20.
– 2021. december 23. és 2022. január 3. – 2022. január
14. között hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélablakánál vehetik át a fenti feltételek
igazolása után. Az utalványok 2022. január 15-ig adhatók ki.

December elején
kiosztásra kerül a szociális
célú tűzi szén

Nyírbogdány
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete természetben
nyújtott ellátásként térítésmentesen barnakőszenet
biztosít, a november 8-ig
kérelmet benyújtott azon
személynek, aki a községben bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él, és a rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
A határidőre beérkezett
kérelmeket a Szociális

és Egészségügyi Bizottság elbírálta és várhatóan
az önkormányzat 2021.
december 1 és december
11. között minden igényelt
és támogatott háztartásba eljuttatja a 7 db, 30
kg/zsák kiszerelésben az
orosz barnakőszenet (ez a
szén a korábbi években
már bevált magas fűtőértékű barnakőszén lesz).
Lisovszki Tamás
polgármester

2021. 11. 23. 12:40:22
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Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

2021. november

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

ANYAKÖNYVI ÉS
SZOCIÁLIS HATÓSÁGI HATÁSKÖRHÖZ
TARTOZÓ FELADATELLÁTÁSOK
Anyakönyvi
ügytípusok

Ügyszám

Születés

1

Házasság

23

Halálozás

18

Apai elismerő nyilatkozat

7

Lakcím bejelentés iránti
kérelem

30

Lakcím igazolás

5

Anyakönyvi kivonat iránti
kérelem

41

Házassági névviselési forma
módosítása

4

Születési névváltoztatás

2

Anyakönyvi eseményekhez
kapcsolódó rögzítési kérelem

166

SZOCIÁLIS HATÓSÁGI
HATÁSKÖRHÖZ TARTOZÓ
FELADATELLÁTÁSOK:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nappali
tagozaton tanuló gyermekekre lehet igényelni a szülőknek, vagy nagykorú esetében saját jogán igényelheti
a fiatal felnőtt.
2021. évben, akinek 2020.
decemberben
fennálló
jogosultsága volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a vészhelyzet
miatt, törvény erejénél fogva
minden szülőnek hosszabbodott a jogosultsága, jelenleg 2022. február 28. napjáig. 2021. évben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény ügyben 28 határozat
került elbírálásra, így 2021.
november hónapig összesen
78 szülő jogosult 163 gyermekre (RGYK: 36 fő, HH:
125 fő, HHH:2 fő.)
2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli kifizetés:

Évente kétszer, augusztusban és novemberben, akinek
a rendszeres gyermekvédel-
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mi kedvezményben fennálló
jogosultsága van a tárgyhónap 1 én, az pénzbeli támogatásra jogosult, mely összeget az Államkincstár fizeti
meg és a Hivatal intézkedik
a kifizetésről. Ennek értelmében 2021 augusztusában
157 gyerekre 1.010.300 Ft,
novemberben pedig, 163
gyerekre 1.058.300 Ft elszámolást jelentett.

5. Temetési segély, köztemetés:

3. Települési lakhatási
támogatás:

Tanévindító támogatás
iránti kérelmeket minden év
szeptember 1.–szeptember
30. között lehet benyújtani,
tanulói jogviszony igazolásával. A támogatás összege
a 2021. évben:
a) 
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek:
5000 Ft/tanuló
b) 
akik nem részesülnek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:
7000 Ft/tanuló
A támogatás 2021. évben
is természetbeni formában,
élelmiszer vásárlási utalványként került kiosztásra.
Idén összesen 163 szülő
igényelt 263 gyermekre, amellyel mindösszesen
1.715.000 Ft értékű utalvány
került kifizetésre. 96 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesült, míg 170 gyermek
nem részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

Rendeletünk alapján lakhatás elősegítése érdekében
lakhatási támogatást nyújthat a bizottság. Lakhatási
támogatás összege: 3000 Ft/
hó, mely támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással
történik. 2021. november
hónapig 91 db. kérelem
érkezett és került elbírálásra, amelyből 78 megállapításra, 12 db. elutasításra,
1 db. megszüntetésre kerül
a kérelmező elhalálozása
miatt.
4. Rendkívüli települési
támogatás:

Rendeletünk alapján rendkívüli települési támogatás
a kérelmező, illetve a vele
egy háztartásban élők jövedelmétől függ, ennek értelmében változik a bírálható
összeg is, valamint, hogy a
támogatás pénzbeli vagy természetbeni formában nyújtja a bizottság. A fent jelölt
időszakig 62 kérelem érkezett, ebből 35 kérelem megállapításra, míg 27 kérelem
elutasításra került. A fenti
időszakig összesen 609.700
Ft került kifizetésre rendkívüli támogatás céljából,
amelyből 134.700 Ft. természetbeli fa tüzelő támogatás formájában, 25.000
Ft. pedig élelmiszer utalvány formájába, 450.000 Ft.
pedig készpénz formájában
került kifizetésre.

A fenti időszakban 5 kérelem érkezett, amelyből 3
megállapításra, 2 elutasításra került. A beszámoló elkészítéséig összesen 60.000 Ft
került kifizetésre temetési
segély formájában. Köztemetés száma a beszámolási
időszakban: 2 fő.

6. Tanévindító támogatás:

7. Családi állapot igazolások:

2021. évben 8 esetben kértek családi állapot igazolást,
külföldi adóbevallás céljából.

8. Védendő fogyasztói igazolások:

2021. évben 20 db. igazolás került kiállításra.
Védendő fogyasztói igazolást kérhet az a személy,
akiknek számlái kifizetésé-

ben nehézségek adódnak.
Szolgáltató által megküldött
nyomtatvány kitöltésével, a
Polgármesteri Hivatal igazolja, hogy az ügyfél rendelkezik-e települési lakhatási
támogatással vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel.
9. Szünidei étkeztetés:

Szünidei étkezést igényelhetnek azok a szülők, akiknek gyermekei hátrányos,
halmozottan hátrányos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
illetve jogosultságuk fennáll
a szünidei étkezés megkezdése előtti 30. napon.
Az idei évben:
●● 
tavaszi szünidei étkezésre
99 gyermekből 25 gyermekre igényelték a szülők,
●● 
nyári szünidei étkezésre
102 gyermekből 27 gyermekre igényelték a szülők,
●● 
őszi szünidei étkezésre
103 gyermekből 19 gyermekre igényelték a szülők
a déli meleg étkezést, amit
műanyag ételhordóban
kiadagolva vihettek el.
10. Szociális barnakőszén
támogatás:

Idén is lehetett szociális
barnakőszén támogatásra
kérelmet beadni. Rendeletünk alapján, ezt 2021.
november 8. 12 óráig tehették meg a lakosok. A beérkezett kérelmek száma: 311
db.
Prokai Nikoletta
Terdik-Kopják Bettina

ADÓIGAZGATÁS

Azat jegyzője (a továbbitelepülési önkormány-

akban: adóhatóság) látja
el a helyi önkormányzat
hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozásokkal
kapcsolatos feladatokat.
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Önkormányzati hírek
Ez kiterjed
a helyi adókra, községünk
esetében a helyi iparűzési
adóra,
●● 
a talajterhelési díjra,
●● 
azokra az adók módjára
behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy
nyilvántartását jogszabály
az adóhatóság hatáskörébe
utalja,
●● 
az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási eljárási illetékre, amelyet nem illetékbélyegben kell leróni.
●●

Fenti feladatok közül
nagyságát tekintve a legtöbb
feladatot a helyi iparűzési
adóval, valamint az adók
módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos hivatalból indult adóigazgatási
eljárás lefolytatása jelenti.
2021. évtől a belföldi gépjárművek adója esetében az
adóhatósági feladatokat már
nem a Polgármesteri Hivatal
végzi, ezért a 2021. évi befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés sem hivatalunkban
történik.
A 2020. december 31-éig
keletkezett gépjárműadó
hátralékot viszont továbbra
is az Önkormányzat számlájára kell megfizetni, amiről
a fizetési értesítők tavasszal
kerültek kiküldésre.
Talajterhelési díj

Talajterhelési díj tekintetében Nyírbogdány Község
Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2019. év
végén elfogadta a 20/2019.
(XI. 27.) számú rendeletét.
így 2021. évtől a Nyírségvíz
Zrt.-től megkért adatszolgáltatás alapján eljárhattunk
azon fogyasztókkal szemben, akik a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek
rá. A Nyírségvíz Zrt.-től
megkapott lista alapján 15
fogyasztó részére küldtünk
ki talajterhelési díj bevallás
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nyomtatványt. 2 esetben a
háztartás már rá volt kötve a
csatornára, amit a Nyírségvíz Zrt. átvett és leigazolt. 7
esetben az ingatlan csak kerti csappal rendelkezik, ami
a helyi rendeletünk alapján
mentességet élvez. 3 esetben
a Nyírségvíz Zrt. megállapította, hogy a felhasználók a
közcsatornára nem tudnak
rákötni, mert a gravitációs
csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt házi átemelőt kellene kiépíteni. 2 fő
többszöri felszólítás ellenére
sem teljesítette a bevallását, amelynek kikényszerítése folyamatban van. 1 fő
bevallása alapján fizetési
kötelezettség került megállapításra.
Helyi iparűzési adó

Az Eüsz. törvény alapján a
helyi iparűzési adóalanyoknak a bevallásaikat elektronikus úton kell benyújtaniuk. A helyi iparűzési adóbevallás fenti formában történő
benyújtása, a papír alapú
adatbejelentésről elektronikusra történő váltás egyre
megszokottabb és zökkenőmentesebb. 2021-ben 343
db helyi iparűzési adóbevallás került feldolgozásra.
A tavalyi évben ez a szám
224 db volt. A jelentős emelkedés egy átfogó vizsgálat
eredménye, mivel a 2021es év egyik nagy feladata
volt a településünkön őstermelői tevékenységet végző
magánszemélyek iparűzési
adó bevallásainak felülvizsgálata.
A vállalkozói körbe beletartoznak azok a magánszemélyek is, akik a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági
őstermelők, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből
származó bevételük az adott
adóévben a 600.000 forintot,
2021. január 1-től az éves

minimálbér 50%-át meghaladja.
Az ehhez szükséges adatokat a NAV-tól megkértük
5 évre visszamenőleg és a
vizsgálat során 56 őstermelő
részére küldtünk felszólítást
a hiányzó bevallások pótlására. A bevallások beérkeztek, feldolgozásra kerültek,
így innentől egy tiszta, naprakész nyilvántartás alapján
történik az őstermelők adóztatása.
2021. május 31-e után
23 esetben volt elmaradás
a bevallások benyújtásában,
melyek esetében felszólítás
küldésére került sor.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus
úton megküldi az önkormányzati adóhatóság részére
a települést érintő, az adózó
adataiban, illetve tevékenységében bekövetkező változásokat. 2021-ben 1178 db
adatszolgáltatás érkezett a
NAV-tól. Az érkezett állományokat minden esetben
ellenőrizni kell, majd ha a
változás érinti az iparűzési
adófizetési kötelezettséget,
akkor a változás rögzítésre,
feldolgozásra kerül.
A III. negyedév egyik legnagyobb feladatát minden
évben az adózók adónemenkénti számla egyenlegének
elkészítése jelenti. Ezt az
értesítőt fenti kormányrendelet szerint azoknak az adózóknak kell megkapniuk az
adóév szeptember 10. napjáig, akiknek számlaegyenlegük 1.000 forint fölötti adótartozást, illetve túlfizetést
mutat. Az önkormányzati
adóhatóság e kormányrendelet által meghatározott feladatát úgy végezte el, hogy a
fenti feltételeknek megfelelő 243 adóalany az értesítőt
a 2021. II. félévi fizetési
határidő (2021. szeptember
15.) előtt megkapta, az adó-
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zói igények kielégítése és
az adófizetési kötelezettség
teljesítésének megkönnyítése érdekében függetlenül a
hátralék, illetve a túlfizetés
mértékétől. Az értesítő 213
esetben elektronikusan, 30
esetben helyi, illetve postai
kézbesítéssel került kiküldésre.
A korábbi években megszokottak szerint az adóalanyok nemcsak ősszel,
hanem tavasszal is megkapták az egyenlegértesítőt a
2021. I. félévi fizetési határidő (2021. március 15.)
előtt. Ekkor összesen 223
adóalany részére küldtünk
értesítőt. Májusban a korábbi évekről maradt gépjárműadó hátralékról 252 adóalany részére küldtünk helyi,
illetve postai kézbesítéssel
értesítőt.
A helyi iparűzési adó bevétel alakulása 2021. évben

A tervhez képest a szinte dupla adóbevétel több
helyi vállalkozás iparűzési
adóalapjának jelentős növekedésének eredményeként
következett be. (táblázat)
A települési önkormányzatot az általa 2021. évben
beszedett gépjárműadó teljes egészében a központi
költségvetést illeti meg.
Adóhátralékok csökkentése érdekében végzett végrehajtási cselekmények

Az adók és adók módjára behajtandó köztartozások
behajtása szintén az adócsoport feladata.
A behajtási cselekményeket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
alapján, valamint a bírósági
végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény szerint
végezzük. Az adózók fizetési moráljának javítása érdekében 2021-ben szükségessé
vált a végrehajtás több for-

Adózók száma

Terv

2021.06.30.-i bevétel

2021.11.04.-i bevétel

Teljesítés a terv %-ában

280

96.000 E Ft

95.150 E Ft

177.260 E Ft

184%
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májának alkalmazása: letiltás kibocsátása munkabérre,
nyugdíjra, azonnali beszedési megbízás benyújtása az
adó bankszámlája terhére.
A nyilvántartásunkban
szereplő munkahely adatokat folyamatosan frissítjük az Egészségbiztosítási
Pénztár adatbázisa alapján,
valamint a pénzintézetektől
évente kérünk adatokat a
hátralékos adózók számlaszámairól.
2021. évben a végrehajtás
több formáját is eredményesen alkalmaztuk. 20 esetben
történt munkabérletiltás és
22 esetben inkasszó.
Nem minősül végrehajtási cselekménynek, viszont
eredményesen alkalmazzuk
az adóvisszatartási jog gyakorlását. A nyilvántartott
hátralékosok listáját rendszeresen megküldjük a NAV
részére adóvisszatartásra,
mely akadálya lehet a köz-

tartozásmentességről szóló
igazolás kiállításának.
2021. évben 177 adózó
részére küldtünk ki újabb
felszólító levelet a fennálló
tartozás rendezésére.
Adó,- és értékbizonyítvány

Az adóiroda feladatai közé
tartozik a hagyatéki és végrehajtási eljárásokhoz szükséges adó, és értékbizonyítványok elkészítése, melyre
2021-ben eddig 87 esetben
került sor.

Fennálló hátralék

2021. november 04. napján
fennálló hátralék iparűzési
adó tekintetében 4.140.457
forint, gépjárműadó tekintetében 2.550.705 forint,
adópótlék
vonatkozásában pedig 870.077 forint.
Összességében a jelenlegi
kintlévőség 7.561.239 ami
a tavalyi évhez képest 19%kal csökkent.

Önkormányzati hírek
Egyéb adóhatósági feladatok:

Az adóhatóság egyéb, nem
adóval kapcsolatos feladati közé tartozik a hagyatéki, ipari és kereskedelmi és
hatósági feladatkör is.

iratoknak az illetékes közjegyzőhöz való továbbítása,
valamint az érintett szervek
értesítése.
2021-ben összesen 45 esetben történt hagyatéki ügyintézés.

A hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:

Ipari és kereskedelmi feladatok:

 hagyatéki eljárással kapA
csolatos előkészítő eljárás,
●● 
A társszervek megkeresésén alapuló feladatok, jogsegély kérése és teljesítése,
●● 
A helyszíni hagyatéki leltár
elkészítése, illetve megkeresésre a járási gyámhivatal gyám, illetve gondnok
kirendelő határozata alapján a gyámság vagy gondnokság alatt álló személy
vagyonleltárának elkészítése,
●● 
Hagyatéki eljárást igénylő
esetekben a tényállás tisztázását követően a hagyatéki
leltár és a szükséges csatolt

 bejelentésköteles telepA
helyek, üzletek nyilvántartásba vétele és erről igazolás kiállítása,
●● 
M űködési
engedélyek
kiadása az engedély-köteles
ipari, kereskedelmi tevékenységekről, és ezekről
a jogszabály által kötelező
nyilvántartások vezetése,
●● 
A Központi Statisztikai
Hivatalnak kötelezően küldendő statisztikák elkészítése.
2021-ben 7 esetben történt
ügyintézés ipari és kereskedelmi ügyekben

●●

●●

Tömöri Enikő

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
2021. évi gazdálkodási beszámolója
Nyírbogdány
Község
Önkormányzat
képviselő testületének hatáskörében 4/2021. (II. 19.) számú
határozatban 988.905.100 Ft
bevételi és 988.905.100 Ft
kiadási főösszeggel elfogadta a 2021. évi költségvetését.
Az Önkormányzat 2021.
I.
félévében
összesen
180.030.519 Ft kiadás és
987.487.396 Ft bevételt teljesített.
A kiadások túlnyomó
részét a törvény szerinti illetmények, munkabérek és a
munkaadót terhelő járulékok, amely együttes összege
64.834.266 Ft, ez tartalmazza az Önkormányzati és a
Polgármesteri Hivatal valamint a közfoglalkoztatottak
munkabérét. A tervezett
költségvetés alapján a dolo-
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gi kiadásokból 35.595.771
Ft, a felújítási kiadásokból
28.743.695 Ft, a beruházások kiadásaiból 35.680.454
Ft került teljesítésre.
A bevétel nagy részét a
2020. évi költségvetési
maradvány 808.781.391 Ft
képezi, emellett a működési
célú támogatások államháztartáson belülről 60.459.625
Ft. Az önkormányzat által
beszédésre kerülő helyi iparűzési adó a költségvetésben elfogadott 61.000.000
Ft bevételi előirányzatot
55,8%-ban teljesítette túl
(95.056.030 Ft).
2021. januárjában befejeződött a külterületen a kamerarendszer kiépítése, amelynek egyrészét az Önkormányzat 3.861.486 Ft értékben a VP6-19.2.1-67-6-17

kódszámú pályázat terhére,
a másik részét saját forrásokból 7.631.551 Ft összegben
valósított meg a Nyírbiztonság Távfelügyeleti Szolgáltató Kft. közreműködésével.
A kiépített kamerarendszer
bővítésére is sor került bruttó
1.234.192 Ft összegben.
2021. január végén megérkezett a Magyar Falu
Program – „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázat
keretein belül a Kelet-Agro
Kft.-től vásárolt Force 915
lux rakodógépet tartozékaival együtt (funkciós kanál,
árokásó adapter, raklapvilla),
mely bruttó 6.933.946 Ft- ba
került. A rakodógépen felül
az Önkormányzat a pályázat terhére beszerzett 3 db
Husqvarna 545 RXT fűka-
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szát bruttó 809.701 Ft értékben, valamint 1 db Husqvarna R214 TC fűnyírótraktort
1.098.999 Ft összegben az
Agroker Áruház Kft.-től.
A Force lux 915 rakodógéphez az Önkormányzat a
2021. évi költségvetés terhére vásárolt tolólapot 200
cm-es hidraulikus elforgatással nettó 340.000 Ft+ Áfa
Ft összegben.
A községet Gyártelep felé
elkerülő (0158/8 hrsz-ú)
önkormányzati út nagyobb
méretű kátyúinak, úthibáinak melegaszfalttal történő
kijavításával megbízta az
Aktuál-Útépítő Iroda Kft.-t
10.000 Ft/m2 összegért. A
javítási munkálatok során
630 m 2 területen történt
kátyúzás.
A húsvéti ünnep közeledtével képviselő testület hatáskörében a polgármester által
meghozott 19/2021. (III. 01.)
határozata alapján 4.326.921
Ft értékben Edenred meleg
étkezési utalványokat vásárolt az önkormányzat, amelyek a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosok
részére kerültek kiosztásra,
háztartásonként 5.000 Ft
összegben.
A képviselő testület hatáskörében a polgármester által
meghozott 24/2021. (III. 08.)
határozata alapján a községet Gyártelep felé elkerülő
(0158/8 hrsz-ú) önkormányzati út nagyobb méretű kátyúinak, úthibáinak melegaszfalttal történő kijavításával
megbízta az Aktuál-Útépítő Iroda Kft.-t 10.000 Ft/m2
összegért. A javítási munkálatok során 850 m2 területen
történt kátyúzás.
Nyírbogdány
Község
Dózsa György és Kéki utcai
csapadékvíz elvezető árok
rekonstrukció feladatainak
ellátására a képviselő testület
hatáskörében a polgármester által meghozott 35/2021.
(IV. 06.) határozata alapján
a RÉTKÖZ-ÉP KFT.-t bíz-
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ta meg bruttó 9.947.695 Ft
összegben. A rekonstrukció munkálatai 2021. június
végén befejeződtek.
A Fő utca 588 és 589 hrsz-ú
ingatlanon parkoló kialakításához kiválasztásra került
a kivitelező cég a képviselő testületi hatáskörében a
polgármester által meghozott
36/2021. (IV. 06.) határozata
alapján. A parkoló elkészítésével a RÉTKÖZ-ÉP KFT.-t
bízták meg nettó 8.511.485
Ft + ÁFA összegben, mely
2021. május végén átadásra
került.
A Nyírbogdány Kőrösi
Csoma Sándor utca 3. szám
alatti ingatlanon összegyűjtött és tárolt beton, tégla törmelékek összezúzására, törésére felkérte a B-KER HUNGARY Kft.-t nettó 3.000 Ft/
m3+ ÁFA munkadíjért és a
munkavégzéshez szükséges
eszközök és szállítási és előkészítési költségek 180.000
Ft+ ÁFA vállalásával a képviselő testületi hatáskörében
a polgármester által meghozott 49/2021. (IV. 26.) határozata alapján. A munka során
728 m3 beton és tégla törmelék került eltakarításra.
KözséNyírbogdány
get Gyártelep felé elkerülő
(0158/8 hrsz-ú) önkormányzati út két oldali útpadka
rendezésével az Aktuál-Útépítő Iroda Kft.-t bízta meg
az Önkormányzat bruttó
5.143.500 Ft-ért az 50/2021.
(V. 06.) polgármester által
meghozott döntés alapján.

2021. június 11-én a polgármester által meghozott
67/2021. (VI. 11.) határozata
alapján kiválasztásra került a
Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati
járdaépítés/ felújítás anyagtámogatás” című projekt terhére a Dózsa György utcai
járdafelújítási munkálatait
kivitelező vállalkozás kiválasztása. A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatásra
a RÉTKÖZ-ÉP KFT. tett
ajánlatot, nettó 3.560.376 Ft+
ÁFA összegben.
A 4/2021. (II. 19.) elfogadott költségvetésben tervezettek alapján kiválasztásra
került a Petőfi Sándor utca
útburkolatának, valamint
útszélesítésének kivitelezése az Aktuál-Útépítő Iroda
Kft. munkatársai által nettó
22.803.763 Ft +ÁFA munkadíjért.
A korábbi évekhez hasonlóan a település virágosítási
hagyományait és módját folytatva a közterületek rendben
tartásának és rendezett képének megtartása érdekében az
Önkormányzat a nyári virágosítása során 5.487 tő nyári
virágot rendelt meg Sinka
Zoltán helyi vállalkozótól
1.325.050 Ft összegben úgy,
hogy az ültetéseket személyesen koordinálja
A Belügyminisztérium
mint Támogató 517975 azonosító számon rögzítette és
a 2021. évi Pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott pályázata alapján a

2021. június 29. napján kelt
BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek
megfelelően 14.999.314 Ft,
vissza nem térítendő támogatásban részesíti Nyírbogdány
Község Önkormányzatát,
amelyet Nyírbogdány Gyár
utca a 100-as vasútvonaltól
északra lévő szakasz felújítására, új útburkolat és kétoldali nemes padka kialakítására,
valamint az út pályaszerkezete alatt fagyvédő réteg építésére fordítható.
MFP-OJKJF/2021 kódszámú „Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése-2021” pályázat keretein
belül a település 4.975.199
Ft támogatásban részesült,
amelyből a 402/2 hrsz-n
elhelyezkedő közterületi játszótér felújítása valósul meg
a jövőben.
A 40/2021. (I. 14.) Korm.
rendelet alapján az Önkormányzatok kieső adóbevételeivel megegyező támogatást állapított meg a Magyar
Államkincstár, amely 2 részletben 2021.június, valamint
2021. október havi normatív
támogatással került folyósításra. Az első részletben
7.457.108 Ft került teljesítésre, októberben ugyanez az
összeg érkezett kiegészítésként.
2021. július közepén az
Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány
valamint Nyírbogdány Község Önkormányzata közötti
megállapodás szerint meg-
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rendezésre került az Erzsébet- tábor, amelyben 21 fő
vehetett részt. A táboroztatás
összköltsége 484.557 Ft.
2021. július 21-én az
Önkormányzat 24.999.999
Ft támogatásban részesült a
Magyar Falu Program keretén belül „Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése-2021” címmel,
amely a Nyírbogdány 402/2
hrsz-ú közösségi tér felújítására és korszerűsítésére
használható fel.
Nyírbogdány Község Polgárőr Egyesült kezdeményezésére 3 db megfigyelő
kamera került beszerzésre
az illegális hulladéklerakás
visszaszorításának érdekében a HUNTER Bereg Kft.től bruttó 282.000 Ft értékben, a Képviselő- testület
91/2021.(VII.30.) határozata
alapján.
2021. július 31-én megszervezésre került a Hagyományőrző
aratóverseny,
melyet az Önkormányzat
295.955 Ft-tal támogatott.
A tavalyi évtől eltérően
2021. augusztus 20-án megrendezésre került a Község
falunapja, melynek megvalósítása 4.371.353 Ft összegben
történt meg.
A 113/2021. (IX. 06.) Képviselő- testület határozata
alapján a TEMPEL Kft.-től
2.230.628 Ft-ért rézsű kaszát
vásárolt az Önkormányzat a
település karbantartási feladatok hatékony elvégzése
érdekében, valamint szintén
ettől a beszállítótól vízszintes
tengelyű szárzúzót 1.163.320
Ft-ért.
A képviselő testület által
meghozott 106/2021. (VII.
30.) határozata alapján a
községet Gyártelep felé elkerülő (0158/8 hrsz-ú) önkormányzati út nagyobb méretű kátyúinak, úthibáinak
melegaszfalttal történő kijavításával megbízta az Aktuál-Útépítő Iroda Kft.-t bruttó
10.363.200 Ft összegben.
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2021. szeptember 14-én a
Magyar Falu Program keretén belül további 1.015.231
Ft támogatásban részesült a
település „Felelős állattartás-2021” című pályázattal.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás jogcímén Nyírbogdány Község
Önkormányzata 2021.09.30án 2.149.475 Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott.
A Dózsa György utca járdaszakaszának felújítása
megtörtént a Magyar Falu
Program „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020” című támogatásból, 4.999.996 Ft értékben.
2021.07.01. – 2021.09.30.
közötti időszakban Nyírbogdány Község Önkormányzata költségvetésében
275.747.480 Ft költségvetési kiadás. 342.726.034 Ft
költségvetési bevétel, továbbá 4.106.147 Ft finanszírozási kiadás és 808.781.391
Ft finanszírozási (előző évi
maradvány) bevétel teljesült.
A költségvetési kiadások
jelentős részét a személyi
juttatások, valamint a mun-

Önkormányzati hírek
kaadót terhelő járulékok
együttes összege teszi ki
90.817.744 Ft, amely tartalmazza az Önkormányzati, a
Polgármesteri Hivatali, valamint a közfoglalkoztatottak
munkabérét.
A dologi kiadások a
14/2021. (IX. 15.) számú
módosított
költségvetési
rendeletben meghatározott
összeg 73,8%-a teljesült.
A beruházási kiadásokra
37.255.004 Ft, a felújítási
kiadásokra pedig 71.872.578
Ft-ot fordított az Önkormányzat a fent említett időszakban.
A bevételek jelentős részét
az önkormányzat által beszedésre kerülő helyi iparűzési
adó képezi 178.082.174 Ft,
ezt követően a legnagyobb
arányt az önkormányzat
működési célú támogatása
államháztartáson belülről
képezi összesen 86.302.300
Ft.
2021. évben is volt Tanévindító Támogatás, amely
a 4/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete alapján,
a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek enyhítése érdekében biztosított az
Önkormányzat, minden 24.
életévüket be nem töltött diákok részére Edenred meleg
étkezési utalvány formájában. A támogatásban 272 fő
tanuló részesült, 1.717.000 Ft
összegben.
A korábbi évekhez hasonlóan a település virágosítási hagyományait és módját
folytatva a körterületek rendben tartásának és rendezett
képének megtartásának érdekében az Önkormányzat az
őszi virágosítása során 4.990
tő árvácskát rendelt meg Sinka Zoltán helyi vállalkozótól
200 Ft/tő áron, azzal, hogy
az ültetéseket személyesen
koordinálja.
2021. október végén megérkezett az Önkormányzat
folyószámlájára a Magyar
Falu Program „Önkor-

mányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021”
című pályázaton elnyert
5.000.000 Ft, amely az Új
utcán építendő járda fedezetéül szolgál.
2021. október 30-án
átadásra került a Gyártelepi temetőrészben kialakított
parkoló, amely a Magyar
Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlsztése-2020”
című pályázat keretein belül
elnyert 5.000.000 Ft-ból,
valamint további 3.106.736
Ft-ot Nyírbogdány Község
Önkormányzatának saját
költségvetéséből valósult
meg.
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának Képviselő- testület által meghozott
151/2021. (X.13.) határozata
alapján a meglévő karácsonyi
fénydekoráció állományának bővítését szavazta meg,
amely következtében további
20 db hópihe tartószerkezettel, valamint oszlopcsatlakozóval került beszerzésre
összesen 1.633.220 Ft értékben.
Temető infrastruktúra fejlesztése Nyírbogdány Gyártelepi temetőben a Képviselő-testület 176/2021.(XI.10.)
határozata alapján belső út
kialakítására kerül sor, bruttó 12.757.342 Ft értékben
saját költségvetésből.
A Karácsonyi ünnepek
közeledtével a Képviselőtestület az elmúlt évekhez
hasonlóan ismételten 5.000
Ft értékben Edenred meleg
étkezési utalványok osztását
szavazta meg, minden 2021.
szeptember 30. napjáig életvitelszerűen a településen
élő lakosok számára, háztartásonként. Az utalványok
megrendelése 4.530.000 Ft
összértékben megtörtént,
amelyek az Önkormányzati
és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, valamint a Képviselő- testületi tagok együttes
részvételével kerülnek majd
kiosztásra.
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Összetartozunk – Testvértelepülések
találkozója Nyírbogdányban

Autánján községünk
ugusztus 20 dél-

sportpályáján tölthettünk
együtt egy szép napot
a Nyírbogdányi Falunap
keretében, amelyen a szórakozásé, az ünneplésé
volt a főszerep.

A falunapi rendezvényen
nem hirdettünk főzőversenyt, mert úgy gondoljuk, hogy ami fontos, az az
együtt eltöltött idő, a beszélgetés, a jó hangulat. Minden
résztvevő csapatnak köszönjük, hogy eljöttek, s egész
délután a finomabbnál finomabb falatokat kóstolhattuk
a bográcsokban, üstökben.
Résztvevő csapatok:
●●N yírbogdányi
Kaleidoszkóp Egyesület
●● 
Szent Mihály Családegyesület
●● Nyírbogdányi Református
Egyházközség – Sion Idősek Szeretetotthona
●● 
Őszikék Nyugdíjas Egyesület
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 éke Nyugdíjas Egyesület
B
Nyírbogdány Foci
●● 
Székely Elek Egyesület
●● 
Kazinczy Ferenc Baptista
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
●● 
Rétközi Sólymok Íjász és
Hagyományőrző Egyesület
●● 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
●● Ezüstfény Alapítvány
●● 
Nyírbogdányi Római Katolikus Egyházközség
●● Nyírbogdány Polgármesteri Hivatal – Nyírbogdány
Önkormányzat
●●
●●

Átadásra kerültek a Virágos Nyírbogdány környezetszépítő verseny díjai, minden résztvevőnek szeretettel
gratulálunk a csodás kertekhez.
A képviselő testület döntése értelmében Nyírbogdány Községért díj átadására
került sor, amelyet Kovács
Istvánné és Veres Benjámin
Antal vehetett át Nyírbog-

dány polgármesterétől és
jegyzőjétől!
A díjazottaknak személyesen gratulált Dr. Seszták
Miklós országgyűlési képviselő, aki részt vett Falunapi
rendezvényünkön!
A színpadon egész délután
váltották egymást a fellépők, testvértelepülésünk,
Nagydobrony táncosai előadásában többféle stílusban is
láthattunk produkciót, csakúgy, mint a helyi Tűzrózsák
tánccsoport előadásában. Jól
szórakozhattak a gyerekek a
Naninski és Figaro produkcióján. A gyerekeknek meglepetésként habpartit szerveztünk, amelyet a felnőttek
is nagyon élveztek és a nap
folyamán ötször is cukorkaesőt zúdított a közönségre a
cukorágyú.
A színpad mellett ugráló
várak várták az érdeklődőket, valamint arcfestésre is
lehetőséget adott a kézműves sátor, ezeket a programokat Nyírbogdány Község

Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenesen biztosította a falunapra látogató
gyermekeknek. A kézműves sátorban kapott helyet
a Kaleidosztkóp Nonprofit
Kft. csapata is, akik többféle kézműves foglalkozást
is tartottak a gyerekek nagy
örömére.
A nap folyamán az érdeklődők mindegyike megtalálhatta a számára kedves produkciót! Dankó Szilvi mulatós dalokkal szórakoztatta a
közönséget, a Groovehouse
együttes slágereit követően
pedig a Pataky Művek adott
fergeteges koncertet.
A napot tűzijáték és dj produkció zárta!
Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy
Nyírbogdányt választotta
augusztus 20-án!
Köszönet mindenkinek,
aki a rendezvény sikeres
lebonyolításához bármilyen
módon hozzájárult!
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Nyírbogdány
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírbogdány
községért kitüntető díj adományozásával kívánja kifejezésre juttatni a község
közvéleményének elismerését, megbecsülését és háláját
azon személyek iránt, akik
Nyírbogdány Község általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért
közvetlenül vagy közvetve
kifejtett gazdasági, tudományos, kulturális, sport, mezőgazdasági munkásságukkal
kivívták Nyírbogdány lakosságának általános megbecsülését; községünknek hírnevet
szereztek, valamint foglalko-

zásuk körében a községben
példamutató szakmai gyakorlatot folytatva – amely
párosult becsületességgel és
emberszeretettel – köztiszteletet váltottak ki maguk iránt
Nyírbogdány lakosságának
többsége előtt.
Ebben az évben Kovács
Istvánnénak és Veres Benjámin Antalnak adományozta
Nyírbogdány község képviselő-testülete a Nyírbogdány
községért kitüntető díjat.
A díjakat Lisovszki Tamás
Polgármester úr és Homoki Tamás jegyző úr adta át
ünnepélyes keretek között
a kitüntetetteknek, akiknek
ezúton is gratulálunk.

Veres Benjámin Antal
1974-től a nyírbogdányi
Kossuth Mezőgazdasági
Termelő Szövetkezetben
szerelőként és
tehergépkocsi
vezetőként dolgozott. 1976tól a nyíregyházi Volánnál
tehergépkocsi
vezetőként dolgozott majd két
évig Kalocsán
katonai szolgálatot teljesített. 1979-ben házasságot
kötött a szintén nyírbogdányi Bakó Edittel. Két
fiúgyermekük született,
Benjámin és Tamás.
1980-ban ismét a nyírbogdányi Kossuth Mg.-i
Termelő
Szövetkezet
dolgozója lett. emellett a
Községi Tanács önkéntes
tűzoltója volt. Különleges anyagok szállításával,
valamint Tuzséron alma
átadásával is foglalkozott sikeresen. A munkája
elismeréseként a szövetkezet kiváló dolgozója,
majd vezetőségi tagja lett
a rendszerváltásig. 1989
az átalakulás éve volt,
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megalapította a Nyírkapás
Bt.-t. Még ebben az évben
létrehozott egy magángazdaságot, ami
később családi
vállalkozássá
és kft-vé nőtte ki magát.
Ez a mai formájában
a
Veres
farm,
amely azóta is
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik.
Közösségi munkái: A
régi és új temető kerítéséhez földhordást és gépi
munkát biztosított. Vállalta a régi temető üres
területének karbantartását.
Támogatja a nyírbogdányi nyugdíjas klubokat.
Részt vesz az aratónapok
sikeres lebonyolításában.
A farmon óvodás és iskolás csoportok fogadását is
lehetővé teszi.
Hobbija: parkápolás,
örökzöldek, rózsák gondozása.
Mottója: Tisztelem a
múltat, szeretem a jelent,
építem a jövőt!

Kovács Istvánné Vinkler Mária
Nyírbogdányi lakos, születése óta itt él családjával.
Férjével két gyermeket
neveltek, fiúk
ügyvéd, lányuk
pedagógus.
Négy unokájuk
boldog nagymamája.
Ta n u l m á nyai: Nyíregyházi Kereskedelmi Szakközépiskola, eladó, üzletvezetői.
A község „Mintaboltjában
töltött évek meghatározóak
számára.
1980: Érettségi vizsgát tett.
PM Budapest 1984- 1987.
Mérlegképes könyvelő.
Szakmai tevékenység:
1970-1978: Demecser és
Vidéke Áfész: eladó, üzletvezető helyettes, majd üzletvezető. 1978-1981: Magyar
Gyapjúfonó Demecseri Gyára: anyagkönyvelési csoportvezető. 1981-1992: MOL
Rt. Nyírbogdányi Gyára:
pénzügyi csoportvezető.
1992-2018: Vállalkozásában
tulajdonos, ügyvezető igazgató. Regisztrált, mérlegképes könyvelő. 2004-2009:
Kazinczy Ferenc Általános
és Szakképző Iskola Nyírbogdány: gyakorlati oktató.
Társadalmi tevékenység:
1990-2009: négy cikluson át
Nyírbogdány község önkormányzatának képviselője,
egyben.
2002 és 2006 között a

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke.
1998-tól napjainkig
egy
nagylétszámú
rákszervezet,
a Nyíregyházi
ILCO Egyesület elnöke,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei képviselettel. 2013-tól napjainkig az Emberi Erőforrás
Minisztérium által létrehozott Nemzeti Betegfórum
elnökségi tagja. A Magyar
ILCO Szövetség tagja,
országosan képviselve a
rákbetegeket.
Ezen munkája elismeréseként 2012-ben a svéd
BERGSTRÖM díjat kapta.
Elmondta, hogy a nyírbogdányi emberektől éltre
szóló emberséget, megbecsülést, biztatást kapott.
Nevelői, tanárai személyisége jó útravaló volt egész
éltében. Naponta sportol.
2011-2019: az Országos
KÉKTÚRA mozgalomban a KÉK KÖR jelvény
tulajdonosa. 2019: Torockó–Székelykő megmászása. 2020: Balaton Bringa
– a Balaton kör 250 km-es
megtétele. Szívesen foglalkozik az emberekkel, idősekkel, fiatalokkal.
Hitvallása: Hittel! Hivatással! Emberséggel!
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2022-ben is lesz
Bursa Hungarica
be pályázataikat, amelyeket
a Képviselő- testület által
elfogadott Bírálati Szabályzatban meghatározott fel2021. október 1. napjával tételek figyelembevételéNyírbogdány Község idén vel bírálta el. A pályázat
is csatlakozott a Bursa Hun- benyújtási határidejéig 12 fő
garia Felsőoktatási Önkor- hallgató nyújtotta be pályámányzati Ösztöndíj pályá- zatát, akik közül szociális
zathoz Nyírbogdány Község rászorultsági alapon 11 fő
Önkormányzatának Képvi- jogosulttá vált a 2022. évi
selő- Testületének 122/2021. tavaszi illetve a 2022. évi
(IX.15.) határozatával. A őszi szemeszter idejére havi
pályázatra az Emberi Erő- 5.000 Ft összegű támogaforrás
Támogatáskezelő tásra, melyhez az Állam az
által közzétett „A” típusú, Emberi Erőforrás Támogavalamint „B” típusú pályá- táskezelőn keresztül továbzati kiírás alapján, nappali bi 5.000 Ft-ot tesz hozzá,
tagozaton felsőoktatásban így a nyertes hallgatók havi
tanulók, illetve a felsőokta- 10.000 Ft mértékű ösztöntási tanulmányokat kezdeni díjban fognak részesülni.
Éváné Tóth Mária
kívánó tanulók nyújthatják

Ünnepi nyitvatartásiés ügyfélfogadási rend

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a POLGÁRMESTERI
HIVATAL, a CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT,
a VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:

az év utolsó munkanapja: 2021. december 23. (csütörtök)
2021. december 24. – 2022. január 2. között
az új év első munkanapja: 2022. január 3. (hétfő)

Könyvtár

December 27. – december 31. között

07.30–16.00
ZÁRVA
07.30–16.00

08.00–12.00

Háziorvos

az év utolsó munkanapja: 2021. december 31. (péntek)
Ügyelet: Kemecse, Szent I. u. 38

Fogorvos

az év utolsó munkanapja: 2021. december 23. (csütörtök)
2021. december 24. – 2022. január 3. között

08.00–13.00
42/312-104
08.00–14.00
ZÁRVA

Gyógyszertár

az év utolsó munkanapja:
2021. december 30. (csütörtök)
Ügyelet: Korona Gyógyszertár Nyíregyháza

07.30–11.30 és 14.00–17.00
42/411-865

Piac

December 24. (péntek)
az év utolsó munkanapja: 2021. december 31. (péntek)
2022. január 1. – 2022. január 4. között

Posta

az év utolsó munkanapja: 2021. december 31. (péntek)
Lakossági hibabejelentő (0-24)
Opusz Titász:
06-80/210-310
NKM Földgáz:
36-1/474-9999
Nyírség víz:
06-42/523-600
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Augusztus 20-án
ünnepeltünk,
emlékeztünk…

Öteleten ünnepelhettük
kumenikus Istentisz-

az államalapítás, Szent
István király és az új
kenyér ünnepét a szépen felújított református
templomban augusztus
20 délelőttjén.

A Nyírbogdányi Református Egyházközség testvérgyülekezetétől, Hegyközkovácsiból érkezett
Nagytiszteletű Forró László református lelkipásztor
úr igehirdetését követően
került sor az új kenyér megszentelésére és megszegésére a történelmi egyházak
képviselői és településünk
polgármestere közreműködésével.
Az ünnepi istentisztelet
után az emlékezés percei következtek, szomorú
szívvel emlékezünk Trianonra, a 101 évvel ezelőtt
Magyarországra erőltetett
békeszerződés aláírására,
amely a magyarság legnagyobb történelmi kataszrófája. 2020 a Nemzeti
Összetartozás éve volt, de
a COVID járvány miatt
akkor nem emlékezhettünk
így közösen.

A trianoni békeszerződés emlékére állított
emléktábla avatása előtt
Lisovszki Tamás, Nyírbogdány és Nagy Ferenc,
Nagydobrony polgármesterei osztották meg gondolataikat a megjelentekkel.
Az emléktáblán látható
Nagy-Magyarország határvonala, benne
Magyarország, s egy-egy
ponttal jelölve Nyírbogdány és testvértelepülései: Nagydobrony, Bihar,
Tiszabogdány, Dunabogdány, valamint a Nyírbogdányi Református Egyházközség testvérgyülekezetei: Hegyközkovácsi,
Hegyközszentmiklós.
Zsoltné
Angyalosy
Nagytiszteletű református
lelkipásztor, Sári András
római katolikus plébános
Atya, Szabados Viktor
parochus Atya mellett Forró László Hegyközkovácsi
református lelkésze áldotta meg az emléktáblát.
Ezt követően a testvértelepülések vezetői koszorút, a megjelent vendégek egy-egy szál virágot
helyeztek el az emléktáblánál.
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A piac, mint közösségformáló hely

APiac 2019. tavaszán

Nyírbogdányi Termelői

nyitotta meg kapuit.

Az igényeknek megfelelően alakítottuk nyitva tartásunkat, így a hét öt napján –
kedd és vasárnap kivételével
– több, mint húsz árusunknak köszönhetően tudjuk a
termékek változatos felhozatalát nyújtani hétről-hétre.
A megnyitással egy időben
hoztuk létre Facebook oldalunkat, mely segítségével
ismerőseink minden nap friss
információt kapnak az aktuális kínálatról. A közösségi
oldal tette lehetővé, hogy a
Nyírbogdányi Piac látogatói
között mára szép számmal

Anői szolgálat részéről
z idei évben a védő-

még nem érkezett beszámoló, ezért most pár
újdonságról,aktualitásról
szeretnék beszámolni.

találunk vásárlókat a környékbeli településekről is.
Örömünkre szolgál, hogy
a piac épülete – eredeti szerepén túl – közösségformáló
hellyé is vált településünk
életében. Az elmúlt év végén
beszerzésre került egy ledfal,
melynek használata lehetővé
tette az idén megrendezésre kerülő Foci EB magyar
vonatkozású meccseinek,
illetve a döntőnek a kivetítését a focirajongó baráti társaságok nagy örömére. Körükben nagy sikert aratott ez a
lehetőség, megmutatva azt,
hogy igény van ilyen jellegű
események megrendezésére, így biztosan folytatjuk a
következő évben is hasonló
alkalmak megszervezését.
Több ízben került megrendezésre a Kaleidoszkóp

Védőnői szolgálat hírei

alatt is. A kötelező oltások
beadása ugyanúgy történik
heti szinten, akár a covid
időszak előtt. Már végezhető
családlátogatás, ha a
Az év első felében még
családi
környezetben nem
a koronavírus járvány alatt
covid fertőtartózkodik
alkalmazott távkonzultáció
zés
szempontjából
gyanús
és óvintézkedések mellett
kellett dolgoznunk az egész- személy. A tanácsadóban
továbbra is használatban
ségügyben.
Június 17-től járványügyi van az épületen belül az
fertőtlekészültség lépett életbe, érintésmentes
bizonyos lazításokkal. A nítőnk, a napi takarítás,
védőnői tanácsadáson való fertőtlenítés, szellőztetés
részvétel előjegyzés alap- folyamatos.
Az idei évben a mai napig
ján történik, ez nagyon jól
20
csecsemő született közműködött a járvány ideje
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Nonprofit Alapítvány ruhaés játékbörzéje is, ezek sikerét a látogatók magas száma
bizonyítja. Máskor is szívesen veszünk részt hasonló
alkalmak lebonyolításában,
amelyek községünk lakóinak
igényeit szolgálják.
A tavasszal bevezetett szabályoknak eleget téve lehetetlenné vált a szórólapokon hirdetett vásárok megrendezése
a Művelődési Házban, így a
nyírbogdányiak elvárásainak
megfelelően ezek lebonyolítása is a mi feladatkörünkbe
került, ezzel is bővítve az
épület kihasználtságát.
Folyamatosan átvehetőek
a szelektív hulladékgyűjtő
edények is, új lakosaink szívesen élnek a lehetőséggel,
hogy energiát és időt megspórolva helyben vehetik át

ségünkben és 30 új terhes
jelentkezett. Az elköltözés-beköltözés továbbra is
folyamatos.
2021 májusától lehetőség
nyílt a terhes nők számára
is a koronavírus elleni oltás
felvételére a várandósság
12. hetétől, amivel nagyon
sokan éltek is.
Az egészségügyi dolgozóknak viszont kötelező lett
a koronavírus elleni oltás
felvétele, jómagam is már
túl vagyok a harmadik oltáson.
Nyáron, az enyhítések

a tárolókat. A piac területén
került kihelyezésre egy sütőolaj-gyűjtő konténer, így a
Nyírbogdányban élőknek is
alkalma nyílik környezetkímélő módon megszabadulni a háztartásban elhasznált
sütőolajtól. Fontos, hogy
éljünk a lehetőséggel, példát
mutatva gyermekeinknek.
Az elkövetkezendő időkben is azon dolgozunk, hogy
a termékek még szélesebb
körét tudjuk nyújtani vásárlóinknak és keressük a lehetőségeket, hogy újabb közösségformáló események szervezésével színesítsük településünk lakóinak szórakozási
lehetőségeit.
Az év hátralévő részében és
az új évben is várjuk Önöket
szeretettel!
Molnárné Jakab Edit

után a Zay Anna szakközépiskolában tanuló két
nyírbogdányi lányt is tudtam fogadni „közösségi
szolgálati munka” végzése
céljából.
A nyírbogdányi védőnői
szolgálat és a Családbarát
Magyarország Központ
(CSMK) együttműködése
keretében a július elsejétől
december 31-ig született
babák babacsomagot kapnak, aminek a kiszállítása
folyamatosan történik.
Remélem legközelebb is
szolgálhatok újdonságokkal, addig is mindenkinek
jó egészséget kívánok!
Stál Valéria védőnő
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
2021-ben mintegy 200 db új könyvvel gazdagodott a nyírbogdányi könyvtár állománya a Könyvtári Szolgáltató
Rendszernek köszönhetően. Állományunkat úgy igyekszünk összeállítani,

hogy mindenki találhasson kellemes,
érdekes, szórakoztató olvasnivalót!
Többféle folyóiratból is válogathatnak
a könyvtárba járók! Továbbra is lehetőség van fénymásolásra, szkennelés-

Országos könyvtári napok

re, számítógép használatra, valamint
nyomtatványok letöltésében, kitöltésében, e-mail küldésben, különféle
felmerülő problémák megoldásában
igyekszünk a lakosok segítségére lenni.

Gyógytorna
A Művelődési Házba csütörtökönként 18 órától ingyenes,
szakképzett gyógytornász közreműködésével csoportos
gyógytornára várunk szeretettel minden korosztályt!

Élményfestés a
művelődési házban

O

któber elején könyvtárunk is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programjaihoz.

Hajnal József meseíró a
Rézi királylány lesz című
könyvét mutatta be a kisis
kolásoknak, akik aktívan
vettek részt a könyvbemutatón, a feltett kérdésekre
kapott helyes válaszokért
puszedli volt a jutalom.

Vodila Norbert interaktív
zenés-táncos előadására
az óvodásokat vártuk a
könyvtárba. Kósáné Csalah Anita tartott mentálhigiénés előadást a 8. osztályosoknak, melyet a gyerekek érdeklődéssel hallgattak végig. A Könyvtármozi
már hagyomány a könyvtár életében, az Országos
Könyvtári Napok alkalmával sem maradhatott ki a
programból.

Szentpéteri Viktória könyvtáros

Bogdányi
Hiradó
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Az élményfestés a fárasztó hétköznapokat követően
kiváló kikapcsolódási lehetőség egy kreatív délután
– este keretében, amikor
is egyik kézben egy pohár
finom teával, a másikban
egy ecsettel alkothatunk!
Nincs szükség semmilyen
előképzettségre vagy festői
tudásra ahhoz, hogy megfesthessük az adott képet.
Az este célja a kikapcsolódás, ellazulás, a sikerélmény
átélése, miközben 1-2 óra
alatt elkészül a magunk által
festett csodaszép műalkotás,
amit utána már ki is tehetünk
otthonunk falára!
Ne legyen senkiben kétely,
ezt nem lehet elrontani, Tóth
Zsuzsa vezetésével közösen
készítjük a képeket lépésről
lépésre, hogy mindenki eljusson a célig! Zsuzsa az Abigél
Két Tanítási Nyelvű Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnáziumban végzett, tizenkét
éve foglalkozik festészettel,
folyamatosan fejleszti magát.

Négy éve nyírbogdányi lakos,
két szép gyermek édesanyja.
Az élményfestésen a hangulat
garantált, lágy zene, hozzáértő művészeti vezető, finom
tea, kávé, ropogtatni való,
temérdek festék és vászon!
A tanfolyamon való részvétel
Tóth Zsuzsának köszönhetően ingyenes, a szükséges eszközöket pedig Nyírbogdány
Község Önkormányzata biztosítja minden jelentkezőnek!
Az élményfestésre regisztrálni szükséges, amit megtehetnek személyesen a könyvtárban, vagy a +36 20 2292170
telefonszámon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az első
élményfestésre november
29-én, hétfőn este 19 órától.

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: IMI Print Nyomda, Nyíregyháza

2021. 11. 23. 12:40:25

14

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

2021. november

Nyírbogdány Község Családés Gyermekjóléti Szolgálata

Gyermekvédelmi tanácskozás 2021

2021. február 18-án 09.00
órai kezdettel megtartottuk
az Éves Szakmai Tanácskozásunkat, melyen részt vettek az észlelő és jelzőrendszer tagjai, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat
ellátó szakemberek, Nyírbogdány Község Polgármestere, Jegyzője, továbbá
településünk önkormányzati
képviselői.
Különleges volt a tanácskozás. A gyermekvédelmi
tanácskozás eddig minden
évben a jelzőrendszeri tagok
és a meghívott vendégek
személyes jelenlétével lett
megtartva. Sajnos a Covid
humán járvány miatt a személyes jelenlétet mellőzni
kellett, ezért került sor az
online tanácskozás megtartására. Az elmúlt időben az
életünk sokat változott. Az
életünkben folyamatos az
új iránti változás. Az egy
év alatt történt változások
alatt már megszoktuk, hogy
nem a régi életünket éljük.
A körülöttünk lévő technika rohamos fejlődésnek is
fontos része. Fel kell vennünk az új technikai eszközök alkalmazását, meg
kell tanulnunk, részese kell,
hogy legyen az életünkben
a különböző alkalmazások
elsajátítása.
A 15/1998. évi (IV. 30. )
NM. rendelet értelmében az
éves szakmai tanácskozást
minden év február 28.-ig kel
megszervezni és megtartani.
Ez után pedig éves jelzőrendszeri intézkedési tervet
kell készíteni a szolgálatnak
minden év március 31.-ig.
Érintett témáink:
Szabados Ildikó család-
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segítő beszámolója a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2020. évi családsegítő-és gyermekvédelem
területen végzett tevékenységéről.
A Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Petró Gergely intézményvezetője és Tolnai Ilona
intézményvezető helyettes
asszony a 2020. évben végzett iskola munkáról.
Dr. Szepesi Andrásné Óvodai ifjúságvédelmi
beszámolója az óvoda 2020.
évi munkájáról.
Stál Valéria védőnő 2020.
évi beszámolója.
Demecseri
Rendőrőrs
2020. évi beszámolója.
Pásztor Edina a Kemecsei
Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Győri Julianna esetmenedzser valamint Gálné
Kótis Mária, mint járási
jelzőrendszeri tanácsadó
beszámolójuk az észlelő- és
jelzőrendszerek 2020. évi
működésének tapasztalatairól.
Fekete Ferencé pártfogó
felügyelő beszámolója a
2020. évben Nyírbogdány
településen végzett pártfogói munkáról.
Pénzes Judit a Kemecsei
Járási Hivatal Hatósági és
Gyámügyi osztályvezetője beszámolt a 2020. évben
végzett gyámügyi feladatokról.
Vadászi Mihály képviselő
beszámolója.
Aktuális kérdések átbeszélése
Az éves tanácskozás
tapasztalatai
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós fela-

data a településen lévő észlelő és jelzőrendszer működésének 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 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 jelzőrend
szeri tagoktól továbbá a
lakosságtól érkezett jelzéseket.
Az emberi erőforrások
minisztere által kiadott
,,Eljárásrend a koronavírus
terjedésének megelőzésére
és a kockáztok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család-és
gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó intézményekben.” A
kiadott eljárásrend alapján

kellett dolgoznia a családsegítő munkatársnak is.
Az alapvető higiéniai szabályok fokozott betartása, az
intézmény fertőtlenítő takarítása naponta több alkalommal. Az épület és annak
minden helyiségének naponta többszöri átszellőztetése.
Folyamatos tájékoztatást
kellett nyújtani az ügyfelek számára a koronavírus
megelőzéséhez kapcsolódóan közzétett információkról.
Nyomon kellett követni az
Operatív Törzs bejelentéseit, és tájékoztatni az ügyfeleket, lakosokat. Hozott
intézkedésekről informálni
kellett a szolgálathoz érkező
klienseket.
Nyírbogdány Község Család-és Gyermekjóléti Szolgálata a Covid járvány terjedése miatt feltérképezte a
lakosság körében a fogyatékkal élő személyeket. (22
fő) Igény szerint bevásárolt
gyógyszereket váltott ki
részükre. Azok a családok,
akik karanténba kerültek a
járvány miatt és igényelték
a bevásárlást, gyógyszerek
kiváltását, a családsegítő azt
is elvégezte.
A covidon átesett személyek részére az önkormányzat által készített Covid
Kérelem karantén támogatás ügyében forma nyomtatványt az igénylők részére
a családsegítő házhoz vitte.
Majd az Önkormányzat által
megállapított kiutalt összeget a családsegítő egy határozat kíséretében átadta az
igénylők részére.
A téli hideg időjárásra
való tekintettel az Országos
Meteorológiai Szolgálat két
alkalommal (január, február)
vörös kód, figyelmeztetést
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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 településen 5 fő egyedül
élő lakost térképezett fel a
családsegítő, akiknek már
nincs rokoni kapcsolatuk.
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 az általános
segítő szolgáltatás keretében
– Figyelemmel kíséri a

lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja
az egyén és a család életében jelentkező problémák
okait, jelzi azt az illetékes
hatóságok vagy szolgáltatást
nyújtók felé.
– Szociális információs
tájékoztatást nyújt az életvezetési képesség megőrzése érdekében a szociális,
családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való
hozzájutás módjáról.
Célja, hogy a szociális
biztonság megteremtéséhez
kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylők
megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
– Szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást végez.
– Meghallgatja az egyén,
család panaszát, intézkedik
annak orvoslására.
– Családsegítéssel előse-

Községünk egészségügyi
dolgozóit köszöntöttük
Nyírbogdány Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése értelmében Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja (július 1.)
alkalmából elismerő oklevelek átadására került sor
településünkön.
Az itt dolgozó védőnő, háziorvos, fogorvos,
gyógyszerész és a velük
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együtt dolgozó egészségügyi munkatársak a koronavírus-járvány idején
tanúsított helytállásuk,
valamint ezen időszak
alatt nyújtott kiemelkedő,
munkaköri kötelességeiket
meghaladó tevékenységeik
és folyamatos szolgáltatásaik elismerése jeléül vettek át Díszoklevelet Nyírbogdány polgármesterétől.
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gíti a családban jelentkező szeretnénk megköszönni
működési zavarok, illetve a lakosoknak 2021. évben
konfliktusok megoldását.
eddig megtett és felajánlott
A Család-és Gyermekjólé- sok-sok adományt! (ruhaati Szolgálat Mediátor tanács- domány, sok szép hasznos
adást is tart. Ami ugyancsak könyv, háztartási cikkek,
ingyenes szolgáltatás. A bútorok, gyermekjátékok
mediáció konfliktuskeze- stb.)
lő és vitarendező folyamat,
Az Önöktől kapott adoamelyet a családgondozók mányok sok gyermeknek és
és más képzett szakembe- családnak okoztak örömöt
rek alkalmazhatnak a csa- és segítette tanulásukat, fejládgondozás folyamán mint lődésüket, szüleiknek pedig
konfliktuskezelő módszert, segítséget nyújtott a minde működhet egyfajta intéz- dennapi életvitelükben. A
ményi szolgáltatásként is.
rászorulók nevében is szeA családgondozás keretében retnénk megköszönni a felgondozottak száma: 11 fő
ajánlásaikat!
Védelembe vettek összesen:
A Család- és Gyermekjó14 fő
léti Szolgálat egész évben
Nevelésbe vettek: 25 fő
fogadja az adományokat
Élelmiszersegély adomá- a helyi, ill. más települényozás egész évben folya- sen élő lakosoktól. Megyén
matos a településen.
kívül is vannak olyan szervezetek, akik adományokkal
támogatják a rászoruló helyi
Tisztelt Nyírbogdányi
lakosokat, családokat.
Lakosok!
Nyírbogdány
Község „Egynek minden nehéz; sokÖnkormányzata valamint nak semmi sem lehetetlen.”
a Család- és Gyermekjó- Széchenyi István
Szabados Ildikó családsegítő
léti Szolgálata nevében

Nagydobronyba
látogatott Nyírbogdány
küldöttsége
Augusztus 29-én az Első
Nagydobronyi Kistérségi
Falunapra kapott meghívást községünk vezetősége, melynek örömmel tettek eleget, hiszen fontos a
testvértelepülésekkel való
jó kapcsolat ápolása. A
kistérségi falunapon istentiszteleten, majd a település két részét összekötő
híd avatásán vettek részt.
A híd jelképesen szétszórt
nemzetünk összekapcsolását, összetartozását is kifejezi! A hídavatáson többek
között részt vett Gyergyóremete, Nagydobrony,
Nyírbogdány, Biatorbágy
és Ajak polgármestere. A

délutáni falunapi kulturális
és szórakoztató programok
közben jutott idő a kapcsolatok építésére a helyiekkel és a vendég települések
vezetőivel is!
Köszönet a meghívástért, az együtt töltött napért
a Nagydobronyi Kistérség
polgármesterének, Nagy
Ferencnek!
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Virágos Nyírbogdány verseny

Amegtartott Falunapi

2021. augusztus 20-án

mutatták kertjeiket. Tizenhárom egyéni és két intézmény
rendezvényen átadásra
pályázat érkezett.
kerültek a Virágos NyírA zsűri nehéz helyzetben
bogdány környezetszépítő volt, szerették volna mindenki munkáját elismerni,
verseny elismerő díjai.
mert sok szép virágoskertet
A Virágos Nyírbogdány láthattak.
Figyelembe vették, hogy
pályázatra beérkezett jelentkezőkről elmondhatjuk,hogy milyen, s mennyi virágot
szeretik a virágokat, s szív- gondoznak naponta, télen
ügyünknek tekintik a rész- teleltetik, hogy tavasszal
vételt, a község szépítését, újra virágba borulhassanak.
díszítését. Mert a virágok a Örömmel tapasztalták, hogy
legszebb díszítő elemek. A arra is figyeltek a nevezők,
velük való foglalatosság sok hogy a bezárt kapuk előtt is
legyen virág, ami hozzájárul
munkát, befektetést kíván.
Szeretnénk megköszönni, a községünk szépítéséhez.
A korábbi évek győztesei,
hogy részt vettek, s meg-

Aalkalmából községünk
z Idősek világnapja

időskorú lakóit köszöntöttük

Október 01-én ünnepi műsorral kedveskedett
önkormányzatunk községünk időskorú lakóinak
a Művelődési Házban.
Lisovszki Tamás polgármester településünk szépkorú lakosait köszöntötte,
Nagyné Lovas Csilla és
Nagy Dominik verssel,
Molnár Julianna a tőle megszokott kedves történettel
örvendeztette meg a közönséget. Dr. Seszták Miklós
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helyezettjei az idén is megmutatták csodálatos kertjeiket, amelyek semmit nem
veszítettek pompájukból
az elmúlt években. A zsűri különdíjakkal jutalmazta a kitartó munkát. Akik
nem részesültek külön díjazásban, ne csüggedjenek,
hiszen jövőre is lesz verseny
és megmutathatják gyönyörű
kertjeiket. Az Önkormányzat köszöni mindenkinek,
hogy nevezett a versenyre,
köszönjük, hogy ennyit tesznek a környezetünkért.
Gratulálunk és elismerésünket fejezzük ki ezért Mindenkinek!

Idősek világnapja

országgyűlési képviselő úr
nevében Százvai László
köszöntötte a rendezvényen

megjelenteket. Horváth
Margit és Tóth Károly színművészek előadása ferge-

A környezetszépítő
versenyben
I. helyezést ért el
Székely Gáborné
II. helyezést ért el
Molnár Julianna
III. helyezést ért el
Zelenák Józsefné
Különdíjban részesültek:
Dókus Ernőné,
Kovács Ferencné

Intézmény kategóriában
megosztott I. hellyel jutalmazta a zsűri a Kazinczy
Ferenc Baptista Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt
és a Római Katolikus Egyházközséget.
(Képek a következő oldalon.)

teges hangulatot teremtett,
amelyet felállva tapsolt meg
a közönség!
Az Idősek napja alkalmából a Önkormányzatunk Képviselő Testülete nem feledkezett meg a
Sion Idősek Szeretetotthona lakóiról sem! Az otthon
lakóinak Lisovszki Tamás
polgármester úr, Angyalosy Zsolt és Terdik Tibor
önkormányzati képviselő
urak személyesen adták át
az ajándékokat.
Isten áldása, jó egészség
és sok-sok öröm kísérje
községünk minden időskorú lakóját!
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Római Katolikus
Egyházközség

Székely Gáborné

Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános És Alapfokú
Művészeti Iskola

Dókus Ernőné

Zele Valéria
Kovács Ferencné

Molnár Julianna
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Melánia
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Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
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Munka ünnepe, Fülöp
Zsigmond, Atanáz
Tímea, Irma
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Petra
Helga
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Brúnó, Renáta
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Rezső
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Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
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Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
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Miklós
Ambrus
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Natália
Judit
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Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter
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Római Katolikus
Egyházközség

Székely Gáborné

Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános És Alapfokú
Művészeti Iskola

Dókus Ernőné

Zele Valéria
Kovács Ferencné

Molnár Julianna
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Mrének az a szó hogy
it mond a ma embe-

aratás? Óriási búzatáblákat, hatalmas kombájnokat. Meg lehet mutatni
régi fotókon, filmeken,
ahogy lendül a kasza,
zakatol a cséplőgép, telik
búzával a zsák.

Ettől többre van szükségünk, ha hűek akarunk lenni
az előző generációk hagyományához. Megélni és megmutatni, hogyan történt az a
felelősségteljes, erőt, tapasztalatot igénylő tevékenység.
Erre vállalkoztak immár
nyolcadik alkalommal a rendezvényt meghirdetők: Bogdányi Tájház, Veres-Farm
és Nyírbogdány Község
Önkormányzata; valamint a
résztvevők: Őszikék Nyugdíjas Egyesület, SION Idősek Szeretetotthona klubja, a
Kemecsei Hagyományőrző
klub és Nyírbogdány Önkormányzatának aratócsapata.
Fogatos felvonulás

A tervnek megfelelően július 31-én megtartottuk az
aratóünnepet.
Reggel 8 óra után fogadtuk a Tájházban a versenybe
benevezett csapatok tagjait,
az őket kísérőket. Vendéglátásuk után megkezdődött
az aratócsapatok fogatos felvonulása.
A felvonulás látványos
eleme volt a rendezvénynek,
a falu fő útvonalát érintette,
sok nézőt vonzott, tetszésnyilvánítás kísérte. Spontán
megvendégelték a résztvevőket, csatlakoztak a menethez. A kemecsei vendégeink
fogaton és szekéren jöttek át
városukból hozzánk. Igazán
lelkesek voltak.
Énekelve, vidáman haladt
a menet az aratás helyszínére, a Veres-farmra. A menetben 2 hintó és 5 fogat haladt
feldíszítve, rajtuk a népviseletbe, az aratáshoz illő
ruházatba öltözött résztve-
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Aratóünnep
Elődeinkre emlékezve megéltük a hagyományt

vőkkel. Több érdeklődőnek
autóbuszt biztosítottunk a
helyszínre való kijutáshoz.
A Veres-farmra érve felsorakoztak a résztvevők,
érdeklődők, a farm gazdája s
egyben a zsűri elnöke Veres
Benjámin fogadta őket. Az
arató hagyomány szakrális
része volt a régi időkben a
búzamező megáldása, amit
most Szalkó Károly református tiszteletes és Sári
András római katolikus plébános szolgáltatott. Az áldáson, imádságon és egyházi
éneken túl szó esett a termőföld védelméről, a mindennapi kenyér biztosításának
fontosságáról is. Így találkozott a régi hagyomány
korunk aktualitásával.
A versenykiírásnak megfelelően 4 fős csapatok arattak egy-egy rendet, szedték
a markot, kötötték a kévét,
keresztet raktak, kaparták a
tarlót, zsongár vitte az innivalót. Amint értékelésében
a zsűri elmondta, szinte
hibátlanok voltak és hagyományosak a szerszámok,
az öltözet, a munkavégzés
szakszerűsége. Megemlítendő, hogy nem csak olyanok
végezték ezeket a részmunkákat, akik már ifjú korukban is ezt ismerték, hanem
azok, akiket az „öregek”
most avattak be a fortélyokba.
Előkerültek a cséphadarók

Itt élték bele igazán magukat
a résztvevők a régi időkbe,
izzadtak az erőfeszítésben,
abba, hogy markot szedjenek, szúrta a lábukat a tarló,
keresztbe rakták a kévéket.
Előkerültek a cséphadarók,
s néhány kévéből kiverték,
kirostálták a búzaszemeket.
A mezőre, az aratáshoz

nem mentek elődeink üres
kosárral. Jófajta szalonnával, friss kenyérrel és aratópálinkával készültek. Most
ezt is újrajátszottuk, jót falatoztunk a leterített abrosz
finomságaiból.
A munka után a fogatokra
szállva a résztvevők visszaindultak az ünnepségre.
A Táncsics utcához érve,
immár gyalogosan, énekelve vonultak fel a Bogdányi
tájházhoz a rendezvény folytatásához. Az arató ünnepet
Lisovszki Tamás polgármester nyitotta meg. Kezdetét
vette az erre az alkalomra
összeállított műsor. Németh
Gyuláné saját versét adta elő
az aratásról, a kemecseiek
néptánca, Guba táncegyüttes műsora, majd a kótaji
református énekkar dalcsokra következett. Varga László
korhű öltözetben betyárnótákat adott elő.
A hagyományok felelevenítéséhez tartozott továbbá
az elkészített búzakoszorú átadása, valamint az új
kenyér megszentelése.
Végül az eredményhirdetéssel elhangzott a zsűri
értékelése, dicsérete, mely
valamennyi résztvevő csapatot megilletett. Serlegek,
jutalmak, emléklapok kerültek kiosztásra. Megérdemlik
a díjazottak, hogy megörökítsük a részletes eredményt.
Minden csapat kapott díjat
és oklevelet. Külön elismerte a zsűri a legszebb búzakoszorút kőtő Németh Gyulánét, a legjobb marokszedő
Petró Antalnét, a legjobb
kaszást, a kemecsei Veres
Istvánt.
A serlegeket I. helyezettként az Őszikék Nyugdíjas
Egyesület, II. helyezettként
a SION Idősek Szeretetott-
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hona klubja és a III. helyezettnek járót a Kemecsei
hagyományőrzők kapták.
Végül senki nem távozott éhesen és szomjasan, a
vidám befejezéshez frissen
főtt gulyás és innivaló tartozott a vendéglátáshoz.
Folytatódott a hagyomány

A rendezvény után a szervezők elmondhatták, hogy a
céljukat elérték, folytatódott
a hagyomány, falun belül
és azon túl a médiákban is
kedvező benyomást hagytak
a közvéleményben, a régi
értékekre fogékony emberekben és közösségekben.
Nem sikerült volna mindez a lelkes arató csapatok
és a közreműködők segítsége nélkül. Mint korábban,
most is a technikai feltételek
az önkormányzat részéről, a
polgárőrség helyszíni biztosítása elengedhetetlen volt.
Köszönet illeti az Őszikék egyesület tagjait, akik
házigazdák, vendéglátók
voltak. Köszönet a fogathajtóknak, a fellépőknek és
minden segítőnek. Támogatóknak, akik munkájukkal
vagy anyagi hozzájárulással
segítettek.
A legnagyobb segítséget
az jelentette, hogy az önkormányzat saját rendezvényeként lépett be a lebonyolításba. Ez tette lehetővé, hogy
színvonalas legyen a rendezvény megjelenése, dokumentálása, el tudjuk ismerni
az arató csapatok munkáját,
a fellépők teljesítményét.
A Tájház tevékenysége
a hagyományok megőrzésére ápolására és minél
több falubeli és máshonnan
érkező vendég számára történő bemutatására irányult
és fog irányulni ezután is.
Ilyen nagy rendezvényekkel, de a mindennapokban
ugyanúgy.
A szervezők nevében:
Bogdányi Ferenc
Tájház tulajdonos
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Erzsébet tábor a Művelődési Házban
Nyírbogdány
község
Önkormányzata sikeresen
nyújtott be Erzsébet táborra pályázatot, így júliusban
a Könyvtár, Információs és
Közösségi Helyen egy tartalmas hetet tölthetett 21
gyermek napközis Erzsébet
táborban Virág Csaba és
Szentpéteri Viktória vezetésével. A gyerekek használatba vették a táborra vásárolt
sporteszközöket, játékokat,
társasjátékokat.
A hét folyamán számtalan
színes program várta őket.
A Tájházat csodálhatták
meg Bogdányi Ferencnek
köszönhetően, ahol kipróbálhatták a karikázást, majd
finom kenyérlángost is kóstolhattak.
A Rétközi Sólymok Íjász
és Hagyományőrző Egyesületből Poór Attila tartott
íjász bemutatót, majd a gyerekek is gyakorolhatták az
íjászkodást.
Beri Anikó tartott zumba
órát, mely során kelleme-
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sen elfáradtak a táborozók.
Enyedi Cintia arcfestéssel
kedveskedett a gyerekeknek.
Szentpéteri Levente a
solymászattal ismertette
meg a táborozókat, mesélt
a ragadozó madarak és a
természet szeretetéről, a
vadászmadarak felneveléséről és betanításáról, a
hagyományok ápolásáról.
Bemutatta az érdeklődő
gyerekeknek a tradicioná-

lis solymászati felszereléseket, s megcsodálhatták a
Harris-ölyv röptét is, sőt,
aki elég bátor volt, meg is
simogathatta.
A táborozóknak a Tokaji
Kalandparkba szerveztünk
kirándulást, ahol a gyerekek teljesítették az akadálypályát, majd Barracudával
és Tritonokkal hajókáztak a
Tiszán és a Bodrogon.
Fegyver Tamás habpartyt
szervezett a táborozóknak,

valamint egy tűzoltó autót
közelebbről is megnézhettek
a gyerekek.
A tábor hetében minden
napra jutott egy kis meglepetés, Jakab Jánosné fánkkal, Márkusné Nagy Éva
kulcstartókkal, bon-bonnal,
Lisovszki Tamás pizzával,
Angyalosy Zsolt jégkrémmel, Stál Valéria mézédes
dinnyével örvendeztette
meg a gyerekeket.
Szentpéteri Viktória könyvtáros
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Csatlakoztunk a Te szedd! akcióhoz

Nkozott a 2021. évi „Te
yírbogdány is csatla-

szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akcióhoz!

Az előzetes várakozásokhoz képest is többen, mintegy 140 felnőtt és gyermek
dolgozott azért, hogy megtisztítsuk szűkebb-tágabb
környezetünket! Felhívásunkhoz csatlakoztak az
iskola tanulói, pedagógusai.
Több civil szervezet is részt
vett a hulladékgyűjtési akcióban, de rajtuk kívül sok
nyírbogdányi lakos is segített. Az Önkormányzat dolgozói sem tétlenkedtek volt,
aki a szemetet szedte és voltak akik finom gulyást főztek az önkénteseknek a nap

végére! Az elvégzett munkával megtisztítottunk több
illegális hulladéklerakót,
de sokkal nagyobb feladat
lesz ennek az állapotnak a

megőrzése! Figyeljünk településünk és környezetünk
védelmére! Önkormányzatunk nevében megköszönöm minden résztvevőnek a

munkáját és azt, hogy ismét
bizonyítottuk mekkora ereje
van egy jól működő közösségnek!
Lisovszki Tamás polgármester

Tisztelt lakosok, közlekedők, átutazók, vendégek!
Hosszú évek óta okoz
komoly problémát a
Kéki utcán az orvosi
rendelők, református
templom, polgármesteri hivatal előtti útszakaszon a padkán vagy
sok esetben az útszélen parkoló gépjárművek sokasága. Sajnos
az utóbbi időben már
az út mindkét oldalán
megállnak a gépkocsik,
ami komoly baleseti
tényező lehet! Önkormányzatunk a probléma
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enyhítése érdekében a
Fő utca – Kőrösi Csoma Sándor utca sarkán
kialakított egy parkolásra alkalmas területet.
Kérem Önöket, hogy
amennyiben néhány
percnél hosszabb ideig
kell parkolniuk gépkocsival, akkor az útpadka
és az út, néhány esetben
a járda !! helyett, a parkolásra kijelölt területet
használják!
Célunk, hogy balesetveszélyes helyzetek

elkerülése érdekében
az orvosi rendelők előtt
és a templom előtt parkolást felszámoljuk!
Bízunk abban, hogy a
gépkocsival ide érkezők
belátják, saját gépkocsijuk védelme és a többi
közlekedő érdekében
biztonságosabb a parkoló használata! A parkolás ingyenes és egykét perc sétával elérhető
a település központban
bármelyik üzlet, rendelő, szolgáltató!
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Intézményünkben nem áll meg az élet

BFerenc Baptista Óvoepillantás a Kazinczy

da, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
mindennapjaiba.

A nyári szünet kezdetével
táborozási lehetőségek várták gyerekeinket.
A járványhelyzet ugyan
határt szabott az amerikai
önkéntes segítőinknek, de
Alicia Jones és Tóth Tünde
angol nyelvű minitáborban
tartott 30 gyereknek ének-,
tánc- és drámafoglalkozásokat, amelyek nagy sikert
arattak.
Ők ketten – egymást segítve – egyre nagyobb részt
vállalnak az intézményünkben folyó munkából. Nagycsoportos óvodásainknak
Alicia angol nyelven tart
foglalkozásokat, amelyekre a gyártelepi gyerekeket
busszal szállítjuk be. „Tünde néni” pedig – az ismét
beinduló hitoktatás mellett
– bibliaismeretüket fejleszti.
Szikszainé Eszenyi Ágnes
kolléganőnk folyamatosan
figyeli a pályázási lehetőségeket (sikeresen), így három
pedagógus 32 tanulót tudott
nyaraltatni Erzsébet-tábor
keretein belül.
Fonyódligeten kényelmes
jurtasátrakkal és rendkívül
változatos programokkal
várták a gyerekeket: sétahajózás, mozi, színházi előa-
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dás, kézműves foglalkozás,
digitális kincskeresés, csillagászat, drogprevenciós
és érzékenyítő foglalkozás,
strandolás, Hősök Napja
(tűzoltók, mentősök, rendőrök, vízimentők munkája), egyedül a természetben
(sátorépítés, tűzgyújtás stb.).
Szeptemberben – a lehetőségekhez képest – megújult, szó szerint is sokszínű
óvodában és iskolában kezdhették, ill. folytathatták mindennapjaikat a gyermekek.
Kiemelkedő ezek közül,
hogy a gyártelepi óvoda
udvarán üresen álló betonmedence a szülők felajánlásával, az Önkormányzat és
az Intézmény segítségével
nagyszerű homokozóvá alakult át.
Iskolánkban pedig két
alsós teremben is használhatnak már interaktív táblát az ott tanítók, tanulók,

ill. sikerült kialakítani egy
nagyon jól felszerelt, hangulatos, angol nyelvi szaktantermet.
A hátrányos helyzetű, ill.
rászoruló gyermekek tanévkezdését tanszer- és ruhaadományok osztásával segítettük.
Apró lépéseknek tűnnek,
de fontosak a szülők, pedagógusok és leginkább a gyerekek számára.
A minőségi pedagógusi
munka, a hittel, szeretettel
odafigyelés mellett ezek is
vonzóbbá teszik intézményünket.
Elmondhatjuk, hogy mind
óvodai, mind iskolai létszámunk növekedést mutat.
A tanévnyitó értekezleten
megállapítottuk, hogy szakos ellátottságunk továbbra
is megfelelő, sőt… ”Saját”
gyógypedagógussal rendelkezünk és a logopédus már

nemcsak az óvodában tevékenykedik, hanem az iskolában is. Művészetoktatásunk
három tanszakon működik,
de továbbiak beindítását is
tervezzük.
A szülőkkel való személyes ismerkedésre, találkozásra kihasználtuk az év eleji
szülői értekezleteket, melyeken megbizonyosodhattunk
arról, hogy igazi partnerekként tudunk együttműködni.
Jó hangulatban kezdtük
tehát a 2021/2022-es nevelési- és tanévet. Intézményünk
kifelé is sugározza azt a szeretetteljes légkört, amivel az
ide belépők találkozhatnak.
A gyönyörű dekorációk Petró Szabó Éva kreativitását és
lelkes munkáját dicsérik.
Az új programok mellett,
hagyományos ünnepeinket, megemlékezéseinket is
szem előtt tartjuk.
A szeptemberi Pályaorien-
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tációs Nap nagyon népszerű
a tanulók körében. Ilyenkor
lehetőségük van arra, hogy
személyes részvétel útján
ismerkedhessenek egy-egy
szakmával.
Októberben nem felejtkeztünk el megemlékezni A
13 Aradi Vértanúról, majd
az 56’-os forradalom eseményeiről. Gadzsa Bernadett tanárnő és színjátszóink
maradandó élményt nyújtó
műsorral segítettek ebben.
Pintér Béla és Szabó
Balázs énekesek egyre gyakrabban látogatnak el hozzánk és teszik még élményszerűbbé a hittan- és bibliaismereti órákon tanultakat.
Iskoláink tanulói több

sportágban is aktívan szerepelnek Oroszi tanár úr
fáradhatatlan munkájának
köszönhetően.
Atlétika: Az 1–2. valamint a 3–4. osztályos tanulók részt vesznek a Kölyök
Atlétika programban; Az
5–6-osok a Sport XXI. Atlétika programban; A 7–8osok pedig már a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben
Országos Újonc- és Serdülő
Bajnokságon mutathatják
meg képességeiket.
Kosárlabda: A 4–6. osztályos gyerekek a NYÍKSE színeiben rendszeresen
játszanak mérkőzéseket az
országos bajnokságban.
Természetesen diákolim-

Bogdányi Hiradó
piákon is szerepelünk, ahol
ezeken a sportágakon kívül
a labdarúgásban is aktív szereplők vagyunk több korosztállyal.
Az alapozás már az óvodában elkezdődik. Nagyon
fontos a megfelelő mozgás
biztosítása a gyermekek számára. A gyártelepi gyermekeket heti rendszerességgel
szállítjuk be a községi óvodába, hogy tornateremben is
tornázhassanak.
Óvodánk
kiemelkedő
hagyományápoló rendezvénye az „Őszi Csodák”,
mely jelenleg is ámulatba
ejtő alkotásokkal dicsérik a
szülők és gyermekeik fantáziáját, kézügyességét.

25

2021. november
Hálásak vagyunk mindezekért földön és égen. Ezt
imáinkon kívül Hálaadó
Napunkkal is szeretnénk
kifejezésre juttatni (melyre
jelenleg készülünk).
Ezt követi majd a decemberi Cipősdoboz Akció.
Idén intézményünk nemcsak
készíti a cipősdobozokat, de
gyűjtőpont is vagyunk. Ez
azt jelenti, hogy szeretettel
fogadjuk a lakosságtól is a
felajánlásokat. A részletekről honlapunkon olvashatnak a csatlakozni vágyók.
kazinczy-ferenc.baptistaoktatas.hu/hirek/kozerdeku/ciposdoboz-akcio
Petró Gergely intézményvezető

Covid helyzet településünkön
Tisztelt betegek!
A covid19 járvány felfutó szakaszában a következő
tájékoztatást adom! Nyírbogdányban jelenleg 28
covid pozitív beteg van, a
betegek száma egyre nő.
Arra kérném a lakosságot,
hogy bármilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt TELEFONON
egyeztessünk! Telefonjaink
túlterhelése miatt ha nem
vesszük fel visszahívjuk,

célszerű a mobiltelefonok
hívása a rendelői helyett!
Ha nincs pénz a telefonján, kérjen visszahívást!

Légúti betegek vizsgálata
10 órától, tesztelés 11 órától
áll rendelkezésre. Pozitív
beteg rendelői megjelenése

után 30 perc szellőztetés,
kérem ennek tudomásul
vételét!
Nagyon sokan jelentkeznek oltásra, előjegyzés szerint tudunk fogadni. Ha az
előjegyzett oltásra nem tud
eljönni, kérjük jelezze! Ha
nem jelzi, hogy nem jön, új
időpontot nem adok!
Zárt térben mindenki
viseljen ffp2, kn95 maszkot, a mosható szövetmaszk
nem jó!
Nyírbogdányban oltás
nélküli oltási igazolás
nincs! 2021. november 22–
től rendőrségi feljelentést
teszek ilyen irányú kérésnél!!!
Telefonon bemondott
otthon elvégzett pozitív tesztet nem fogadok
el, védettségi kártya erre
nincs, rendelői teszt szükséges!!!
A rendelő folyamatosan
covid fertőzött, oltatlannak
a belépést nem javaslom!
Kérem fentiek tudomásulvételét!
Dr. Mező Zsigmond háziorvos

BH_202111_A4.indd 25

2021. 11. 23. 12:40:35

26 Bogdányi Hiradó

Közéleti hírek

2021. november

Ha a lassan mögöttünk
lévő esztendőre gondolok az
Úrnak 2021. esztendejére, a
következő Bibliai Ige jut az
eszembe, Jeremiás próféta
siralmaiból:
„Szeret az Úr,
azért nincs még végünk
mert nem fogyott
el irgalma:
minden reggel megújul.
Nagy a Te hűséged.”
A világméretű járvány
második évében is éreztük
a mi Istenünknek minden
napon jóságát és szeretetét.
S bár életünk kibillent a régi
kerékvágásból, kitűzött céljainkban megsegített bennünket. Ebben az esztendőben
teljes egészében befejeződött
Református Templomunk
külső, belső megújulása,
amely több mint 5 esztendő
erőfeszített munkája.
Továbbá december hónapban befejeződik a „Sion”
Idősek Szeretetotthonának
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Áldás, Békesség!
Kedves Testvéreim! Kedves Nyírbogdányiak!
energetikai beruházása. Napelemek, új nyílászárók, szigetelés, csatornafelújítás a tetőzet részleges kijavítása, az
udvarok rendezése, mind az
épületek állagmegőrzését és
a benne Lakók és Dolgozók
kényelmét, életminőségét és
a fenntartható fejlődést szolgálja.
A pályázati úton elnyert
anyagi eszközök Magyarország Kormányának fejlesztési
támogatásából álltak rendelkezésünkre, amit itt is Hálás
szívvel köszönünk meg.
Továbbá köszönjük mindazoknak a munkáját, akik
két kezükkel, szakmai tudásukkal, adminisztrációs és
önkéntes
szolgálatukkal
segítségünkre voltak.
Mindez nagyon fontos,
de a lelki építkezés ennél is
fontosabb. Örömmel tudat-

juk, hogy ebben az évben
többet kereszteltünk, mint
temettünk, házasulandó fiatalok kérték Isten Áldását
közös életükre . Ifjaink Pünkösdben konfirmáltak, és az
első Úrvacsorájukat vették, a
gyermekek hitoktatása szeptembertől továbbra is szép
számban és lelkiismeretesen
zajlik.
A gyülekezet és a klub
tagjai, a „szabadabb” időket
kihasználva kirándulásokon
is részt vettek.
Az intézmény keretein
belül továbbra is 9 féle ellátásban segítjük és támogatjuk
a rászorulókat.
A járvány miatti korlátozások természetesen gyülekezeti és intézményi életünkre is
hatással voltak.
Külön öröm a Római és
Görög katolikus testvérek-

kel az Önkormányzattal, a
Kazinczy Ferenc Baptista
általános Iskolával és Óvodával, a Civil szervezetekkel
való harmonikus kapcsolatok
ápolása, amelyre tiszta szívvel törekszünk.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a Református énekkar újra próbákat tarthat és
énekléssel szolgálhat Isten
Dicsőségére.
Egyházi és Nemzeti Ünnepeinket és minden más alkalmainkat a Járványügyi intézkedéseket betartva megtartottuk vagy online közvetítettük.
Több Idős gyülekezeti
tagunk szívesen élt az Úrvacsora pótolhatatlan közösségével.
Mindezért Istené legyen a
dicsőség.
Áldást, Békességet és
ragyogó Adventet kívánva
maradok:
Tisztelettel és szeretettel:
Angyalosy Zsoltné
intézményvezető – lelkipásztor
2021. Adventjén
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Istenszülő Oltalma Görögkatolikus
Templom közössége
Nyári táborozás szülői
szemmel

Ezen a nyáron elkísértem
a gyermekeimet egy nyári táborba, melyet a Szent
Mihály Családegyesület
szervezett minden nyírbogdányi gyermek számára.
Na, nem azért kísértem el
őket, hogy szemmel tartsam,
hanem mert magam is tagja
vagyok ennek az egyesületnek, és mint segítő vállaltam
benne részt. A meghirdetést
követően mi magunk, a szervezők is örömmel vettük,
hogy milyen nagy létszámú
gyermek jelentkezett táborunkba. Szinte minden korosztály képviseltette magát,
a 4-6 éves óvodás, valamint
a 13-16 éves korosztály.
Az első napunk kissé
döcögősen indult, hiszen
mindennek és mindenkinek össze kellett csiszolódnia. Mivel ez templom köré
szerveződő tábor volt, imádkoztunk is, ami sajnos több
gyermek számára nem mindennapi, nem az élete része.
Érdekes volt látni, hogy kb.
30-32 gyermek, akik közül
többen szinte nem is ismerték egymást, és idegenül
csetlett-botlott a templom
környékén, milyen hamar
megtalálták a közös hangot,
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a közös imádságot. Ebben
természetesen nagy szerepe
volt lelki vezetőnknek Szabados Viktor atyának, aki
nagyon jól tud beszélni a
gyermekek nyelvén, nagyon
jól maga köré tudja édesgetni őket. Az ő szavára mindenki kellő tisztelettel viseltetett egymás és hely iránt is.
Nagyon színes volt ez az
egy hét. Volt ebben rengeteg
színes program, ami minden korosztály igényét kielégítette. A kicsik örömére
egy fél délelőtt ugrálóvár
(nagyon köszönjük a támogatást Polgármester úr részéről, aki Jegyző úrral együtt
meg is látogatott bennünket)
majd másnap mindannyi-

unk örömére lovaskocsikázás, amelyet Soltész Gyurka
bácsinak köszönhetünk. A
serdülő korosztály számára, főleg a fiúknak, nagy
élmény volt az atyával való
közös focizás. Továbbá
fagyizás is volt a csapatnak,
nagy élmény volt a közös
főzés, összehozta a felnőtteket is, akik addig keveset,
vagy talán egyáltalán nem is
beszélgettek egymással.
A hét fénypontja a
máriapócsi kirándulás volt,
ahol szerintem feltöltődött
mindenki, aki lélekben nyitott volt erre. A kegytemplomban az összes gyerek
igyekezett a helynek és hitnek megfelelően viselkedni,

majd következett a Noé Bárkája játszótér, és a Csodák
Tornya kilátó. Köszönjük
Lisovszki Sándornak, hogy
elvitt minket Pócsra!
Felnőtt szemmel nézve ezt
az egy hetet, arra a következtetésre jutottam, hogy a
gyermekek milyen könnyen
ismerkednek egymással,
tiszta szívvel, jó lélekkel.
Lehet, hogy ezek az ismeretségek csak tiszavirág életűek, az is lehet, hogy megmaradnak, arra viszont jó
volt, hogy ezen az egy héten
ennyi gyermeket összehozott a templomban és közvetlen környezetében.
Támba Borbála
egyesületi tag
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Római katolikus egyházközség hírei

Annak ellenére, hogy az
elmúlt egy-két esztendő igen
megviselte a körülöttünk élő
közösségekhez hasonlóan
– gondolok itt elsősorban a
pandémiára – egyházközségünket, az aktív tagjait, az
időseket és fiatalokat egyaránt, úgy vélem erősödtünk is
abban a szemléletben, hogy
még inkább rádöbbentünk
arra, hogy Isten az, aki az
életünket irányítja és sokszor
próbára is tesz bennünket. Az
élet azonban nem állhatott
meg, hiszen számtalan fontos

esemény színesítette egyházközségünk életét. Sajnos a
nagyobb ünnepek igencsak
zárt körben lettek megtartva,
vagy el is maradtak sajnálatos módon – rózsafűzér közös
imádkozása, litániák Mária
tiszteletére, községi keresztút, zarándoklatok stb.
Ahhoz, hogy hitünk megerősödjék, hál’ Istennek kellettek az olyan szorgalmas
és jó lelkű hívek, akik jelen
voltak segítő, imádságos
szándékkal mindvégig. Így
sikerült a templomunk lépcsőfeljáróját leburkolni ill. a
templomkertet megszabadítani az elkorhadt és már kivágásra ítélt bokroktól, kisebb
fáktól. Büszkék vagyunk
arra, hogy néhány szorgalmas asszonynak köszönhetően templomkertünk először
nyert nívós díjat a „Virágos
Nyírbogdány” pályázaton.
Egy – nevét szolídan elhallgató – néni megajándékozott

bennünket egy stáció(keresztúti) sorozattal, mely talán az
egész egyházmegyénk egyetlen ilyen csodálatos alkotása – ráadásul Goblein. Nem
maradhatott el idén sem a
szokásos szentségfelvétel a
gyerekek és fiatalok részéről:
öten járultak először szentáldozáshoz és négy jegyes pár
tett egymásnak örök hűséget.
További terveink között szerepel a templom belső festése

ill. az ablakok cseréje. Mindig voltak és remélhetőleg
lesznek jószándékú, adakozó
emberek, akik segítségével
terveink megvalósíthatóak.
Ha tehetjük, a hívek szorgalmasan és lelkiismeretesen
részt vesznek és bekapcsolódnak a község életébe, közösségi programjaiba, ezzel is
részt kívánva venni a civil
ünnepeken, összejöveteleken.
Sári András plébános

Rétközi Sólymok Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Egyesületünk a vírushelyzet ellenére 2021-ben is
tevékeny és termékeny évet
zárhat maga mögött. 2020ban sikeresen pályáztunk a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által kiírt „Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap
keretében –Civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázatra, ahol 2 millió forint
támogatást sikerült elnyernünk. Az összegből jurtát, az
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íjászathoz eszközöket (íjak,
nyílvesszők, kelevéz, kard,
kürt) és ruházatot vásároltunk. Bárki számára megtekinthető volt a jurtaavató,
melyet júniusban tartottunk.
Még ebben a hónapban
megrendeztük
negyedik
versenyünket, mely szintén
nyilvános volt. A verseny
ismét jó hangulatban telt és
szép számmal jelentek meg
versenyzők. Idén is több
gyerektáborba, Erzsébet

táborba hívták egyesületünket íjásztatásra. A gyerekek
megismerkedhettek a IX-X.
századi viseletekkel, és természetesen magát az íjászatot is kipróbálhatták.
A többi évhez hasonlóan
a Keleti Gyepű több rendezvényén is képviseltette
magát az egyesület (már
jurtával is). Itt kiemelnénk
Kassai Lajos lovasíjásznak
a lovasíjászat világnapja
alkalmából a Kassai völgy-

ben rendezett nyílzáporát.
Idén is megrendezésre került
Tégláson a Városok viadala, ahová az ország minden
részéből érkeztek íjászok.
Terveink között szerepel
2022-ben újabb saját verseny megrendezése. Idén és
jövőre is szeretettel várunk
mindenkit, akit érdekel az
íjászat és szeretné kipróbálni, valamint új tagok jelentkezését is várjuk.

Poór Attila elnök
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Nyírbogdány Község Tehetséges
Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány

NTehetséges Gyermekeiyírbogdány Község

nek Tanulásáért Közalapítvány tisztelettel köszönti
Támagóit és Barátait. Az
alapítvány 1994-ben alakult és elmondható, hogy
az eltelt 25 évben mindig
a tehetséges gyermekek
támogatása volt a fő célkitűzés.

Az utóbbi években nyílt
pályázatokat írt ki az alapítvány a településen elő olyan
gyermekek részére, amely
valamelyik területen kimagasló tehetséget mutatnak
fel, azonban családjuk anyagi helyzete nem teszi lehetővé fejlődésüket. Szaktanári
vagy edzői támogatói ajánlást
követően a beérkezett pályázatokat -amelynek jelentős
részét maguk a gyermekek
fogalmazták meg – elbíráltuk
és büszkén elmondhatjuk,
hogy 16 gyermek fejlődését
tudtuk támogatni.
2017. évben indított támogatási programnak köszönhetően a 2019-20-21-es évben
már látható volt a gyermekek által benyújtott pályázatok kapcsán a fejlődés, hogy
valóban tehetségesek és eze-

ket a tehetségeket gondozni,
segíteni kell és az alapítvány
ebben tud segítséget nyújtani
a gyermekek számára.
2018-tól egyre nagyobb
hangsúlyt fektettünk a sakk
játékhoz köthető programokhoz, amely a gyermekek
logikai-matematikai képességeinek javítását tűzte ki
célul.
2021
szeptemberében
hagyományteremtő céllal
rendezte meg a Nyírbogdány
Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány az I. Nyírbogdányi

Amatőr Sakkversenyt. Közel
80 sakkozó ült táblához,
hogy megmérettesse tudását
6 korcsoportban.
A versenyt nagy érdeklődés
övezte már előzetesen is, de a
verseny napjára érkeztek versenyzők a következő településekről: Hajdúböszörmény,
Nagykálló, Nyíregyháza,
Újfehértó, Magy Baktalórántháza, Nagyhalász, Vasmegyer, Oros, Nyírpazony.
A versenyen nyírbogdányiak képviselték magukat a legtöbben. Büszkék
vagyunk a nyírbogdányi

indulókra, hiszen 6 arany, 4
ezüst és 8 bronz érmet szereztek és a legeredményesebb csapatként itthon tartották a legeredményesebb
csapatnak járó vándorkupát.
Ezen vándorkupa a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában kerül
elhelyezésre.
Végezetül akik önzetlen
segítsége nélkül nem jöhetett
volna létre a rendezvény:
●● 
Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, Petró Gergely
Igazgató Úr akinek döntése
alapján az iskola tornatermében megtarthattuk a rendezvényt.
●● Lisovszki
Tamás Polgármester úr és Nyírbogdány
Község Képviselő-testülete, akik támogatták a rendezvény megtartását.
●● 
Dr. Szepesi Andrásné sakkoktatónak az ötletért és a
fáradhatatlan szervezésért.
Köszönettel és Tisztelettel
a Kuratórium nevében
Prekup Zsolt elnök
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Nyírbogdányi Kaleidoszkóp Egyesület

Erészvétel Nyírbogdány

gyesületünk célja: aktív

kezik, ezért pénzbeli hozzájárulást elfogadunk ezen a
számlaszámon:

és a régió szociális és
oktatási-kulturális életében.

Alapeszménk, hogy az
ember társas lény, de a
közösség, mint fogalom,
sokkal többet jelent az egy
lakóhelyen egymás mellett
élésnél. Szemléletbeli változás eszközölése leginkább a
helyi lakosság közösség-és
összetartozás-tudatának
visszaállításával és megszilárdításával, a hagyományok
szem előtt tartásával a társadalom minél szélesebb körében, egészen az újszülött
korcsoporttól az idősekig.
Szeretnénk lehetőséget
biztosítani olyan programokra, ahol az embereknek
lehetőségük adódik jobban megismerni egymást, a
közös szórakozás vagy tanulás által.
Az egyesület a feladatait a

A finom ételről Márkus István egyesületi tagunk gondoskodott.
Köszönet Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnek a sok
segítséget

célok megvalósítása érdekében végzi. Kulturális tevékenységet a közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásának, művelődésre
szerveződő
közösségek
tevékenységének, a lakosság
életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása, kulturális programok, kiadványok
szervezése támogatása, a
lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a

művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése érdekében végzi.
Egyesületünk az elmúlt
időszakban többször nyújtott szociális segítséget a
rászoruló lakosoknak a Család és gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével közösen.
Továbbra is szeretnénk ezt a
jó kapcsolatot ápolni.
Mivel egyesületünk önálló
anyagi forrással nem rendel-

109180010000011582640007
Minden segítséget előre is
köszönünk.
Kapcsolattartónk
elérhetősége:
Márkusné Nagy Éva
06 70 7730790
e-mail:
markusek25@gmail.com

Az első Halloween partink. A
résztvevők nagyon jól érezték
magukat. Köszönjük szépen az
Őszikék nyugdíjas egyesület
tagjainak is a részvételt

A falunapot kézműves, kreatív
sátorral gazdagítottuk
a gyerekek nagy örömére

A képen még a régi logóval. Ma
már Nyírbogdányi Kaleidoszkóp
egyesület néven vagyunk mindenki számára elérhetőek
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Karácsonyi
csomagosztás
2020

Több alkalommal szerveztünk
sikeresen Baba - mama börzét
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Enyár, de legalább kicsit
ltelt a nyár! Eltelt a

fellélegezhettünk! Fellélegeztünk a mindennapi
maszkviselés, a mindennapi kötöttségek alól, és
végre egy picit együtt
lehettünk.

Családok, barátok, ismerősök tudtak végre beszélgetni, kikapcsolódni, lehetőségünk nyílt egy-egy közös
foci nézésére, egy-egy bográcsozásra, de legfőképp
egymásra.
Végre mi is könnyebben, a
rég megszokott módon jókat
beszélgetve egymással, és

polgártársainkkal láthattuk
el szolgálatainkat. Őszintén
szólva a korábbi rettegett,
szürke hétköznapok után
felemelő érzés volt, és még
jobban megerősített bennünket abban a hitünkben,
hogy értelme van annak, amit
teszünk a közösségünkért.
Nem csak az általános
járőri feladatainkat láttuk el,
hanem végre részt vettünk
közösségi programokban, az
Arató nap és a lovasfogatok
felvonulásának biztosításában, az augusztus 20-án megtartott falunap biztosításában,
a nyugdíjas klub által szervezett szüreti felvonuláson, és

szüreti bál visszatérő ellenőrzésében.
Munkánk során, – amely
az esetek 80 százalékában a
lakosság részére szinte nem
is látható, mivel legfőképp
este-éjszaka látjuk el szolgálatainkat –, folyamatosan
egyeztetünk az önkormányzattal, Polgármester úrral, és
közösen próbálunk küzdeni
a településünkön illegálisan
hulladékot elhelyezők ellen,
és minden egyéb más kérdésben amiben úgy gondoljuk,
hogy segítségre lehetünk.
A nyári időszak során több
alkalommal vettünk részt
közös szolgálatban az illeté-

kes rendőrőrs munkatársaival, például a 4. sz. főút zárásában egy kerékpár verseny
idején.
Talán az idén már nem lesznek nagyobb létszámot vonzó
rendezvények, de előttünk
ott az önként vállalt feladat,
hogy vigyázzunk egymásra!
A továbbiakban várjuk mindazok jelentkezését
aki szeretne egyesületünk
tagja lenni a polgarorseg
nyirbogdany2012@gmail.
com e-mail címen, vagy a
+36 30 571 2015 telefonszámon.
Vavrek László
egyesület elnöke

Nyírbogdányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Eévben is aktívan

gyesületünk 2021.

végezte munkáját a településen.

A balesetek és a viharkárok mellett a napjainkat
is megnehezítő vírus enyhítésén is dolgozott. Saját
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tulajdonú ózongenerátor
segítségével a közintézmények és egyéb helyiségek
fertőtlenítését végezték, és
végzik a mai napig szükség
és igény szerint. Ezenkívül
több mint 20 esetben riasztották az egyesület tagjait.
Ebből leggyakoribb a tűzeset, valamint a közúti baleset. A hivatásos egységek
kiérkezéséig a helyiek nyújtanak segítséget.
Az egyesület ebben az
évben is nyert pályázatokat, valamint a helyi önkormányzattól is kapott anya-

gi támogatást. Az ezekből
származó összeget eszközök vásárlására, korszerűsítésére fordították.

Mindenkinek köszönjük a
támogatást és a bizalmat.
László Lajos Dávid
elnök
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Legyen a Zene Mindenkié Közhasznú Egyesület
„A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni,
mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt és hitet
És sok-sok önzetlen
tiszta szeretetet.”
(Goethe)
A Nyírbogdányi Kaleidoszkóp
Egyesülettel szorosan együttműködve a Legyen a Zene Mindenkié Közhasznú Egyesület is tevékenyen részt
vesz a hátrányos helyzetű lakosság
megsegítésében elsősorban ruhaadományok ajándékozásával, és a közösségépítő, közösségszervező foglalkozások támogatásával.
Egyesületünk NTP-MŰV-20-0014
pályázati azonosítószámmal „Fejezd
ki magad ecsettel” című pályázatában a Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola alsó tagozatos gyermekeinek a 2020/2021-es tanévben

biztosított lehetőséget külön foglalkozásra. Köszönet érte az Emberi
Erőforrások Minisztériumának, Petró
Gergely igazgató úrnak, Nagy Zoltán
tanár úrnak és valamennyi résztvevő
gyermeknek. A Nemzeti Tehetségprogram keretében továbbra is szeretnénk ilyen foglalkozásokat és élményeket biztosítani a gyerekeknek.
Tavaly a járványhelyzet kirobbanásakor tartósélelmiszer- és tisztítószer csomagokat adtunk a munkájukat elvesztő, betegségük miatt nehéz
helyzetbe került, és az idős, egyedül
élő emberek számára.

Hulladékgyűjtő
edények kihelyezése
Önkormányzatunk annak
érdekében, hogy az utcai
szemetelést csökkentse, köztéri gyűjtőedények beszerzéséről és kihelyezéséről
döntött. Első lépésben 15 db
hulladékgyűjtő beszerzése
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történt meg, amelyeknek a
kihelyezése a település több
pontján folyamatosan történik. Kérjük a lakosságot,
hogy településünk tisztaságára és környezetünk védelmére fokozottan figyeljünk!

Több civil szervezettel ápolunk
nagyon jó viszonyt, és bár a múlt
évben erre nem volt lehetőségünk,
idén újra szeretnénk megtartani a
2019-ben hagyományteremtő szándékkal meghirdetett box napot a
Nyíregyházi Box Club Egyesület és
az „Együtt egy jobb életért” Egyesület támogatásával, idén Mikulás-Box
elnevezéssel december 6-án.
Szeretnénk, ha ezen civil szervezetek segítő szándéka elérne és megérintene valamennyi nyírbogdányi
lakost, hiszek, hiszünk az összefogás
erejében és abban, hogy a változás
csak rajtunk áll. Hiszem, hogy az
emberi segítőkészség és jószándék
átsegít mindenen, és a magam részéről úgy gondolom, hogy a szavak
helyett a tettek sokkal többet mondanak.
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánva:
Katkó Ildikó elnök

Ászok a Pályán
Egyesület
Egyesületünk életét és
munkáját is nagyban befolyásolta az elmúlt hónapok
vírushelyzete. A megszokott közösségi programok
szervezésére, lebonyolítására nem volt lehetőség, így tevékenységünk
is minimálisra csökkent.
Természetesen így sem
tétlenkedtünk és annak
érdekében, hogy a jövőben
tartandó rendezvényeinkhez megfelelő eszközökkel
rendelkezzünk pályázatokat készítettünk. Ennek
köszönhetően a Vidékfejlesztési Program keretén
belül a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett

VP6-19.2.1-67-1-17 kódszámú pályázaton belül az
Ászok a Pályán Egyesület
2021. szeptember 2-án a
326676975 számú támogatói okirat alapján 1.899.992
forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A
támogatásból sörpad garnitúrák, sátrak, üstök és
bográcsok kerültek beszerzése. Reméljük a következő hónapokban újra
szervezhetjük a szabadidő
programokat itt Nyírbogdányban is!
Mindenkinek
Békés
Karácsonyi Ünnepet és
Sikeres, Boldog Új Évet
Kíván az Ászok a Pályán
Egyesület!
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A BÉKE Nyugdíjas Egyesület
2021. évi munkájáról
2a szomorú országos
021 év elején sajnos

vírus helyzet miatt nem
tartottunk klubfoglalkozásokat, de ebben az
időszakban is fontos volt
egyesületünk tagjainak a
kapcsolattartás, így facebook csoportunkban és
telefonon tudtunk egyeztetni egymással.

Ebben az évben is igyekeztünk minden szabad lehetőséget kihasználni az Egyesület életében.
Márciusban egyesületünk
elnöke és alelnöke személyesen lepte meg a tagokat
cserepes virággal nőnap
alkalmából a vírushelyzetre
vonatkozó szabályok betartásával. Májusban Anyák
napi Istentiszteleten vettünk
részt a Református templomban. Júniusban megtartottuk
egyesületünk közgyűlését,
beszámolót a 2020-as évről.
Vezetőséget választottunk,
majd udvartakarítás után
szalonnasütéssel zártuk a
napot.
A Sion Idősek Szeretetotthonában egy közös főzésre kaptunk meghívást, mely
nagyon kellemes, jó hangu-
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latú délután volt. Júliusban
szintén a Sion által szervezett Hajdúnánási fürdőzésen
voltunk. Saját szervezésben
Hajdúszoboszlóra látogattunk 5 napra 6 klubtag részvételével.
Július 17-én „Szeretetnap”-ot tartottunk meghívott
vendégekkel, Polgármester úr, Jegyző úr, Képviselő
testület valamennyi tagja,
Tiszteletes Asszony, Községi könyvtár vezetője, Néptáncos pár, Sion és Kótaj
Idősek otthonának klubtagjai, valamint az Őszikék
Egyesület részvételével. A
hangulat felejthetetlen volt
számunkra. Júliusban a Sóstói Múzeumfaluban megyei
nyugdíjas találkozón vettünk
részt. Az aratóünnepen egy
kellemes napot töltöttünk el.
Augusztusban a SION klubtagok I. féléves névnapokat
ünnepelhettük egy nagyon
jól szervezett, szuper hangulatú, kellemes meglepetésekkel teli délutánon.
Szintén augusztusban a
Béke Egyesület születésnap-névnapi kerek évfordulós klubtagok köszöntése haláleset miatt nagyon
csendes körülmények között

történt meg. Volt már ennél
sokkal vidámabb napunk is.
Baksi Tibor temetésén teljes létszámmal fejeztük ki
együttérzésünket.
Augusztus 20-át méltón
ünnepeltünk, hálaadó Ökumenikus Istentiszteleten
vettünk részt a református
templomban, majd emléktábla avatáson. Délután a
községi falunapi rendezvény
nagyon jó hangulatban telt
számunkra.
Székelyné és Baksi
Mihályné egy „meglepi”
lecsóval vendégelte meg az
Egyesület valamennyi tagját.
Szeptemberben Kisvárda
25 év lezárásának ünnepélyes találkozó meghívásának
tettünk eleget fájó szívvel
és nagy szeretettel. Voltunk
még 3 napos református
gyülekezeti kiránduláson is.
Október elsején az Idősek
Világnapja alkalmából egy
nagyon színvonalas, teltházas, jó hangulatú községi
rendezvényen köszöntöttek
minket.
Saját szervezésben emlékeztünk az Aradi vértanúkra. Egészségnapot tartottunk
meghívott vendégekkel és
Nagy Szabina előadóval, aki

az egészséges életmódról,
táplálkozásról tartott előadást, kóstolással egybekötve.
A ”Te szedd!” Országos felhíváshoz is csatlakoztunk.
Tornyospálca 35 éves születésnapjára kaptunk meghívást, melyre nagy szeretettel
mentünk el. Úgy döntött a
tagság, hogy egész évben a
megemlékezéseken a Sion
klubbal közösen vegyünk
részt és ezt követően mindenre kiterjedő, odafigyelő, gondoskodó, csodálatos megemlékezéseknek
lehettünk részesei, amit
nagyon-nagyon köszönünk.
Novemberben egészségnap keretében a demenciáról tartott előadást és filmet
vetített Turóczi Kinga, amit
követően egy játékos tesztet
töltöttünk ki.
Köszönjük, hogy minden
megszervezett programon
részt vehettünk az évben,
nagyon élveztük minden
percét!
Az év hátralévő részében
készülünk a negyedik adventi gyertyagyújtásra, melyre
szeretettel várunk a Gyártelepre minden Nyírbogdányi
lakost.
Székely Gáborné elnök
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Őszikék Nyugdíjas Egyesület
Az egyesületünk életében
a vírushelyzet miatt ez az év
csak június közepén kezdődött, de így is igyekeztünk
maximálisan kihasználni
ezt a kis időt. Már júniusban kezdtük egy sikeres
szalonnasütéssel, de nem
dőltünk hátra, hanem egy
finom nokedlis paprikás
krumpli főzéssel, hosszú
beszélgetésekkel folytattuk
a programot.
Lazításképpen Egerbe
kirándultunk, ahol megtekintettük az egri várat, tettünk egy sétát a „Város a
város alatt”, ahol sok mindent megtudtunk a vár lakóiról és életükről, a borkészítésről az idegenvezetőtől.
Pihentünk és fürdőztünk
az unokákkal a hajdúnánási
gyógyfürdőben.
Részt vettünk az aratóünnepen, ahol a kézi arató-cséplő versenyen előkelő
1. helyezést értünk el. Részt
vettünk a községi falunapi
rendezvényen, ahol nagyon
jól érezte magát a csapat.
Sikeresen rendeztük meg
augusztus 28-án a már
hagyományos szüreti felvonulást és az azt követő
bált, ami vidám, jó hangulatban telt. A szeptembert
egy nagyon kedves meghí-
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vás teljesítésével kezdtük, a
Kisvárdai Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub 25 éves
jubileumi ünnepségén vettünk részt. Nem feledkeztünk meg a Márton napról
sem, hagyományos ludaskásával ünnepeltünk.
Klubunk szívesen vett
részt a Te szedd! szemétgyűjtésen is.

Az idősek világnapját a
művelődési házban ünnepeltük, egy fergeteges
műsorral lepett meg minket
Nyírbogdány Önkormányzata.
A klubtagokkal jártunk a
Nyíregyházi Állatparkban
és a Júlia fürdőben is.

Igyekeztünk egy kis
vidámsággal,
hagyományőrzéssel feloldani a
vírusos időszakot, a bezártság utáni napokat, hónapokat közösségben, színes
programokkal töltöttük.
Varga Benjámin Lajosné
elnök
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Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Angyalosy Zsolt
képviselő
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újságpapír, folyóirat, prospektus, szórólap, katalógus, könyv, boríték, füzet,
iroda- és géppapír, papírzacskó, hullámpapír

31 Szombat

30 Péntek

29 Csütörtök

28 Szerda

27 Kedd

26 Hétfő

25 Vasárnap

24 Szombat

23 Péntek

22 Csütörtök

21 Szerda

20 Kedd

19 Hétfő

18 Vasárnap

17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

10 Szombat

9 Péntek

8 Csütörtök

7 Szerda

6 Kedd

5 Hétfő

4 Vasárnap

3 Szombat

BIOHULLADÉK:

30 Szerda

29 Kedd

28 Hétfő

DECEMBER
1 Csütörtök

PAPÍRHULLADÉK:

31 Hétfő

27 Csütörtök
28 Péntek

27 Kedd

26 Szombat

23 Szerda
24 Szombat

23 Péntek

24 Csütörtök

22 Kedd

22 Szombat
23 Vasárnap

20 Vasárnap
21 Hétfő

19 Szombat

19 Szerda
20 Csütörtök

18 Péntek

18 Kedd

21 Péntek

16 Szerda
17 Cs ütörtök

16 Vasárnap

15 Kedd

15 Szombat

17 Hétfő

13 Vasárnap
14 Hétfő

12 Szombat

12 Szerda
13 Csütörtök

11 Péntek

11 Kedd

14 Péntek

9 Szerda
10 Csütörtök

24 Hétfő

22 Csütörtök

21 Szerda

20 Kedd

19 Hétfő

18 Vasárnap

17 Szombat

16 Péntek

15 Csütörtök

14 Szerda

13 Kedd

12 Hétfő

11 Vasárnap

9 Péntek
10 Szombat

9 Kedd
10 Szerda

9 Szombat

9 Vasárnap

8 Kedd

8 Szombat
8 Csütörtök

10 Hétfő

7 Hétfő
8 Hétfő

6 Vasárnap
7 Péntek
7 Szerda

6 Csütörtök
6 Kedd
7 Vasárnap

5 Szombat

5 Szerda
5 Hétfő
6 Szombat

4 Péntek

4 Kedd
4 Vasárnap
5 Péntek

3 Csütörtök
4 Csütörtök

2 Szerda
3 Szombat

3 Szerda

3 Hétfő

2 Péntek

2 Kedd

2 Vasárnap

NOVEMBER
1 Kedd

OKTÓBER
1 Szombat

SZEPTEMBER
1 Csütörtök

AUGUSZTUS
1 Hétfő

10 Vasárnap

8 Péntek

7 Csütörtök

6 Szerda

5 Kedd

4 Hétfő

3 Vasárnap

2 Szombat

1 Péntek

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

29 Vasárnap

28 Szombat

27 Péntek

26 Csütörtök

25 Szerda

24 Kedd

23 Hétfő

22 Vasárnap

21 Szombat

20 Péntek

19 Csütörtök

18 Szerda

17 Kedd

16 Hétfő

15 Vasárnap

14 Szombat

13 Péntek

12 Csütörtök

11 Szerda

10 Kedd

9 Hétfő

8 Vasárnap

7 Szombat

6 Péntek

5 Csütörtök

4 Szerda

3 Kedd

2 Hétfő

1 Vasárnap

Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy a hulladékok gyűjtése a naptárban jelölt napokon reggel 6 órától történik. Kérjük, hogy a hulladékokat ennek megfelelően helyezzék ki elszállításra. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Karácsonyfagyűjtő akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

Hulladékért virágot akció

Lomtalanításra való bejelentkezés időszaka

Papír- és műanyaghulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás

Vegyes hulladék szállítás

24 Vasárnap
25 Hétfő

23 Szombat

23 Szerda
24 Csütörtök

23 Szerda
24 Csütörtök

22 Péntek

22 Kedd

19 Kedd

19 Szombat

23 Vasárnap

22 Kedd

22 Szombat

18 Hétfő

18 Péntek

20 Szerda

17 Vasárnap

21 Csütörtök

16 Szombat

16 Szerda
17 Csütörtök

20 Vasárnap

15 Péntek

15 Kedd

21 Hétfő

13 Szerda
14 Csütörtök

13 Vasárnap

12 Kedd

14 Hétfő

11 Hétfő

8 Péntek

8 Kedd

11 Péntek

7 Csütörtök

7 Hétfő

12 Szombat

6 Szerda

6 Vasárnap

9 Szombat

5 Kedd

5 Szombat

10 Vasárnap

4 Hétfő

4 Péntek

9 Szerda

3 Vasárnap

3 Csütörtök

10 Csütörtök

2 Szombat

2 Szerda

24 Hétfő

20 Vasárnap
21 Hétfő

19 Szombat

19 Szerda

21 Péntek

18 Péntek

18 Kedd

20 Csütörtök

16 Szerda
17 Csütörtök

16 Vasárnap

15 Kedd

15 Szombat

17 Hétfő

13 Vasárnap
14 Hétfő

14 Péntek

12 Szerda
13 Csütörtök

11 Péntek
12 Szombat

11 Kedd

9 Szerda

5 Szombat

5 Szerda

10 Csütörtök

4 Péntek

4 Kedd

9 Vasárnap

3 Csütörtök

3 Hétfő

10 Hétfő

2 Szerda

2 Vasárnap

ÁPRILIS
1 Péntek

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!

1 Kedd

Buzák Zsolt
alpolgármester
MÁRCIUS

Ismét vége felé közeledik egy esztendő, elérkezett az adventi időszak. Vágyunk a csendre, a nyugalomra,
a békességre, a szeretetre, hogy néhány napra el tudjuk feledni a hétköznapok rohanását.
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira
és sikereire. Mit is üzen nekünk a karácsony? Azt üzeni, hogy az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik
szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei
nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
Köszönet az intézményeknek, a civil szervezeteknek, hogy tevékenységeikkel színesítették községünk életét.
A jövőben is számítunk rájuk és igyekszünk működésüket, szakmai munkájukat támogatásunkkal segíteni,
hiszen jól tudjuk: egy közösség részének lenni az összetartozás hitét erősíti mindannyiunkban.
Kívánjuk mindenkinek, hogy a szeretet, a békesség tegye széppé az ünnepeket,
az új évben valósuljanak meg terveik, s családjuk körében boldogan, szeretetben éljenek.
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!

FEBRUÁR

ÉAK Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Bokréta utca 22.
Tel.: 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu, www.eakhulladek.hu

Karácsonyi köszöntô

1 Kedd

A távolság elillan, a szülőföld
táplál, őriz hűséges lelket,
a megváltás arany fonalaként
köt össze a hit és a szeretet!

JANUÁR

Arany kelyhének nyilait emeli
az égre, csillagok övén át
sugárzó-éltető erő érkezik végre,
s fénnyel dicséri az Atyát.
Együtt átélni, magasztos csendben
suhogva bontja szárnyait
a feltámadás reménye, ahogy
közös szívben kigyullad a hit.

1 Szombat

Az élet nyugtalanul vár,
felébred-e magvaiban a remény?
Kerecseny szárnyakon közeledik
és felsóhajt újra a fény!
De jó lenne Ott köztetek, látni
a boldog szemek csillogását,
némán hallgatni a harangok
köszöntését, érezni égi zúgását!

Nyírbogdány

Fény, új élet születik!

Az éjszaka hosszan nyújtózik,
a sötété napjait számolgatja,
Hold sarlóján az égi fény már
fekete fátylát foszlatja.

2022

B. Orosz István:
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Bogdányi

Ragyogó

Advent
Nyírbogdány

Nyissunk utat szíveinkben a szeretetnek…
„Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!”
Szabolcska Mihály: Adventi ének

Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselőtestülete szeretettel várja Önt és kedves
családját a nyírbogdányi adventi alkalmakra!
November 28.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Sári András
plábános úr
Római katolikus
hívek műsora

December 5.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Egri-Nyári Barnabás
baptista lelkész úr
Általános Iskola
tanulóinak
műsora

December 19.
15.00 Gyártelep
14 férőhelyes szálláshely előtti tér
A Béke Nyugdíjas Egyesület,
a Nyírbogdányi Református Egyházközség
és Nyírbogdány Község Önkormányzata
szeretettel vár minden nyírbogdányi lakost
karácsonyi rendezvényére!
Forralt borral, teával, diós és mákos bejglivel
kedveskedünk a résztvevőknek!

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA

2021. NOVEMBER

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

December 12.
12.00
Főtér Gyertyagyújtás
Szabados Viktor
parókus úr
Görögkatolikus
hívek műsora
Karácsonyi
ajándékutalványok
átadása

Program:
Ünnepi beszédet mond Lisovszki Tamás polgármester
Áhítat – Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné
református lelkész asszony
Demecseri Fúvószenekar karácsonyi koncertje
Farkas Tünde betlehemesjáték-koncertje
Nyírbogdányi Református Énekkar szolgálata
Karácsonyi ajándékutalványok átadása
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Híradó

AZ ÜNNEPSÉGEK
HELYSZÍNÉRE
KISBUSZ INDUL:
November 28. 11.45
Gyártelep Iskola

December 5. 11.45
Gyártelep Iskola

December 12. 11.45
Gyártelep Iskola

December 19. 14.30

Polgármesteri hivatal
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