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Karácsonyi köszöntô

Tisztelt Nyírbogdányi Lakosok!

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelyek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. A
karácsony a világon mindenhol örömnap, az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Az ünnepet
az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Eredeti üzenete
valamiért az évek során kicsit elveszett, a szeretet időnként elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősíteni,
ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Hiszen ahol béke,
elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni.
Ahol egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat és emlékezünk azokra is, akik már
nincsenek velünk, vagy azon szeretteinkre, akik távol ünneplik a szent ünnepet. A karácsony fénye ugyanis
mindenhová elér. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira és
figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is
megmaradjon az izzása.
E gondolatok jegyében és a mögöttünk hagyott év végén kívánunk, magunk és az önkormányzat dolgozóinak
nevében községünk minden lakójának békés, boldog, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet.

Lisovszki Tamás
polgármester

Donkáné Szitár Emese
képviselő

Terdik Tibor
képviselő

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
Támba Borbála
képviselő

B. Orosz István:

A felkelő nap arany sugarai pajkosan
villannak a fák kusza ágbogai között,
bújtató levelek rejtekén, ősi harmatban
megtisztult madár régi fészekbe költözött.

Puha rejtek, meleg otthon, a Kárpátok
lágy ölében hallik rebbenve bús altató,
édeset álmodó gyermek arcán simogató kéz,
aggódó mosolyból fakad most a néma szó.
Századok útjain kergetett magyar szellem,
érdemelt nyugalmat az óta sem talált,
erővel szétszakított hon darabjai felhevült
akarattal óvja egybe a régi szép hazát.

Mi vagyunk a pici apró lángok, részekben
lobbanunk, de szívünkben közös a parázs,
közös a múlt a lélek, közös a fájdalom,
de holnaptól már közös a szívdobbanás.

Buzák Zsolt
alpolgármester

Angyalosy Zsolt
képviselő

Vadászi Mihály
képviselő

Új remény

A felkelő nap sugarai pajkosan villannak,
éretten duzzad-bólogat az aranykalász,
szülőföld illatú tájban, homokdombok ölén
mit a szíved óhajt, mindent megtalálsz.

Remény s akarat gyökerei kötnek csokrot,
mi rossz volt már foszlani kezd szerteszét,
kedves otthon, haza, a szemünk tükrében él.
Karácsony közeleg, fogjuk egymás kezét!

Kedves Nyírbogdányiak!
N

éhány hét és újra
magunk mögött tudhatunk egy évet! Tavaly
év végén nagyon bíztunk
abban, hogy 2022-ben újra
visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Alig telt el
néhány hét az évből, amikor
egy újabb beláthatatlan
következményekkel járó esemény történt. Nem messze
tőlünk kitört a háború! Közvetlenül csak keveset érzékeltünk belőle, de mára már
tudjuk, mindannyiunk életét
befolyásolja ez a helyzet.

A

z élet viszont nem állhat meg, dolgoznunk,
élnünk és fejlődnünk kell! A
közösség, a település előrehaladása csak akkor valósulhat meg, ha az egyének
is tenni akarnak ezért. Nyírbogdány és az itt élő emberek többsége, a Képviselő
Testület tagjai elkötelezettek

abban, hogy településünk
fejlődjön, épüljön és évről
évre pozitív változásokon
menjen keresztül. Ez viszont
csak közös akarattal, összefogással valósulhat meg,
amelyről az itt élők az idén
is bizonyságot tettek!

A

mikor az újság anyagát
gyűjtöttük össze és jöttek egymás után az írások,
a fotók, jó érzéssel töltött
el bennünket, hogy mennyi
mondanivalója van az itt
élőknek, az itt működő szervezeteknek, intézményeknek.
Példaértékű az a közösségi
élet, ami az elmúlt években kialakult. Láthatja az
olvasó, hogy a településünkön mennyi rendezvény,
program valósult meg még
így is, hogy 2022 nem egy
zökkenőmentes év volt egyikünknek sem.

A

z Önkormányzat a
lehetőségeihez mérten
és a pályázati forrásokat
kihasználva több olyan
beruházást is végrehajtott, ami az elmúlt évek
során ilyen olyan okok
miatt elmaradt. Igyekszünk
folyamatosan tájékoztatni
a lakosságot minden fontos
intézkedésről, történésről,
ami a falunkban történik. Itt
az újság lapjain is összefoglaljuk a legfontosabb történéseket és tájékoztatunk a
legfrissebb eseményekről.
Önkormányzatunk működése a körülöttünk lévő dolgok
ellenére is zavartalan. A
Bogdányi Híradóban igyekszünk bemutatni mindenkinek az elmúlt év fontosabb
pillanatait, az év végéhez
közeledve az aktualitásokat
és persze már a következő
évre vonatkozó információkat is megosztunk Önökkel!

K

edves olvasó! Advent
időszaka következik.
Ezek a hetek mindig különlegesek és igyekszünk pozitívan tekinteni az év hátralévő időszakára, amire most
még nagyobb szükség van,
mint korábban!

A

következő hetekre és a
következő évre kívánok
mindenkinek jó egészséget,
sok-sok erőt és kitartást az
ünnepekhez és a hétköznapokhoz egyaránt!
Lisovszki Tamás
polgármester

Ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a
POLGÁRMESTERI HIVATAL CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ünnepi nyitvatartási- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
az év utolsó munkanapja: 2022. december 21. (szerda) 
07.30 – 16.00
az új év első munkanapja: 2023. január 3. (kedd) 
07.30 – 16.00
Könyvtár
az év utolsó munkanapja: 2022. december 22. (csütörtök) 
07.30 – 12.00
az új év első munkanapja: 2023. január 3. (kedd) 
07.30 – 16.00
Háziorvos
az év utolsó munkanapja: 2022. december 30. (péntek) 
08.00 – 13.00
Ügyelet: Kemecse, Szent István u. 38. 42/321-104
Fogorvos
az év utolsó munkanapja: 2022. december 23. (péntek) 
08.00 – 12.00
2022. december 24. – 2023. január 1. (vasárnap) 
ZÁRVA
Gyógyszertár
az év utolsó munkanapja: 2022. december 30. (péntek) 
08.00 – 11.30
Ügyelet: Korona Gyógyszertár (Nyíregyháza) 
42/411-865
Piac
2022. december 24. (szombat) 
06.00 – 11.00
2022. december 25-28. 
ZÁRVA
2022. december 29-30. 
06.00 – 12.00
2022.december 31. – január 3. 
ZÁRVA
Lakossági hibabejelentő (0-24)
Opus Titász: +36-80/210-310
NKM Földgáz: +36-1/474-9999
Nyírség Víz: +36-42/523-600
Éak: +36-42/508-369
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának
2022. III. negyedévi gazdálkodási beszámolója

N

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

Az önkormányzat 2022. évi
költségvetési bevételeinek
közel 90%-a, a költségvetési kiadásainak 51,3%-a teljesült a III. negyedévben.
A bevételek egy részét az
önkormányzatok működési
támogatása (82.971.357 Ft),
valamint az egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülről (26.595.188
Ft), az egyéb felhalmozási
célú támogatások bevételei
(16.475.995 Ft), túlnyomó
részét pedig az önkormányzat
saját működési és közhatalmi
bevételei (187.186.447 Ft)
képezték. A teljesült kiadások
nagy részét a törvény szerinti illetmények, munkabérek
és a munkaadót terhelő járulékok, amely tartalmazza az
Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
valamint a közfoglalkoztatottak munkabérét (101.888.878
Ft). A tervezett költségvetés
alapján a dologi kiadásokból
104.64.994 Ft, a beruházási
kiadásokból 268.639.593 Ft
(49.3%), a felújítási kiadásokból pedig 50.338.523 Ft
(54,6%) összegben került teljesítésre.
A finanszírozási kiadás
3.427.103 Ft összegben teljesült, mely a 2021. év december hónapban kapott úgynevezett 2022. évi nulladik havi
finanszírozás, amely a 2022.
január hónap kiadásainak
(munkabér, működési kiadások) előfinanszírozására szolgál. A finanszírozási bevé-

telek a költségvetési beszámolóban megállapított előző
évi költségvetési maradvány
807.367.405 Ft.
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának Képviselő-testületének 16/2022.
(II.15.) határozata alapján
kiválasztotta a TOP-2.1.316-SB2-2019-00011 azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések Nyírbogdány
községben” című pályázat
kivitelezésére a Szatmárvíz
Építő Szolgáltató és Kereskedő Kft.-t. A nyertes ajánlattevővel a szerződés 2022. március 3-án megkötésre került.
A projekt összköltsége nettó
178.952.554 Ft+ 27% ÁFA.
A munkaterület átadása március hónapban megtörtént.
Az Ukrajnai testvértelepülésünknek, Nagydobronynak
500.000 Ft értékben tisztítószer és élelmiszer csomagot
vásárolt az Önkormányzat, a
2022. évi költségvetés tartalék előirányzatának terhére a
24/2022. (II.25.) önkormányzati határozata alapján.
II. negyedév

2022. április 3-án megtartották az országgyűlési képviselő-választást és az országos népszavazást, amelynek
lebonyolítására a Nemzeti
Választási Iroda 1.949.997 Ft
támogatásban részesítette a
települést, melyet a választási
feladatok megvalósításának
finanszírozására használtunk
fel.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a
61/2021.(III.21.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
módosítása alapján Húsvéti támogatásban részesültek
Nyírbogdány közigazgatási

területén életvitelszerűen tartózkodó lakosok, ingatlanonként 5.000 Ft Edenred melegétkezési utalvány formájában, 4.090.000 Ft összegben.
Az elmúlt évek településszintű virágosítási hagyományait és módját folytatva a
közterületek rendben tartásának és rendezett képének
megtartása érdekében a képviselő-testületének 29/2022.
(IV.13.) határozata alapján
Sinka Zoltánt helyi vállalkozót bízta meg a nyári virágok beszerzésével és ültetésének levezetésével bruttó
2.079.290 Ft-ért.
A Nyírbogdányi Római
Katolikus Egyházközség
részére 2.500.000 Ft államháztartáson kívüli támogatást
nyújtott az Önkormányzat a
templom felújítási munkálatainak elvégzésére. További
7 helyi civil szervezet részére került kifizetésre államháztartáson kívüli támogatás
1.400.000 Ft összegben.
A
TOP-1.1.3-15SB1-2019-00047 kódszámú
„Helyi gazdaságfejlesztése Nyírbogdányban” című
pályázat nyertes ajánlattevőjével megkötésre került a
vállalkozói szerződés 2022.
április 29-én. A Kéki utca
26/a szám alatt lévő ingatlanon a meglévő piaccsarnok
mellé egy raktárépület került
felépítésre, amelynek kivitelezésével a CLEAR BODY
Kft.-t bízta meg a Képviselőtestület, nettó 128.631.903
Ft+ 27% ÁFA-ért.
Május 1-én az Önkormányzat a gyártelepi sportpályán
megszervezte a Majálisi rendezvényt, ahol fellépett Erdélyi Csilla & Úr Viktor, az
AK26, valamint este a KOZMIX zenekar tartott 90 perces előadást. A rendezvény

összköltsége 2.839.685 Ft
volt.
A községet Gyártelep felé
elkerülő (0158/8 hrsz-ú)
önkormányzati út nagyobb
méretű kátyúinak, úthibáinak
meleg aszfalttal történő kijavításával megbízta az Aktuál-Útépítő Iroda Kft.-t nettó
8.829.000 Ft+ 27% ÁFA- ért.
A Magyar Falu Program
– Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés –
2021 című pályázat keretein
belül 4.975.199 Ft támogatásban részesült a település,
amelyből a Fő utca 8/a 402/2
hrsz-on elhelyezkedő játszótér felújítása valósult meg. A
Képviselő- testület 26/2022.
(IV.13.) határozata alapján a HCInternational Kft.-t
választotta és bízta meg a
fejlesztési munkálatok kivitelezésével a beérkezett ajánlatok alapján bruttó 4.851.400
Ft-ért. A felújítási munkálatok során 5 db új játék került
telepítésre (játszóvár, fészekhinta, babaház paddal és asztallal, kétszemélyes rugós
játék, négyszemélyes rugósjáték), továbbá beszerzésre
került még 3 db játék (láncos
egyensúlyozó híd, kétszemélyes mérleghinta, kétüléses
hintaállvány), valamint a régi
játékok felújítása is megtörtént nettó 1.056.000 Ft+ 27%
ÁFA összegben a 2022. évi
költségvetés tartalékának
terhére. A felújított játszótér
gyermeknapon került átadásra.
A Magyar Falu Program –
Önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fejlesztése –
2021 című pályázat keretein
belül a Fő utca 8/a szám alatt
elhelyezkedő Művelődési
Ház felújítása is megtörtént.
A munkálatok elvégzésére a
képviselő-testület 11/2022.

Önkormányzati hírek
(II.07.) határozata alapján
nyertes ajánlattevőnek a Konzol-Plusz Építőipari Szolgáltató Kft.-t választotta. A
kivitelezés bruttó összköltsége 35.322.055 Ft volt, amelyből 24.999.999 Ft a támogatás terhére, míg a maradék
10.322.056 Ft a 2022. évi
költségvetés tartalékának
terhére került elszámolásra.
Továbbá bruttó 3.803.637
Ft-ért pótmunkálatok megrendelésére is szükség volt,
amely szintén a tartalék terhére valósult meg.
III. negyedév

2022. július 1-től a nem
lakossági egyetemes energiaszolgáltatásért a jogi személyiséggel rendelkező személyek már nem a rezsicsökkentett áron, hanem piaci áron
kapják a villamosenergiát és
a földgázt. A megnövekedett
energiaárak következében
az Önkormányzat közüzemi kiadásainak emelkedése
volt várható a hátralévő 6
hónapban. A július hónapra
kiszámlázott villamosenergia
díjak alapján, átlagosan közel
30%-os emelkedés figyelhető
meg, ez körülbelül 150.000
Ft-ot jelent havonta.
Az Önkormányzat átlagosan 272.358 Ft-ot fizetett
havonta a földgáz használatáért intézményeiben, amely
július 1-től közel 650.000
Ft-ra növekedett. A növekedés mértéke 138%-os, ezért
a téli hónapok közeledtével
racionalizálni kell az intézmények működését, annak
érdekében, hogy a feladatellátás finanszírozható legyen.
A tavalyi évhez hasonlóan
július közepén megszervezésre került az Erzsébet tábor
is az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítvány támogatásával, amelyre
településünk bruttó 584.200
Ft kapott.
Az elmúlt évek hagyományai szerint megrendezésre került a IX. Kézi arató

verseny a Bogdányi Tájház,
valamint Nyírbogdány Község Önkormányzata közreműködésével, amelyet az
önkormányzat 361.000 Ft-tal
támogatott.
A településen 7 db új közvilágítási lámpatest került
beszerzésre nettó 830.500 Ft
értékben, amelyek a Nyárfa u. 19. szám; Alkotmány
u. 12. szám., 18. szám, 26.,
38. szám, Kéki u. 34. szám;
Dózsa Gy. u. 2. szám; valamint Kossuth u. 26. szám
alatt kerültek felszerelésre.
Az Államalapítás ünnepén
településünkön megrendezésre került a Falunap is, amelyre az önkormányzat közel 2,5
millió Ft-ot fordított. Sajnálatos módon az időjárás közbeszólt, ezért az elmaradt programok későbbi időpontokban
kerülnek pótlásra.
A Magyar Falu Program
– Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése –
2022 című támogatás keretein belül elkészült Nyírbogdány településének digitális
temető nyilvántartó rendszere, 1.497.250 Ft összegben,
mely megkönnyíti a temető
nyilvántartások vezetését és
információt nyújt a lakosság
részére is.
Továbbá a Magyar Falu
Program – Önkormányzati
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021, valamint
az Önkormányzati járdaépítés támogatása – 2022 című
pályázatok keretein belül
elkészült az Új utcán a járda.
A kivitelezés összesen bruttó 16.213.916 Ft-ba került,
amelyből 14.999.776 Ft a
támogatás terhére, a maradék
1.214.140 Ft az önkormányzat saját költségvetésének
terhére került elszámolásra.
Az önkormányzat rendelete
alapján a tanévindító támogatások is folyósításra kerültek és szervezzük a szociális
tüzelőanyag beszerzését és
annak mihamarabbi kiosztását.

Bogdányi Hiradó
Az előző években elnyert
folyamatban lévő pályázatok is befejezésre kerültek,
melyek nagyrészben járdaépítések, de megvalósult a
Gyár utca részbeni felújítása
is.
Átadásra került a Gyártelepi belvízelvezető rendszer
rekonstrukciója és a piacon
megépült a raktárcsarnok is.
Elkészült a település Helyi
Építési Szabályzata és szabályozási tervei, melyeket
lakossági fórumok keretében
ismerhettek meg és véleményezhettek, illetőleg ezekkel egyidejűleg a közmeghallgatások is megtartásra
kerültek, ahol előremutató
elképzelések is felvetődtek.
Reményeink szerint a rendelet elfogadására ebben az
évben sor kerül.
A képviselő-testület döntése alapján az Adventi ünnepi
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előkészületek is elkezdődtek, a hagyományoknak
megfelelően idén is a négy
vasárnap kerül megrendezésre az egyházak, nevelési
intézmények és civil szervezetek közreműködésével.
Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat
gazdálkodása
kiegyensúlyozott, feladatellátási kötelezettségének eleget tudott tenni és a korábbi
években elhatározott támogatásokat is át tudta adni
a civil szervezetek és egyházak részére, illetőleg a
fejlesztések saját forrása is
biztosított volt.
Gazdálkodásunk során
igyekeztünk olyan tartalékokat képezni, melyek a nehéz
gazdasági helyzetben is lehetővé teszik az önkormányzat
feladatellátását a lakosság
igényeinek kiszolgálását.

Tájékoztató a „Karácsonyi
Utalvány” osztási rendjéről
Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község lakosságát, hogy
a Karácsonyi szociális támogatásban részesülő háztartások részére megállapított juttatást Nyírbogdány
Község Önkormányzata

„5000 Ft értékű Élelmiszer Utalvány”
formájában biztosítja.

Az utalványok személyesen átvehetőek:
A 2022. december 11-i (vasárnap) 12.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtási ünnepséget követően, 12.30
órakor Gyártelepen kezdődik az utalványok kiosztása a
14 férőhelyes szálláshely előtti téren, azt követően 13.30
órakor a Községi Piac terén kerülnek kiosztásra az utalványok 14.30 óráig.
(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 2022. szeptember 30-i állapot szerint,
– Nyírbogdány településen bejelentett állandó lakóhel�lyel rendelkezik és életvitelszerűen ott is él.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni az ingatlanjukat megillető utalványt, ők 2022. december 12. (hétfő) –
2023. január 31-ig (kedd) hivatali ügyfélfogadási időben
a Polgármesteri Hivatalban vehetik át az utalványokat a
fenti feltételek igazolása után.
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Szociális hatósági hatáskörhöz
tartozó feladatellátások:

1. Települési lakhatási
támogatás:

Rendeletünk alapján lakhatás elősegítése érdekében,
lakhatási támogatást nyújthat a szociális és egészségügyi bizottság. Lakhatási
támogatás összege: 3000 Ft/
hó, mely támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással
történik. 2022. szeptember
31. napjáig 66 db kérelem
került benyújtásra, és elbírálásra, amelyből 57 db megállapításra, 9 db elutasításra,
1 támogatás megszüntetésre
került az ügyfél kérelmére.

tében, amelyre vonatkozóan a rendkívüli települési
támogatást kéri és nyilatkozatát mellékelt dokumentumokkal is igazolja. A támogatást pénzbeli
vagy természetbeni formában nyújthatja a bizottság,
amennyiben a kérelmező
minden feltételnek megfelelt. A fent jelölt időszakig
65 kérelem érkezett, ebből
26 kérelem megállapításra,
míg 39 kérelem elutasításra került. A fenti időszakig
összesen 450 000 Ft került
kifizetésre rendkívüli települési támogatás céljából,
amelyből 185 000 Ft természetbeni, fa tüzelő támogatás formájában, 265 000 Ft
pedig készpénz formájában
került kifizetésre.

3. Temetési segély:

2. Rendkívüli települési
támogatás:

Rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező
jogosult, akinek jövedelme
a rendeletben meghatározott összeghatárokat nem
lépi túl, a kérelem nyomtatványt teljes egészében,
hiánytalanul kitölti, illetve
nyilatkozik a vele közös
háztartásban élő személyekről, azok jövedelméről,
valamint nyilatkozik, hogy
milyen rendkívüli élethelyzet következett be az éle-

A fenti időszakban 2 kérelem érkezett, amelyből 2
megállapításra került, így
összesen, 40 000 Ft került
kifizetésre temetési segély
formájában.

2022. évben a fent jelölt
időszakban 2 esetben kértek családi állapot igazolást, külföldi adóbevallás
céljából.

4. Szociális barnakőszén
támogatás:

Idén is van lehetőség szociális barnakőszén támogatásra kérelmet benyújtani.
Rendeletünk alapján kérelmeket 2022. november 11.
16.00 óráig adhatnak le a
lakosok.
Az önkormányzat szociális feladatellátása során a
normatív állami támogatás
mellet rendkívül jelentős
összegű saját forrás biztosít a támogatáshoz, annak
érdekében, hogy a lakosság
minél szélesebb köre részesüljön valamilyen támogatásban (pl. utalvány, szén).

Gyámhatósági
hatáskörben ellátott
feladatok:

Családi állapot
igazolások:

A 2022. évben is lehetőség
volt a szünidei étkezések
igénybevételére (tavaszi,
nyári szünet).
Sajnos a jogosultak kis

száma jelezte, hogy igénybe
kívánja venni és az étkeztetés időtartama alatt is több
esetben előfordult, hogy
nem vitték el az ételt. Ez
a fajta támogatás segítség
lehet a szülőknek, hiszen
54 napig egyszeri meleg
ételt biztosított a gyermekei
részére.
A veszélyhelyzeti átmeneti szabályozás értelmében a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultság
2022. augusztus 31. napjáig
fennállt. Ezt követően új
kérelmet kellet benyújtani
a jogosultság megállapítása
iránt. 2022. szeptember 1.
napjától 59 kérelmező 126
gyermekére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultság, illetőleg a jogszabályi feltételek fennállása esetén a hátrányos vagy
halmozottan
hátrányos
helyzet.

A gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal
augusztus hónapban kifizetésre került.
A megállapított kedvezmény további támogatások
igénybevételére is jogosít a
határozatban foglaltak szerint.
Gyámhatósági hatáskörben több esetben társhatóságok megkereséseinek tettünk eleget.
Prokai Nikoletta
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A helyi iparűzési adó bevétel
alakulása 2022. évben

Adózók száma

2022.06.30.-i bevétel

2022.11.04.-i bevétel

272

93.319 E Ft

187.900 E Ft

2022. november 4. napján
fennálló hátralék iparűzési
adó tekintetében 2 274 755
forint.
Felhívjuk a hátralékkal
rendelkező figyelmét, hogy
annak beszedése érdekében minden rendelkezésre
álló jogszabályi lehetőséget
igénybe veszünk az alábbiak
szerint:
Adóhátralékok csökkentése
érdekében végzett végrehajtási cselekmények
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 érde-

A

z alábbi néhány sorban szeretnék beszámolni a Nyírbogdányi Termelői Piac életének 2022.
évi mindennapjairól.

Minden kétséget kizáróan a legfontosabb esemény
intézményünk életében az
eredeti épület májusban
kezdődött bővítése volt.

kében 2022-ben szükségessé
vált a végrehajtás több formájának 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.
2022. évben a végrehajtás
több formáját is eredményesen alkalmaztuk. 46 esetben
történt munkabérletiltás és 84
esetben inkasszó, melyekre
összesen 1.625.712,-Ft hátralék beszedése teljesült.
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 köztartozásmentességről szóló igazolás kiállításának.
TÁJÉKOZTATÁS adóegyenleg
lekérdezés lehetőségéről:

Aktuális adóegyenlege
elektronikusan is lekérdezhető az E-Önkormányzat
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
adoegyenleg) portálon, az
„adóegyenleg lekérdezése”
menüpontban.
Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett
adójával hozzájárul Nyírbogdány Község fejlődéséhez!
Tömöri Enikő

Termelői Piac

Az építkezés okozott némi
kellemetlenséget, de mind
árusaink, mind a hozzánk
látogató vásárlók türelemmel kezelték a helyzetet.
Megértésüket ezúton is
köszönjük!

Az építkezés befejeződött,
községünk egy új, modern
épülettel gazdagodott, ami
olyan értéket képvisel,
amelyre mindannyian büszkék lehetünk, feladatunk
ennek megóvása.
A piac működése egész
évben zavartalan volt.
Célunk továbbra is a lakosság igényeinek széleskörű,
magas színvonalú kielégítése, így heti rendszerességgel 14 állandó árusunk és 8
őstermelőnk kínálja portékáit. Mindezek mellett természetesen megtalálhatóak
kínálatunkban a szezonális
termékek is. Facebook oldalunk továbbra is működik,
naponta frissítve tájékoztat-

juk az érdeklődőket a piacon
megvásárolható aktuális termékekről, akciókról.
Nyitvatartásunk alakításakor is elsődleges szempont a
vásárlók és árusok elvárásainak figyelembe vétele, így
igazodva az ünnepnapokhoz
is. Decemberi nyitvatartásunk kialakításakor is ezeket
a szempontokat figyelembe
véve tájékoztatom Önöket,
hogy a Nyírbogdányi Piac az
ünnepi időszakban a következőképpen tart nyitva:
december 24.: 
Nyitva
december 25-28.: 
Zárva
december 29-30.: 
Nyitva
december 31-január 3.:Zárva

Bízunk benne, hogy a
hozzánk látogató vásárlók
elégedetten távoznak és piacunk rendszeres látogatói
lesznek.
Molnárné Jakab Edit
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Törvényjavaslat az egyes
adótörvények módosításáról
Az őszi adócsomagban a
legnagyobb „adókönnyítéssel” a kisvállalkozások
számolhatnak az „Egyes
adótörvények módosításáról szóló T/1614. számú
törvényjavaslat alapján, a
helyi iparűzési adó egyszerűsödik számukra. A helyi
adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.)
módosítása jóval átláthatóbbá, könnyebben teljesíthetővé teszi az egyszerűsített
iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályozást, egyben a későbbiekben jelentősen csökken
az adóadminisztráció is.
Nyírbogdányban – a
2021. évről benyújtott hipa
bevallási adatok alapján – az
adózók jóval több, mint
felét érintheti ez a 2023.
évtől életbe lépő kedvezőbb
adózási lehetőség.
2023. évtől az egyszerű
és kedvezményes, sávos
helyi iparűzési adózást évi
25 millió (a személyi jövedelem-adótörvény szerinti
átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió)
forint bevételig választhatják a kisvállalkozások. A
benyújtott törvényjavaslat
szerint az ezt az adózási formát választóknak lehetőségük lesz egy kedvezőbb,
a hagyományos módon
számított adóalapjuknál
alacsonyabb adóalap után
fizetni az iparűzési adót.
A tervezett módosítás azt
is rögzíti, hogy az egyes
adózói csoportokban mit
kell bevétel alatt érteni.
Eszerint a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó magánszemély vállalkozó esetében

6 -6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de
a 18 millió forintot nem
haladja meg, (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)
●
8,5-8,5 millió forint, ha a
vállalkozó bevétele a 18
millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot
nem haladja meg. Utóbbi kategóriába tartozik
az a kisvállalkozó, aki a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
átalányadózó kiskereskedő
és bevétele éves szinten
nem több, mint 120 millió
forint, (éves iparűzési adó:
170 ezer forint)
●

a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti bevételt, a KATA alanyok esetében a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról szóló törvény
szerinti bevételt, egyéb vállalkozó esetén pedig a Htv.
szerinti nettó árbevételt [Htv.
52. § 22. pont] kell bevételnek tekinteni. Ez azt jelenti,
hogy az Szja. adóalanynak,
a KATA adóalanynak nem
kell külön kimunkálni a
Htv. szerinti nettó árbevétel
összegét.
Az egyszerűsített adóalap-megállapítás főszabálya
szerint a kisvállalkozónak a
helyi iparűzési adóalapját
nem kell megállapítania,
bevallást nem kell benyújtania és – mert az adóalap
tételes összegű – az adóalapját nem kell megosztania a
települések között.
Az új adózási modell szerint a kisvállalkozónak későbbiekben adóelőleget évente
csak egyszer kell fizetnie,
s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi
sáv felső határát nem haladja
meg az adóévben, akkor az
adóévre fizetett adóelőleghez

képest további adót sem kell
fizetnie és az évi egyszeri
adó(előleg) fizetésen túlmenően az adóéven belül más
– adókötelezettséggel összefüggő – teendője nincs.
Az egyszerűsített iparűzési
adóalap-megállapításra jogosult kisvállalkozók egyszerűsített iparűzési adóalapja az
adóévi bevételük nagyságától függően sávosan differenciált, (a székhelyük és a
telephelyeik fekvése szerinti)
önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg
lehet.
A tervezet három bevételi sávot és ahhoz tartozó
tételes adóalapot határoz
meg. A bevételi sávokat éves
szinten kell tekinteni, tehát
12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv
összege is.
Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/
telephelyeire jutó adóalap
●
2,5-2,5 millió forint, ha a
vállalkozó bevétele a 12
millió forintot nem haladja
meg (éves iparűzési adó:
50 ezer forint)

A sávos, egyszerűsített
iparűzési adó összeghez a
vállalkozónak be kell majd
jelentenie az erre vonatkozó választását, tehát akinek
egyébként ténylegesen a fenti összegeknél nagyobb adót
kellene fizetnie, annak mindenképpen érdemes időben
bejelenteni az erre vonatkozó
döntését. Fontos összefüggés,
hogy ha a – bevétel-nagysága
okán – arra jogosult vállalkozó úgy dönt, hogy az egyszerűsített adóalap-megállapítást választja, akkor adóalapját a székhelye és valamennyi telephelye fekvése
szerinti önkormányzat felé
így kell megállapítani, s az
erről szóló bejelentést a rá
irányadó módon (adóbevallásában vagy telephely-nyitás,
székhely-áthelyezés esetén a
településre való bejelentkezésekor) valamennyi érintett (székhely, telephely
szerinti) önkormányzat felé
külön-külön meg kell tennie.
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A kisvállalkozó a tételes
adóalap-megállapítási módszert csak a teljes adóévre választhatja, s a döntése – erre vonatkozó külön,
évenkénti bejelentés nélkül
– mindaddig érvényes, amíg
azt vissza nem vonja.
A benyújtott törvényjavaslat szerinti adóalap-megállapítási módszer választását
a kisvállalkozó annak az
adóévnek az ötödik hónapja
utolsó napjáig (jellemzően
az adóév május 31-ig) köteles bejelenteni, amelyben
e módszert először kívánja
alkalmazni (tehát 2023-ban,
a 2023-ban kezdődő adóévre
2023. május 31-ig). A bejelentés az előző adóévről szóló adóbevallási nyomtatványon tehető meg (tehát 2023ban a 2022. adóévről szóló
helyi iparűzési adóbevallási
nyomtatványon /22HIPA/).
Az új KATA-t nem alkalmazó vállalkozóknak a javaslat szerint a Htv-be épülő új,
egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló döntésüket a 2022. adóévről szóló bevallás esedékességéig,
azaz 2023. május 31-ig van
lehetőségük meghozni és azt
az előző adóévről szóló adóbevallásban jelezni az önkormányzati adóhatóságok felé.
A törvénymódosítás szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítési vívmánya, hogy
ha a kisvállalkozó ezt az
adóalap-megállapítási
módszert választja, akkor
adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer,
az adóévet követő év ötödik
hónapjának utolsó napjáig
(jellemzően: május 31-ig)
köteles majd megfizetni.
Abban az évben, amelyben
a kisvállalkozó első ízben
(pl.: 2023) alkalmazza a
tételes adóalap-megállapítási
módot, s így egy, az általános
szabályok szerint benyújtott
korábbi adóbevallása alapján
az adóév harmadik hónap-

jának 15. napjára adóelőleg-kötelezettsége van, akkor
ezt a korábban bevallott előleget annak esedékességekor
(az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig) köteles
megfizetni (tehát 2023-ban
meg kell fizetni a 2023. március 15-i előleget). Ebben az
esetben a kisvállalkozó által
megfizetett adóelőleg-részlet
a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók
számára előírt, az adóév ötödik hónapjának utolsó napján
esedékes adóelőleg összegébe beszámít, s így adóelőleg-fizetési kötelezettsége
az adóév ötödik hónapjának
utolsó napján csak a már
megfizetett adóelőleg-részlet
és a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára előírt adóelőleg
különbözetének erejéig áll
fenn.
Az adóalap-megállapítási módszer alkalmazásának
első adóévében, tehát például 2023-ban, az adóév
május 31-i esedékességgel
két jogcímen áll, állhat fenn
fizetési kötelezettség: ha a
2022. adóévre felmerül fizetendő adó (a bevallott adó
magasabb, mint a 2022-ben
teljesített adóelőleg), valamint a 2023. évre vonatkozó előleg megfizetése, mely
utóbbi összegbe a 2023. március 15-én már megfizetett
előleget be lehet számítani.
A módszer alkalmazásának második évében, tehát
például 2024-ben, már csak
egy teendő marad, ha az
adózó bevétele a bevételi sávot nem lép át: 2024.
május 31-ig kell előleget
fizetni a 2024. évre.
Fontos azt is tudni, hogy
az a kisvállalkozó, aki a
lényegesen egyszerűsített, új
tételes adóalap-megállapítást
alkalmazza, sem törvényi,
sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult.

Anyakönyvi hírek
2022. április 1. - 2022. szeptember 30.

Anyakönyvi ügytípusok
Születés
Házasság
Halálozás
Apai elismerő nyilatkozat
Lakcím bejelentés iránti kérelem
Anyakönyvi kivonat iránti kérelem
Házassági névviselési forma
módosítása
Származási hely utólagos
bejegyzése iránti kérelmek
Anyakönyvi eseményekhez
kapcsolódó rögzítési kérelem,
anyakönyvi adatváltozás

Ügyszám
0
15
7
6
6
28
5
4
172

Anyakönyvi eljáráshoz
kapcsolódó feladatellátások:
Házasság: 2022. év fenti időszak között településünkön

összesen 15 pár kötött házasságot.

Halálozás: 2022. évben a fenti időszakban 7 fő hunyt el
településünkön.
Apai elismerő nyilatkozat: 2022. év április hónapjától
6 gyermek családi jogállása rendeződött apai elismerő
nyilatkozattal. Apa adatai nélkül született és anyakönyvezett gyermekek száma 2.
Fent időszakban 28 esetben kértek anyakönyvi kivonatokat, 5 esetben módosítottak házassági névviselési
formát, 3 esetben érkezett válási lap, valamint állandó,
illetve tartózkodási helyre 6 személy jelentkezett be településünkön.
Nyírbogdányban 2022. április 1. napjától 128 esetben történt anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos rögzítés megkeresése, és 44 esetben történt anyakönyvi adatváltozás,
adatmódosítás.
Prokai Nikoletta

10 Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

2022. november

TÁJÉKOZTATÓ a roma nemzetiségi
önkormányzat működéséről

N

karbantartáshoz az önkormányzat leginkább üzemanyagot, valamint a fűkaszához szükséges tartozékokat
szerzett be és néhány esetben
alkalmi munkavállalót foglalkoztatott a megnövekedett feladatokra tekintettel.
A települési önkormányzat
A 2022. első félévében által megrendezett majálison
összesen 3 testületi ülést tar- a nemzetiségi önkormányzat
tottunk. A közmeghallgatást képviseltette magát, de takaaz ősz folyamán tervezzük rékossági okokból a főzésmegtartani.
ben nem vett részt.
2022. tavaszán a nemzetiDöntöttünk a felhalmozóségi önkormányzat a tavaly dott szemét elszállításáról és
vásárolt fűkaszával, vala- a Vasvári P. utcán forgalommint annak tartozékaival csillapító borda elhelyezéelkezdte a lakott elhanyagolt séről.
lakókörnyezetek körüli zöld
A 2022. augusztus 20-án
területek tisztán tartását. A megtartott falunapi rendezyírbogdány Község
Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2022. február 10. napján megtartott
ülésén a 3/2022. (II.10.)
határozatával elfogadta
önkormányzatának 2022.
évi költségvetését.

vényen önkormányzatunk
közel 300 liter babgulyást,
pörköltet készített el a
hagyományoknak megfelelően a lakosság és a vendégek számára. A főzéshez
meglévő eszközeinkhez,
kellékeinkhez vásároltunk
konyhai eszközöket és alapanyagokat.
Az idei tanév kezdéséhez
hagyományosan az előző évekhez, természetbeni
juttatás biztosításáról döntött a nemzetiségi képviselő-testület. Támogatásban a
nyírbogdányi iskolába járó
1-8. évfolyam, a 9-12 évfolyamba járó és továbbtanuló
diákok részesülnek. Összesen kb. 160 gyermek részére

2 000 Ft/fő természetbeni
juttatás (utalvány) kiosztásra
került.
Képviselőink idén is
rendszeresen részt vettek
országos eszmecseréken,
több alkalommal vettünk
részt egyeztetéseken más
településeken. Hozzánk is
rendszeresen jönnek roma
szervezetek képviselői véleményünket kikérni, illetve
tájékoztatni a helyi romák
mindennapjairól. A települési önkormányzat és a roma
nemzetiségi önkormányzat
kapcsolata, együttműködése kiváló, egymást segítő és
a falu lakosainak érdekeit
szolgáló.
Tóth Mihály Róbert elnök

A védőnői szolgálat hírei

A

folyamatos, így az aktuális gondozotti szám mindig változik, de elmondható, hogy az előző évekhez
képest ugrásszerű növekedés tapasztalható a gyermeklétszámban. Nemcsak
nálunk, hanem a környező
Fogadóóra, tanácsadás,
településeken is.
családlátogatás,
orvoSzeptember elsején megsi tanácsadás működik. A
kezdődött az új tanév, ezálkötelező oltások beadása
tal beindultak az óvodai-istovábbra is heti szinten tör- kolai feladatok, tisztasági
ténik, fennakadás nélkül.
vizsgálatok, iskolai kamAz idei évben a mai napig pányoltások lebonyolítása.
40 csecsemő született közSzeptember 12-én volt a
ségünkben, és még jó pár Mammográfiás szűrővizsgyermek születését várjuk. gálat Nyírbogdány részére,
A kismamák is aktívan ahol az Önkormányzat által
jelentkeznek gondozásra, biztosított autóbuszt vehetebben az évben eddig 41 új ték igénybe az érintettek.
terhes lett nyilvántartásba
Remélem legközelebb is
véve.
szolgálhatok újdonságokAhogy minden cikkben, kal.
most is le kell írni, hogy
Stál Valéria
az elköltözés-beköltözés
védőnő
Védőnői Szolgálat
folyamatosan működik,már nem távkonzultáció keretében, hanem
személyes találkozás
útján, de maszk használata mellett.

Tisztelt Betegek!

Az ugrásszerűen emelkedő légúti betegszám miatt a rendelésen ismét bevezetésre kerül a légúti idősáv; légúti
beteget minden nap 11 órától vizsgálunk.
A rendelést személyesen ha lehet ne keressék fel reggel
8-9 óráig a reggeli nagy telefonos forgalom miatt. A rendelőben maszk használata kötelező!
Megértésüket köszönöm.
Dr. Mező Zsigmond háziorvos
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Nyírbogdány községért címek
Nyírbogdány község önkormányzat
képviselő-testülete a Nyírbogdány községért kitüntető cím adományozásával
kifejezésre kívánja 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 (művészeti) sport, mezőgazdasági
munkásságukkal kivívták Nyírbogdány
lakosságának általános megbecsülését;
községünknek hírnevet szereztek foglalkozásuk körében a községben példamutató szakmai gyakorlatot folytatva
– amely párosult becsületességgel és
emberszeretettel – köztiszteletet váltottak ki maguk iránt Nyírbogdány lakos-

ságának többsége előtt. Ebben az évben
Dr. Szepesi Andrásnénak és posztumusz Néhai Fischer Gyulánénak adományozta Nyírbogdány község képviselő-testülete a Nyírbogdány községért

D

r. Szepesi Andrásné,
vagy ahogy mindenki
ismeri Iduska 1957. április
3-án született Kántorjánosiban. A Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán végzett 1979-ben és
még ebben az évben férjhez ment Dr. Szepesi Andráshoz, aki Nyírbogdány
állatorvosa volt 1977-től
egészen haláláig. Két
lányuk született ezidő alatt
Csilla és Zsuzsa. Mindketten gyógyszerészek lettek
és családi vállalkozásban
dolgoznak. Két unoka,
Panni és Barbi boldog
nagymamája.
Munkásságát
1979
szeptemberben kezdte
meg a székelyi óvodában,
ahol 5 hónapot dolgozott, majd felvételt nyert
a nyírbogdányi óvodába
1980 februárjában amit a
mai napig is szívvel-lélekkel folytat. Pályafutásának elejétől folyamatosan edukálja magát,
kézműves, néptánc, drá-

ma-pedagógiai tudásra is szert tett. Többek
között a hagyományőrző
értékrendet tartja mindig
szem előtt kisdiákjainak
nevelése közben, csoportjai minden jeles ünnepen
büszkélkedhetnek valami
kivételesen kreatív, szívhez szóló műsorral vagy
éppen kézműves feladatokkal. Így született meg
például 2012-ben az Őszi
Csoda kiállítás, ami azóta
minden évben megrendezésre kerül.
2015-ben korkedvezményes nyugdíjjal mármár úgy tűnt megválik a
munkától. Kedves barátja
mutatott meg neki egy fog-

Bogdányi
Hiradó

lalkozást, ahol óvodások
sakkoztak. 2015. decemberében Sakktáblás játékok módszertani tanfolyamára jelentkezett, oklevelet szerzett és azóta számtalan sikert ér el tanítványaival. Sakkversenyeket
szervez, sakktáborokat
tart és rendszeresen dobogós helyeken szerepelnek
diákjai. Szorgalma eredményeképp Versenybírói
tisztséget is betölt már és
a DÁVID SC tiszteletbeli
tagja. Nyugdíjasként vis�szament a nyírbogdányi
óvodába dolgozni. Községünk családjait, gyermekeit, kollégáit mai napig
nem tudja elengedni.
Nincs olyan bogdányi
lakos akinek ne csengene
ismerősen „Iduska Óvónéni” neve, több mint
1000 gyermek óvodai
nevelése, több száz kiváló szülői kapcsolatteremtés 43 év alatt mindez a
rendkívüli elhivatottsága,
kitartása lévén.

kitüntető címet. A díjakat Lisovszki
Tamás polgármester úr és Dr. Fekete
Erzsébet jegyzőnő adták át ünnepélyes
keretek között, ezúton is szeretettel
gratulálunk.

F

ischer Gyuláné 1926ban született
Nyírmadán.
1951-ben óvónői oklevelet
szerzett, majd
a Járási Tanács
VB
Oktatási
Osztály alkalmazottjaként, mint a Járás első óvónője 1951-től a Kemecsei Óvoda alapító tagjaként dolgozott hat éven át.
Nyírbogdányba 1958-ban költözött és
ettől az időponttól nyugdíjba vonulásáig óvodapedagógusként dolgozott,
majd a későbbiek során a gyártelepi
óvoda vezetői feladatait látta el. 1981ben az oktatásügy kiváló dolgozója
lett, majd 1982-ben az oktatás érdekében végzett több évtizedes áldozatos
munkájáért a Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel jutalmazták. 2016-ban
még átvehette a Nyíregyházi Egyetem
által kiállított Vasoklevelét. Kitartóan
végzett munkája során több generáció
gyermekeit nevelte, tanította, készítette fel az iskolai évekre. Életének
legnagyobb elismerésének tartotta,
hogy a faluban szinte mindenki csak
Óvónéniként szólította.

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
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M

ájus 1-én Nyírbogdány Község Önkormányzata Majálist tartott
a Gyártelepen, melyen
tizenhárom főzőcsapat
vett részt:

Ászok a Pályán Egyesület,
Béke Nyugdíjas Egyesület, Ezüstfény Alapítvány,
Ifjú Vadászokért Egyesület,
Nyírbogdányi Kaleidoszkóp
Egyesület, Nyírbogdányi
Református Egyházközség
Sion idősek Szeretetotthona és Klubja, Nyírbogdány
Községi Polgárőr Egyesület,
Őszikék Nyugdíjas Egyesület, Rétközi Sólymok Íjász és
Hagyományőrző Egyesület,
Szent Mihály Családegyesület, Vad-Ép-Ker Bt., Tűzrózsák tánccsoport, Nyírbogdány Polgármesteri Hivatal.
Ezúton is köszönet az
együtt töltött szép napért
minden csapatnak.

Önkormányzati hírek

Majális

Lisovszki Tamás polgármester nyitotta meg a rendezvényt és a Képviselő Testület nevében köszöntötte a
megjelenteket, majd anyák
napja alkalmából külön
köszöntötte az édesanyákat.
A Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Fordánc néptánccsoportjának kis táncosai mutatkoztak
be, ezt követően az óvodások körjátékát csodálhatták
meg a rendezvényre látogatók. Az önkormányzat jóvoltából a gyerekeket ingyenes
ugrálóvárak, óriáscsúszdák
várták egészen este 20 óráig
és arcfestésre is volt lehetőség.
Akik pedig kézműveskedni vagy színezni szerettek volna, azok számára a
nyírbogdányi Kaleidoszkóp
egyesület kézműves kuckó-
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ja volt az egyik legszuperebb hely. Gyermekműsorral
a Csillag Musical Társulat
örvendeztette meg a gyerekeket. Igazi retró slágerekkel
Erdélyi Csilla és Úr Viktor
szórakoztatta a közönséget.
A helyi Tűzrózsák tánc

csoport tettrekész, kreatív
fiatalokból áll, műsoruk
nagy sikert aratott.
Az AK 26 együttessel
sokan várták már a találkozást, a buli után még sokáig
tartott a szelfizés a csapattal.
Mr. Soundman (Papp

Ábrahám) és Dj. Wolf a dj
pult mögül szórakoztatta a
lelkes közönséget, az estét
a Kozmix együttes fergeteges bulival zárta. Köszönjük
a munkát a Polgármesteri
Hivatal, az Önkormányzat
valamennyi dolgozójának!

Köszönet a dekorációkért
és a hozzávaló anyagok
biztosításáért, a polgárőrök
munkájáért, a vendégek szállításáért. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a Majális rendezvény sikeréhez!

II. Regionális Sakkverseny
Nyírbogdány Község Tehet
séges Gyermekeinek Tanulásáért Közalapítvány

V

éget ért egy újabb
kalandunk a sakkversenyek világában.

A kapott helyszíni visszajelzések alapján mindenki
jól érezte magát, jó mérkőzéseket vívtak egymással a
versenyzők. Néhány adat a
II. Regionális Sakkversenyről: több mint 80 induló, 18
felnőtt versenyző, 3 különböző megyéből érkező versenyzők.

E remek verseny nem
jöhetett volna létre az alábbi
szervezetek illetve személyek önzetlen támogatása
nélkül: Köszönet és hála a
remek szervezésért, versenyen tanúsított munkájáért
és támogatásáért:
Dr. Szepesiné Ida, Szabados Ildikó.
Versenybírók Morvai Pál
és Zrinszki Dezső.
Továbbá az alábbi szervezetek támogatása nélkül:
Kazinczy Ferenc Baptista
Óvoda, Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola, Nyírbogdány Község
Önkormányzata, Dávid SE,
Cyberkid.hu.
A helyszínen a jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt a fent
nevezett szervezetek képviselői:
Petró Gergely
Igazgató
Úr,
Lisovszki Tamás
Nyírbogdány
Község Polgármestere,
Buzák Zsolt Nyírbog-

dány Község alpolgármestere, Donkáné Szitár Emese
képviselő asszony. Köszönet az iskola és az önkormányzat azon dolgozóinak,
akik a verseny helyszínének
berendezésében segítettek.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük azoknak az
edzőknek illetve szülőknek,
akik a rendezvényre elhozták gyermekeiket.
Reméljük jövőre Veletek,
ugyanitt újra találkozunk,
és egy újabb remek élmén�nyel leszünk gazdagabbak.
Prekup Zsolt
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Nyírbogdányi Aratóünnep

K

özségünkben 2022ben már 9. alkalommal
került megrendezésre a
Kézi Arató verseny, ami
inkább az ünnepről szól,
mint a versenyről.

A Bogdányi Tájház mellett
immár évek óta a Veres farm
a másik házigazda. Az önkormányzat a szervezésből, a
technikai feltételek biztosításából és a vendéglátásból
veszi ki a részét kellő alapossággal.
Az aratás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, eszközök, felszerelések bemutatása történt a Veres farmon,
ahol a házigazda biztosította az aratáshoz szükséges
kalászost. Az aratócsapatok
lovasfogatos felvonulással
jutottak el a búzatáblához és
a szakértő zsűri, valamint sok
- sok látogató előtt végezték
el munkájukat.
A házigazda Veres Benjámin köszöntője és a búzatábla Szabados Viktor parókus
által történő megáldása után
igazi nyári forróságban kezdődött a munka. Jó volt látni,
hogy a fiatalok is megmozdulnak és aktívan kiveszik
a részüket a munkából. Az
idén 5 csapat vágott neki az
aratásnak, legjobb tudásuk
szerint elvégezték a feladatot
és a tarlón elfogyasztott ebéd
után izgatottan indultak vis�sza a Bogdányi Tájházhoz,
ahol az eredményhirdetés

előtt még kulturális program
várta az érdeklődőket. A Zöld
Kerék Alapítvány kerékpárosait nagy örömmel fogadtuk,
hiszen tovább színesítették a
rendezvényt.
Bogdányi Ferenc a tájház
tulajdonosa fogadta az aratásból megtért csapatokat,
köszönte meg munkájukat
és vette át a búzakoszorút
Németh Gyuláné Marika
nénitől.
Lisovszki Tamás polgármester köszöntő szavai után
elkezdődött a kulturális program, amelyben B. Orosz István, Nyírbogdány Díszpolgára saját versét adta elő.

A GUBA-HA néptáncegyüttes már sokadik alkalommal kápráztatta el a tájház közönségét.
Makó Pál citeraművész
és Kádár Sára népdalénekes
nótacsokra nagy tetszést „aratott” a közönség soraiban.
A Kemecsei hagyományőrzők, ha már eljöttek aratni,
akkor a táncból sem akartak
kimaradni, így néptáncbemutatóval is meglepték a közönséget. A nyírbogdányi Varga
László a betyár viselettel és
énekével is szórakoztatta a
vendégeket.
Nagytiszteletű Angyalosy
Zsoltné református lelkész

asszony megáldotta az új
kenyeret, amelyből minden
vendéget megkínáltak a szervezők. Az ebéd és a frissítők
elfogyasztása után az eredményhirdetés ünnepélyes pillanatai következtek,
I. helyezett a Kemecsei
Hagyományőrzők
II. helyezett a Sion Idősek
Szeretetotthona és Klubja
III. helyezett Nyírbogdány
Község Önkormányzata
csapatai lettek.
Elismerő oklevelet kapott
az Őszikék Nyugdíjas Egyesület csapata és a kemecsei
Nagy Család csapata.
A legjobb kaszás az Őszikék Nyugdíjas Egyesületből, a legjobb marokszedő
a kemecsei Nagy családból
került megválasztásra. A legszebb búzakoszorút a Kemecsei Hagyományőrzők készítették.
Az elismerések kiosztása
után lassan kiürült a Tájház
udvara, de biztató volt hallani nagyon sok vendégtől az
elköszönéskor,
„Jövőre veletek, ugyanitt!”
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022. augusztus 20-án
került megrendezésre a
Falunapi programsorozat.
A délelőtti hőség ellenére
a főzőcsapatok elfoglalták sátraikat és a 14 órai
megnyitóra már több mint
egy tucat üstben főttek a
finom ételek.

A rendezvényt Lisovszki
Tamás polgármester nyitotta
meg és köszöntötte a meghívott vendégeket. A rendezvényen képviseltette magát
több civil szervezet, az egyházak, intézmények, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a szomszédos települések polgármesterein kívül
az ukrajnai testvértelepülés
a Nagydobronyi Kistérség
küldöttsége is megtisztelte
településünket. Jávorszky
Beáta jegyző olvasta fel és
tolmácsolta Nagy Ferenc polgármester szavait, aki nem
tudott ellátogatni a Falunapra, de Hadar Bálint alpolgármester képviselte Őt. A
köszöntők után a Református
Énekkar produkciója következett, majd a roma hagyományőrzés jegyében a helyi
Tűzrózsák tánccsoport szórakoztatta a nézőket.

Falunap

Rózsás Viki gyermekműsora nagy tetszést aratott a
gyerekek soraiban, akiket
egész nap várt a Kaleidoszkóp Egyesület sátra kézműves foglalkozásokra.
A délután ünnepi programmal folytatódott.
Nyírbogdány Községért
címek adományozása történt, melyet a Képviselő-testület döntése alapján néhai
Fischer Gyuláné, valamint
Dr. Szepesi Andrásné kapott
az idei évben.
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata köszönetét fejezte ki Nagytiszteletű
Angyalosy Zsoltné reformá-

tus lelkész asszonynak a 25
éve Nyírbogdányban folytatott hűséges szolgálatáért!
Sári András római katolikus plébános úr ezüstmiséje alkalmából és 9 éves
nyírbogdányi szolgálatáért
részesült elismerésben!
A díjakat és az elismeréseket Dr. Fekete Erzsébet
jegyző és Lisovszki Tamás
polgármester adta át.
90. születésnapja alkalmából került köszöntésre Kulcsár Sándor nyírbogdányi
lakos. A díszoklevél és az
ajándékok átadása után, kedves meglepetésként köszöntötte Sanyi bácsit unoka-

húga, településünk szülötte
Dzsupin Ibolya színésznő!
Augusztus 20-a alkalmából az új kenyér is az asztalra került, amelyet jelen lévő
egyházak képviselői áldottak meg!
Az időjárás sajnos nem
volt kegyes a résztvevőkhöz,
hiszen a köszöntések ideje
alatt már erős széllökések és
eső zavarta meg a színpadon
lévőket és a közönséget is.
A kialakult helyzetet figyelembe véve a rendezvényt
be kellett fejezni, mert senki
nem vállalhatta a felelősséget az esetleges károk keletkezéséért.
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Idősek köszöntése Nyírbogdányban!

A

z Időseket köszöntöttük szeptember 29.
délutánján községünkben.

Megtelt a művelődési ház
nagyterme, a résztvevőknek pogácsával, rétessel,
üdítővel kedveskedtünk.
Lisovszki Tamás polgármester köszöntötte Nyírbogdány
időskorú lakóit. Németh
Gyuláné Marika néni előadásában egy verset hallgathattunk meg, amit ő maga

írt az Idősek világnapjára,
Üzenet a fiataloknak címmel. Poór Péter és Rózsás
Viki egy órás nosztalgiaműsorral örvendeztette meg a
közönséget, akik együtt énekelték az előadókkal a régi
slágereket.
Az este meglepetéseként
Kovács Istvánné Marika
kedveskedett két gyönyörű
tortával a vendégseregnek,
köszönjük figyelmességét.

Miklós
Hálózatépítő
vezető technikus

NYÍRBOGDÁNY,

MINDEN SZÁLAT
MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!
telekom.hu/gigaeros
Optikai hálózaton, műszaki felmérés alapján.
Lépj előre digitálisan!
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Váczi Ildikó

Kálmán Jánosné

Zelenák Józsefné

Tóthné Csáki Mónika

Római Katolikus Egyházközség

Juhász Julianna

Nyírbogdányi Református Egyházközség
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Környezetszépítő verseny
S

zeptember 29-én került sor a
Virágos Nyírbogdány verseny
díjkiosztójára a művelődési házban.
Székely Gáborné, a zsűri elnöke
értékelte a megtekintett kerteket, s
elmondta, hogy mint minden évben,
idén is nehéz volt a döntés, mert
minden kert gyönyörű, s mindegyikben benne van a gazda szorgos kezeinek munkája, szeretete.

Molnár Julianna

A virágos Nyírbogdány környezetszépítő
verseny díjazottjai:

Megosztott I. helyezés: Molnár Julianna, Váczi Ildikó
Megosztott II. helyezés: Juhász Julianna, Kálmán Jánosné
III. helyezés: Rehóné Balogh Andrea
A zsűri különdíjban részesítette: Tóthné Csáki Mónika, Zelenák József
Intézmény kategóriában megosztott I. helyezést ért el:
Nyírbogdányi Református Egyházközség
Nyírbogdányi Római Katolikus Egyházközség

Rehóné Balogh Andrea

Nyírbogdány Község Önkormányzata oklevéllel és Obi
vásárlási utalványokkal köszönte meg a
részvételt. Ezúton is
szeretettel gratulálunk
a díjazottaknak és
minden résztvevőnek!
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Új önkormányzati játszótér
gyermeknapra

N

yírbogdány Község
Önkormányzata és a
Nyírbogdányi Kaleidoszkóp Egyesület közösen
rendezett gyermeknapot
május 29-én a művelődési
ház mögötti parkban.

Az új önkormányzati játszótér átadásra került, mely
nagy öröm településünkön,
hiszen hosszú évek után
ismét egy szép játszóteret
vehettek birtokba a gyerekek.
Sok színes programmal
készültünk a gyermeknap
alkalmából, reméljük, hogy
mindenki megtalálta a számára kedves elfoglaltságot.
Kutyás bemutatóval kezdődött a program, majd Molnár

Jucika és Simon Lászlóné
Erika játékfüzérre hívta a
gyerekeket. A buborékshow
a rendezvény ideje alatt
végig működött, valamint az
ugrálóvárak is a gyerekeket

lufiállatokkal örvendeztette
meg a kicsiket. A Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár népi gyermekjátékokat bocsátott rendelkezésünkre erre a napra:
sárkányetető, karikadobáló,
páros lépegető és horgászós
játék kipróbálására is volt
lehetőség.
A Rétközi Sólymok Íjász
és Hagyományőrző egyesület csapatának köszönhetően
lehetőség volt az íjakkal a
célbalövést gyakorolni.
várták egészen 14 óráig. A
Meglepetésként jégkrémet
Nyírbogdányi Kaleidoszkóp kaptak a gyerekek Lisovszki
Egyesület csillámfestéssel, Tamás polgármester és
arcfestéssel ajándékozta Tóth Róbert Mihály Roma
meg az érdeklődőket, vala- Nemzetiségi Önkormányzat
mint a lufihajtogató bohóc elnöke jóvoltából.

Önkormányzati hírek
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Erzsébet tábor a művelődési házban

A

Két medencét is beszereztünk, hogy a nagy hőségben legyen lehetőségük a
gyerekeknek egy kis felfrissülésre. A Rétközi Sólymok Íjászegyesület csapata
az íjászkodás fortélyaival
ismertette meg a gyerekeket,
akik nagyon szívesen próbálták ki ezt az önfegyelmet
Virág Csaba táborvezető és koncentrációt követelő
tartott interaktív előadást izgalmas sportot.
Szentpéteri Levente tartott
a gyerekeknek az egészelőadást
a környezettudatosségtudatos életmódról. A
sportolás jegyében játékos ságról, a természeti értékek
sportversenyt tartottunk, megóvásáról. Mesélt a gyerenégy csapatra osztottuk a keknek a ragadozó madarak
táborozókat, már a csapat- és a természet szeretetéről, a
tagok kisorsolása is nagy vadászmadarak betanításáról
izgalmakkal telt, a verseny és felneveléséről, a hagyoalatt pedig szívből szurkol- mányok ápolásáról. Levente
tak egymásnak a gyerekek. magával hozta madarait is,
Ügyességre és gyorsaságra egy sólyom és egy sas közelis szükség volt a feladatok ségébe kerülhettünk, a gyerekek bátran vállalták, hogy
során.
z önkormányzat 2022ben is sikeresen
pályázott Erzsébet tábor
tartására. Minden évben
a művelődési ház ad otthont a tábornak, ahol a
sok színes program mellett a gyerekek számára
napi ötszöri étkezés is
biztosított.

a sólyom a kinyújtott alkarjukra repüljön.
A Bogdányi Tájházba látogattunk a táborozókkal, ahol
a Tájház tulajdonosa, Bogdányi Ferenc fogadta a csapatot és bemutatta a tájházat
és környezetét. A gyerekek
megismerkedhettek a régi
idők használati tárgyaival,
citeramuzsikát hallgathattak.
A tájház udvarán kipróbálhatták a karikázást.
A programba élményfestést
is terveztünk, melynek nagy

sikere volt a táborozók körében. Asztali festőállványoknál dolgozhattak a gyerekek,
s az ügyes kezeknek köszönhetően csodás festmények
születtek, melyeket boldogan
vittek haza a kis alkotók.
A tábor egyik legjobban
várt eseménye a kirándulás volt, amikor elhagyva
a tábor helyszínét buszra
szálltunk és meg sem álltunk
a csapattal a Tisza camping
és Kikötő kalandparkjáig.
Csodálatos fás környezetben, gyönyörű kilátással a
Tiszára. A gyerekek korosztályuknak megfelelő pályán
próbálták ki ügyességüket
a kalandparkban. Az ebédet
követően vízre szálltunk,
Barracudával és Tritonnal
hajókáztunk a Tisza folyón a
gyerekek nagy örömére.
Szentpéteri Viktória
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Könyvtár, Információs és Közösségi hely

T

elepülésünk könyvtára,
a művelődési ház belső
felújításon esett át, immár
megújulva, megszépülve
várja a látogatókat. A
helyiségek új burkolatot
kaptak, átépítésre kerültek a mosdók, valamint
megújult a nagyterem és a
színpad világítása.

Ebben az évben is mintegy
200 db könyv került beszerzésre az olvasói igényeknek
megfelelően.
Továbbra is lehetőség van
internet használatra, továbbá a Digitális Jólét Program Pontként is működő
könyvtárunkban lehetőséget
biztosítunk a tanulásra is,
folyamatosan lehet jelentkezni számítógépes órákra.
Ezek „tananyagát”az egyéni
igényekhez, készségekhez
igazítjuk.
Sokan veszik igénybe a

fénymásolás (20,-Ft/oldal),
szkennelés, e-mail küldés,
önéletrajz készítése szolgáltatásokat, valamint segítünk
ügyfélkapus ügyintézésekben, nyomtatványok letöltésében, kitöltésében.
Az Országos Könyvtári
Napok az idén is megren-

lődőket, B. Orosz István:
Álomkergető c. verseskötetét mutatta be. István és
a műsorban közreműködő Balogh Zsóka verseket,
megzenésített verseket adtak
elő, s ennek köszönhetően
egy kicsit töltekezhetett a
lelkünk, egy órára a hétköznapok gondjairól is megfeledkezhettünk. Szeretettel
várjuk Őket legközelebb is!
Állandó programok a
művelődési házban:
Élményfestés Tóth Zsuzsa
művészeti vezető irányításával – havonta egy alkalommal.
dezésre kerültek könyvtáGyógytorna Mitró-Aszrunkban, nyitóprogramként talos Melinda szakképzett
Telegdi Ágnes írónő, szám- gyógytornász közreműkötalan gyermekkönyv szerző- désével- csütörtökönként 18
je látogatott községünkbe és órai kezdettel.
mesélt a Kazinczy Ferenc
Papírfonás
Lisovszki
Baptista Általános Iskola Jánosné Margó vezetéséveltanulóinak élményeiről, ked- szerdánként 16 órától.
venc állatos történeteiről, a
Találkozzunk a könyvtártermészet szeretetéről. A ban!
gyerekek nagy érdeklődésSzentpéteri Viktória
sel fogadták a meséket, közben új ismereteket kaptak a
növény- és állatvilágról.
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész érdekes
és szórakoztató előadásában az 5-6. osztályos tanulók figyelemmel, érdeklődve hallgatták a zeneszerzők
gyermekkoráról szóló történeteket, s szívesen hallgatták a zeneműveket.
Október 11-én irodalmi
délutánra vártuk az érdek-
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Nyírbogdányi élményfestés Kell egy hely...

M

indenkinek kell egy
„hely” ahol jól érezheti magát, ahol kizárhatja
a mindennapi feszültségeket, nehézségeket, és
csak magára fókuszál.

Kibontogathatja szárnyait, olyan
szárnyakat
is,
amiket
eddig nem is
tudott, hogy
léteznek. A Nyírbogdányi
élményfestő kör pont ilyen
hely! Hónapról hónapra
önfeledten, nagyon jó hangulatban telnek el az eseményeink. Pontosan 1 éve kez-

dődött valami... Ami mostanra bátran kimondhatom,
sokaknak jelenti az örömöt,
az önkifejezést, a boldogságot. Látva azt, hogy 1 év
alatt vagy akár az újonnan
csatlakozóknál 1 hónap alatt
mekkora fejlődést értünk el
a vásznon. Sokunk vágya,
hogy képesek legyünk festeni, rajzolni, papírra vetni
azt, amit látunk, érzünk. Itt
pont ezt próbálom megtanítani, átadni.
Kicsit ki is térnék pár
példára, ami ezt bemutatja... Van olyan köztünk, aki
szem betegsége miatt a festékek színeit is alig tudta
megkülönböztetni, és még-

is gyönyörűt alkotott mert
szívből fest! Kitartó, minden alkalomra eljön amire
csak tud, és bátran, büszkén mutogatja műveit. Ezt
hívom én csodának!
Van olyan is, aki úgy fest
szívből és érzésből, hogy
egy-egy pici kis minta is
érzést kelt ki belőle. Bátran választ és mond nemet
arra ami nem kelt jó érzést
benne! Mi pedig ezt is orvosoljuk. Mert nálunk nincs
olyan hogy muszáj, nincsenek kötöttségek, csak az a
fontos hogy mindenki jól
érezze magát. Mi ez ha nem
maga a CSODA!
Melengeti a szívemet,

hogy rengetegen elkezdtek
otthon is alkotni, becsempészik a mindennapjaikba is a
festést, és ez az élményfestéseinknek köszönhető. Ritka
a mai világban egy ilyen
közösség, ahol mindenki
jó szívvel tekint a másikra. Dicsérjük egymást, jókat
nevetünk. (Még 3-4 óra festés után is) és még ritkább
az a falu ahol támogatnak
minket ebben. A Nyírbogdányi Önkormányzat, az alapanyagoktól, helytől az utolsó csipegetni valóig, üdítőig,
mindennel támogat minket!
Amit ez úton is szeretnék
megköszönni!
Tóth Zsuzsa
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2022-es önkormányzati fejlesztések képekben

Művelődési ház

Művelődési ház

Piac raktárépület

Temetői digitális
nyilvántartás

Gyár utca

Új utca

Ászok a Pályán Egyesület
E

gyesületünk működése visszatér lassan a
korábbi évek megszokott
formájához és igyekszünk
bekapcsolódni településünkön és azon kívül is a
civil szervezetek munkájába.

Programok szervezésével,
pályázatok lebonyolításával
és egyéb tevékenységekkel foglalkozunk, a jelenlegi nehezebb helyzetben is.
Az elmúlt években a saját
működésünket elősegítendően több pályázatot adtunk be

és szerencsére sikeresen dolgoztunk. A korábbi eszközbeszerzések után a Magyar

Falu Program keretében a
civil közösségi tevékenységek végzéséhez szükséges

feltételek támogatás keretében 5 millió Ft támogatást
nyertünk gépjármű beszerzésre. Az idei évben részt
vettünk a település rendezvényein, és több civil szervezettel is együttműködünk
programok lebonyolításában.
A következő évre minden
civilszervezetnek kívánunk
sikeres és eredményes működést, a településen élőknek
pedig azt hogy találják meg
a sok-sok program közül a
számukra megfelelőt!
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Római Katolikus Egyházközség hírei

Papszentelésének
25. évfordulója
alkalmából ezüstmiséjét tartotta
Sári András plébános a Nyírbogdányi római katolikus templomban.

Templomszentelés Nyírbogdányban
S

zentmisével ünnepeltük a nyírbogdányi
Szentháromság római
katolikus templom megáldását október 9-én.

Nagy munkálatok folytak
a nyírbogdányi templomban; nyílászárók, ablakok
cseréje, festés, valamint új
gobelin technikával készült
keresztutat is kapott a templom. A szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök volt, aki a szertartást
a felújított templom megál-

dásával kezdte. Az ünnepi
szentmisén részt vettek a
filiák papjai, az egyházköz-

ségek hívei és zarándokai.
Homíliájában Ferenc püspök
az evangéliumban elhang-

zott 10 leprás gyógyulásáról, valamint annak folyamatáról beszélt. Jézus szava szerint a meggyógyított
leprás azért tért vissza, hogy
hálát adjon a lelki gyógyulásáért is. Ez az evangéliumi
szakasz felhívja a figyelmünket arra, hogy adjunk
mindig hálát. A szentmise
után agapéval folytattuk az
ünneplést. Ezúton is köszönöm az egyházmegye és a
hívek támogatását és bőkezű
adományait.
Sári András
plébános
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Nyírbogdányi Református Egyházközség

„Egymás terhét hordozzátok,
és úgy töltsétek be a Krisztus
törvényét.”
(Gal 6,2)

Hálatelt szívvel mondunk
köszönetet a mi Urunknak,
hogy ebben a jelenlegi nehéz
helyzetben is megtart minket és gondoskodik rólunk.
Rendkívüli támaszt nyújt
gyülekezetünk összetartó
ereje, és bízva Isten segedelmében reménnyel tekintünk
az elkövetkezendő időszakra.
Az Egyházközség intézményeiben továbbra is biztosítottak a feltételek. Szép
rendben és zavartalanul
működnek a szolgáltatások,
úgy az idősek otthonában,
mint a Gyártelepen működő
intézményekben. Továbbra
is biztatunk minden rászorulót, hogy bátran, bizalommal
forduljanak felénk.
Az
alapszolgáltatások
mellett (házi segítségnyújtás, étkeztetés, támogató
szolgálat, idősek nappali
ellátása), fontos kiemelni a
Családi Bölcsőde, a Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola és a Fogyatékkal
Élők Nappali Intézményének jelentőségét is.
A település és a környezet
életében is fontos szerepet
tölt be ez a három terület.
A Mandulavirág Családi
Bölcsőde Hálózat családias
légkörben, meghitt környezetben, megfelelő szakértelemmel és odaadással, továbbá színes programokkal várja
mindazon gyerekek jelentkezését, akiknek a szülei mun-

kájuk vagy tanulmányaik
folytatása miatt nem tudnak
napközbeni ellátásukról gondoskodni.
„Isten minden kis tücskének
akad hely a kórusában,
Némelyik hangja mély, a
másiké magas…
És aki csak tapsolni tud
olyan is akad!”
/Margaret Martle/
A Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskolában 100%-s
szakosellátással és maximális
odafigyeléssel történik a fejlesztés és foglalkoztatás. Az
iskolában 23 főt fejlesztünk,
akik a környező településeken élnek. (Baktalórántházától Tiszavasvárig) A súlyosan
és halmozottan fogyatékos
tanulók a világot mindenekelőtt érzékszervi tapasztalataikon keresztül ismerik
meg. Ezért fejlesztésükben
kitüntetett helyet foglal el a
kommunikáció, a szociális
interakció, a másik ember
megértésének és önmaguk

kifejezésének kölcsönösen
egymásra épülő fejlesztése.
A fejlesztések 5 fő gyógypedagógus és két fő pedagógiai
asszisztens, egy gyógytornász és egy gyógymasszőr
közreműködésével valósul
meg. Heti egy alkalommal
kutyaterápián vehetnek részt
az iskola tanulói.
Az iskolával egy épületben megtalálható a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye. Az itt dolgozók
szintén nagy szeretettel,
megértéssel, elfogadással és
nem utolsósorban kiemelkedő szaktudással látják el
mindennapi szolgálatukat. A
napközbeni tartózkodás alatt
egyéni gondozás, fejlesztés,
foglalkozás és terápia biztosítása a cél. A szabadidős
programok szervezése lehetőséget biztosít a komplex
rehabilitációra illetve a családtagok munkába maradására, tehermentesítésére. A
havi programok közt szerepel a gyógytorna, gyógymasszázs, zeneterápia, só- és

fényterápia, illetve kutyaterápia.
Ebben a hónapban napjaink
nagyrészét az adventre készülődés teszi teljessé, melyre
nagy szeretettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklődőt, és meglévő ellátottat.
A következő hetek egyben
a várakozás időszaka is. A
karácsony a legszebb ünnepeink közé tartozik. A karácsony latinul Natalis Domini
(Az Úr születése), amelynek
középpontjában, a názáreti
Jézus születése, majd későbbi élete és tanításai állnak,
ahogy az az Újszövetségben
szerepel.
„Az advent szó jelentése
„eljövetel” a latin „Adventus
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Az
Úr eljövetele” – olvashatjuk egyházi magyarázatokban.” Idén november 27-vel,
vasárnappal megkezdődik az
adventi időszak.
A közelgő adventi időben
áldott várakozást kívánva,
testvéri köszöntéssel:
Angyalosy Zsoltné
Intézményvezető – lelkipásztor

Szeretetteljes készülődést
kívánva, tisztelettel: az Intézmény vezetősége
Suszter Sándorné
Intézményvezető
Fohsz Józsefné
Intézményvezető helyettes
Horváthné Kovács Mariann
Intézményvezető
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Istenszülő Oltalma Görögkatolikus
Templom Közössége
KRÓNIKA

I

sten iránt hálatelt szívvel
és embertársaink felé
köszönettel számot adva
írom ezeket a sorokat egy
újra nehéz időszakban. Az
esztendő a szokott módon
kezdődhetett, de másként
alakult – ismét.

Az Istenszülő Oltalma
templom közössége minden
évben a szokásos látogatásokkal, a januári házszentelésekkel kezdi az életét.
Sajnos a covid miatt ismét
kevés házba tudtunk elmenni meglátogatni a családokat. Márciust ismert és várt
ökumenikus imaalkalmainkkal kezdtük a református és
római katolikus testvérekkel
együtt, de már a szomszédos
háború árnyékában.
Az imahét egyik napján a
Katolikus Karitász keretében működő helyi csoportunk – köztük több nyírbogdányi lelkes segítő – Bara-

básra ment segíteni a háború
menekültjeinek az ellátására. Május 13-án ismét ott
voltunk, de másnap, szombaton már Máriapócson voltunk gyermekeinkkel. Júniusban szép kettős ünnepen
vettünk részt a római katolikus templomban: templombúcsú és egyben Sári András
plébános atya ezüstmiséjén
imádkoztunk ismét együtt,
és örömmel vettem részt az
augusztus 6-i Arató Napon
és az Őszikék szeptember
eleji bálján.
Mindezek az alkalmak
erősíthetnek
bennünket,
hiszen sok minden helyben
dől el, helyi szinten éltethetjük egymást. Írom ezt még
annak ellenére is, hogy az
augusztusi falunapon nem
vettem részt, sajnos nem
tudok mindenhol megjelenni, de remélem, hogy közösségünk tagjai méltón képviseltek bennünket.
A máriapócsi Kisboldog
asszony napi búcsúra már
innen, Nyírbogdányból is
többen
elzarándokoltak
velünk. Közben már készültünk a télre – az épületünkben gázzal fűteni túl drága lenne. A kertrendezésre,
templomtakarításra közel
húszan összejöttünk. Jó volt

látni a nehézségek ellenére
is az összefogást, mégiscsak
szívügye a közösségnek a
lelki menedékünk és a közös
ünnepünk. Sajnos a teraszunk burkolása romlik, két
ügyes férfi mégis sokat javított rajta, köszönet ezért is!
Mielőtt azonban ezt folytatnám, meg kell említenem
az októberi püspöki szentmisét a felújított római katolikus templom megáldása
alkalmából, Palánki Ferenc
püspök úr vezetésével. Jó
volt találkozni itt is a falubeliekkel és a katolikus és
református
testvérekkel
ismét, településünk vezetőivel, akárcsak a két hét múlva nálunk megtartott templombúcsúnkon, ahol Magyar
Márton atya prédikált.
Szent Mihály Családegyesületünk vezetősége és tagjai
templomi közösségünkből
nőtt ki, egyben kapcsolódási
pont más emberek felé is.
Épp az előbb említett templombúcsú készületeiben és
lebonyolításában is aktívan
részt vett, továbbá a május
14-i máriapócsi Gyermekbúcsú itteni résztvevőinek
az utaztatásában is. Csodás
élmény volt az Istenszülő
csodatévő Kegyképénél lenni! Július 11-től napközis

tábor volt nálunk, majd
augusztus 28-án iskolások
megáldása, családi nap.
Ezeknél a programoknál
meg kell említenem, hogy
a sok jószívű ember támogatása mellet számíthattunk
az Önkormányzat segítségére minden programunknál – köszönjük –, valamint
a Kaleidoszkóp Egyesület
segített a tábor kézműves
napján és a templombúcsún,
a gyerekek és hívek utaztatásában mindig számíthattunk
Lisovszki Sándorra, továbbá
Sinka Zoltán virágai a mi
templomunkat és közösségi
házunkat is szépíti.
Terveink nem világrengetőek, szeretnénk méltóan
felkészülni karácsonyra, és
jövőre folytatni azokat a
programokat, eseményeket,
ünnepeket, amelyek eddig
is meghatározták életünket.
Isten áldását kérjük rá, és
állhatatosságot a szívünkbe.
Szabados Viktor
görögkatolikus parókus
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Számos változás a Kazinczy-ban

I

ntézményünkben 2022
nyarán számos változás
történt. Egyedi színvilágot kaptak a tantermek,
modern táblák kerültek
a régiek helyére, mostmár minden tanteremben
interaktív táblák és projektorok segítik a mindennapi munkát.

3 nevelő kíséretével. Szeptemberben nevelőtestületünk
Megszépült
az
iskola újult erővel kezdte meg a
kívül-belül. A legnagyobb munkát. A mindennapi oktaberuházásra is ezen a nyá- tó munkánkat versenyekre
ron került sor, hiszen a régi való felkészülésekkel is szíkémia teremből LEGO-tan- nesítjük. Számos regionális,
terem lett kialakítva. A terem országos és nemzetközi vermodern burkolatot, bútor- senyre készülünk.
Beindultak az online verzatot és a mai kor vívmányainak megfelelő interak- senyek is. Eddig az V. Zsoltív kijelzős táblát kapott. A tár- és történetmondó találnevelők a nyár folyamán sem kozón vettünk részt, ahol
gyermekeink nem vallottak
tétlenkedtek.
Évek óta angol nyelvi szégyent. Az elmúlt hetek
tábort szervezünk diákjaink alatt is számos eseményünk
számára. Minden évben nagy és rendezvényünk volt.
A gyerekek továbbtanua látogatottsága. Itt angol
nyelvű önkéntesek vannak, lását elősegítve októberben
akik szívvel-lélekkel tart- Pályaorientációs és Sport
ják a gyerekek számára a napot tartottunk, melyen
különböző foglalkozásokat. minden osztály részt vett. A
Az Erzsébet-tábor keretén Nyíregyházi Box Klub tagjai
belül 32 diákunk látogatott ezen a napon bemutatót tarel Fonyódligetre egy hétre, tottak számunkra. Iskolánk

életében nagy jelentőséget
tulajdonítunk a hagyományok ápolásának is. Minden
évben színvonalas műsorokkal emlékezünk történelmünk nagyjaira.
Ebben az évben is meghatóra sikeredett az október
6-ai és az október 23-ai megemlékezésünk. Az elkövetkező időszakban hálaadó napot
fogunk tartani, majd kezdetét
veszi egész hónapos rendezvényünk az advent jegyében.
Ilyenkor hétről-hétre másmás alsós osztály mutatja
majd be adventi műsorát,
melyre a koronát a karácsonyi műsor fogja feltenni.
Bekapcsolódunk az országos
cipősdoboz rendezvénysorozatába is, amely megújult formában fog debütálni az idén.
Az oktatás mellett elsődleges feladatunk még a nevelés

is. Szinte mindig a gyerekek
között vagyunk, így azonnal tudunk minden gondjukról, örömükről, bánatukról.
Sokat foglalkozunk velük
külön-külön is. Egyéni
beszélgetések alkalmával
keressük a problémák gyökereit, amit közösen oldunk
meg.
Minden nevelő saját feladatának érzi, hogy a szülőkkel is megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Így minden
évben családlátogatásokat
végzünk. Így közvetlen kapcsolat alakul ki tanár, diák és
szülő között egyaránt. Mindezek a dolgok semmit nem
érnének egy nagyon fontos
dolog nélkül, ami nem más,
mint a szeretet és tisztelet.
Petró Gergely
iskola igazgató

Mottónk:

„Ami mögöttem van,
azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve
futok egyenest a cél felé!”
(Filippi 3,14)
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Rétközi Sólymok Íjász és
Hagyományőrző Egyesület

E

gyesületünk ismét
tevékeny évet mondhat
magáénak. Idén is több
versenyen képviseltettük
magunkat.

Természetesen most sem
maradhatott el a saját versenyünk, amit a Karib-tenger
kalózai című film ihletett,
a célok és a versenyzők is

igyekeztek gondoskodni a
jó hangulatról, és szerencsére az időjárás is kedvezett
nekünk. Több gyerektáborba, Erzsébet táborba kaptunk meghívást, ahol a gyerekek megismerkedhettek a
IX-X.századi viselettel és
kipróbálhatták az íjászatot.
Ismét részt vettünk a Tég-

láson már 9. alkalommal
megrendezett Városok Viadalán, képviselve településünket. Ősszel meglátogatott
minket néhány egyetemista
a Moholy Nagy Művészeti
Egyetemről, akik szerettek
volna nagyobb rálátást, betekintést nyerni a vidéki területen élők életébe. Közülük

többen kipróbálták az íjászatot, megismerkedhettek a
viseletekkel és szokásokkal.
Továbbra is céljaink között
szerepel a hagyomány ápolása, az íjászat megismertetése, bemutatása, az érdeklődés felkeltése ez iránt a
remek sport iránt.
Poór Attila
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Kaleidoszkóp Egyesület hírei

A

Nyírbogdányi Kaleidoszkóp Egyesület
2021-ben kezdte meg
munkáját azzal az elsődleges céllal, hogy közösségi programok szervezésével közelebb hozza
egymáshoz az embereket,
és megerősítse a kapcsolatokat, kötődéseket.

A Húsvétvárás szellemében a Gyártelepen és a
Művelődési házban is közös
kézműves foglalkozásra hívtuk a lakosságot, ahol mindenki saját magának készíthetett asztal- vagy ajtódíszt,
a lehetőségeknek csak a képzelet szabott határt.
Szervezetünk 2022-ben
FCA-KP-1-2022/4-001351
pályázati azonosítószámon
nyert támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása (2022.)”
keretében „Érték – és hagyományőrző programsorozat”
címmel. A programsorozat
keretében tartottuk meg a
húsvéti kézműves foglalkozásunkat, és a támogatásnak
köszönhetően folytathatjuk
a karácsonyi ünnepvárásra
való készülődést, ahol újra
a közös munka és együtt
eltöltött idő eredményeként
készíthetünk adventi koszo-

rúkat, karácsonyi vendégváró díszeket.
Az egész éves munka
jól megérdemelt jutalmaként tekintünk a december
10-én megrendezésre kerülő
„Karácsonyi Forgatag” rendezvényünkre. Nagy szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt egy hangulatos
délutánra, ahol hagyományos ételekkel, forró italokkal, meghitt zenével szeretnénk közösen ünnepelni és
zárni a 2022-es évet. Egyaránt várunk táncházunkba gyermeket és felnőttet,
és reméljük, hogy minden
korosztály örömmel várja
a cukorágyút, a meghívott
vendégeket, a településün-

kön működő civil szervezetek és vállalkozók sátrait. Hívunk mindenkit, hogy
legyünk kicsit újra gyerekek,
legyünk kicsit gondtalanok,
felejtsük el felgyorsult életünk rohanását és éljük meg
együtt újra a csodákat.
Katkó Ildikó

„A karácsony a szeretet és
a csodák hónapja. Ez bár
egy közhely, de mi hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. A
valóságos törődés és szeretet
helyett mindig csak a karácsonyi rutinok és az ajándékok, és a vásárlósdiban
meg az ajándékozósdiban
nem vesszük eléggé észre a
csodákat.”
Puzsér Róbert
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Őszikék Nyugdíjas Egyesület
A

koronavírus miatti
veszélyhelyzet után
már nagyon vártuk, hogy
kikerüljünk a bezártságból
és elkezdjünk nyüzsögni,
mint a méhecskék.

Közgyűléssel kezdtünk, majd
május 1-én részt vettünk a
falu majálisán, ahol nagyon
finom székelykáposztát főztünk, élveztük a műsort.
Májusban a Béke Nyugdíjas
Klubnál is vendégeskedtünk a
Gyártelepen, egy csodálatos,
élményekkel teli délutánt töltöttünk együtt. Nagyon szeretünk együtt lenni, vidám csapatukkal beszélgetni, táncolni, szórakozni. Május 29-én

részt vettünk az új játszótér
átadásán, melyre a gyermeknap alkalmából került sor. A
júniust bográcsban sült lángos készítésével kezdtük. Ezt
követően Hajdúszoboszlón
pihentünk, lazítottuk izmainkat, gyógyítottuk ízületeinket a gyógyfürdőben. A
Forrás Panzió tulajdonosának
köszönhetően fergetegeset
buliztunk az újfehértói nyugdíjas csapattal.
Júliusban klubunkban a
névnaposokat és szülinaposokat köszöntöttük. Még
ebben a hónapban kirándulást is szerveztünk, a fűzérradványi kastélyt látogattuk

meg, a sárospataki várat, s a
napot borkóstolással zártuk
egy tarcali pincében.
Nem feledkeztünk meg
a hagyományőrzésről sem,
augusztus 6-án részt vettünk
az Arató-cséplő versenyen
és ünnepségen. Ezt az élményekkel teli napot a hajdúnánási strandfürdőben pihentük ki.
Frissen, kipihenten készültünk a szüreti felvonulásra
és az azt követő bálra, amit
szeptember 3-án nagy sikerrel valósítottunk meg.
Szeptemberben Budapesten jártunk, ahol a Parlament megtekintése után egy

fergeteges cirkuszi előadáson vehettünk részt, ilyen
élményben ezidáig még nem
volt részünk, gyönyörű előadásokat csodálhattunk meg.
Nem maradhat el klubunkban a karácsonyi ünnepség,
egy meghitt, családias ünnepléssel, vacsorával, szerény
ajándékozással készülünk.
Bízunk abban, hogy a következő év is legalább ilyen eseménydús lesz.
A falu minden lakosának
meghitt, áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új évet kívánok az
Őszikék nevében.
Varga Benjáminné
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Hírek a Bogdányi Tájházról
Egyetemisták látogatása, tervek a közeljövőre

L

assan végére érünk a
2022-es esztendőnek,
látogatók jöttek, rendezvények sikereit tudhatjuk
magunk mögött. Beköszönt az Ősz és a Tél már
kopogtat, visszahúzódik a
természet s mi is mérleget
vonunk, értékelünk, tervezgetünk, felkészülünk a
folytatásra.

Az aratónap, ami a kilencedik volt a Tájház történetében, nagy nyilvánosságot,
elismerő visszhangot kapott
községünk életében. Az
önkormányzat, a Veres-farm
szervező munkája tevékeny
részvétele, meghozta gyümölcsét. A köszönet mindenkit megillet, aki támogatta a rendezvény létrejöttét és
aktívan ott volt, fittyet hányva a negyvenfokos hőségnek. Fényképek és videófilm
örökítette meg az eseményt.
Jól illik ide az idézet
„A hagyomány nem
a hamu őrzése, hanem a
láng továbbadása.”
/Jean Jaures/

E bejegyzést a Budapesti
Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem osztrák hallgatója írta be vendégkönyvünkbe, amikor tizennegyed
magával a tájházba látogattak október 25.-én
A magyar és ukrán hallgatók három napot töltöttek

községünkben, hogy ismerkedjenek a falu életével,
múltjával és hagyományaival. Órákat beszélgettünk,
bemutattam a Tájház gyűjteményét, beszéltem a 800
éves történelmünkről, rendezvényeinkről és persze a
mindennapokról is. Tanulmányaikhoz, elmondásuk szerint, fel tudják használni a
tapasztaltakat. Átadtam nekik
azokat a kisfilmeket, amelyek a faluban élőkről és a
rendezvényekről készültek.
Aratónap, szüret, beszélgetések a kispadon, remélem
jól kiegészítették az elmondottakat. Néhány képet itt is
bemutatunk a látogatásról,
de a facebookon a Bogdányi

Tájház Barátai csoportban
többet is láthatnak akik fellépnek a netre.
Megemlítem, hogy a Tájház jövőbeli terve egy fotó
és film archívum létrehozása,
amely a Könyvtárban létesülne. Tartalmazná elektronikus
formában rögzítve a községgel összefüggően készült
fotókat, videókat az eseményekről és a falubeliekhez
kapcsolódó témákról. Létrejötte után hozzáférhetővé tennénk szélesebb körben, vagy
akár kutatók, dolgozatírók
számára is.
A téli időszakban kevesebb látogatóra számítok, de
a tervezés, a tárgyak rendezése, restaurálása, mindig

ad munkát. Jó lenne végre
a mezőgazdasági eszközöknek egy külön elhelyezést
biztosító szín megépítése, az
aratóünnepen túl hagyományos szüret vagy szilvalek
várfőzés megszervezése a
következő évben. Tudom,
hogy az önkormányzat vezetésén és a civil szervezeteken
túl számíthatok a „földijeim”
közreműködésére, hiszen ezt
az elmúlt 16 év bizonyította.
Nagyon hálás vagyok érte,
így aztán bátran tervezhetem
a tizenhetediket, a 2023-at.
Mindenkinek jó egészséget
és Boldog Új Évet kívánok
tisztelettel a Bodgányi Tájházból!
Bogdányi Ferenc

2023
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ÉAK Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Bokréta utca 22.
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Nyírbogdány
MÁRCIUS

FEBRUÁR

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

1 Szombat

1 Hétfő

1 Csütörtök

1 Szombat

1 Kedd

1 Péntek

1 Vasárnap

1 Szerda

1 Péntek

2 Csütörtök

2 Vasárnap

2 Kedd

2 Péntek

2 Vasárnap

2 Szerda

2 Szombat

2 Hétfő

2 Csütörtök

2 Szombat

3 Péntek

3 Hétfő

3 Szerda

3 Szombat

3 Hétfő

3 Csütörtök

3 Vasárnap

3 Kedd

3 Péntek

3 Vasárnap

4 Szombat

4 Szombat

4 Kedd

4 Csütörtök

4 Vasárnap

4 Kedd

4 Péntek

4 Hétfő

4 Szerda

4 Szombat

4 Hétfő

5 Csütörtök

5 Vasárnap

5 Vasárnap

5 Szerda

5 Péntek

5 Hétfő

5 Szerda

5 Szombat

5 Kedd

5 Csütörtök

5 Vasárnap

5 Kedd

6 Péntek

6 Hétfő

6 Hétfő

6 Csütörtök

6 Szombat

6 Kedd

6 Csütörtök

6 Vasárnap

6 Szerda

6 Péntek

6 Hétfő

6 Szerda

7 Szombat

7 Kedd

7 Kedd

7 Péntek

7 Vasárnap

7 Szerda

7 Péntek

7 Hétfő

7 Csütörtök

7 Szombat

7 Kedd

7 Csütörtök

8 Vasárnap

8 Szerda

8 Szerda

8 Szombat

8 Hétfő

8 Csütörtök

8 Szombat

8 Kedd

8 Péntek

8 Vasárnap

8 Szerda

8 Péntek

9 Hétfő

9 Csütörtök

9 Csütörtök

9 Vasárnap

9 Kedd

9 Péntek

9 Vasárnap

9 Szerda

9 Szombat

9 Hétfő

9 Csütörtök

9 Szombat

10 Kedd

10 Péntek

10 Péntek

10 Hétfő

10 Szerda

10 Szombat

10 Hétfő

10 Csütörtök

10 Vasárnap

10 Kedd

10 Péntek

10 Vasárnap

1 Vasárnap

1 Szerda

1 Szerda

2 Hétfő

2 Csütörtök

3 Kedd

3 Péntek

4 Szerda

11 Szerda

11 Szombat

11 Szombat

11 Kedd

11 Csütörtök

11 Vasárnap

11 Kedd

11 Péntek

11 Hétfő

11 Szerda

11 Szombat

11 Hétfő

12 Csütörtök

12 Vasárnap

12 Vasárnap

12 Szerda

12 Péntek

12 Hétfő

12 Szerda

12 Szombat

12 Kedd

12 Csütörtök

12 Vasárnap

12 Kedd

13 Péntek

13 Hétfő

13 Hétfő

13 Csütörtök

13 Szombat

13 Kedd

13 Csütörtök

13 Vasárnap

13 Szerda

13 Péntek

13 Hétfő

13 Szerda

14 Szombat

14 Kedd

14 Kedd

14 Péntek

14 Vasárnap

14 Szerda

14 Péntek

14 Hétfő

14 Csütörtök

14 Szombat

14 Kedd

14 Csütörtök

15 Vasárnap

15 Szerda

15 Szerda

15 Szombat

15 Hétfő

15 Csütörtök

15 Szombat

15 Kedd

15 Péntek

15 Vasárnap

15 Szerda

15 Péntek

16 Hétfő

16 Csütörtök

16 Csütörtök

16 Vasárnap

16 Kedd

16 Péntek

16 Vasárnap

16 Szerda

16 Szombat

16 Hétfő

16 Csütörtök

16 Szombat

17 Kedd

17 Péntek

17 Péntek

17 Hétfő

17 Szerda

17 Szombat

17 Hétfő

17 Csütörtök

17 Vasárnap

17 Kedd

17 Péntek

17 Vasárnap

18 Szerda

18 Szombat

18 Szombat

18 Kedd

18 Csütörtök

18 Vasárnap

18 Kedd

18 Péntek

18 Hétfő

18 Szerda

18 Szombat

18 Hétfő
19 Kedd

19 Csütörtök

19 Vasárnap

19 Vasárnap

19 Szerda

19 Péntek

19 Hétfő

19 Szerda

19 Szombat

19 Kedd

19 Csütörtök

19 Vasárnap

20 Péntek

20 Hétfő

20 Hétfő

20 Csütörtök

20 Szombat

20 Kedd

20 Csütörtök

20 Vasárnap

20 Szerda

20 Péntek

20 Hétfő

20 Szerda

21 Szombat

21 Kedd

21 Kedd

21 Péntek

21 Vasárnap

21 Szerda

21 Péntek

21 Hétfő

21 Csütörtök

21 Szombat

21 Kedd

21 Csütörtök

22 Vasárnap

22 Szerda

22 Szerda

22 Szombat

22 Hétfő

22 Csütörtök

22 Szombat

22 Kedd

22 Péntek

22 Vasárnap

22 Szerda

22 Péntek

23 Hétfő

23 Csütörtök

23 Csütörtök

23 Vasárnap

23 Kedd

23 Péntek

23 Vasárnap

23 Szerda

23 Szombat

23 Hétfő

23 Csütörtök

23 Szombat

24 Kedd

24 Péntek

24 Péntek

24 Hétfő

24 Szerda

24 Szombat

24 Hétfő

24 Csütörtök

24 Vasárnap

24 Kedd

24 Péntek

24 Vasárnap

25 Szerda

25 Szombat

25 Szombat

25 Kedd

25 Csütörtök

25 Vasárnap

25 Kedd

25 Péntek

25 Hétfő

25 Szerda

25 Szombat

25 Hétfő
26 Kedd

26 Csütörtök

26 Vasárnap

26 Vasárnap

26 Szerda

26 Péntek

26 Hétfő

26 Szerda

26 Szombat

26 Kedd

26 Csütörtök

26 Vasárnap

27 Péntek

27 Hétfő

27 Hétfő

27 Csütörtök

27 Szombat

27 Kedd

27 Csütörtök

27 Vasárnap

27 Szerda

27 Péntek

27 Hétfő

27 Szerda

28 Szombat

28 Kedd

28 Kedd

28 Péntek

28 Vasárnap

28 Szerda

28 Péntek

28 Hétfő

28 Csütörtök

28 Szombat

28 Kedd

28 Csütörtök

29 Vasárnap

29 Szerda

29 Szombat

29 Hétfő

29 Csütörtök

29 Szombat

29 Kedd

29 Péntek

29 Vasárnap

29 Szerda

29 Péntek

30 Hétfő

30 Csütörtök

30 Vasárnap

30 Kedd

30 Péntek

30 Vasárnap

30 Szerda

30 Szombat

30 Hétfő

30 Csütörtök

30 Szombat

31 Kedd

31 Péntek

31 Hétfő

31 Csütörtök

Vegyes hulladék szállítás
Zöldhulladék szállítás
Papír- és műanyaghulladék szállítás
Lomtalanításra való bejelentkezés időszaka
Hulladékért virágot akció
Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.
Karácsonyfagyűjtő akció
Helyszín: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint
Kerék u. 1.

31 Szerda

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:
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);
italos kartondoboz: pl.: tejes és üdítős doboz;

31 Kedd

31 Vasárnap

PAPÍRHULLADÉK:

ZÖLDHULLADÉK:

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

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

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

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!

Nyírbogdányi

Ragyogó Advent

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete szeretettel
várja Önt és kedves családját a
nyírbogdányi adventi alkalmakra!
November 27., 12.00 óra
Főtér gyertyagyújtás
Sári András plébános úr
Római katolikusok ünnepi
műsora

December 4., 12.00 óra
Főtér gyertyagyújtás
Kazinczy Ferenc
Baptista Általános
Iskola és Óvoda
ünnepi műsora

December 11., 12.00 óra
Gyártelep 14 férőhelyes szálláshely előtti tér,
gyertyagyújtás
Szabados Viktor parókus úr
Görögkatolikusok ünnepi műsora
December 18., 13.00 óra
Főtér gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség
a művelődési házban
Áhítat – Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné
lelkész asszony
Reformátusok, helyi szervezetek
ünnepi műsora
Köszöntőt mond Lisovszki Tamás polgármester
Diós és mákos bejglivel, teával, forralt borral
várjuk a kedves vendégeket!
Karácsonyi ajándékutalványok átadása
a nyírbogdányi családoknak:
2022. december 11.
12.30 Gyártelep 14 férőhelyes szálláshely
13.30-14.30 Helyi Termelői Piac
(Kéki utca 26/A)
Az ünnepségek helyszínére kisbusz indul:
November 27., 11.45 Gyártelep Iskola
December 4., 11.45 Gyártelep Iskola
December 11., 11.45 Polgármesteri hivatal
December 18., 12.45 Gyártelep iskola

„Ne várj nagy dolgot életedbe,
kis hópelyhek az örömök,
szitáló, halk szirom-csodák:
rajtuk át Isten szól: jövök.”
Reményik Sándor

