íiászbemutató
Arcfestés
Kosárfonás
Ugrálóvár
Faluiáró kisvonat
Vidámpark
PÓ ilovaglás

Főzőversenyre [elentkemi a 0630/5501317 telefonszámon Jehet.
A müsorváltoztatás iogát fenntartiuk.
A rendezvény végén (vélhetően 22, órakor) gyártelepen lakók részére kisbusz indul
az Altalános Iskola elól

ÖNKORMÁNYZATI

HíREK

Tisztelt Nyírbogdányi lakosok!
Megváltozott 2013. május 1. napjától a központi orvosi
Nyírbogdány Község életében az elmúlt időszakban számos
ügyelet rendszere is, ezen időponttói Kemecse Városban
dolog történt. Egyik legfontosabb a járási rendszer felállítása
működő központi orvosi ügyelet látja el a lakosságot. Ennek
volt, településünk a kemecsei járáshoz tartozik. A központi
oka az volt, hogy a kemecsei ügyelet ingyenes az
kormányzat a járási rendszerek felállításával végső soron az
önkormányzat részére, míg a demecseriért fizetni kellett,
önkormányzatok
hatáskörét
szűkítette.
Néhány
Kemecse Városban mentőállomás, Egészségügyi Központ
gondolatban felidézném a település lakosságának
és most már felújított közút is segíti a betegellátást. A
mindazokat a fejleményeket, amelyek az önkormányzatunk
központi orvosi ügyelet elérhetősége: 42/312-104, a
működését az elmúlt években jelentősen befolyásolták.
Mentőszolgálat a 104-es hívószámmal elérhető.
Önkormányzatunk
Képviselő-Testülete
a település
2013. szeptember 1. napjától az iskolai konyha is működőképességének
megőrzésén túl, igyekszik
önkormányzati pályázati kiírás alapján - külső vállalkozó
lehetőség szerint minden fejlesztési forrást igénybe venni.
üzemeltetésébe került, két dolgozó nem kívánt a
2009.
után ez gyökeresen megváltozott, sajnos a
vállalkozóval a továbbiakban - változatlan munka és
takarékossági terveinket a 2009. június 7-én bekövetkező
bérezési feltételek mellett - együtt dolgozni, ezért az
vihar okozta károk meghiúsították. Az önkormányzat a vihar
közalkalmazotti jogviszonyuk a vonatkozó jogszabályi
okozta károk elleni védekezésre és azok helyreállítására a
előírások alapján megszűnik. A konyha kiadását hosszas
VIS MAIOR alapból csak 90%-os támogatást kapott, ezért
előkészítő munka és gazdaságossági számítások előzték
60 millió forintot kellett elkölteni saját forrásból az államtól
meg, amelyekből kiderült, hogy az önkormányzat éves
kapott támogatáson túl. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy
szinten saját forrásból mintegy 9.172.000.-Ft-ot tett hozzá a
a falu összes sérülést szenvedett házától a cserép és
működtetéshez az igénybe vett normatíván és egyéb
palatörmelék összegyűjtéséért
és elszállításáért,
bevételeken kívül. A külső vállalkozó általi üzemeltetéssei az
megsemmisítéséért a település lakosságának nem kellett
önkormányzat lényegesen gazdaságosabban tudja ezen
fizetnie, de ez a költség ingatlanonként a 90.000.-Ft-ot
feladatát ellátni. Folyamatosan munkálkodunk azon, hogy az
meghaladta és csak viszonyítási alapként írom ide, hogya
önkormányzat többlet bevételre tehessen szert, ennek egyik
településen közel 1000 háztartás van.
lehetőségét az Ipari park vállalkozók általi benépesítése
Önkormányzatunk minden mozzanatában a takarékosságot
jelentheti.
kereste, megszüntetésre kerültek a közalkalmazottak és
Az E-ON bázistelepének megépülését követően több
köztisztviselők valamennyi nem törvény által kötelezővé tett
megkeresés is érkezett az önkormányzathoz. A jelenlegi
juttatásai, sajnos a település lakossága is érezhette, mert a
legelőrehaladottabb állapotban a már többször emlegetett
nem kötelező lakossági támogatások is felfüggesztésre
biogáz előállító üzem van, amelynek ügye jelenleg már csak
kerültek.
a banki aláírásokra vár.
Megváltozott
az önkormányzatok
állam általi
Nyírbogdány Község Önkormányzatának célja a pénzügyi
finanszírozásának rendje és 2013. évtől az önkormányzat
gazdálkodás likviditásának megőrzése, folyamatosságának
által ellátott feladatokat alapul véve un. feladatfinanszírozás
biztosítása.
lépett életbe, amely kizárólag a kötelező önkormányzati
Sajnos a 2012. és a 2013. év nem a fejlesztések, hanem
feladatok ellátását biztosítja, az önként vállalt feladatok
inkább a megszorítások éve, amelyet az önkormányzat és
ellátására abban az esetben lesz lehetőség, ha az
intézményei, dolgozói, illetve a település lakossága is
önkormányzat az annak ellátásához való anyagi fedezetet
érezhetett
közvetetten
vagy közvetlen módon.
elő tudja teremteni. Ez a rendszer az önkormányzatok
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az elmúlt évek során
véleménye szerint nem biztosítja maradéktalanul az
folyamatosan romlott, azonban 2013. év már talán
önkormányzati intézmények működéséhez szükséges
forrást.
meghozza az elmúlt évek megtakarítási intézkedéseinek
eredményét. Elmondható, hogy anyagi helyzetünk stabil, de
Az önkormányzat, mivel többlet forrást nem tud bevonni az
így sem nélkülözheti a nagyon szigorú, takarékos
intézmények működtetésébe, a takarékosabb működtetés
gazdálkodást.
feltételeit meg kell, hogy találja. Nyírbogdányban végigjártuk
A Képviselő-Testület az elmúlt hat év során folyamatosan
ennek a lépcsőnek valamennyi fokozatát. A Gyermekjóléti
arra törekedett, hogy az önkormányzat működőképességét
Szolgálat társulási formában történő működtetését követően
és a lakossági közszolgáltatásokat biztosítani tudja. Ennek:
az alapfokú nevelés-oktatási
intézmény, mint az
során az önkormányzat szinte minden nem kötelező
önkormányzat legnagyobb és legtöbb önkormányzati
feladatát meg kellett szüntetni anyagi fedezet hiányában.
ráford ítást igénylő intézménye átszervezése került
Ezzel párhuzamosan a Képviselő-Testület folyamatosan
napirendre.
kereste azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek az
Az óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és oktatás
önkormányzat pénzügyi egyensúlyát megteremthetik, a
feladatát 2012. szeptember 1. napjától a Baptista
kiadásokat és a bevételek megpróbáltuk közelíteni
Szeretetszolgálat részére adta át az önkormányzat.
ö
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egymáshoz. A település működőképességének egyik
lehetséges és rendelkezésre álló eszköze az intézményi
működés átgondolt egyszerűsítése volt.
Néhány gondolatot szeretnék elmondani, a mindent
meghatározó pénzügyekről.
2009. évben indult az E-On ZRT. beruházása a 124 KW-os
bázisállomás létesítéséről. Az nyírbogdányi Ipari Park déli
sarkában megvalósuló beruházás elkészült. Megvalósítása
igen vonzó célponttá tette a nyírbogdányi Ipari Parkot, az
elmúlt időszakban több - foglalkoztatást is megvalósító vállalkozás érdeklődött a parkba való betelepülés
feltételeiről.
Előre bocsátva, hogy az önkormányzat nem került csődbe,
nincs csődhelyzet - bár ennek néhányan biztosan örültek
volna - a nehézségek ellenére az önkormányzat
gazdálkodása átgondolt és a kötelező feladataink
finanszírozása, működtetése biztosított.
2012. év végén sor került az 5.000 fő alatti települések
adósság állományának központi kormányzat által történő
átvállalására, ez tulajdonképpen egyes bankhitelek
konszolidációját
jelentette.
Nyírbogdány
község
32.500.000.-Ft támogatásban részesült. Az átvállalás a
szállítókkal, közüzemi szolgáltatókkal szemben meglévő
számlatartozások kiegyenlítésére nem vonatkozott.
A 2013. évben kialakult anyagi helyzet lehetővé tette, a még
a 2009. június 7-i viharkárból - elsősorban a lakossági
palahulladék
gyűjtéséből,
elszállításából
és
megsemmisítéséből származó - 23 millió forint saját erőből
történő megfizetésését.
Több alkalommal került a Katolikus Karitász-CaritasHungarica segítségével EU Élelmiszersegély Program
végrehajtásra, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak közreműködésével. A program célja
nyírbogdányi rászoruló családok megsegítése volt. Itt
szeretném felhívni a figyelmet, hogy csak azok kaphatnak
csomagot, akik rászorulók és a Családsegítő Szolgálatnál
vezetett listán rajta vannak.
A 2013. évi gazdálkodás biztonsága érdekében megfelelő
mértékű tartalékképzés szükséges, mely az előre nem
tervezhető, bizonytalan, kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi
hatások estén teremt egyensúlyt. Sajnos az önkormányzat
fejlesztési célok megvalósításával előre nem tervezhet,
mivel a jelenlegi pénzügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé.
Beruházás csak kizárólag pályázati támogatásból valósulhat
meg.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetés előkészítésénél
szabály, hogya következő évre jelentkező kiadások nem
haladhatják meg a várhatóan rendelkezésre álló forrásokat.
Minden eddigi évnél fontosabb, hogya
költségeink
csökkentése, a bevételek növelése érdekében folyamatosan
keresni kell az intézményhálózat és az önkormányzati
vagyon hatékonyabb működtetését szolgáló megoldásokat.
A fenti helyzet ellenére az önkormányzatnak van jövőképe.

sok közlekedő panaszát, észrevételét eredményezte,
önkormányzatunk 2013-ban önerőből soron kívül végezte el
ennek az útszakasznak a legfontosabb - lehetőségeinkhez
mért karbantartási munkálatait.
Folyamatos lakossági kéréseknek eleget téve több
gyártelepi út zúzott kővel történő ellátása történt meg a
Nyárfa és Vasút utcákon és a Domb közben.
Fontos megjegyezni, hogya közút fenntartójaként tudjuk,
hogy ezen önkormányzati utaknál nem ezek a végleges
megoldások, de jelenlegi anyagi lehetőségeink ezeknek a
munkálatoknak
az elvégzését
tették lehetővé.
Önkormányzatunk közel 2.000.000.-Ft-ot fordított ezen
útszakaszok aktuális fejújítási munkálataira. Sajnos
önkormányzati utak teljes felújítására, karbantartására
jelenleg nincs pályázati lehetőség.
Képviselő-Testületi döntés született - helyben lakók
megkeresése alapján - az Alkotmány utcát a Kéki utcával
összekötő rövid útszakasz lezárásáról a gépjárműforgalom
elől, ezen a szakaszon csak gyalogosan illetve kerékpárral
lehet szabályosan közleked ni.
Szintén a helyi lakosság írásbeli kéreime alapján került
lezárásra a Nyárfa utca - Nyírbogdányt Demecserrel
összekötő út felőli vége - ahol a nagy sebességgel közlekedő
nagyobb tömegű tehergépjárművek a már felújított út állagát
is nagy mértékben veszélyeztetik és a helyben lakók
életminőségét a nagy mennyiségű felvert porral és zajjal
rontják.
Mindkét útszakaszhoz
a szükséges közlekedési
jelzőtáblákat az önkormányzat kihelyeztette, kérjük a
lakosságot,
hogy ne rutinból és megszokásból
közlekedjenek ezeken a szakaszokon.
A helyi közúthálózat mellett a soron következő és a lakosság
széles rétegét érintő megoldásra váró probléma a település
egyes részeinek csapadékvíz elvezetése volt.
Ennek eredményeképpen pályázati forrásból, közmunka
program keretében megújult a Fő utca csapadékvíz elvezető
rendszere. A meglévő csapadékvíz elvezető árkok teljes
felújítására sor került, kicseréltük a törött, hibás
mederlapokat, azokat visszaáll ítva betonkoszorúval
rögzítettük, sorra került az átereszek kitisztítása is.
Az elkövetkezendő időszakban a Képviselő-Testület kiemelt
feladatként kezeli a csapadékvíz elvezető rendszer
felújítását és az önkormányzati saját erő függvényében ezt a
feladatát folyamatosan végezni fogja a település egész
területén. A megváltozott időjárási körülményekhez igazítjuk
és fejlesztjük a település csapadékvíz elvezető rendszerét.
Nyírbogdányt Nyírturával ezáltal Nyíregyházával összekötő
kerékpárút pályázati forrásból történő megépítésének már
előkészítő munkálatai zajlanak.

KÖZTEMETŐ
Szót kell ejtenünk települesünk életében fontos és
mostanában sokat emlegetett dolgáról és ez a köztemető.
Nyírbogdányban sajátosan alakult ki a helyi köztemetés
rendszere, az önkormányzat kötelező feladatát képező

Nagy kihívást jelent az önkormányzatnak a települést
elkerülő út karbantartása, sajnos az út igen leromlott állaga
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temetkezési feladatok ellátása a gyártelepi Önkormányzati
tulajdonú köztemetőben történik. E temető tulajdonjogát
véglegesen a 2012. évben sikerült rendezni és a temető
tulajdonjoga véslegesen az önkormányzatra szállt. A
gyártelepi temeto esetében az önkormányzat a ravatalozó
felújítását szeretné megvalósítani az elkövetkezendőkben.

.

'

.

2012-es és a 2013 -as évaközfoglalkoztatás szempontjából
igen gazdag évnek bizonyult. 2012. szeptember hónapban
szűnt me~ a 25 főt, és december 31-én a 6 főt foglalkoztató
Start Kisterségi munkaprogram.

A településen lévő temető a református és a római katolikus
egyház község tulajdonában van, azzal, hogya ravatalozó
az önkormányzat tulajdonát képezi.

2012. szeptemberétől december 31-ig 4 munkaprogramban
17 fő foglalkoztatására 4.810 ezer Ft támogatásban
részesült önkormányzatunk. A program kőztisztasáqi
feladatokról, konyhai kisegítésről szólt. Ezekben a
programokban
bér és járulék
térítésen
kívül
eszközbeszerzésre nem volt lehetőség.

A két egyházközség és önkormányzatunk 2005. december
19-én megállapodást kötött, amelyben megállapodtak arról,
hogy az egyházi tulajdonú temetőnek a fenntartását és
üzemeltetését Nyírbogdány község önkormányzata látja el.
Az átadó egyházak vállalták hogy a temető létesítményeinek
szükség szerint karbantartását, felújítását élő munka
szervezésével, lehetőségeikhez mérten anyagilag is
támogatják.

A2013-as év első negyedében csak a 2012. évről áthúzódó
téli foglalkoztatási programban dolgozhattak az aktív korúak
ellátásában részesülő ügyfelek.
Április 01-én indult 2 START munkaprogram 50 fő
foglalkoztatásával 7 és 8 hónap időtartamra. A támogatás
összege: 42.543 ezer Ft. 34.468 ezer Ft. bér és járulék,
valamint 8.075 ezer Ft anyag költség bontásában.

Az elmúlt évek során a folyamatos költségvetési
megszorítások, valamint az, hogy az önkormányzat az
egyházi tulajdonú temető fenntartására külön célzott
normatívát nem kap, valamint a tulajdonos egyházak sem
anyagi, sem élő munkaerőben nem tudtak segítséget
nyújtani.

Amunkaprogramban abelterületi utakjavítása, kátyúzása és
a belvízelvezető árkok felújítása szerepel.
Elmondhatjuk, hogy az aktív korú ellátásban részesülő
ügyfeleink közül szinte minden embert munkára tudtunk
invitálni.
Az 50 fő foglalkoztatásánál igen nagy a mozgás. Sokan
megpróbálnak
a jobb kereset
reményében
a
megyeszékhelyen, vagy külföldön munkát keresni, de
tapasztalatunk szerint a munkaviszony 1-2 hónapnál nem
hosszabb időtartamú.

Az eltelt időszakban az önkormányzat a temető fenntartását
külön me~állapodás
kertében
végezte,
amely
megállapodasban foglaltakat 2012. november 1. napi
hatállyal - a megállapodásban
foglalt lehetőség
kihasználásával - felmondta. A felmondást megelőzően a
tulajdonos egyházak képviselőit több alkalommal is
meghívtuk a Képviselő-Testület ülésére, de sajnos nem
képviseltették magukat.
A temető üzemeltetését az önkormányzat az egyházakkal
közösen, vállalkozó általi üzemeltetéssei kívánja megoldani.
Külső vállalkozó azonban nem tett ajánlatot a temető
üzemeltetésére.
Az e temetőben lévő ravatalozó épületét amely, mintegy
40.000.000.-Ft értéket képvisel a tulajdonos önkormányzat a
református egyház részére felajánlotta - önkormányzatunk
részére a református egyház részéről visszajelzes nem
érkezett. Azért a református egyház részére került
felajánlásra az épület, mert a ravatalozó építésekor a
református egyház adta az önkormányzat tulajdonába az
építési beruházáshoz szűkséqes területet, tekintettel arra,
hogy az akkori pályázati szabalyok szerint ez másképp nem
valósulhatott volna meg.
A falusi temető jövőbeni üzemeltetésénél fontos tudni, hogy
az üzemeltetés feltételeit továbbra is helyben szabjuk meg, a
temető használata nem jelenthet többlet és indokolatlan
költséget senkinek sem.

A 2013-as év II. félévére már határozatban elfogadott 6.
közfoglalkoztatású
programunk
van. 18 fő
foglalkoztatásával 3.606 ezer Ft. össze~ben. Ezek a
programok a köztisztasági feladatok ellátasáról szólnak,
bér és járulék terhek biztosításával napi 8 órás
foglalkoztatásban .

t

Tájékoztatásul közö~ük, hogya benti temető víz és csatorna
díjait, illetve temeto gondnok bérét továbbiakban is az
önkormányzat fizeti, amíg meg nem tudunk állapodni a
tulajdonos egyházakkal.

VÉOŐNŐ
Tájékoztat juk a település lakosságát, hogy 2013. augusztus
1. napjátol határozott időtartamra a Képviselő-Testület
Vensrinyákné Sinka Gabriellát nevezte ki a település
védonőjévé. A védőnő munkarendje nem változott.
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CSALÁDSEGíTŐ

ÉS GYERMEKJÓlÉTI

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a település
központjában, jól megközelíthető helyen, Nyírbogdány, Fő
út 6. szám alatt helyezkedik el. A Családsegítő Szolgálat
Nyírbogdány Község Önkormányzat fenntartásában
működik. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2011. május 1.
óta társulás keretében látja el feladatait.
A két Szolgálat szorosan együttműködve, egymást segítve
végzi mindennapi tevékenységeit.
A Családsegítő Szolgálat a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. tv. míg a
Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján látja
el feladatait.
A Családsegítő Szolgálat Nyírbogdány Község működési
területén élők számára nyújt segítséget a szociális és
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzet miatt
segítséget
igénylő személyeknek,
családoknak.
Feladatkörébe
tartozik
még a problémáikat,
krízishelyzeteket
előidéző
okok megelőzése,
megszüntetése.
A szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed, mely a
település lakosai számára térítésmentesen vehetők
igénybe. A családsegítő szolgáltatást egy fö családgondozó
látja el a településen. A kapott jelzés alapján a Szolgálat
feltérképezi Nyírbogdány területen élő családok, személyek
körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja, illetve segíti
Oket.
Feladatkörébe tartozik még:
a szociális életvezetési tanácsadás, az anyagi
nehézségekkel
küzdők számára pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz, további a szociális
szolgáltatásokhoz
való hozzájutás
megszervezése ,
a tartós munkanélküliek fiatal munkanélküliek
fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
Az. elmúlt években a Családsegítő Szolgálat rendszeres
képzési lehetőségeket kínál tartós munkanélküliek, fiatal
pályakezdő munkavállalók részére, mint pl. parkgondozó,
szociális gondozó, kőmüves, bádogos stb. Mindezt a
Munkaügyi Központon, illetve más képző intézmények által
kínálva.
A Szolgálat rendszeresen részt vesz adományosztásban,
melyet a különböző karitativ szervezetek ajánlanak fel. A
Gyermekjóléti
Szolgálattal
együttmüködve
az
adományokon
túl rendszeres
nyári szabadidős
programokat is kínál.
Balogh Tibor Polgármester Úr segítségével és a Baptista
Szeretetszolgálattal
fennálló
jó kapcsolatnak
köszönhetően, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. augusztus hónap elején a Baptista Szeretetszolgálat
által felajánlott adomány osztására került sor.
A Baptista Szeretetszolgálat Nestlé béby ételt, Nestlé

SZOLGÁLAT

barack ízű tejpépet, zöldborsót, és kukorica konzervet
adományozott a lakosság részére. 19 karton Nestlé barack
ízű tejpép és 34 zsugor béby étel kiosztására került sor. Egy
karton ban 8 db tejpép volt, egy zsugorban, pedig 6 db béby
étel volt elhelyezve.
A Nestlé béby étel és a Nestlé tejpép a három és a két éves
kor közötti gyermekek részére került kiosztásra. Ebből az
adományból 30 fő kisgyermekes család részesült. A
kukorica és zöld borsó konzervből pedig 25 család
részesü It. Az adományokat személyesen jutatták el a
családgondozók a családoknak.
Aki részesült ebből az adományból mindenki örömmel vette
át.
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat célja, hogya
településen
alapellátás keretében hozzájáruljon a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a
családban történő nevelésének elősegítéséhez. Továbbá
segítséget nyújt a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a
kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a
gyermek
családból
történő
kiemelésének
a
megelőzéséhez, a családból kiemelt gyermek családba
történő visszahelyezéséhez.
A Gyermekjóléti szolgálat összehangolja munkáját a
gyermekeket ellátó egészségügyi, nevelési, oktatási
intézményekkel.
Alapelvei: Segítséget nyújtani a gyermekek és családok
törvényben
foglalt
jogainak
és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéshez,
illetve gondoskodni
a gyermekek
és családok
veszélyeztetettségének
megelőzéséről
és
megszüntetéséről,
a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A
Szolgálat a gyermek családban történő nevelkedését segítő
ellátását
a gyermek és családja helyzetéhez,
szükségleteihez igazodóan biztosítja.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját elősegíti az észlelő- és
jelzőrendszer, mint pl. iskola, óvoda, rendőrség, védőnői
szolgálat,
egészségügyi
intézmények
stb. A
veszélyeztetettséggel kapcsolatos jelzéseket a Szolgálat
fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség
mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést
tesz.
A szolgáltatatás igénybevétele önkéntes. Az ellátás
biztosítása Nyírbogdány Község családjai, gyermekei
számára teríed ki. A feladatellátást a településen egy fő
családgondozó lálja el.
Mindkét szolgáltatás szakmai tevékenységének szemléleti
alapja
ellátottak emberi méltóságának tiszteletben
tartása,
tolerancia, megértés, türelem,
kedvesség, megbízhatóság,
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önismeret, megbecsülés, munkatársak-ellátottak
iránt.
.
A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával végzett
tevékenység a kliensek szegénysége és a társadalmi
kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok
társadalmi helyzetének javítása.
Feladatainknak keretet ad Intézményünk Alapító Okirata,
valamint a vonatkozó jogszabályok.
Munkánknak irányt ad a szociális munka Etikai kódexe.

-

Munkánkat nemre, korra, társadalmi és etnikai
hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi
irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való
tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos
megkülönböztetés
kizárásával végezzük. Szakmai
tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős
kezelését biztosítjuk.
Szabados Ildikó
JakabAnna
Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozó
Családgondozó

KÖZMŰVELŐDÉS
-

-

Könyvtárunk elind ította a .Könyvet házhoz" szolgáltatást.
Ez a szolgáltatás azoknak az otthonukhoz kötött,
mozgásukban korlátozott, beteg vagy idős olvasóknak
segít, akiknek fizikai állapotuk miatt személyesen nem áll
módjukban felkeresni a könyvtárat. így ők is hozzájuthatnak
azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amire
szükségük van. A szolgáltatás a 06-30-550-13-17
telefonszámon érhető el.
A .Kőnyvet házhoz" szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

Kedves Nyírbogdányi Lakosok, kedves Olvasók!
Nyírbogdány Község Könyvtára jelenleg a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola fsz. 5. számú tantermében várja a
kedves Olvasókat.
2013. szeptemberétől új könyvekkel bővül állományunk és
ismételten hozzáférhetőek a könyvtárban a következő
folyóiratok:
Kelet- Magyarország, Ifjúsági magazin, Nők Lapja,
Süni- természetismereti gyermekmagazin, Autó-motor,
Kabóca, Terefere, Csodaceruza,
Őstermelőgazdálkodók lapja, Rubicon- történelmi magazin,
Polgári Otthon-Iakberendezés és stílus

A könyvtár mindig igyekszik érdekes és változatos
programokkal színesíteni a község életét.
Minden hónapban adódik alkalom, amely kapcsán
összejöhetünk egy teadélutánra, kézműves foglalkozásra,
közös ünneplésre.
így volt ez a Magyar Kultúra Napján, farsang idején
Valentin-napon, Húsvétkor, a tavaszi olvasónapo
keretében, Anyák napján. Iskola idő alatt minden második
pénteken játszóház várta agyerekeket.
Idén nyáron is megrendezésre került az olvasótábor július
15-23-ig. 25 gyerek vett részt a játékos könyvtári
programokon.

Reméljük, hogy mindenki talál a maga számára érdeklődési
körének megfelelő olvasmányt.
A könyvtárban ugyancsak szeptembertől dvd film
kölcsönzésre is van lehetőség, szeretettel várjuk a filmeket
kedvelőket is.
Évek óta működő alapszolgáltatás a könyvtárközi
kölcsönzés, amelyet beiratkozott olvasóink vehetnek
igénybe. Ezzel a szolgáltatással
az Országos
Dokumentumellátó Rendszer tagjaként minden, e körben
résztvevő könyvtár gyűjteménye az igénybevevők
rendelkezésére áll. A könyvtárközi kölcsönzés díja minden
esetben a küldő könyvtárdíjtétele.

Minden csütörtökön Szilágyi Istvánné falugazdász és Nagy
József agrárkamarai tanácsadó a könyvtárban 13 órától
várják a kedves ügyfeleket.
Találkozzunk a könyvtárban, mindenkit szeretettel várunk!

Lehetőség
van fénymásolásra,
nyomtatásra,
szkennelésre, ezek díja egységesen 20,-Ft/lap.
ro-
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Az önkormányzati közalapítvány 2011-2012 években
jelentős pályázati forrásokat tudott igénybe venni.
Ennek eredményeképpen a Művelődési Ház udvarán a
régi úttörő park területén megvalósult közösségi
rendeltetésű játszótér. Sajnálatos módon már a
második nap vandál emberek több százezer forintos
kárt okoztak a játszótéri elemek nem rendeltetésszerű
használatával, valamint a lakókörnyezetben élők
kertjének rongálásával.
BOGDÁNYI HíRADÓ 2013. / 1. sz.
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Az alapítvány a vagyon biztonság megteremtése
érdekében önkormányzati és saját forrásából az egész
volt úttörő park területét lefedő térfigyelő kamera
rendszert építettet ki. Amelyek a játszótér környezetét,
valamint a szornszédos ingatlanokat figyelik és az
eseményeket még az esti, éjszakai órákban is
felismerhetően rögzítik számítógépes rendszeren,
amely felvétel akár több hónap múlva is megtekinthető.
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TANULÁSÁÉRT

KÖZALAPíTVÁNV

A közalapítvány a Gyártelepi településrész fejlesztését
is fontos feladatnak érzi. Az alapítvány pályázatot
nyújtott be 14férőhelyes falusi szálláshely kialakítására,
amely a gyár melletti volt un. fürdő-öltöző épületében
kerül kialakításra. Az épület teljes felújításon esett át,
amely magában foglalja az épület belső új funkció
szerinti átalakítását, hőszigetelését, új nyílászárók, új
tetőszerkezet kialakítását is.
Az épületet a jövőben az alapítvány működteti, térítés
ellenében települési szálláshely lesz igénybe vehető. Az
épület elkészült. Az ünnepélyes átadása a 2013. október
5-i falunapon történik meg.
Szentpéteri Szabolcs
kuratórium elnöke

A szennyvíztisztító telep három település; Nyírbogdány,
Nyírtura, Sényő településeken csatornával összegyűjtött
szennyvizeit tisztítja meg. A telep 2001-ben került
beüzemelésre, 350m3/nap tisztító kapacitással. A telep
nagyon rövid időn belül túlterhelté vált, emiatt a tisztított
szennyvíz minősége meghaladta az engedélyezett
értékeket, bírságot kellet fizetni. 2011 évben a telepre érkező
szennyvíz napi átlag mennyisége 490 rn' volt. A
korszerűsítési, fejlesztési elképzeléseket a három tulajdonos
önkormányzat támogatta, a telep fejlesztésére szükséges
terveket a Nyírségvíz Zrt. elkészítette, az építéshez
szükséges engedélyeket beszerezte. A korszerűsítés
megvalósításához szükséges anyagi forrás előteremtésére
pályázat elkészítése és beadása történt, sajnos a pályázat
nem nyert. A megvalósításhoz szükséges pénzeszközöket
végül a Nyírségvíz Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díj
terhére megelőlegezte az üzemeltető társaság. A beruházás
költsége 82 millió Ft volt, a beruházó a Nyírségvíz Zrt. volt, a

kivitelezési munkákat a Hajdú és Tsa építőipari Kft. és a
Nyírségvíz Zrt. végezte. A fejlesztés során aszennyvízben
lévő darabos anyagok kifogására szolgáló rács, homokfogó
és a tisztítás során keletkező iszap víztelenítésére szolgáló
gépek kerültek kicserélésre, megépült egyelőülepítő
medence és egy új 565 m' térfogatú biológiai tisztítást végző
medence. A korszerűsített tisztító telep kapacitása 800 m3/
nap lett, így a jelenleg beérkező szennyvizek megtisztítása
mellett a településeken későbbi időszakban várható
fejlesztéseinek szennyvíz mennyiségeit is tudja fogadni. A
kivitelezési munkák 2013 április 15-én fejeződtek be és
megkezdődött a telep próbaüzeme mely 2013. július 15-én
sikeresen zárult. A telep működése minden tekintetben
megfelelt a tervezetteknek, a tisztított"szennyvíz kibocsátási
paraméterei jóval a határértékek alatt maradtak. A
korszerűsített telepen minden paraméter megfelel az Uniós
előírásoknak.

Új biológiai tisztító medence építése.

TELEPÜLÉSI KÖZÉLET, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb
nevén az OTÉK szabályozza. A kormányrendelet
előírásainak alkalmazása kötelező.
A csapadékvíz elvezetésének részletes szabályait az OTÉK
47. §-a tartalmazza. A (9) bekezdés éreimében a
csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és
a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát
és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A (10)
bekezdése kimondja továbbá, hogya telekről csapadékvizet
a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű
vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba
a környezetéből- a telkekről- csapadékvíz bevezetése csak
az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Természetes, hogya házunk falait védjük a ráhulló csapadék
káros hatásaitól és ereszcsatornával vesszük körül. A
legfőbb cél, hogy minél előbb, minél egyszerűbb módon és
minél kevesebb ráfordítással oldjuk meg a víz elvezetést, ha
ez azt jelenti, hogy az ereszcsatorna vége egyszerűen az
utcára, útra lóg, akkor gyakran ezt a megoldást választjuk,
pedig nem ez a helyes.
Talán a legtöbben nem is gondolunk arra, hogy egy terület
vagy telek csapadékvíz elvezetésének is megvannak a
maga előírásai, amelyek nem engedik, hogy kedvünk
szerint, a legegyszerűbb megoldást választva, egyszerűen
az utcára engedjük folyni a vizet, eláztatva vele a ház elötti
közterületet, utat, járdát.
Az OTÉK 47. § (8) bekezdése is kötelező jelleggel előírja,
hogya telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy
kell kialakítani, hogya víz a terepen, az építményekben,
továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a
közterületen kárt (áztatást, kimosást, korróziót stb.) ne
okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
Nem szabályos tehát az a gyakorlat, hogy az ereszcsatornát
egyszerűen kivezetjük az útra, járdára, és nem gondolunk
azokra a következményekre, amelyeket így okozunk: a
járdába, utakba beszivárgó csapadékvíz tönkreteszi annak
állagát, téli hidegbén a beszivárgó víz megfagy és feltöri a
burkolatot. Továbbá síkossá teszi az utakat, járdáka és
ezáltal balesetveszélyessé válik a közlekedés.
A fentiekben leírtak szerint felhívom a Isztel Lakosság
figyelmét, hogy ha az adott utcában van rá le e óség, akkor a
kiépített szikkasztó vagy csapadékvíz e ezető árkokba
vezessük a vizet zártszelvényű veze é en és az utcai
járdaszint alatt.
Azokban az utcákban ahol ez e megoldható, ott a
csapadékvizet telken belül kell elszikkasztani, oly módon,
hogy ez a telek és a szo szédos telkek, továbbá az
építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát
ne veszélyeztesse.
Az lnqatlantulaloonosoknakazonban
vannak további
kötelességeink is, mint például a járda rendszeres seprése,
szükség szerinti locsolása vagy lemosása, télen hótól, jégtől
való megtisztítása, síkos járdafelületek síktalanítása,

Településünkön az elmúlt évek során folyamatos problémát
. okozott a helyi csapadékvíz elvezetése, ezt a problémát
csak a pályázati forrás segítségével lehet véglegesen
megoldani. Ennek ellenére az önkormányzat folyamatos
karbantartó tevékenységévei a keletkezett csapadékvíz
elvezetése megoldódni látszik.
Nyírbogdányban 2013. év folyamán közmunka program
keretében megindult a település egyes részein a
csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, felújítása. A
beruházás során sor került új és meg lévő árkok
kiburkolására.

Annak érdekében, hogy az elvégzett munka tartós és a
közmegelégedést szolgáló is legyen, néhánya lakosság
számára alapvető fontosságú közérdekű tudnivalót
szeretnénk közkincsé tenni a csapadékvíz elvezetésével és
kezelésével kapcsolatban.
A kivitelezési munkálatok végzése során több alkalommal
tapasztaltuk, hogy az ingatlanokról a lakosság a közterületen
lévő árokba illetve járdákra engedi az ingatlanon keletkező
és az épületről lefolyó csapadékvizet. Ez a kivezetés
hosszabb távon rongálja az újonnan megépült árkok
rézsűjét, oldalát, mely során a bemosódás által föld és iszap
kerül a vízelvezető árkokba, rongálja továbbá az utak
padkáját, ajárdát és annak teljes szerkezetét.
Tájékoztatom Önöket, hogyacsapadékvíz
elvezetés
szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
BOGDÁNYI HíRADÓ 2013. / 1. sz.
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járdaszakasz
melletti folyókáknak,
árkoknak,
csatornanyílásoknak, víznyelő rácsoknak a lefolyást
akadályozó anyagoktói való megtisztítása, járműbehajtó
átereszeinek karbantartása és rendszeres tisztán tartása.
Amennyiben az ingatlanok előtti árkok feltöltődnek,
például lehullott falevelekkel, vagy a bemosódás által
iszappal, földdel azt az ingatlantulajdonosnak kötelessége
kitakarítani.
Fentiek értelmében az Önök közreműködésére is
szükségünk van ahhoz, hogy útjainkat, járdáinkat
megóvjuk a csapadékvíz
káros hatásaitól: az
állagromlástól, a feifagyástói vagy a balesetveszélytől.
Kérjük, hogy a fentiek szerint gondoskodjon mindenki az
ingatlanán
keletkező
csapadékvíz
szabályos

elvezetéséről!
Gyommentesítés:
Folyamatosan gondot okoz településünkön nyan
időszakban az elhanyagolt és gondozatlan kertek, porták
kérdése.
Sajnos több olyan esetről is tudunk, amikor a
tulajdonos(ok) hanyagsága miatt nő több méteres
gyomnövény nő a telken. Tájékoztat juk a lakosságot,
hogy az allergén gyomnövények elleni védekezés
kötelező lakossági feladat, minden lakosnak kötelezően
rendbe kell tartani lakókörnyezetét, ez a fű és pázsitfélék
rendszeres nyírásából, a gyomnövények mechanikai és
vegyszeres gyomirtásából állhat.

ALLERGÉN, POLLENT SZÓRÓ GYOMNÖVÉNYEK IRTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA
bármely módón veszélyeztetik, valamint figyelembe venni
az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a
környezet és természet védelmét.
Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy
használó) ezen gyomnövények
virágbimbójának
kialakulását nem akadályozza meg, ezért az emberi
egészség veszélybe kerül (pollenszórás megtörténik),
ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyom mentesítés
elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő
eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel
el a hatóság a mulasztó költségére és részére
növényvédelmi bírságot szab ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági f~lügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (továbbiakban Eltv.) 17. § (4) bekezdése
kimondja: A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.

Egyéb, nem allergén gyomnövények elleni védekezés
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlana
- beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott belterületi földrészletet is - előtti járda, az
ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról,
tisztán tartásáról, gyommentesítéséről. Ezen szabályozás
esetében nem előkérdés a gyomnövény pollenszórása.
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelőt, hogy az
ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a
gyommentesítést, a lehullott lomb összegyűjtését és ahol
van szikkasztóárok, végezze el annak Kitakarítását is.
Kérünk rnindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a
minket körülvevő lakókörnyezetünk
90ndozását,
rendbetételét.
Szentpétert ,Szabolcs
jegyző

A jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó
kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást
kezdeni azon földhasználókkal
szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A hatósági
intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, ) nem
szükséges a sérelem - egészségkárosodás
bekövetkezése, e körben elégséges a védekezesi
kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő
megállapítása.
Egyéb, allergén gyomnövények elleni védekezés
Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a föld
használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok
más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget

9

BOGDÁNYI

HíRADÓ

2013.

II. sz.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KEMECSEI JÁRÁSI HIVATALA
Tisztelt Nyírbogdányi lakosság!

jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaságvédelmi bírságot szab ki.

A Nyírbogdány község belterületén történő illegális
hulladékégetéssel
kapcsolatban
az alábbiakról
tájékoztatom a tisztelt lakosságot:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi Lill. törvény
48. § (1) bekezdése alapján "A települési önkormányzat
képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat
esetén a környezeti zajjal összefüggő szabályozás
tekintetében a kerületi önkormányzat képviselő testülete,
egyéb környezetvédelmi előírásokkal összefüggésben a
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
módon és mértékben - illetékességi területére a más
jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben
korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási
tevékenységgel
okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása,

A levegővédelmi
követelmények
megsértéséhez
kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke:
Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve,
illetve engedély nélkül a nyírt téren történő égetése
100.0000 Ft.
A megyei kormányh ivatal járási hivatala jár el első fokon
- a nem gazdasági tevékenység keretében végzett
tevékenység okozta bűzterheléssel, és
- a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz
légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaságvédelmi hatósági ügyben.

A hulladékégetéssel

kapcsolatban abejelentésnek
tartalmaznia szükséges, hogy milyen hulladékot, milyen
mennyiségben égetnek, továbbá hogy ki /kikl végzik ezt a
tevékenységet, aminek a pontosítása után derül ki, hogy ki
az eljáró szerv.
Nagymértékű környezetszennyezés esetén lehetséges, a
Bűntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §
(1) bekezdésében meghatározott a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése büntetett megvalósulása is.

A környezethasználó köteles
a) a környezetveszélyeztető
magatartástól, illetve
környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az általa
folytatott környezetveszélyeztető magatartást, illetve a
környezetkárosítást abbahagyni;
b) akörnyezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosítás
esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni,
továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön
jogszabályban meghatározott információkat megadni.

A törvény hivatkozott szakasza szerint

A környezetkárosodásért,
illetve
a
környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező
bizonyításáigannak
az ingatlannak
a
környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés
bekövetkezésének
időpontját követő mindenkori
tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen
terheli, amelyen a környezetkárosítást,
illetve
környezetveszélyeztető magatartást folytatták.

Aki
b) engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve
hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal
más jogellenes tevékenységet végez,
(2) A bűntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,
ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a
hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra
követik el.
(4) E § alkalmazásában
a) hulladék: mindaz, amit a hulladékról szóló törvény
hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi
épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok
összetevői,
illetve élő szervezet
egyedének
veszélyeztetésére.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 4. §-a értelmében , tilos a légszennyezés,
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy levelem
tekinthető a jogalkalmazók számára kötelező
iránymutatásnak vagy állásfoglalásnak. Kizárólag
véleményemet tartalmazza, amely a jogalkalmazót
mentesíti döntése felelőssége alól.

A környezetvédelmi
hatóság a levegővédelmi
követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy .
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet része, a
jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a
mulasztás pótlására való kötelezéssei egyidejüleg, - ha

Kemecse, 2013. szeptemb~r 2.

nem
jogi
jogi
nem

Molnárné Ferkó Rita
Hivatalvezető

II
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NEMZETI VÁGTA
Hernádnémetiben 2013. augusztus 10-én
került megrendezésre a Nemzeti Vágta
borsodi előfutama.
Márton
István Úr Balogh Tibor
Polgármester Úr személyes jóbarátja, azzal
kereste meg Polgármester Urat a futamot
megelőzően, hogy ezen az előfutamon
Eszenyi Róbert által lovagolt lovat
Nyírbogdány község képviseletében
indíthassa. A Nemzeti Vágtán való részvétel
településünknek pénzébe nem került, mivel
a tulajdonos a ló és lovasa minden nevezési
és egyéb költségét állta.
Örömmel tudósítjuk, hogy a 16 indulót
felvonultató Borsodi Vágta előfutamon az
Eszenyi Róbert által lovagolt Elysse nevű ló
sikerrel szerepelt és továbbjutott a
Budapesten 2013. szeptember 21-22.
között megrendezésre került Nemzeti
Vágta versenyre.
Budapesten a Hősök terén kialakított
nemzeti vágta pályán a szeptember 21-i
szombati
napon megrendezett
4.
előfutamon
Nyírbogdány
település

Budapest-Ferencvárost követően a 2.
helyen végzett, maga mögé utasítva
Nyíregyháza, Sopron, Tiszaalpár és
Tahitótfalu képviseletében indulókat.
A vasárnapi napon öt elődöntő került
lebonyolításra,
amelynek győztesei
kerültek a döntőbe, az elődöntőkön
Nyírbogdány a 4. futamban indul és a 4.
helyen ért célba, így a döntőben való
indulás jogát már nem sikerült kivívni.
Nyírbogdány településnek és Balogh
Tibor Zoltán polgármester
úrnak
gratulálnak a Nemzeti Vágtán először
elért jó eredményért (a képen balról
jobbra haladva):
Mondok József Nemzeti Vágta társelnök,
Izsák polgármestere,
Szentes Tamás főpolgármester
helyettes Budapest főpolgármester,
Lázár Vilmos Magyar Lovas Szövetség
és a Nemzeti Vágta elnök,
Balogh Tibor Zoltán Nyírbogdány
község polgármestere,
Dr.Papcsák Ferenc polgármester Zugló,
dr. Budai
Gyula
államtitkár
Vidékfejlesztési Minisztérium.
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KÖZOKTATÁS
Nyírbogdány Község Önkormányzatának, mint az ország többi
hasonló adottságokkal rendelkező önkormányzatának a müködése
során a legjelentősebb terhet az oktatási intézménye jelentette,
hiszen általánosságban
elmondható, hogy az iskola éves
müködéséhez évente 50-55% müködési költséget az önkormányzat
saját forrásból tett hozzá. Ez a szám Nyírbogdány esetében
megközelítette évente a 100 millió forintot!
Az önkormányzat az elmúlt években folyamatosan kereste annak
lehetőségét, hogy az intézmény költségvetésének egyensúlyát
megteremtse, de ennek érdemi eredményei nem születtek, sajnos a
stagnáló lassan csökkenő gyermeklétszám mellett az intézmény
egyszerüen nem müködhet gazdaságosan.
Az önkormányzat az állam általi jogszabályi változásokat értékelve
levélben felvette a kapcsolatot első kerben a településen müködő
történelmi egyházakkal, amelyben a községi óvoda és iskola
müködtetésre történő átvételét ajánlotta fel.
Agörög-katolikus és református egyház ír,ásban tájékoztatott minket,
hogy nem kívánják a Kazinczy Ferenc Altalános Iskola, Ovoda és
Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény müködtetni, a római katolikus
egyház pedig nem is válaszolt megkeresésünkre.
Azintézmény további gazdaságos müködtetése érdekében, illik tudni
a téma iránt érdeklődőknek, hogya kezponti költségvetés egyházi
intézmény fenntartóknak kezel kétszeres normatív támogatást
biztosít az intézmény müködtetéséhez. történelmi egyházakat.
Hosszasan elhúzódó tárgyal9sok eredményeképpen 2012/2013.
tan évtől a Kazinczy Ferenc Altalános Iskola, Ovoda és alapfokú
müvészetoktatási Intézmény a Képviselő-Testület üzemeltetésre
közoktatási megállapodás alapján a Baptista Szeretetszolgálat
részére adta áto
Kritikákat természetesesen az átadást megelőző időszakban és akár
a mai napig halhatunk, jól értesült emberek a boltokban, a falu
közösségi terein több alkalommal hangoztatták
olt biztos
értesüléseiket, amelyekből most már láthatjuk, hog semmi sem
igaz, semmi sem valósult meg. Hiszen láthatjuk nem fólyik erőszokos
baptista hitoktatás, sőt semmilyen sem folyik, oz intézmény
dolgozóit nem küldték el, az igazgató és helyett se megmorodt, oz
intézmény neve sem változott.
Asajnálatos az, ~ogy a pozitív dolgok maguktól értetődnek ozok nem
kapnak a falurádióban önálló hangot. A jó dolgok természetesek,
mikor volt olyan nyírbogdánybon, hogy oz elsős gyermek ingyen
színes ceruza készletet koptak, balatani kirámlulás a jótonulók
részére, ezt sajnos az önkormányzat onyogi források hiányában nem
tudta bizto sítani o korábbi években.
Közoktatás-Kazinczy Ferenc Áltolános Iskolo és Óvodo
Kazinczy Ferenc Áltolános Iskola és Óvoda dolgozói az önkormányzat
Képviselő- Testületének megktiszönik azt a megolopozol é5
átgondolt· oz intézmény és bennük dolgozók érdekeit szem előtt
tartó • döntését, amelyben az intézmény fenntartását o Baptisto
zeretetszolg61otra ruh6zt6k.
Óvodánk gyermekkölpontú, befogadt é t~kszik I ~ek
zelllé!yis6ghek ttfias kihatlkOl1lt6s6ra. Játékos m6don neveljük
wmit gy• ...uut GII)íhaty igttzi egyéniségUket megtortva
felnőttként kellemes emberek legyenek, akik meglifzhot6ak,
szobálytortóak és tiszteletben tartják mások egyéniségét, de

It'"

ugyanakkor önállóak, határozottak, bátrak, kulturáltak.
Ebben a nevelési évben i legfontO-sabb feladatunk volt: a családi
nevelést kiegészítve, a ránk bízott gyermekek egészséges testi, lelki,
szellemi fejlődésének biztosítása, az életkori sajátosságok
tiszteletben tartásával. Gyermekeink fejlődéséhez sokféle
változatos tevékenységet biz esitettunk : (anyanyelvi nevelés, zenei
nevelés, vizuális nevelés, matematiko és környezeti nevelés,
valamint irodalom-mese-vers, szobodidős tevékenységek, amely
biztosítja számukra a testi-lelki szociáhs harmón.iát.
Kiemelt programjaink, közös élményeink, hogyományoink,
ünnepeink:
Szeptember
Azelső osztályosok mUsorral köszöntötték oz iskolai évnyitót.
Készülődés o gyermekek fogadására, visszaszoktatás, új
gyermekek folyamotos befogadása.
Évindító és csoportos szülÖ!értekezletek megtortásao
Október
- Dr. Szepesi Andrásné ismét megszervezte o szüló'k , o
nyugdíj~sok, tanítók, bevonásával, oz "őszi galéria" cokiállítást o
Pillangó csoportos gyerekek szfnvonolas mUsorávol.
- Októberben egy egész hét állt rendelkezésünkre, hogy oz
"állotok világnopjo" projektünket változatos tevékenységeken
keresztül feldolgozhossuko Agyerekeknek nogy élmény volt o
lovas kocsikázás és o Veres form megtekintéseo
November
. KöRyvtárlátogatást szerveztünk o nogycsopertosok részére.
Deumber
Téli UnnepkörUnk bevezetője az adventi készülidés volt. Aszülői
munkaközösség kezdeményezésére, o szülök is o gyerekek
részvételével minden héten meggy6jtettuk a szeretet lAngjót.
A téli ünnepkörUnk közül a Mlkul6s vár6s jtfenti az óvodás
gyermekeknek .Iegnog~.
titokzatosságot. Rengeteg vers seI,
énekkel vártuk o Mikulásf. alamennyi csoport
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megírta közös levelét "Lappföldre", amiket a közös ünnepségen fel is
olvasott a" várva várt".
Igyekeztünk
óvodánkba hozni a gyerekeknek
a kulturális
műsorokat is. Sikerült meglepetést szerezni a "karácsonyi zenés"
elííadással, amelyen részt vehettek az elsíí és második osztályos
gyerekek is.
Az óvadai kdzds karácsonyi mílsorrul a Pillangó csoportos
gyerekek készültek, ellátogattak a Sion idíísek otthonóba, ahol
saját kezűleg készített karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek az
idíís embereknek.
Gyártelepi óvodásaink karócsonyi dramatikus játékukkal és
zenés elííadásukkal fejezték ki szeretetüket családtagjaik és a
nyugdíjas klub tagjai felé.
Délután "karácsonyi
gyertyagyújtást"
szerveztünk
a szülíík
részére csoportonként,
ahol együtt, meghitt környezetben
köszöntötték a gyerekek családtagjaikat
versekkel, énekekkel.
Ezután megvendégelték
ííket, a közösen sütött mézes
süteményekkel.
Január
Téli madáretetés
Gyümölcsnap, vitaminsaláta készítése.
Február
Elbúcsúztattuk
a telet, kiűztük a birodalmából.
Farsangot
tartottunk,
ahol minden gyermek jelmezt öltött. A Katicás
gyerekek vidám mllserrul kedveskedtek óvodásainknak.
Március
Március 22. "A víz világnapja". Projekt hetet rendeztünk, ahol
változatos tevékenységek
keretében ismerkedhettek
meg a
gyerekek a víz fontosságáról.
Április
Húsvéti projekt nap a szülííkkel kezdsen. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
Május
Anyák napján, csoportonként műsorrul kedveskedtek óvodásaink
az anyukáknak és anagymamáknak.
Községünk fííterén a Családsegítíí
Szolgálat,
tehetséges
gyerekeink
kézműves alkotásaiból
kiállítást szervezett.
A
látogatók elismeréssel fogadták a kiállított alkotásokat.
Június
Színvonalas
és tartalmas
műsorokkal
búcsúzkodtak
nagycsoportosaink az óvodától.
A gyermeknapo
igyekeztünk programjainkkal
felejthetetlenné
tenni. A csiga-bigá sok rendíírautóba ülhettek, csihuhu kisvonattal
utazhattak,
jégkrémet
ehettek (a szülíík szervezték
a
programokat).
A községi óvodásainkkal
ellátogattunk
a
játszótérre, sorversenyeket,
kötélhúzó versenyt szerveztünk,
szélforgót készítettünk, fociztunk.
Kolléganíím Molnár Julianna óvodapedagógus
és munkaközösség
vezetíí, nagyfSOportos gyerekeinek feltette azt a kérdést: Mi jut
eszetekbe arról a szóról, hogy óvoda? Válaszaik: Evelin:
"Játszunk, tornaterembe megyünk, próbálunk az évzáró ra, ezt
nagyon imádom! Festünk, üveget, lerajzoljuk magunkat, feladatot
csinálunk, amit kifénymásoltok." Jázmin: "Imádlak titeket, az
óvónííimet, meg Katikát. Szeretem a zenét is, meg a dísze ket,
ahogy kirakjátok az ablakba. Szeretek itt kirakózni." Krisztián:
.Szeretek idejárni, kimegyünk a kertbe, tornaterembe, játszunk
az óvó nénivel, nag on imádlak titeket!" Henike: "Az évzárón
I

szép ruhák lesznek:
Közös beszélgetéseink
alkalmával megállapítottuk
hogy az igazi
értékelííink
az óvodás gyerekek, a maguk egyszerűségévei
és
gyermeki báju kkal.
Óvodai nevelésünk során munkatársaimmal
arra törekedtünk, hogy
nevelési céljainkat
valamennyi
gyermek nevelésében
egyéni
sajátosságaihoz mérten elérjük. Az eredmények, visszajelzések láttán
úgy érzem, hogya kitílzbtt célok nagy részét elértük. A sok munkáért
kárpótlás számunkra, hogya gyermekek örömmel jönnek az óvodába,
értelmi képességeik, készségeik fejlíídnek.
A következíí nevelési évben legfontosabb feladatunknak tekintjük a
mindennapi
nevelíímunkánk
során,
az esélyegyenlííség
megteremtését.
Hátránykompenzáció
leküzdésére
törekszünk,
továbbra is hangsúlyozzuk az óvodai nevelés fontosságát, a közös
nevelési stratégiák megtalálását.
Összefoglaló iskolánk életébííl a 20 12/2013-as tanévben
Szeretnék idézni elkészült Pedagógiai Programunk Preambulumából:
"A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb
segélyszervezete,
a Baptista Szeretetszolgálat
megalakulása óta arra
törekszik, hogy minden erejével és lehetíísége szerint segítsen a
szükségben lévííknek. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény
több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást
kap személyisége és képességei kibontakoztatásához."
Az elmúlt
tanév sikerei is bizonyítják,
hogy tanulóink
és szüleik
megtapasztalhatták
a baptista iskola nyújtotta biztonságot.
A
tanévtárónkon a kedves jelenlévíí szülíík és vendégek mindezekrííl
még inkább meggyíízíídhettek,
hiszen hallhatták a
Baptista
Szeretetszolgálat elnök ura, Szenczy Sándor szeretetteljes szavait, aki
megtisztelte iskolánkat közvetlen jelenlétével.
2012 szeptember I-jén a község egyetlen iskolája és óvodája új
fenntartó
működtetésével
kezdte meg munkáját.
A Baptista
Szeretetszolgálat
egész tanévben
jelen volt az intézmény
zökkeníímentes
munkáját elíísegítve, a gyermekek szempontjait
elíítérbe helyezve.
A fenntartó lehetííséget biztosított az év folyamán egy fíí karbantartó
alkalmazására,
aki az óvoda és iskola folyamatos és rendszeres
javítási feladatait látja el.
Megújult földszinti mosdóinkat a lEGO nyíregyházi részlegének és a
fenntartó Szeretetszolgálatnak
köszönhetjük.
A 2012-2013-as tanévben 9 osztályba 209 tanuló járt az iskolába. 1
napközis csoportot működtettünk. A napi oktató-nevelíí munkát 18
pedagógus és 9 óraadó látta el. 87-en vették igénybe a művészeti
oktatást. 4 tanszakon, furulyán, zongorán, képzííművészeti és néptánc
foglalkozásokon tanulhattak a diákok.

Sikeres progromjoink, rendezvényeink voltak: nemzeti ünnepeink,
az adventi várakozás, a karácsonyi mílsur, Mikulásnap, Farsang,
Kazinczy-hét,
Gyermek Nap, osztály kirándulások
és még
sorolhatnám. Mindezek a gyermeki lélek gazdagítását szolgálták. A
Baptista Szeretetszolgálat
jóvoltából minden gyermek ajándékban
részesülhetett
karácsonykor, Mikuláskor pedig csomagot kapott,
valamint a Fovárosi Nagycirkuszban tdlthetett el egy feledhetetlen
napot 20 tanuló. Gyermeknapon szintén meglepetéssel igyekezett
emlékezetessé tenni az eseményt egy menta kutyás bemutatóval.

versenylehetoségek
bovítése, népszerűsítése
hagyományorzés:
élo együttműködés
kialakítása
a
bogdányi Tájházzal
Eroszak mentes, egészségtudatos
iskola címünkhöz
méltóan a sport adta örömök népszerűsítése:
családok
bevonása
kdzds egészségnapok-sportdélutánok
szervezésébe
és tartásába,
.hiciklizzünk
az
egészségünkért",
gyalogtúrák a "határba", sátortábor
szervezése jövo nyárra (pályázatokból
felszerelések
beszerzése
pl.:
sátrak,
hálózsákok,
túrafel szerelé sek ... )
Tájak-Korok-Hímzések
- kézimunka szakkör indítása:
kötés-horgolá s-hímzé s
Ökoiskola címünk megújítása - új pályázat írása szelektív hulladékgyűjtés
Regisztrált tehetségpontból
Minosített tehetségponttá
válás-új pályázat
"Mi fáj, gyere, mesélj, Mondj el mindent tolem ne
félj ..... " beszéigetos
lélekmentfís
délutánok
szervezése,
tanulóink
problémáinak
feltárására,
megoldási lehetoségek keresésére.
Tehetséggondozásversenyeken elért eredményeink. Sok tanulónk
megismerte a felkészülés nehézségét, megtapasztalta
a versengés
izgaimát, és azt, hogya jó eredményhez a kitartó munka mellett
nagy tudás és szorgalom kell. A tanév során kiemelkedo
helyezéseket értek el tanulóink aRISZ és más megyei, országos
tanulmányi valamint sport versenyeken.
A kiválóságoknak
a
tanévzárón
jutalomkönyvvel
gratulált az iskola tantestülete.
Eredményeikhez,
teljesítményeikhez
még egyszer gratulálunk.
Köszönet és elismerés illeti meg ezért a lelki ismeretes felkészíto
tanárkollégákat is.
Igyekszünk ezeket a verseny lehetoségeket kihasználni az iskola
kiváló tanulóinak bemutatására.
Az idén két versenyt is nálunk
szervezett
az iskola szövetség:
a Kazinczyról elnevezett
Szépkiejtési Versenyt és a Számítástechnikai Versenyt.

Eredményes munkánkat évrol évre jól megalapozza az
óvoda elokészíto
tevékenysége,
a gyermekek
egészségét
szolgálják a védonoi és iskolaorvosi szűrovizsgálatok,
a helyben
folyó gyógypedagógusi és logopédiai foglalkozások.
Színesebbé
tették mindennapjainkat
a művészeti
oktatásban résztvevo tanulók, akik állandó szereplff
voltak rendezvényeinknek.
Nyíregyházán,
két
kiállításon is bemutatkoztak grafikus tanulóink ill. kdzds
versmondó délutánt szerveztünk az erre vállalkozók
részére.
A 8. osztály számára
elokészítot tartottunk,
esélyeiket.

matematika és magyar felvételi
ezzel is segítve a továbbtanulási

Sport versenyek:
Hagyományosan részt vettünk a diákolimpia versenyein, ahol
atlétikában és labdarúgásban kiemelkedden szerepeltünk.
Októberben iskolánk rendezte a nagykörzeti egyéni atlétika
döntot.
Eredmények:
~Goller
Klaudia 8.0 , 80m és távolugrás
Jónás Sarolta 7.0, 60m és távolugrás
Sinka Norbert 7.0 ,60m
2.hely: Tóth Tibor 6.0 ,60m
Mezo Gábor 8.0, súlylökés
3.hely: Nagy Nóra Vivien 8.0 , 800m
Tóth Vivien 8.0 , súlylökés
Összel megkezdíídtek a csoport mérkfízések labdarúgó
sportágban, melyek az áprilisi nagykörzeti döntokkel zárultak.
1.,11.,111korcsoportban indultunk. A legsikeresebben
a
legkisebbek szerepeltek, akik ezüst érmesek lettek.
Májusban újra az atlétika volt a foszereplo. II gyerek szerepelt a
megyei_diákolimpia döntojében.

A tanulói
szabad ido szervezésének
keretében
beindítottuk az íjászkodást amit egy lelkes apuka Pór
Attila szabadidejében tartott az érdeklodo gyerekeknek.
Ezt a terül tet fejleszteni szeret énk a jövoben, keressük
a versenylehetoségeket
is.
Karácsonykor
mi is bekapcsolódtunk
aciposdoboz
akcióba. Alsós gyermekeink fogyatékkal élo gyerekeket
látogatta meg, ajándékkal és ve sekkel kedveskedve az
Adventi várakozás idoszakában.
Az együtt éneklés örömét is megtapasztalhottuk
pedagógusok, tanulók A mi dalunk éneklésével.

szülok,

Elképzeléseink,
terveink az elottünk álló tanév szabadidos
tevékenységeire:
az íjászkodás és hozzá kapcsolódó tevékenységek,
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ajándékkönyvvel zárhotta o tanévet.
A tehetséggondozás
mellett sokat dolgozunk halmozottan
hátrányos tanulóink hátránykompenzálásán.
Pedagógusaink
o
tanulókra
személyre
szabott fejlesztési
terveket
készítve
térképezik
fel o gyermekek fejlesztésre
váró képességeit.
Igyekszünk
minél nagyobb
számban
bevonni
őket o
müvészetoktatásba,
és a szakköri foglalkozásokbo, hiszen minden
gyermek tehetséges valamiben. Szeretnénk, ho minden tanulónk
megtalálná
érdeklődése
és sikere forrásának
lehetőségét

Eredmények:
2.hely: Goller Klaudia 8.0 ,100m és
ORSZÁGOS DÖNTŐN 13. hely 100 m-en
4.hely: Mező Gábor 8.0, súlylökés
5.hely: Tóth Tibor 6.0, 60m
6.hely: Nagy Nóra Vivien 8.0 ,300m
8.hely: Jónás Sorolta 7.0, 60m
Csoportban 13 tusa 16.helyezettek lettek o II. korcsoportos
lányok: lengyel Vanda 4.0
Kovács Kinga 4.0
Csengeri Dorottya 4.0
Tóth Krisztina 4.0
Poór Uli 4.0 és
lukács Vanda 3.0
A fent leírtak alapján látható, hogy évek óta oz atlétikával és o
labdarúgással kiemelkedően és eredményesen foglalkozunk.
Ebben o tanévben csatlakozott egy 3. sportág is, o kosárlabda.
Ezt o fenntartó Baptista Szeretetszolgálat
indította el.
Robotika tehetségmühely
eredményei:
2013. március 2-án robotprogramozóink
három robottol vettek
részt oz országos 6. Kecskemét Open Sumo lego robotversenyen,
ahol kiemelkedőösszteljesítménnyel
o 2., 3., és o 4. helyen zártuk o
versenyt.
Bécsben 2013.
március 23-24-én
Robotchallenge2013.
Itt 3 robottol
robotunk o legjobb 8 közé jutott.
2013. április 27-én Kecskeméten
Csapotverseny 3. helyén végzünk

került megrendezésre
szerepeltünk,
amiből

o IV Robotprogramozó

intézményünk által nyújtott segítségekben. Folyamatos tonáraink
kutakodása oz új igények feltárására diákjaink körében.
A szeretetszolgálat
adományainak
köszönhetően
oz elmúlt
tanévben tanulóink többször juthattak ajándékba kopott ruhához
és élelmiszerhez.
Az idei tanévben is több sikeres pályázaton vettünk részt.
A meghirdetett
alma és tej programra is pályázat során
kapcsolódtunk be, így tanulóinkat minden nap hozzá segítettük oz
egészséges táplálkozáshoz.

o
két

Országos

2013. május 25-én Hajdúböszörményben
megrendezett
Robotolimpia 2013 versenyen akadályfutásban
1. helyezést,
robotszumóban
1. helyezést, valamint síkfutásbon II. helyezést
értünk et így oz összetett verseny aranyérmesei is mi lettünk.

Iskolánk több pályázotot is benyújtott amivel eszközállományunkat
bővíthettük, korszerüsítettük. Az integrációs pályázat keretében az
alábbi eszközöket vásároltuk:
10 db kerékpár teljes felszereléssel
- ezt már
kirándulások alkalmával használatba vehetik tanulóink
játékok, könyvek
tornacipők, sport eszközök-labdák, trambulin,
szekrények

2013. április 13-án o Nyíregyházi Főiskolán léerült megrendezésre o
Magyar Ifjúsági Robot Kupa. A döntőben intézményünk csapato
kiemelkedő eredménnyel oz első helyen végzett.
A sikeres szereplés
jutalma, hogy iskolánk programozói
képviselhették hazánkat o RoboCup2013 vi ágversenyen, melynek
helyszíne oz idén Eindhoven volt.
A menekítésben
elért első helyezés mellett versenyzőink két
különdíjban is részesültek,
ugyanis megkaptuk kategóriánk
legjobb prezentációs munkájáért járó oklevelet, valamint o Magyar
Ifjúsági Robot Kupán részt vevő csapatok közül o Szabolcs-SzatmárBereg megye által felajánlott különdíjat is programozóink vehették
át, melyet o Szabolcs-Szatmár
Bereg m~gyei Kormányhivatal
vezetője Dr. Vinn . yőző adott.
Csopotunk most második alkalommal
hazánkat világversenyen képviselje.

Si eresen pályáztunk o Nemzeti Tehetségprogram
pályázatán,
ahol meglévő robotika tehetségmühelyünk
1.900.000.-ft
támogatást nyert el. Szintén o robotikások eszközállományát
tudtuk növeini o MOl Tehetségtámogató
Programja során elnyert
250.000 ft-al. Ennek köszönhetően Franciaországból rendelhettek o
sikeres versenyzéshez nélkülözhetetlen eszkezdket.
Az idén o szeretetszolgálat
pályázotának
köszönhetően
25
tanulónk Erzsébet táborban gazdagíthotta
nyári élményeit
o
Balaton mellett két nevelőnk kíséretében.
Gratulálunk tanulóinknak o jó eredményekért,
o szorgalomért, o
kitartásért.
Kívánunk kellemes, pih~ntető nyári szünetet o
2013/20 14-es tanév kezdetéig!

szerezte meg o jogot, hogy

RoboCup2013 világverseny Eindhoven: 2013.06.27-30 IV.hely
Tanulmányi jó eredményekben
is bővelkedhettünk,
hiszen sok
lelkes tanuló célja o kitünő tanulmányi eredmény elérése. Ezt a
nemes célt húsz diáknak sikerült teljesítenie és 12 jeles tanuló is
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Szilágyiné Sinka Zsuzsanna
iskola igazgató
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