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A központi orvosi ügyeletről

hátránya:
 a
központi
ügyelet
fenntartása
az
önkormányzatnak pénzbe kerül
 nincs a településen ügyeletes patika, ezért
Nyíregyházára vagy Kisvárdára kell a
betegnek utaznia
 ha súlyos eset van, akkor nagy lehet egyes
eseteknél az időveszteség, amíg kiér a
mentő Nyíregyházáról, és beviszi a beteget
Nyíregyházára.

A képviselő-testület 2009. február 18-i ülésén
döntött a központi ügyeleti rendszer további
működtetésének
formájáról,
e
szerint
Nyírbogdány község lakosai 2009. június 1.
napjától a Nyíregyháza városban megszervezett központi orvosi ügyeleti ellátást
vehetik igénybe.
A döntéssel kapcsolatosan elterjedtek a
településen olyan információk, amelyek nem a
valós helyzeten alapulnak, és alkalmasak a
település lakosságának félretájékoztatására.
Felhívom a település lakosainak a figyelmét,
hogy a községet érintő kérdésekben a
polgármester és a jegyző ad hiteles és
felelősségteljes tájékoztatást.
Elöljáróban el kell mondani, a képviselőtestület megalapozott – a község lakosainak
érdekeit képviselő - döntést hozott, mivel
mindkét ellátási hely előnyeit és hátrányait
mérlegelve hozta meg a település lakosságának előnyös döntését.

A nyíregyházi ügyelet
előnyei:
 helyben van a patika, a gyógyszer kiváltása
külön utazást nem igényel
 az ügyeletben három orvos ügyel, van külön
egy gyerekorvos, egy kijáró orvos és egy
felnőttorvos
 a súlyos esetnél is azonnal el tudják látni a
beteget, a mentőre várni nem kell, és nem
kell szállítani a beteget
 Nyíregyháza irányába kedvezőbbek a tömegközlekedési lehetőségek, a központi ügyeleti
ellátást követő szakrendelések teljes köre
Nyíregyházán található, ezáltal a lakosság
egy helyen – további utazás igénybevétele
nélkül - veheti igénybe a szükséges
egészségügyi szakellátást
 az OEP finanszírozása teljes, ezért az
önkormányzatnak pénzbe nem kerül.

Előzmények:
A helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott kötelezettsége az egészségügyi
alapellátás megszervezése, e körbe tartozik a
központi ügyeletben való részvétel is, amelyet
az önkormányzatok általában társulásos
rendszerben látnak el.
Jelenlegi állapot szerint Demecser város székhely településsel együtt hat település
közösen látja el ezt a feladatot. Nyírbogdány
község éves szinten 933.300.-ft (300.ft/lakos/év) összeggel járul hozzá a társulás
működéséhez.
A képviselő-testület ülésén részt vett Dr. Mező
Zsigmond háziorvos, aki szakmai szempontok
szerint tájékoztatta a testületet, a döntési
helyzet megkönnyítése érdekében a két feladat
ellátási hely előnyeit illetve hátrányait is
megosztotta a testülettel.
Demecser
városban
központi ügyelet

hátrányai:
 mivel a központi ügyeleti körzet nagy,
vélhetően több a várakozási idő, amíg az
orvos kiér.
 18 és 19 óra között nincs kijáró orvos, de a
gyakorlatban ez nem okoz problémát.
A beérkezett hívásokat egy diszpécser fogadja,
aki magas fokon erre a munkára van
felkészítve és ő dönti el, hogy milyen ellátást
küld ki a beteghez, de a gyakorlat az, hogy
mindig az eset súlyosságához mérten egy
fokkal magasabb ellátást küld.

megszervezett

Az ügyelet helye a kórház főbejáratánál lévő
épületben van, egy megújult épületben látják
el a betegeket.

előnye:
 egy orvos látja el a feladatait, aki általában
rendelkezésre áll, mivel kicsi az ellátási
körzet
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A központi ügyelet további működésével
kapcsolatosan a Demecser várossal kötött
Társulási Megállapodást fel kell mondani,
ennek felmondása lehetséges 3 hónappal
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előre, a felmondás a hónap végére vonatkozik.
Ebben az esetben a kilépést követő 60 napon
belül a felek egymással elszámolnak.

Ezen belül a működési célú kiadások
összege 488.245 eFt. Ezek a kiadások
tartalmazzák az intézmények üzemeltetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket, melyek
főbb kiadási tételei a következők:
 személyi juttatásokra tervezett összeg:
199.781.000.- Ft,
 munkáltatót terhelő járulékok 63.700.000.Ft,
 dologi kiadásokra tervezett összeg (közüzemi
számlák, rendezvény költségei, telefonköltségek,
élelmiszerbeszerzés..)
116.693.000.-Ft,
 szociális kiadásokra 67.676.000.- Ft-ot lett
tervezve,
 nonprofit
szervezetek
támogatására
5.450.000.-Ft-ot hagyott jóvá a testület.

Nyíregyháza város és az ÁNTSZ intézete
részére csatlakozási szándékunk már szóban
jelzésre került, a tervezett csatlakozásnak
egyik résztvevő részéről sincs akadálya, ez
azonban csak a döntés - előkészítés
szempontjából fontos, mivel a képviselőtestület döntését követően kerül hivatalosan is
jelzésre csatlakozási szándékunk.
A csatlakozás feltétele, hogy az érintett
önkormányzatok
írásbeli
megállapodást
kössenek egymással, ezt követően kell
kezdeményezni
a
működési
engedély
módosítását,
Nyírbogdány
község
háziorvosának a központi ügyeletben való
részvételt írásban kell vállalnia, és eddigi
működési engedélye is módosításra kerül.

Felhalmozási
célú
kiadásokra
71.512.000.-Ft-ot
tervezett
az
önkormányzat. Itt főleg az előző évben
elkezdett felújítási, beruházási kiadások,
valamint az iskola felújítására tervezett
sajáterő szükséglettel számoltunk. E kiadások
között szerepel az első lakáshoz jutók
támogatása. Sajnos az önkormányzat erre a
célra az idén csak 1.000.000.- Ft-ot tervezett.

A Nyíregyházán megszervezett központi
ügyelettel kapcsolatos további kérdésekben
állunk a tisztelt lakosság rendelkezésére.
Nyírbogdány, 2009. március 4.
Balogh Tibor
polgármester

Az önkormányzati bevételek jelentős
részét képezik (37,33 %-át) a központi
költségvetésből kapott támogatások, ami évről
évre csökkenő tendenciát mutat, veszélybe
sorolva ezzel az önkormányzati kötelező
feladatellátás színvonalát. Különösen jelentős
az oktatási normatívák csökkenése.

Tájékoztató a tüdőszűrő ellátási
helyének változásáról
Tájékoztatjuk Nyírbogdány község lakosságát,
hogy a tüdőszűrő központi ellátási helye
előreláthatólag
Baktalórántházáról
átkerül
Nyíregyházára.

Az önkormányzati saját bevételek között
jelentkezik az SZJA - bevétel, iparűzésiadóbevétel, gépjárműadó - bevétel és a térítési
– díj-bevételek.
Az iparűzési - adóbevétel tervezésénél a
jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel
kellett, hogy legyen az önkormányzat, mivel
nincs arra garancia, hogy az előző évi bevételi
szint teljesülni fog.

Balogh Tibor
polgármester
Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2/2009.(III.06.)
rendeletével elfogadta az önkormányzat 2009.
évi költségvetését.
A rendelettervezet a pénzügyi bizottság
előzetes véleménye, valamint a könyvvizsgálói
vélemény alapján került tárgyalásra a
képviselő-testület elé.

A költségvetési egyensúly biztosításához
133.870.000.- Ft összegű hitel tervezésére volt
szükség. Ebből a működési célú hitel
92.484.000.-Ft, a fejlesztési célú hitel
41.386.000.-Ft.
A működési célú hitel nagysága közel azonos
az önkormányzati intézmények működtetéséhez, fenntartásához szükséges összeggel

A költségvetési kiadások és bevételek
főösszege 559.757.000-Ft.
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(84.260.000.-Ft), amit az önkormányzatnak
biztosítani kell.

birtokosaivá váltak, hanem a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulóinak
színvonalas
műsorában
is
gyönyörködhettek.

Az elmúlt évhez képest jelentős mértékben
csökkent a település önkormányzatának
forráshiánya, azonban a kötelező feladatellátás
biztosítása, az intézmények működésének
fenntartása,
biztonságos
üzemeltetése,
valamint az önkormányzat fizetőképességének
megőrzése a jövőben a legszigorúbb takarékos
gazdálkodás fenntartására kényszeríti az
önkormányzatot. A költségvetés helyzetével a
pályázati lehetőségek hatékony kihasználásával, a további megtakarításokkal az egész
költségvetési évben kiemelten foglalkozni kell.

Az árverést szervezte és irányította B. Orosz
István festőművész.
Az árverésen befolyt összeg:

399.000.- Ft

A műsorban szerepelt:

Pető Ágota
Hegyes Arianna
Jakab Andrea

Felkészítő tanár: Korponai Anna tanárnő
A festményeket az árverés előtt két hétig
tekinthették meg az érdeklődők a művelődési
ház nagytermében.

Nyírbogdány, 2009. március 4.
Balogh Tibor
polgármester

Köszönjük minden támogatónak és a
rendezvény lebonyolításában résztvevőnek,
hogy hozzájárult alapítványunk eredményes
működéséhez.

Nyírbogdány Község Tehetséges
Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány
A
közalapítvány
célja:
ösztönözze
az
embereket, azok csoportjait, közösségeit a jogi
és nem jogi személyeket Nyírbogdány község
tehetséges
gyermekei
tanulásának
elősegítésére és támogatására.
Céljai szerint kiemelten támogatja:
 tanulás költségeit,
 helyi általános iskolában a közösségi
életterek (klubok, szakkörök, stb.)
kialakítását, fejlesztését,
 helyi általános iskolában számítástechnikai,
nyelvi labor fejlesztését, sportobjektumok
kialakítását,
 sporttevékenységet, versenyeket.

Aki támogatni szeretné az alapítványt,
megteheti, ha rendelkezik adója 1%-áról.

Az alapítvány munkájáról bővebben tájékozódhatnak az érdeklődők a következő honlapon:
www.nyirbogdany.hu

Az alapítvány adószáma: 18793431-1-15
Az alapítvány számlaszáma:
68800109-10006124

Aukció a tehetséges gyermekekért
Szentpéteri Szabolcs
Kuratórium titkára

2009. február 20-án jótékonysági árverést
tartott Nyírbogdányi Székely Elek Művelődési
Ház
és
Könyvtár
nagytermében
a
Nyírbogdányi Tehetséges Gyerekekért
Alapítvány. Családias hangulatban, kellemes
légkörben találtak gazdára a neves festők és
grafikus művészek munkái.
A támogató vendégek ezen a nemes célú estén
nem csak értékes képek, remekművek

BOGDÁNYI HÍRADÓ 2009./ I. sz.

Szilágyiné Sinka
Zsuzsanna
Kuratórium elnöke

Nyírbogdány hivatalos honlapja

Településünk legfontosabb hírei megtekinthetőek honlapunkon:
www.nyirbogdany.hu
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Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Kazinczy Ferencről Elnevezett Szép
Magyar Beszéd Verseny

Farsangi mulatság az iskolában
Farsangi mulatságot szerveztünk 2009. február
13-án. Az osztályok ötletes csoportos és egyéni
jelmezekbe öltöztek. Nagyon nehéz dolga
akadt a zsűrinek a helyezések eldöntésében.

2009. február 17- én a hagyományok szerint
iskolánk megszervezte és lebonyolította a RISZ
keretében a Kazinczy Ferencről elnevezett
Szép Magyar Beszéd Versenyt.

Nem volt könnyű elbírálni azt sem, kié a
legfinomabban elkészített farsangi fánk.
Izgalmas eseményekben lehetett része minden
résztvevőnek. Értékes tombolaajándékok leltek
gazdára, valamint "szívküldi" keretében
üzenetekkel, szavazatokkal kedveskedhettek
egymásnak a jó barátok. A bál végét
"Szívkirály" és "Szívkirálynő" választása zárta.
Képek és videó felvételek rendezvényeinkről a
honlapunkon megtekinthetők.
(www.kazinczyf.extra.hu)

A vetélkedőre 12 iskola nevezett. Összesen 23
tanuló vett részt ezen a megmérettetésen és
ezen a kellemes hangulatú délutánon.
A visszajelzések szerint a versenyről mindenki
kellemes élményekkel tért haza, jövőre is
várunk minden kedves nevezőt.
Korponai Anna
versenyszervező
RISZ Német nyelvi verseny
Iskolánk az idén 4. alkalommal rendezte meg a
Rétközben a német nyelvi versenyt. Az előző
évekhez hasonlóan most is nagy érdeklődést
tapasztaltunk a verseny iránt.

Március 15-i ünnepség az
iskolában
Március 15-i ünnepségünkre
mindenkit szeretettel várunk
március 13-án pénteken 11
órakor intézményünkben.
Kirándulás Budapestre
2009. április 7-én iskolánk minden tanulója
pályázaton nyert kiránduláson fog részt venni.
Úticél: fővárosunk, a csodálatos Budapest.
Nevelőtestületünk minden tagja precízen és
szakszerűen szervezi az utazás részleteit.
Iskolánk gyermekei lázas készülődéssel várják
az indulást.

Közel 50 tanuló mérte össze a tudását. A
díjkiosztást nagy izgalommal várták a
versenyzők és felkészítő tanáraik. Nagy örömöt
okozott, hogy szinte minden iskolának sikerült
egy dobogós helyet elérnie.
Számunkra pedig az jelentett örömöt, hogy
ilyen sokan felismerik az idegen nyelv
tanulásának fontosságát, s fáradságot nem
kímélve készülnek a versenyre.
Horváth Endréné

BOGDÁNYI HÍRADÓ 2009./ I. sz.

Programunk: Néprajzi Múzeum, Millenáris
Park, Csodák Palotája és a Mosó Masa
mosodája című színi előadás megtekintése
alsó tagozatosoknak.
Az intézmény vezetősége
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Májusban az anyák napi köszöntés, a
gyermeknap, hagyományőrző tevékenységek a
faluházban, az évzáróra való felkészülés
színesíti az óvodai életünket.
Fontosabb tudnivalók a szülők részére:
A 2009/2010- s nevelési évre a beiratkozás
időpontja várhatóan március 23-tól április 3-ig
tart. Születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya bemutatása szükséges.
Akiknek gyermekei 2006. július 1. és 2007.
július 1. között születtek, kérjük keressék fel az
óvoda vezetőjét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
gyártelepi gyerekek beíratása is a községi
óvodában, ugyanebben az időben történik.
Az iskolába menő gyerekek beiratkozó szülői
értekezletén a tanító nénik adnak tájékoztatást
az iskolakezdés tudnivalóiról.
A logopédus heti egy alkalommal foglalkozik a
beszédhibás gyerekek szakszerű fejlesztésével.
Munkája akkor hatékony igazán, ha az általa
előírt feladatokat a gyermekek otthon is
rendszeresen
gyakorolják
a
szülők
segítségével.
Ezúton tájékoztatom Önöket a Házirendünkben
bekövetkezett változásról. Az élelmezésvezetővel történt egyeztetés alapján, a
főzéshez szükséges előkészületek, tervezés
megkönnyítése, gazdaságossága érdekében az
alábbiakat kérjük Önöktől:
Reggel 8 óráig jelezzék gyermekük hiányzását!
Ebben az esetben nem lesz behúzva a napi
étkezők sorába. A 8 óra utáni bejelentést nem
tudjuk elfogadni.
Ha nem jelzik a hiányzást felénk, úgy első
napos hiányzó gyerekként jelöljük, /tehát
behúzzuk/ és csak a következő napon húzzuk
ki az étkezők sorából.
Hosszas betegség, hiányzás után a szülők
előre jelezzék intézményünk felé, hogy
gyermekük melyik napon jön óvodába. A
hiányzásokat csak orvosi, ill. szülői igazolással
tekintjük igazoltnak.
A
fentiek
betartásához
kérjük
segítő
hozzáállásukat, megértésüket.
A felmerült kérdésekre az óvodavezetőtől, a
csoportban dolgozó
óvónőktől
kérjenek
segítséget.
Reméljük, hogy a továbbiakban is közösen
keressük minden gyerek sajátos titkát, és
együtt kérdezzük azt, hogyan segíthetnénk
abban, hogy önmaga lehessen.
Nyírbogdány,2009. március 3.
Simon Lászlóné

Óvodánk életéből
Hagyományainkhoz híven az idén is vidám
farsanggal búcsúztattuk el a telet. A SIONöregek otthona meghívására a Pillangó csoport
örömmel igent mondott, egy kis hangulatos,
bohókás műsorra, ami nagyon jól sikerült.
Szemet gyönyörködtető volt, ahogy a gyerekek
élvezték a közös táncot az idős bácsikkal,
nénikkel. Ajándékot vittünk, amit a dolgozók és
a lakók is örömmel fogadtak. Nagyon sok
fényképfelvételt
készítettünk,
ami
a
honlapunkon is megtekinthető lesz. Köszönetképpen sok-sok finomsággal vendégeltek meg
bennünket.
Az óvodai farsangon változatos jelmezekben a
gyermekek felszabadultan táncoltak, verseltek,
énekeltek. Köszönjük a szülők segítségét,
hozzájárulását az ünnep hangulatosabbá
tételéhez, a szakács néniknek pedig a finom
farsangi fánkot.

A Kisebbségi Önkormányzat támogatásából a
rászoruló
gyermekeknek
is
tudtunk
szemüveget készíteni.
Várjuk tehát a szép tavaszt, hogy minél többet
lehessünk a szabadban, sokat mozogjanak
gyermekeink, s hogy tevékenységeiket még
változatosabbá
tegyük,
a
következőket
szeretnénk megvalósítani.
Márciusban a” Dal Napjára”készülünk.
Gyermekdalok, népdalok, egyéni és közös
éneklésére szeretettel várjuk a szülők
jelentkezését is.
Áprilisban a szülőkkel közösen szeretnénk
húsvéti tojásokat festeni, az elkészült munkák
a csoportszobákat, az óvoda helyiségeit díszítik
majd. Közlekedés-biztonsági napon „ovizsaru”
bevonásával
juttatjuk
élményekhez
az
óvodásainkat. Tapasztalataink szerint a szülők
szívesen
betekintenek
a
mindennapi
munkánkba, ezért szervezzük idén is a nyílt
napot, ahol a szülők, gyerekek együtt
játszanak az óvónőkkel.
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EGYESÜLETEINK ÉLETÉBŐL.
„ A régi emlékek megszépítik a jelent „

élményével lettek gazdagabbak a nyírbogdányi
nyugdíjasok. Szinte lehetetlen felsorolni merre
jártak az öt év alatt.
Voltak
többek
között
Szentendrén,
Esztergomban, Egerben, Erdőbényén, Kölcsén,
Szatmárcsekén, Kassán, Munkácson, továbbá
egy-egy hetet tölthettek el Olaszországban,
Horvátországban,
Görögországban.
Az
önkormányzat és a helyi képviselők mellett
vállalkozók,
magánszemélyek
is
segítik
munkánkat. Sokan a jövedelemadó egy
százalékát ajánlják fel a klubnak. Köszönjük
mindenkinek
a támogatást.
Igyekszünk
pályázatok révén is pénzt szerezni, hogy minél
tartalmasabb
programokat
kínálhassunk
nyugdíjasainknak. A beszámoló után László
Károlyné az egyesület elnöke emléklappal
köszöntötte az alapító tagokat. A helyi
nyugdíjasok
színvonalas
műsorral
kedveskedtek a meghívott vendégeknek. S
ezután következett a disznótoros vacsora,
melyet a nyugdíjas egyesület tagjai készítették.
Az igazi meglepetés mindenki számára, Balogh
Tibor
polgármester
és
Gazda
László
országgyűlési képviselő zsúrkocsin betolt
hatalmas gyönyörű szép szülinapi tortája volt,
s meggyújtották rajta a tűzijátékot. A
polgármester úrnak a meglepetésért, a
figyelmességért a szép gesztusért az Őszikék
Nyugdíjas Egyesület háláját és köszönetét
fejezi ki. A torta elfogyasztása után, melyből
mind a 160 főnek jutott, kezdődött a
fergeteges táncmulatság.
Aki az Őszikék Nyugdíjas Egyesületről többet
szeretne megtudni, nézze meg honlapunkat.

Az ötödik szülinapját ünnepelte 2009. 02. 07én a nyírbogdányi Őszikék Nyugdíjas
Egyesület. A helyi általános iskolában szépen
feldíszített tornaterem várta az ünnepelteket és
a meghívott vendégeket. Vendégek is voltak
ugyan s szép számmal, hiszen jó kapcsolatokat
ápolnak a nyírbogdányi nyugdíjasok a FelsőTisza mentén élő kordásokkal, így a
születésnapi rendezvényre jöttek többek között
Záhonyból,
Eperjeskéről,
Kisvárdából,
Mándokról, Fényeslitkéről, Tiszaszentmártonból, sőt még egy Csongrádi klub is
képviseltette magát. Az ünnepség résztvevőit
köszöntötte Horváth László a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének
elnöke, Balogh Tibor polgármester, majd
László
Károlyné
az
egyesület
elnöke
elevenítette fel az elmúlt öt évet. Mint
elmondta 2003 decemberében vetődött fel az
ötlet a nyugdíjas klub megalakítására. Az
alakuló ülésen hatvanan voltak, közülük
harmincan még most is tagjai a civil
szervezetnek. A cégbíróságon 2004. 02. 27-én
jegyezték be a nyugdíjas egyesületet, amely az
Őszikék nevet választotta. Napjainkban 52
taggal működik a civil szervezet. A közös
programok
közösségé
kovácsolták
a
nyugdíjasok csapatát. Készítettünk énekes
paródiát, létrehoztunk egy népdal együttest, a
hat tagú férfikórusunk katonadalokkal, szüreti
dalokkal készül a rendezvényekre. Elfelejtjük a
fáradalmakat amikor táncolhatunk. Az elmúlt
években többféle táncot is betanultak a
klubtagok. Volt többek kötött charleston,
pompom, bajor tánc, kánkán, készítettünk
koreográfiát a Nox együttes zenéjére is . A
fellépésekre a ruhát magunk készítjük elmondta a klub vezetője. A bálokon,
falunapokon rendszeresen ott vagyunk, s
örömmel veszünk rész a mulatozás mellett a
szervezés munkájában is. Fontos célunknak
tartjuk a hagyományok ápolását. Készítettünk
aratókoszorút, megszerveztük minden évben a
szüreti felvonulást, a farsangi mulatságot,
farsangi fánkot sütünk. Segítettünk a Bogdányi
Ferenc által létrehozott tájház anyagának
összegyűjtésében is. Mi is alapítottunk már
hagyományt, névnapi köszöntőket rendezünk,
közös disznóölést szervezünk, az unokákkal
mikulás ünnepséget tartunk. Szó volt arról,
hogy az elmúlt években nagyon sok kirándulás
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László Károlyné
Egyesület elnöke
Nyírbogdány Gyártelepi Ifjúsági Egyesület

2008
márciusában
megalakult
Ifjúsági
Egyesületünk,
melyhez
nagy segítséget
nyújtott Nyírbogdány Község Önkormányzata,
valamint Farkasné Takács Ilona a Székely Elek
Művelődési
Ház
igazgatója.
Ifjúsági
egyesületünk jelenleg 25 aktív taggal működik.
Próbálunk
mindent
megtenni
annak
érdekében, hogy egyre jobban összekovácsolódó közösséggé alakuljunk, ahol
mindenki megtalálja a helyét. Mindezt színes
programok és közösségi foglalkozások
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szervezésével valósítottuk és valósítjuk meg.
2008-ban számos rendezvényen vettünk részt,
mint például Falunap, Szüretelés a Tájházban,
közös főzés a Béke Nyugdíjas és az Ászok a
Pályán
egyesülettel.
Az
ifjúsági
klub
szervezésével
a
gyártelepi
ebédlőben
búcsúztattuk az évet, amiért szeretnénk
köszönetet
mondani
Angyalosy
Zsoltné
tiszteletes asszonynak.
A 2009-es évben számtalan programon
szeretnénk részt venni, pl.: kirándulás
Szlovákiában, Tokaji borvidék felfedezése,
községi
rendezvények,
sóstói
állatpark
megtekintése.
Tolnai Tamás
elnök
Az ÖTE működéséről
1924 óta működik Nyírbogdányban Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, ami jelenleg 12 fővel
működik. Fegyver Tamás ÖTE elnök és Molnár
Csaba parancsnok vezetésével. 2008-ban 12
műszaki
mentésnél,
30
tűzesetnél,
7
alkalommal fakidőlésnél, belvízszivattyúzásnál
17 alkalommal voltunk riaszthatóak.

Az egyesület a helyi önkormányzat anyagi
támogatásával és a pályázaton nyert
pénzösszegekből tartja fenn magát. Az
összegekből sikerült technikai felszerelést
vásárolni
(motoros
láncfűrész,
Honda
szivattyú, tömlők szerszámok, stb.) .
Egyesületünk a mai napig aktívan működik, a
tagok folyamatos továbbképzésen vesznek
részt és sajátítják el a fogásokat. A vonulást
saját gépjárművel látjuk el a község kül - és
belterületén egyaránt.
2009 tavaszán kerül megrendezésre a megyei
tűzoltóverseny, melynek Nyírbogdány fog
helyet biztosítani, amelyre nagyon sok

szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
érdeklődőket!
Káresettel, tűzesettel való észrevételeiket a
105-ös hívószámon, vagy a 06-30/3211484 Fegyver Tamás és a 06-70/528-4343
telefonszámon Molnár Csaba riasztható!
Fegyver Tamás
elnök

Molnár Csaba
parancsnok

Ászok a Pályán Egyesület
Egyesületünk idén is több szabadidős program
szervezését tervezi, melyek közül néhány már
hagyományosan, évről évre megrendezésre
kerül. Idén már túl vagyunk egy asztaliteniszbajnokságon, ami sikeres volt mind a fiatalok
mind „rutinosabb” játékosok körében. Közös
kirándulást szerveztünk a Múzeumfaluba, ahol
ki-ki megtalálta az őt leginkább érdeklő
programot, eseményt.

Az idén is szeretnénk minél több községi
rendezvényen részt venni és hozzájárulni a
település
790
éves
ünnepi
programsorozatához. Nyáron a sport és a foci kerül
előtérbe a már hagyományos kis és nagypályás
foci tornákat idén is megrendezzük. Több
kirándulást tervezünk, ahol elsősorban a
megyénk és régiónk kulturális örökségeit és
értékeit
szeretnénk
megismerni
és
megismertetni az érdeklődőkkel.
Rendezvényeinken továbbra is számítunk
településünkön működő civilszervezetekre és
mindenkire,
aki
részese
kíván
lenni
programjainknak.
Munkánkról
és
programjainkról
a
www.aszokapalyan.hu
oldalon
is
tájékozódhatnak.
Lisovszki Tamás
elnök

Nyírbogdány Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Balogh Tibor polgármester
Szerkesztőbizottság tagjai: Abán Csaba, Lisovszki Tamás, Pásztorné Hajzer Zsuzsanna, Simon Lászlóné
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