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B. Orosz István: Új remény
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.

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!

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 Dr. Fekete Erzsébet Buzák Zsolt
 polgármester jegyző alpolgármester
 Donkáné Szitár Emese Támba Borbála Angyalosy Zsolt
 képviselő képviselő képviselő
 Terdik Tibor Vadászi Mihály
 képviselő képviselő



Kedves Nyírbogdányiak!

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 

Néhány hét és újra 
magunk mögött tud-

hatunk egy évet! Tavaly 
év végén nagyon bíztunk 
abban, hogy 2022-ben újra 
visszatérhetünk a megszo-
kott életünkhöz. Alig telt el 
néhány hét az évből, amikor 
egy újabb beláthatatlan 
következményekkel járó ese-
mény történt. Nem messze 
tőlünk kitört a háború! Köz-
vetlenül csak keveset érzé-
keltünk belőle, de mára már 
tudjuk, mindannyiunk életét 
befolyásolja ez a helyzet. 

Az élet viszont nem áll-
hat meg, dolgoznunk, 

élnünk és fejlődnünk kell! A 
közösség, a település előre-
haladása csak akkor való-
sulhat meg, ha az egyének 
is tenni akarnak ezért. Nyír-
bogdány és az itt élő embe-
rek többsége, a Képviselő 
Testület tagjai elkötelezettek 

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

Amikor az újság anyagát 
gyűjtöttük össze és jöt-

tek egymás után az írások, 
a fotók, jó érzéssel töltött 
el bennünket, hogy mennyi 
mondanivalója van az itt 
élőknek, az itt működő szer-
vezeteknek, intézményeknek. 
Példaértékű az a közösségi 
élet, ami az elmúlt évek-
ben kialakult. Láthatja az 
olvasó, hogy a települé-
sünkön mennyi rendezvény, 
program valósult meg még 
így is, hogy 2022 nem egy 
zökkenőmentes év volt egyi-
künknek sem. 

Az Önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten 

és a pályázati forrásokat 
kihasználva több olyan 
beruházást is végrehaj-
tott, 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 összefog-
laljuk a legfontosabb törté-
néseket és tájékoztatunk a 
legfrissebb eseményekről. 
Önkormányzatunk működé-
se a körülöttünk lévő dolgok 
ellenére is zavartalan. A 
Bogdányi Híradóban igyek-
szünk bemutatni mindenki-
nek az elmúlt év fontosabb 
pillanatait, az év végéhez 
közeledve az aktualitásokat 
és persze már a következő 
évre vonatkozó információ-
kat is megosztunk Önökkel! 

Kedves olvasó! Advent 
időszaka következik. 

Ezek a hetek mindig külön-
legesek és igyekszünk pozi-
tívan tekinteni az év hátra-
lévő 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 hétközna-
pokhoz egyaránt!

Lisovszki Tamás 
polgármester
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Nyírbogdány Község 
Önkormányzat képvi-

selő testületének 3/2022. 
(II.16.) számú önkor-
mányzati 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 költségveté-
si kiadásainak 51,3%-a tel-
jesült a III. negyedévben. 
A bevételek egy részét az 
önkormányzatok működési 
támogatása (82.971.357 Ft), 
valamint az egyéb működési 
célú támogatások államház-
tartáson 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 szerin-
ti illetmények, munkabérek 
és a munkaadót terhelő járu-
lékok, amely tartalmazza az 
Önkormányzati és a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak 
valamint a közfoglalkoztatot-
tak 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 kiadá-
sokból pedig 50.338.523 Ft 
(54,6%) összegben került tel-
jesítésre.

A finanszírozási kiadás 
3.427.103 Ft összegben telje-
sült, mely a 2021. év decem-
ber hónapban kapott úgyne-
vezett 2022. évi nulladik havi 
finanszírozás, amely a 2022. 
január hónap kiadásainak 
(munkabér, működési kiadá-
sok) előfinanszírozására szol-
gál. A finanszírozási bevé-

telek a költségvetési beszá-
molóban megállapított előző 
évi költségvetési maradvány 
807.367.405 Ft.

Nyírbogdány Község 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testületének 16/2022. 
(II.15.) határozata alapján 
kiválasztotta a TOP-2.1.3-
16-SB2-2019-00011 azono-
sító számú, „Települési kör-
nyezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztések Nyírbogdány 
községben” című pályázat 
kivitelezésére a Szatmárvíz 
Építő Szolgáltató és Kereske-
dő Kft.-t. A nyertes ajánlatte-
vővel a szerződés 2022. már-
cius 3-án megkötésre került. 
A projekt összköltsége nettó 
178.952.554 Ft+ 27% ÁFA. 
A munkaterület átadása már-
cius hónapban megtörtént.

Az Ukrajnai testvértelepü-
lésünknek, Nagydobronynak 
500.000 Ft értékben tisztító-
szer és élelmiszer csomagot 
vásárolt az Önkormányzat, a 
2022. évi költségvetés tarta-
lék előirányzatának terhére a 
24/2022. (II.25.) önkormány-
zati határozata alapján.
II. negyedév

2022. április 3-án megtar-
tották az országgyűlési kép-
viselő-választást és az orszá-
gos 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 hagyo-
mányainak megfelelően a 
61/2021.(III.21.) önkormány-
zati rendelet a szociális ellá-
tásokról szóló 4/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 
módosítása alapján Húsvé-
ti támogatásban részesültek 
Nyírbogdány közigazgatási 

területén életvitelszerűen tar-
tózkodó lakosok, ingatlanon-
ként 5.000 Ft Edenred mele-
gétkezési utalvány formájá-
ban, 4.090.000 Ft összegben.

Az elmúlt évek település-
szintű virágosítási hagyomá-
nyait és módját folytatva a 
közterületek rendben tartá-
sának és rendezett képének 
megtartása érdekében a kép-
viselő-testületének 29/2022. 
(IV.13.) határozata alapján 
Sinka Zoltánt helyi vállalko-
zót bízta meg a nyári virá-
gok beszerzésével és ülteté-
sének levezetésével bruttó 
2.079.290 Ft-ért.

A Nyírbogdányi Római 
Katolikus Egyházközség 
részére 2.500.000 Ft állam-
háztartáson kívüli támogatást 
nyújtott az Önkormányzat a 
templom felújítási munkála-
tainak elvégzésére. További 
7 helyi civil szervezet részé-
re került kifizetésre állam-
háztartáson kívüli támogatás 
1.400.000 Ft összegben.

A TOP-1.1.3-15-
SB1-2019-00047 kódszámú 
„Helyi gazdaságfejleszté-
se Nyírbogdányban” című 
pályázat nyertes ajánlatte-
vőjével megkötésre került a 
vállalkozói szerződés 2022. 
április 29-én. A Kéki utca 
26/a szám alatt lévő ingatla-
non a meglévő piaccsarnok 
mellé egy raktárépület került 
felépítésre, amelynek kivite-
lezésével a CLEAR BODY 
Kft.-t bízta meg a Képviselő- 
testület, nettó 128.631.903 
Ft+ 27% ÁFA-ért.

Május 1-én az Önkormány-
zat a gyártelepi sportpályán 
megszervezte a Majálisi ren-
dezvényt, ahol fellépett Erdé-
lyi Csilla & Úr Viktor, az 
AK26, valamint este a KOZ-
MIX zenekar tartott 90 per-
ces 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 kija-
vításával megbízta az Aktu-
ál-Útépítő Iroda Kft.-t nettó 
8.829.000 Ft+ 27% ÁFA- ért.

A Magyar Falu Program 
– Óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejlesztés – 
2021 című pályázat keretein 
belül 4.975.199 Ft támoga-
tásban részesült a település, 
amelyből a Fő utca 8/a 402/2 
hrsz-on elhelyezkedő játszó-
tér felújítása valósult meg. A 
Képviselő- testület 26/2022. 
(IV.13.) határozata alap-
ján a HCInternational Kft.-t 
választotta és bízta meg a 
fejlesztési munkálatok kivite-
lezésével a beérkezett ajánla-
tok alapján bruttó 4.851.400 
Ft-ért. A felújítási munkála-
tok során 5 db új játék került 
telepítésre (játszóvár, fészek-
hinta, babaház paddal és asz-
tallal, kétszemélyes rugós 
játék, négyszemélyes rugós-
játék), továbbá beszerzésre 
került még 3 db játék (láncos 
egyensúlyozó híd, kétszemé-
lyes mérleghinta, kétüléses 
hintaállvány), valamint a régi 
játékok felújítása is megtör-
tént nettó 1.056.000 Ft+ 27% 
ÁFA összegben a 2022. évi 
költségvetés tartalékának 
terhére. A felújított játszótér 
gyermeknapon került átadás-
ra.

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. 

Nyírbogdány Község Önkormányzatának 
2022. III. negyedévi gazdálkodási beszámolója
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(II.07.) határozata alapján 
nyertes ajánlattevőnek a Kon-
zol-Plusz Építőipari Szol-
gáltató Kft.-t választotta. A 
kivitelezés bruttó összköltsé-
ge 35.322.055 Ft volt, amely-
ből 24.999.999 Ft a támoga-
tás terhére, míg a maradék 
10.322.056 Ft a 2022. évi 
költségvetés tartalékának 
terhére került elszámolásra. 
Továbbá bruttó 3.803.637 
Ft-ért pótmunkálatok meg-
rendelésére is szükség volt, 
amely szintén a tartalék ter-
hére valósult meg.

III. negyedév
2022. július 1-től a nem 

lakossági egyetemes energi-
aszolgáltatásért a jogi szemé-
lyiséggel rendelkező szemé-
lyek már nem a rezsicsökken-
tett áron, hanem piaci áron 
kapják a villamosenergiát és 
a földgázt. A megnövekedett 
energiaárak következében 
az Önkormányzat közüze-
mi 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 átla-
gosan 272.358 Ft-ot fizetett 
havonta a földgáz használa-
táért intézményeiben, amely 
július 1-től közel 650.000 
Ft-ra növekedett. A növeke-
dés mértéke 138%-os, ezért 
a téli hónapok közeledtével 
racionalizálni kell az intéz-
mények működését, annak 
érdekében, hogy a feladatel-
látás finanszírozható legyen.

A tavalyi évhez hasonlóan 
július közepén megszerve-
zésre került az Erzsébet tábor 
is az Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyerekekért Alapít-
vány támogatásával, amelyre 
településünk bruttó 584.200 
Ft kapott.

Az elmúlt évek hagyomá-
nyai szerint megrendezés-
re került a IX. Kézi arató 

verseny a Bogdányi Tájház, 
valamint Nyírbogdány Köz-
ség Önkormányzata köz-
reműködésével, amelyet az 
önkormányzat 361.000 Ft-tal 
támogatott.

A településen 7 db új köz-
világítási lámpatest került 
beszerzésre nettó 830.500 Ft 
értékben, amelyek a Nyár-
fa u. 19. szám; Alkotmány 
u. 12. szám., 18. szám, 26., 
38. szám, Kéki u. 34. szám; 
Dózsa Gy. u. 2. szám; vala-
mint Kossuth u. 26. szám 
alatt kerültek felszerelésre.

Az Államalapítás ünnepén 
településünkön megrendezés-
re került a Falunap is, amely-
re az önkormányzat közel 2,5 
millió Ft-ot fordított. Sajnála-
tos módon az időjárás közbe-
szólt, ezért az elmaradt prog-
ramok későbbi időpontokban 
kerülnek pótlásra.

A Magyar Falu Program 
– Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése – 
2022 című támogatás kere-
tein belül elkészült Nyírbog-
dány településének digitális 
temető nyilvántartó rendsze-
re, 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 anyagtá-
mogatása – 2021, valamint 
az Önkormányzati járdaépí-
tés támogatása – 2022 című 
pályázatok keretein belül 
elkészült az Új utcán a járda. 
A kivitelezés összesen brut-
tó 16.213.916 Ft-ba került, 
amelyből 14.999.776 Ft a 
támogatás terhére, a maradék 
1.214.140 Ft az önkormány-
zat saját költségvetésének 
terhére került elszámolásra.

Az önkormányzat rendelete 
alapján a tanévindító támo-
gatások is folyósításra kerül-
tek és szervezzük a szociális 
tüzelőanyag beszerzését és 
annak mihamarabbi kiosztá-
sát.

Az előző években elnyert 
folyamatban lévő pályáza-
tok is befejezésre kerültek, 
melyek nagyrészben járda-
építések, de megvalósult a 
Gyár utca részbeni felújítása 
is. 

Átadásra került a Gyárte-
lepi belvízelvezető rendszer 
rekonstrukciója és a piacon 
megépült a raktárcsarnok is. 

Elkészült a település Helyi 
Építési Szabályzata és sza-
bályozási tervei, melyeket 
lakossági fórumok keretében 
ismerhettek meg és vélemé-
nyezhettek, illetőleg ezek-
kel egyidejűleg a közmeg-
hallgatások is megtartásra 
kerültek, ahol előremutató 
elképzelések is felvetődtek. 
Reményeink szerint a ren-
delet elfogadására ebben az 
évben sor kerül.

A képviselő-testület dönté-
se alapján az Adventi ünnepi 

előkészületek is elkezdőd-
tek, a hagyományoknak 
megfelelően idén is a négy 
vasárnap kerül megrende-
zésre az egyházak, nevelési 
intézmények és civil szerve-
zetek közreműködésével.

Összességében megálla-
píthatjuk, hogy az önkor-
mányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, feladatel-
látási kötelezettségének ele-
get tudott tenni és a korábbi 
években elhatározott támo-
gatásokat is át tudta adni 
a civil szervezetek és egy-
házak részére, illetőleg a 
fejlesztések saját forrása is 
biztosított volt.

Gazdálkodásunk során 
igyekeztünk olyan tartaléko-
kat képezni, melyek a nehéz 
gazdasági helyzetben is lehe-
tővé teszik az önkormányzat 
feladatellátását a lakosság 
igényeinek kiszolgálását.

Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község lakosságát, hogy 
a Karácsonyi szociális támogatásban részesülő ház-
tartások 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 kezdő-
dő 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 utal-
ványok 14.30 óráig.
(Mindkét helyszínen a könnyebb kiosztás érdekében utca 
szerinti csoportosításban kerülnek átadásra az utalvá-
nyok, 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 lakóhely-

lyel rendelkezik és életvitelszerűen ott is él.
Akik nem tudják a fenti időpontban átvenni az ingatlanju-
kat 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. 

Tájékoztató a „Karácsonyi 
Utalvány” osztási rendjéről
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Szociális hatósági hatáskörhöz 
tartozó feladatellátások:

1. Települési lakhatási 
támogatás:

Rendeletünk alapján lakha-
tás elősegítése érdekében, 
lakhatási támogatást nyújt-
hat a szociális és egészség-
ügyi bizottság. Lakhatási 
támogatás összege: 3000 Ft/
hó, mely támogatás a szol-
gáltatóhoz történő utalással 
történik. 2022. szeptember 
31. napjáig 66 db kérelem 
került benyújtásra, és elbírá-
lásra, amelyből 57 db meg-
állapításra, 9 db elutasításra, 
1 támogatás megszüntetésre 
került az ügyfél kérelmére.

2. Rendkívüli települési 
támogatás:

Rendkívüli települési támo-
gatásra az a kérelmező 
jogosult, akinek jövedelme 
a rendeletben meghatáro-
zott összeghatárokat nem 
lépi túl, a kérelem nyom-
tatványt teljes egészében, 
hiánytalanul kitölti, illetve 
nyilatkozik a vele közös 
háztartásban élő szemé-
lyekről, azok jövedelméről, 
valamint nyilatkozik, hogy 
milyen rendkívüli élethely-
zet következett be az éle-

tében, amelyre vonatkozó-
an a rendkívüli települési 
támogatást kéri és nyilat-
kozatát mellékelt doku-
mentumokkal is igazol-
ja. A támogatást pénzbeli 
vagy természetbeni formá-
ban nyújthatja a bizottság, 
amennyiben a kérelmező 
minden feltételnek megfe-
lelt. A fent jelölt időszakig 
65 kérelem érkezett, ebből 
26 kérelem megállapításra, 
míg 39 kérelem elutasítás-
ra került. A fenti időszakig 
összesen 450 000 Ft került 
kifizetésre rendkívüli tele-
pülési támogatás céljából, 
amelyből 185 000 Ft termé-
szetbeni, fa tüzelő támoga-
tás formájában, 265 000 Ft 
pedig készpénz formájában 
került kifizetésre.

3. Temetési segély:
A fenti időszakban 2 kére-
lem érkezett, amelyből 2 
megállapításra került, így 
összesen, 40 000 Ft került 
kifizetésre temetési segély 
formájában. 

Családi állapot  
igazolások:

2022. évben a fent jelölt 
időszakban 2 esetben kér-
tek családi állapot igazo-
lást, külföldi adóbevallás 
céljából.

4. Szociális barnakőszén 
támogatás:

Idén is van lehetőség szo-
ciális barnakőszén támoga-
tásra kérelmet benyújtani. 
Rendeletünk alapján kérel-
meket 2022. november 11. 
16.00 óráig adhatnak le a 
lakosok. 

Az önkormányzat szoci-
ális feladatellátása során a 
normatív állami támogatás 
mellet rendkívül jelentős 
összegű saját forrás bizto-
sít a támogatáshoz, annak 
érdekében, hogy a lakosság 
minél szélesebb köre része-
süljön valamilyen támoga-
tásban (pl. utalvány, szén).

Gyámhatósági  
hatáskörben ellátott  

feladatok:
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 étkezte-
tés 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 átme-
neti szabályozás értelmé-
ben 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 megál-
lapításra a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
jogosultság, illetőleg a jog-
szabályi feltételek fennállá-
sa esetén a hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzet.

A gyermekvédelmi ked-
vezmény első alkalommal 
augusztus hónapban kifize-
tésre került. 

A megállapított kedvez-
mény további támogatások 
igénybevételére is jogosít a 
határozatban foglaltak sze-
rint.

Gyámhatósági hatáskör-
ben több esetben társható-
ságok megkereséseinek tet-
tünk eleget.

Prokai Nikoletta
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A helyi iparűzési adó bevétel 
alakulása 2022. évben

2022. november 4. napján 
fennálló hátralék iparűzési 
adó tekintetében 2 274 755 
forint.

Felhívjuk a hátralékkal 
rendelkező figyelmét, hogy 
annak beszedése érdeké-
ben minden rendelkezésre 
álló jogszabályi lehetőséget 
igénybe veszünk az alábbiak 
szerint:

Adóhátralékok csökkentése 
érdekében végzett végrehaj-
tási cselekmények

A behajtási cselekmé-
nyeket az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény 
alapján, valamint a bírósá-
gi végrehajtásról szóló 1994. 
évi LIII. törvény szerint 
végezzük. Az adózók fizeté-
si moráljának javítása érde-

kében 2022-ben szükségessé 
vált a végrehajtás több for-
májának alkalmazása: letil-
tás kibocsátása munkabérre, 
nyugdíjra, azonnali beszedési 
megbízás benyújtása az adó 
bankszámlája terhére.

A nyilvántartásunkban sze-
replő 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 eredménye-
sen alkalmaztuk. 46 esetben 
történt munkabérletiltás és 84 
esetben inkasszó, melyekre 
összesen 1.625.712,-Ft hátra-
lék beszedése teljesült.

Nem minősül végrehajtási 

cselekménynek, viszont ered-
ményesen alkalmazzuk az 
adóvisszatartási jog gyakor-
lását. A nyilvántartott hátra-
lékosok listáját rendszeresen 
megküldjük a NAV részére 
adóvisszatartásra, mely aka-
dálya lehet a köztartozásmen-
tességről szóló igazolás kiál-
lításának.
TÁJÉKOZTATÁS adóegyenleg 
lekérdezés lehetőségéről:

Aktuális adóegyenlege 
elektronikusan is lekérdez-
hető az E-Önkormányzat 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
adoegyenleg) portálon, az 
„adóegyenleg lekérdezése” 
menüpontban.

Köszönjük, hogy az adókö-
telezettségeinek pontos telje-
sítésével, valamint befizetett 
adójával hozzájárul Nyírbog-
dány Község fejlődéséhez!

Tömöri Enikő

Az alábbi néhány sor-
ban szeretnék beszá-

molni a Nyírbogdányi Ter-
melői Piac életének 2022. 
évi mindennapjairól.

Minden kétséget kizáró-
an a legfontosabb esemény 
intézményünk életében az 
eredeti épület májusban 
kezdődött bővítése volt. 

Az építkezés okozott némi 
kellemetlenséget, de mind 
árusaink, mind a hozzánk 
látogató vásárlók türelem-
mel kezelték a helyzetet.

Megértésüket ezúton is 
köszönjük!

Az építkezés befejeződött, 
községünk egy új, modern 
épülettel gazdagodott, ami 
olyan értéket képvisel, 
amelyre mindannyian büsz-
kék lehetünk, feladatunk 
ennek megóvása.

A piac működése egész 
évben zavartalan volt. 
Célunk továbbra is a lakos-
ság igényeinek széleskörű, 
magas színvonalú kielégíté-
se, így heti rendszeresség-
gel 14 állandó árusunk és 8 
őstermelőnk kínálja porté-
káit. Mindezek mellett ter-
mészetesen megtalálhatóak 
kínálatunkban a szezonális 
termékek is. Facebook olda-
lunk továbbra is működik, 
naponta frissítve tájékoztat-

juk az érdeklődőket a piacon 
megvásárolható aktuális ter-
mékekről, akciókról.

Nyitvatartásunk alakítása-
kor is elsődleges szempont a 
vásárlók és árusok elvárása-
inak figyelembe vétele, így 
igazodva az ünnepnapokhoz 
is. Decemberi nyitvatartá-
sunk kialakításakor is ezeket 
a szempontokat figyelembe 
véve tájékoztatom Önöket, 
hogy a Nyírbogdányi Piac az 
ünnepi időszakban a követ-
kezőképpen 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 pia-
cunk rendszeres látogatói 
lesznek.

Molnárné Jakab Edit

Termelői Piac

Adózók száma 2022.06.30.-i bevétel 2022.11.04.-i bevétel

272 93.319 E Ft 187.900 E Ft
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Az őszi adócsomagban a 
legnagyobb „adókönnyí-
téssel” a kisvállalkozások 
számolhatnak az „Egyes 
adótörvények módosítá-
sáról szóló T/1614. számú 
törvényjavaslat alapján, a 
helyi iparűzési adó egysze-
rűsödik számukra. A helyi 
adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 
módosítása jóval átláthatób-
bá, könnyebben teljesíthe-
tővé teszi az egyszerűsített 
iparűzési adóalap-megál-
lapításra vonatkozó szabá-
lyozást, egyben a későbbi-
ekben 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 jöve-
delem-adótörvény szerinti 
átalányadót választó keres-
kedők esetén a 120 millió) 
forint bevételig választhat-
ják a kisvállalkozások. A 
benyújtott törvényjavaslat 
szerint az ezt az adózási for-
mát választóknak lehető-
ségük 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 jöve-
delemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó magán-
személy vállalkozó esetében 

a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerinti bevé-
telt, a KATA alanyok eseté-
ben a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról szóló törvény 
szerinti bevételt, egyéb vál-
lalkozó esetén pedig a Htv. 
szerinti nettó árbevételt [Htv. 
52. § 22. pont] kell bevétel-
nek tekinteni. Ez azt jelenti, 
hogy az Szja. adóalanynak, 
a KATA adóalanynak nem 
kell külön kimunkálni a 
Htv. szerinti nettó árbevétel 
összegét.

Az egyszerűsített adó-
alap-megállapítás főszabálya 
szerint a kisvállalkozónak a 
helyi iparűzési adóalapját 
nem kell megállapítania, 
bevallást nem kell benyúj-
tania és – mert az adóalap 
tételes összegű – az adóalap-
ját nem kell megosztania a 
települések között.

Az új adózási modell sze-
rint a kisvállalkozónak későb-
biekben adóelőleget évente 
csak egyszer kell fizetnie, 
s amennyiben a kisvállalko-
zó 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 túlme-
nően az adóéven belül más 
– adókötelezettséggel össze-
függő – teendője nincs.

Az egyszerűsített iparűzési 
adóalap-megállapításra jogo-
sult kisvállalkozók egyszerű-
sített iparűzési adóalapja az 
adóévi bevételük nagyságá-
tól függően sávosan diffe-
renciált, (a székhelyük és a 
telephelyeik fekvése szerinti) 
önkormányzatonként azo-
nos nagyságú, tételes összeg 
lehet.

A tervezet három bevé-
teli sávot és ahhoz tartozó 
tételes adóalapot határoz 
meg. A bevételi sávokat éves 
szinten kell tekinteni, tehát 
12 hónapnál rövidebb adó-
év esetén napi időarányosí-
tással kisebb a bevételi sáv 
összege is.

Eszerint a vállalkozó szék-
helyére 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)

	●  6-6 millió forint, ha a vál-
lalkozó bevétele a 12 mil-
lió forintot meghaladja, de 
a 18 millió forintot nem 
haladja meg, (éves iparűzé-
si adó: 120 ezer forint)

	●  8,5-8,5 millió forint, ha a 
vállalkozó bevétele a 18 
millió forintot meghalad-
ja, de a 25 millió forintot 
nem haladja meg. Utób-
bi kategóriába tartozik 
az a kisvállalkozó, aki a 
személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény szerinti 
átalányadózó kiskereskedő 
és bevétele éves szinten 
nem több, mint 120 millió 
forint, (éves iparűzési adó: 
170 ezer forint)

A sávos, egyszerűsített 
iparűzési adó összeghez a 
vállalkozónak be kell majd 
jelentenie az erre vonatko-
zó választását, tehát akinek 
egyébként ténylegesen a fen-
ti összegeknél nagyobb adót 
kellene fizetnie, annak min-
denképpen érdemes időben 
bejelenteni az erre vonatkozó 
döntését. Fontos összefüggés, 
hogy ha a – bevétel-nagysága 
okán – arra jogosult vállal-
kozó úgy dönt, hogy az egy-
szerűsített adóalap-megálla-
pítást választja, akkor adó-
alapját a székhelye és vala-
mennyi telephelye fekvése 
szerinti önkormányzat felé 
így kell megállapítani, s az 
erről szóló bejelentést a rá 
irányadó módon (adóbevallá-
sában vagy telephely-nyitás, 
székhely-áthelyezés esetén a 
településre való bejelentke-
zésekor) valamennyi érin-
tett (székhely, telephely 
szerinti) önkormányzat felé 
külön-külön meg kell ten-
nie.

Törvényjavaslat az egyes 
adótörvények módosításáról
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A kisvállalkozó a tételes 
adóalap-megállapítási mód-
szert csak a teljes adóév-
re választhatja, s a dönté-
se – erre vonatkozó külön, 
évenkénti bejelentés nélkül 
– mindaddig érvényes, amíg 
azt vissza nem vonja.

A benyújtott törvényjavas-
lat szerinti adóalap-megál-
lapítási módszer választását 
a kisvállalkozó annak az 
adóévnek az ötödik hónapja 
utolsó napjáig (jellemzően 
az adóév május 31-ig) köte-
les bejelenteni, amelyben 
e módszert először kívánja 
alkalmazni (tehát 2023-ban, 
a 2023-ban kezdődő adóévre 
2023. május 31-ig). A beje-
lentés az előző adóévről szó-
ló adóbevallási nyomtatvá-
nyon tehető meg (tehát 2023-
ban a 2022. adóévről szóló 
helyi iparűzési adóbevallási 
nyomtatványon /22HIPA/).

Az új KATA-t nem alkal-
mazó vállalkozóknak a javas-
lat szerint a Htv-be épülő új, 
egyszerűsített adóalap-meg-
állapításról szóló döntésü-
ket a 2022. adóévről szó-
ló bevallás esedékességéig, 
azaz 2023. május 31-ig van 
lehetőségük meghozni és azt 
az előző adóévről szóló adó-
bevallásban jelezni az önkor-
mányzati adóhatóságok felé. 

A törvénymódosítás sze-
rinti tételes adóalap-megál-
lapítás egyik jelentős egy-
szerűsítési vívmánya, hogy 
ha a kisvállalkozó ezt az 
adóalap-megál lapítás i 
módszert választja, akkor 
adóját adóbevallás benyúj-
tása 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 adóelő-
leg-kötelezettsége van, akkor 
ezt a korábban bevallott elő-
leget annak esedékességekor 
(az adóév harmadik hónap-
jának 15. napjáig) köteles 
megfizetni (tehát 2023-ban 
meg kell fizetni a 2023. már-
cius 15-i előleget). Ebben az 
esetben a kisvállalkozó által 
megfizetett adóelőleg-részlet 
a tételes adóalap-megállapí-
tást választó kisvállalkozók 
számára előírt, az adóév ötö-
dik hónapjának utolsó napján 
esedékes adóelőleg összegé-
be beszámít, s így adóelő-
leg-fizetési kötelezettsége 
az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napján csak a már 
megfizetett adóelőleg-részlet 
és a tételes adóalap-megál-
lapítást választó kisvállalko-
zók számára előírt adóelőleg 
különbözetének erejéig áll 
fenn.

Az adóalap-megállapítá-
si módszer alkalmazásának 
első adóévében, tehát pél-
dául 2023-ban, az adóév 
május 31-i esedékességgel 
két jogcímen áll, állhat fenn 
fizetési kötelezettség: ha a 
2022. adóévre felmerül fize-
tendő adó (a bevallott adó 
magasabb, mint a 2022-ben 
teljesített adóelőleg), vala-
mint a 2023. évre vonatko-
zó előleg megfizetése, mely 
utóbbi összegbe a 2023. már-
cius 15-én már megfizetett 
előleget be lehet számítani.

A módszer alkalmazásá-
nak második évében, tehát 
például 2024-ben, már csak 
egy teendő marad, ha az 
adózó bevétele a bevéte-
li 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 rende-
leti adómentességre, adó-
kedvezményre, adócsök-
kentésre nem jogosult.

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 anyaköny-
vezett gyermekek száma 2.
Fent időszakban 28 esetben kértek anyakönyvi kivo-
natokat, 5 esetben módosítottak házassági névviselési 
formát, 3 esetben érkezett válási lap, valamint állandó, 
illetve tartózkodási helyre 6 személy jelentkezett be tele-
pülésünkön. 
Nyírbogdányban 2022. április 1. napjától 128 esetben tör-
tént anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos rögzítés meg-
keresése, és 44 esetben történt anyakönyvi adatváltozás, 
adatmódosítás. 

Prokai Nikoletta

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

Anyakönyvi ügytípusok Ügyszám

Születés 0
Házasság 15
Halálozás 7
Apai elismerő nyilatkozat 6
Lakcím bejelentés iránti kérelem 6
Anyakönyvi kivonat iránti kérelem 28
Házassági névviselési forma 
módosítása

5

Származási hely utólagos 
bejegyzése iránti kérelmek

4

Anyakönyvi eseményekhez 
kapcsolódó rögzítési kérelem, 
anyakönyvi adatváltozás 

172
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A Védőnői Szolgálat 
folyamatosan műkö-

dik,már nem távkonzul-
táció keretében, hanem 
személyes találkozás 
útján, de maszk haszná-
lata mellett.

Fogadóóra, tanácsadás, 
családlátogatás, orvo-
si tanácsadás működik. A 
kötelező oltások beadása 
továbbra is heti szinten tör-
ténik, fennakadás nélkül.

Az idei évben a mai napig 
40 csecsemő született köz-
ségünkben, és még jó pár 
gyermek születését várjuk.

A kismamák is aktívan 
jelentkeznek gondozásra, 
ebben az évben eddig 41 új 
terhes lett nyilvántartásba 
véve.

Ahogy minden cikkben, 
most is le kell írni, hogy 
az elköltözés-beköltözés 

folyamatos, így az aktuá-
lis gondozotti szám min-
dig változik, de elmondha-
tó, hogy az előző évekhez 
képest ugrásszerű növeke-
dés tapasztalható a gyer-
meklétszámban. Nemcsak 
nálunk, hanem a környező 
településeken is.

Szeptember elsején meg-
kezdődött az új tanév, ezál-
tal beindultak az óvodai-is-
kolai feladatok, tisztasági 
vizsgálatok, iskolai kam-
pányoltások lebonyolítása.

Szeptember 12-én volt a 
Mammográfiás szűrővizs-
gálat Nyírbogdány részére, 
ahol az Önkormányzat által 
biztosított autóbuszt vehet-
ték igénybe az érintettek.

Remélem legközelebb is 
szolgálhatok újdonságok-
kal.

Stál Valéria
védőnő

A védőnői szolgálat hírei

Az ugrásszerűen emelkedő légúti betegszám miatt a ren-
delésen 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 ren-
delőben maszk használata kötelező!
Megértésüket köszönöm.

Dr. Mező Zsigmond háziorvos

Tisztelt Betegek!

Nyírbogdány Község 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2022. feb-
ruár 10. napján megtartott 
ülésén a 3/2022. (II.10.) 
határozatával elfogadta 
önkormányzatának 2022. 
évi költségvetését.

A 2022. első félévében 
összesen 3 testületi ülést tar-
tottunk. A közmeghallgatást 
az ősz folyamán tervezzük 
megtartani.

2022. tavaszán a nemzeti-
ségi önkormányzat a tavaly 
vásárolt fűkaszával, vala-
mint annak tartozékaival 
elkezdte a lakott elhanyagolt 
lakókörnyezetek körüli zöld 
területek tisztán tartását. A 

karbantartáshoz az önkor-
mányzat leginkább üzem-
anyagot, valamint a fűkaszá-
hoz szükséges tartozékokat 
szerzett be és néhány esetben 
alkalmi munkavállalót fog-
lalkoztatott a megnöveke-
dett feladatokra tekintettel. 
A települési önkormányzat 
által megrendezett majálison 
a nemzetiségi önkormányzat 
képviseltette magát, de taka-
rékossági okokból a főzés-
ben nem vett részt.

Döntöttünk a felhalmozó-
dott szemét elszállításáról és 
a Vasvári P. utcán forgalom-
csillapító borda elhelyezé-
séről.

A 2022. augusztus 20-án 
megtartott falunapi rendez-

vényen önkormányzatunk 
közel 300 liter babgulyást, 
pörköltet készített el a 
hagyományoknak megfele-
lően a lakosság és a ven-
dégek számára. A főzéshez 
meglévő eszközeinkhez, 
kellékeinkhez vásároltunk 
konyhai eszközöket és alap-
anyagokat. 

Az idei tanév kezdéséhez 
hagyományosan az elő-
ző évekhez, természetbeni 
juttatás biztosításáról dön-
tött a nemzetiségi képvise-
lő-testület. Támogatásban a 
nyírbogdányi iskolába járó 
1-8. évfolyam, a 9-12 évfo-
lyamba járó és továbbtanuló 
diákok részesülnek. Össze-
sen 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 véle-
ményünket kikérni, illetve 
tájékoztatni a helyi romák 
mindennapjairól. A telepü-
lési önkormányzat és a roma 
nemzetiségi önkormányzat 
kapcsolata, együttműködé-
se kiváló, egymást segítő és 
a falu lakosainak érdekeit 
szolgáló.

Tóth Mihály Róbert elnök 

TÁJÉKOZTATÓ a roma nemzetiségi 
önkormányzat működéséről
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Dr. Szepesi Andrásné, 
vagy ahogy mindenki 

ismeri Iduska 1957. április 
3-án született Kántorjáno-
siban. A Hajdúböszörmé-
nyi Óvónőképző Főisko-
lán végzett 1979-ben és 
még ebben az évben férj-
hez ment Dr. Szepesi And-
ráshoz, aki Nyírbogdány 
állatorvosa volt 1977-től 
egészen haláláig. Két 
lányuk született ezidő alatt 
Csilla és Zsuzsa. Mindket-
ten gyógyszerészek lettek 
és családi vállalkozásban 
dolgoznak. Két unoka, 
Panni és Barbi boldog 
nagymamája. 

Munkásságát 1979 
szeptemberben kezdte 
meg a székelyi óvodában, 
ahol 5 hónapot dolgo-
zott, majd felvételt nyert 
a nyírbogdányi óvodába 
1980 februárjában amit a 
mai napig is szívvel-lé-
lekkel folytat. Pályafutá-
sának elejétől folyama-
tosan edukálja magát, 
kézműves, néptánc, drá-

ma-pedagógiai tudás-
ra is szert tett. Többek 
között a hagyományőrző 
értékrendet tartja mindig 
szem előtt kisdiákjainak 
nevelése közben, csoport-
jai minden jeles ünnepen 
büszkélkedhetnek valami 
kivételesen kreatív, szív-
hez szóló műsorral vagy 
éppen kézműves felada-
tokkal. Így született meg 
például 2012-ben az Őszi 
Csoda kiállítás, ami azóta 
minden évben megrende-
zésre kerül.

2015-ben korkedvez-
ményes nyugdíjjal már-
már úgy tűnt megválik a 
munkától. Kedves barátja 
mutatott meg neki egy fog-

lalkozást, ahol óvodások 
sakkoztak. 2015. decem-
berében Sakktáblás játé-
kok módszertani tanfolya-
mára jelentkezett, okleve-
let szerzett és azóta szám-
talan sikert ér el tanítvá-
nyaival. Sakkversenyeket 
szervez, sakktáborokat 
tart és rendszeresen dobo-
gós helyeken szerepelnek 
diákjai. Szorgalma ered-
ményeképp Versenybírói 
tisztséget is betölt már és 
a DÁVID SC tiszteletbeli 
tagja. Nyugdíjasként visz-
szament a nyírbogdányi 
óvodába dolgozni. Közsé-
günk családjait, gyerme-
keit, kollégáit mai napig 
nem tudja elengedni. 

Nincs olyan bogdányi 
lakos akinek ne csengene 
ismerősen „Iduska Óvó-
néni” neve, több mint 
1000 gyermek óvodai 
nevelése, több száz kivá-
ló szülői kapcsolatterem-
tés 43 év alatt mindez a 
rendkívüli elhivatottsága, 
kitartása lévén.

Fischer Gyu-
láné 1926-

ban született 
N y í r m a d á n . 
1951-ben óvó-
női oklevelet 
szerzett, majd 
a Járási Tanács 
VB Oktatási 
Osztály alkal-
mazottjaként, mint a Járás első óvó-
nője 1951-től a Kemecsei Óvoda ala-
pító tagjaként dolgozott hat éven át. 
Nyírbogdányba 1958-ban költözött és 
ettől az időponttól nyugdíjba vonulá-
sáig óvodapedagógusként dolgozott, 
majd a későbbiek során a gyártelepi 
óvoda vezetői feladatait látta el. 1981-
ben az oktatásügy kiváló dolgozója 
lett, majd 1982-ben az oktatás érdeké-
ben 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, készí-
tette fel az iskolai évekre. Életének 
legnagyobb elismerésének tartotta, 
hogy a faluban szinte mindenki csak 
Óvónéniként szólította.
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Bogdányi Bogdányi 
HiradóHiradó

Nyírbogdány község önkormányzat 
képviselő-testülete a Nyírbogdány köz-
ségért kitüntető cím adományozásával 
kifejezésre kívánja juttatni a község 
közvéleményének elismerését, megbe-
csülését és háláját azon személyek iránt, 
akik Nyírbogdány Község általános fej-
lődéséért, lakosai életkörülményeinek 
javításáért közvetlenül vagy közvetve 
kifejtett gazdasági, tudományos, kultu-
rális (művészeti) sport, mezőgazdasági 
munkásságukkal kivívták Nyírbogdány 
lakosságának általános megbecsülését; 
községünknek hírnevet szereztek fog-
lalkozásuk körében a községben példa-
mutató szakmai gyakorlatot folytatva 
– amely párosult becsületességgel és 
emberszeretettel – köztiszteletet váltot-
tak ki maguk iránt Nyírbogdány lakos-

ságának többsége előtt. Ebben az évben 
Dr. Szepesi Andrásnénak és posztu-
musz Néhai Fischer Gyulánénak ado-
mányozta Nyírbogdány község képvi-
selő-testülete a Nyírbogdány községért 

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

Nyírbogdány községért címek
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Május 1-én Nyírbog-
dány Község Önkor-

mányzata Majálist tartott 
a Gyártelepen, melyen 
tizenhárom főzőcsapat 
vett részt:

Ászok a Pályán Egyesület, 
Béke Nyugdíjas Egyesü-
let, Ezüstfény Alapítvány, 
Ifjú Vadászokért Egyesület, 
Nyírbogdányi Kaleidoszkóp 
Egyesület, Nyírbogdányi 
Református Egyházközség 
Sion idősek Szeretetottho-
na és Klubja, Nyírbogdány 
Községi Polgárőr Egyesület, 
Őszikék Nyugdíjas Egyesü-
let, Rétközi Sólymok Íjász és 
Hagyományőrző Egyesület, 
Szent Mihály Családegyesü-
let, Vad-Ép-Ker Bt., Tűzró-
zsák tánccsoport, Nyírbog-
dány Polgármesteri Hivatal. 

Ezúton is köszönet az 
együtt töltött szép napért 
minden csapatnak.

Lisovszki Tamás polgár-
mester nyitotta meg a ren-
dezvényt és a Képviselő Tes-
tület nevében köszöntötte a 
megjelenteket, majd anyák 
napja alkalmából külön 
köszöntötte az édesanyákat. 
A Kazinczy Ferenc Baptista 
Óvoda, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Fordánc néptánccsoportjá-
nak kis táncosai mutatkoztak 
be, ezt követően az óvodá-
sok körjátékát csodálhatták 
meg a rendezvényre látoga-
tók. Az önkormányzat jóvol-
tából a gyerekeket ingyenes 
ugrálóvárak, óriáscsúszdák 
várták egészen este 20 óráig 
és arcfestésre is volt lehe-
tőség.

Akik pedig kézműves-
kedni vagy színezni szeret-
tek volna, azok számára a 
nyírbogdányi Kaleidoszkóp 
egyesület kézműves kuckó-

Majális Majális 
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ja volt az egyik legszupe-
rebb hely. Gyermekműsorral 
a Csillag Musical Társulat 
örvendeztette meg a gyere-
keket. 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 találko-
zást, 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 fergete-
ges 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 szál-
lításáért. Köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen módon 
hozzájárult a Majális rendez-
vény sikeréhez!

Nyírbogdány Község Tehet-
séges Gyermekeinek Tanu-
lásáért Közalapítvány

Véget ért egy újabb 
kalandunk a sakkver-

senyek világában.

A kapott helyszíni vissza-
jelzések alapján mindenki 
jól érezte magát, jó mérkő-
zéseket vívtak egymással a 
versenyzők. Néhány adat a 
II. Regionális Sakkverseny-
ről: több mint 80 induló, 18 
felnőtt versenyző, 3 külön-
böző megyéből érkező ver-
senyzők.

E remek verseny nem 
jöhetett volna létre az alábbi 
szervezetek illetve szemé-
lyek önzetlen támogatása 
nélkül: Köszönet és hála a 
remek szervezésért, verse-
nyen tanúsított munkájáért 
és támogatásáért:

Dr. Szepesiné Ida, Szaba-
dos Ildikó.

Versenybírók Morvai Pál 
és Zrinszki Dezső.

Továbbá az alábbi szerve-
zetek támogatása nélkül:

Kazinczy Ferenc Baptista 
Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Isko-
la, Nyírbogdány Község 
Önkormányzata, Dávid SE, 
Cyberkid.hu.

A helyszínen a jelenlé-
tükkel megtisztelték a 
rendezvényt a fent 
nevezett szerve-
zetek képviselői: 
Petró Gergely 
Igazgató Úr, 
Lisovszki Tamás 
N y í r b o g d á n y 
Község Pol-
g á r m e s t e r e , 
Buzák Zsolt Nyírbog-

dány Község alpolgármes-
tere, Donkáné Szitár Emese 
képviselő asszony. Köszö-
net az iskola és az önkor-
mányzat azon dolgozóinak, 
akik a verseny helyszínének 
berendezésében segítettek.

Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönjük azoknak az 
edzőknek illetve szülőknek, 
akik a rendezvényre elhoz-
ták gyermekeiket.

Reméljük jövőre Veletek, 
ugyanitt újra találkozunk, 
és egy újabb remek élmény-
nyel leszünk gazdagabbak.

Prekup Zsolt

II. Regionális Sakkverseny
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Községünkben 2022-
ben 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 önkor-
mányzat a szervezésből, a 
technikai feltételek biztosí-
tásából és a vendéglátásból 
veszi ki a részét kellő alapos-
sággal. 

Az aratás és a hozzá kap-
csolódó tevékenységek, esz-
közök, felszerelések bemu-
tatása történt a Veres farmon, 
ahol a házigazda biztosítot-
ta 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 Benjá-
min köszöntője és a búzatáb-
la Szabados Viktor parókus 
által történő megáldása után 
igazi nyári forróságban kez-
dődött a munka. Jó volt látni, 
hogy a fiatalok is megmoz-
dulnak 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 visz-
sza a Bogdányi Tájházhoz, 
ahol az eredményhirdetés 

előtt még kulturális program 
várta az érdeklődőket. A Zöld 
Kerék Alapítvány kerékpáro-
sait nagy örömmel fogadtuk, 
hiszen tovább színesítették a 
rendezvényt.

Bogdányi Ferenc a tájház 
tulajdonosa fogadta az ara-
tásból megtért csapatokat, 
köszönte meg munkájukat 
és vette át a búzakoszorút 
Németh Gyuláné Marika 
nénitől.

Lisovszki Tamás polgár-
mester köszöntő szavai után 
elkezdődött a kulturális prog-
ram, amelyben B. Orosz Ist-
ván, Nyírbogdány Díszpolgá-
ra saját versét adta elő.

A GUBA-HA néptánc-
együttes már sokadik alka-
lommal kápráztatta el a táj-
ház közönségét.

Makó Pál citeraművész 
és Kádár Sára népdalénekes 
nótacsokra nagy tetszést „ara-
tott” a közönség soraiban.

A Kemecsei hagyományőr-
zők, ha már eljöttek aratni, 
akkor a táncból sem akartak 
kimaradni, így néptáncbemu-
tatóval is meglepték a közön-
séget. 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 szer-
vezők. Az ebéd és a frissítők 
elfogyasztása után az ered-
ményhirdetés ünnepélyes pil-
lanatai 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 Egye-
sület csapata és a kemecsei 
Nagy Család csapata.

A legjobb kaszás az Őszi-
kék Nyugdíjas Egyesület-
ből, a legjobb marokszedő 
a kemecsei Nagy családból 
került megválasztásra. A leg-
szebb búzakoszorút a Keme-
csei Hagyományőrzők készí-
tették.

Az elismerések kiosztása 
után lassan kiürült a Tájház 
udvara, de biztató volt halla-
ni nagyon sok vendégtől az 
elköszönéskor,
„Jövőre veletek, ugyanitt!”

Nyírbogdányi Aratóünnep
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2022. augusztus 20-án 
került megrendezésre a 

Falunapi programsorozat. 
A délelőtti hőség ellenére 
a főzőcsapatok elfoglal-
ták 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 meghí-
vott vendégeket. A rendez-
vényen képviseltette magát 
több civil szervezet, az egy-
házak, intézmények, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a szomszédos telepü-
lések polgármesterein kívül 
az ukrajnai testvértelepülés 
a Nagydobronyi Kistérség 
küldöttsége is megtisztelte 
településünket. Jávorszky 
Beáta jegyző olvasta fel és 
tolmácsolta Nagy Ferenc pol-
gármester szavait, aki nem 
tudott ellátogatni a Falunap-
ra, de Hadar Bálint alpol-
gármester képviselte Őt. A 
köszöntők után a Református 
Énekkar produkciója követ-
kezett, majd a roma hagyo-
mányőrzés jegyében a helyi 
Tűzrózsák tánccsoport szóra-
koztatta a nézőket. 

Rózsás Viki gyermekmű-
sora nagy tetszést aratott a 
gyerekek soraiban, akiket 
egész nap várt a Kaleidosz-
kóp Egyesület sátra kézmű-
ves foglalkozásokra.

A délután ünnepi program-
mal folytatódott. 

Nyírbogdány Községért 
címek adományozása tör-
tént, melyet a Képviselő-tes-
tület döntése alapján néhai 
Fischer Gyuláné, valamint 
Dr. Szepesi Andrásné kapott 
az idei évben. 

Nyírbogdány Község 
Önkormányzata köszöne-
tét fejezte ki Nagytiszteletű 
Angyalosy Zsoltné reformá-

tus lelkész asszonynak a 25 
éve Nyírbogdányban foly-
tatott hűséges szolgálatáért!

Sári András római kato-
likus plébános úr ezüstmi-
séje alkalmából és 9 éves 
nyírbogdányi szolgálatáért 
részesült elismerésben!

A díjakat és az elismeré-
seket Dr. Fekete Erzsébet 
jegyző és Lisovszki Tamás 
polgármester adta át.

90. születésnapja alkalmá-
ból került köszöntésre Kul-
csár Sándor nyírbogdányi 
lakos. A díszoklevél és az 
ajándékok átadása után, ked-
ves meglepetésként köszön-
tötte Sanyi bácsit unoka-

húga, településünk szülötte 
Dzsupin Ibolya színésznő! 

Augusztus 20-a alkalmá-
ból az új kenyér is az asztal-
ra került, amelyet jelen lévő 
egyházak képviselői áldot-
tak 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 figye-
lembe véve a rendezvényt 
be kellett fejezni, mert senki 
nem vállalhatta a felelőssé-
get az esetleges károk kelet-
kezéséért. 

FalunapFalunap
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Az Időseket köszöntöt-
tük szeptember 29. 

délutánján községünkben.

Megtelt a művelődési ház 
nagyterme, a résztvevők-
nek pogácsával, rétessel, 
üdítővel kedveskedtünk. 
Lisovszki Tamás polgármes-
ter köszöntötte Nyírbogdány 
időskorú lakóit. Németh 
Gyuláné Marika néni előa-
dásában egy verset hallgat-
hattunk meg, amit ő maga 

írt az Idősek világnapjára, 
Üzenet a fiataloknak cím-
mel. Poór Péter és Rózsás 
Viki egy órás nosztalgiamű-
sorral örvendeztette meg a 
közönséget, akik együtt éne-
kelték az előadókkal a régi 
slágereket. 

Az este meglepetéseként 
Kovács Istvánné Marika 
kedveskedett két gyönyörű 
tortával a vendégseregnek, 
köszönjük figyelmességét.

Idősek köszöntése Nyírbogdányban!



NYÍRBOGDÁNY,
MINDEN SZÁLAT

MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!

Lépj előre digitálisan!

telekom.hu/gigaeros
Optikai hálózaton, műszaki felmérés alapján.

Miklós
Hálózatépítő  
vezető technikus



Január
 1 V  Újév, Fruzsina
 2 H Ábel, Gergely
 3 K Benjámin
 4 Sze Titusz, Leóna
 5 Cs Simon
 6 P Boldizsár, Menyhért
 7 Szo Attila, Ramóna
 8 V Gyöngyvér
 9 H Marcell
  10 K Melánia
 11 Sze Ágota, Baltazár
 12 Cs Ernő
 13 P Veronika
 14 Szo Bódog, Félix
 15 V Lóránt, Loránd
 16 H Gusztáv
 17 K Antal, Antónia
 18 Sze Piroska
 19 Cs Sára, Márió
 20 P Fábián, Sebestyén
  21 Szo Ágnes
  22 V Vince, Artúr
  23 H Zelma, Rajmund
  24 K Timót, Xénia
  25 Sze Pál
  26 Cs Vanda, Paula
  27 P Angelika, Angéla
  28 Szo Károly, Karola
  29 V Adél
  30 H Gerda, Martina
  31 K Marcella

Fruzsina

Boldizsár, Menyhért
Szo Attila, Ramóna

 Sze Ágota, Baltazár

 Lóránt, Loránd Lóránt, Loránd

Antal, Antónia

Fábián, Sebestyén

  23 H Zelma, Rajmund

Angelika, Angéla
Károly, Karola

  30 H Gerda, Martina

  1 Sze Ignác
  2 Cs Karolina, Aida
  3 P Balázs
  4 Szo Ráhel, Csenge
  5 V Ágota, Ingrid
  6 H Dóra, Dorottya
  7 K Rómeó, Tódor
  8 Sze Aranka
  9 Cs Abigél, Alex
  10 P Elvira
  11 Szo Bertold, Marietta
  12 V Lívia, Lídia
  13 H Ella, Linda
  14 K Bálint, Valentin
  15 Sze Kolos, Georgina
  16 Cs Julianna, Lilla
  17 P Donát
  18 Szo Bernadett
  19 V Zsuzsanna
  20 H Aladár, Álmos
  21 K Eleonóra
  22 Sze Gerzson
  23 Cs Alfréd
  24 P Mátyás, Jázmin
 25 Szo Géza
  26 V Edina
  27 H Ákos, Bátor
 28 K Elemér

Február
 1 Sze Albin
 2 Cs Lujza
  3  P Kornélia
  4  Szo Kázmér
  5  V Adorján, Adrián
  6  H Leonóra, Inez
  7  K Tamás
  8  Sze Zoltán
  9  Cs Franciska, Fanni
  10  P Ildikó
  11  Szo Szilárd
  12  V Gergely
  13  H Krisztián, Ajtony
  14  K Matild
  15  Sze Nemzeti ünnep, Kristóf
  16  Cs Henrietta
  17  P Gertrúd, Patrik
  18  Szo Sándor, Ede
  19  V József, Bánk
  20  H Klaudia
  21  K Benedek
  22  Sze Beáta, Izolda
  23  Cs	 Emőke
  24  P Gábor, Karina
  25 Szo Irén, Írisz
  26  V Emánuel
  27  H Hajnalka
  28  K Gedeon, Johanna
  29  Sze Auguszta
  30  Cs Zalán
  31 P Árpád

Március
 1 Szo Hugó
  2  V Áron
  3  H Buda, Richárd
  4  K Izidor
  5  Sze Vince
  6  Cs Vilmos, Bíborka
  7  P Nagypéntek, Herman
  8  Szo Dénes
  9  V Húsvét, Erhard 
  10  H Húsvét, Zsolt
  11  K Leó, Szaniszló
  12  Sze Gyula
  13  Cs Ida
  14  P Tibor
  15  Szo Anasztázia, Tas
  16  V Csongor
  17  H Rudolf
  18  K Andrea, Ilma
  19  Sze Emma
  20  Cs Tivadar
  21  P Konrád
  22  Szo Csilla, Noémi
  23  V Béla
  24  H György
  25  K Márk
  26  Sze Ervin, Aida
  27  Cs Zita, Mariann
  28  P Valéria
  29  Szo Péter
  30  V Katalin, Kitti

Április
 1  H A munka ünnepe, Fülöp
  2  K Zsigmond, Atanáz
 3 Sze Tímea, Irma
  4  Cs Mónika, Flórián
  5   P Györgyi
  6  Szo Ivett, Frida
  7  V Gizella
  8  H Mihály
  9  K Gergely
  10  Sze Ármin, Pálma
  11  Cs Ferenc
  12  P Pongrác
 13  Szo Szervác, Imola
  14  V Bonifác
  15  H	 Zsófia,	Szonja
  16  K Mózes, Botond
  17  Sze Paszkál
  18  Cs Erik, Alexandra
  19  P Ivó, Milán
 20  Szo Bernát, Felícia
  21  V Konstantin
  22  H Júlia, Rita
		23		K	 Dezső
  24  Sze Eszter, Eliza
  25  Cs Orbán
  26  P Fülöp, Evelin
  27  Szo Hella
  28  V Pünkösd, Emil
  29  H Pünkösd, Magdolna
  30  K Janka, Zsanett
  31  Sze Angéla

Május
  1  Cs Tünde
  2  P Kármen, Anita
  3  Szo Klotild
  4  V Bulcsú
  5  H Fatime
  6  K Norbert, Cintia
  7  Sze Róbert
  8  Cs Medárd
  9  P Félix
  10  Szo Margit, Gréta
  11  V Barnabás
  12  H	 Villő
  13  K Antal, Anett
  14  Sze Vazul
  15  Cs Jolán, Vid
  16  P Jusztin
  17  Szo Laura, Alida
  18  V Arnold, Levente
  19  H Gyárfás
  20  K Rafael
  21  Sze Alajos, Leila
  22  Cs Paulina
  23  P Zoltán, Szidónia
  24  Szo Iván
  25  V Vilmos, Viola
  26  H János, Pál
  27  K László
  28  Sze Levente, Irén
  29  Cs Péter, Pál
  30  P Pál

Június

  1  P Elza
  2  Szo Melinda, Vivien
  3  V Ferenc, Olívia
  4  H Borbála, Barbara
  5  K Vilma
  6  Sze Miklós
  7  Cs Ambrus
  8  P Mária
  9  Szo Natália
  10  V Judit
  11  H Árpád
  12  K Gabriella
  13  Sze Luca, Otília
  14  Cs Szilárda
  15  P Valér
  16  Szo Etelka, Aletta
  17  V Lázár, Olimpia
  18  H Auguszta
  19  K Viola
  20		Sze	 Teofil
  21  Cs Tamás
  22  P Zénó
  23  Szo Viktória
  24  V Ádám, Éva
  25  H Karácsony, Eugénia
  26  K Karácsony, István
  27  Sze János
  28  Cs Kamilla
  29  P Tamás, Tamara
  30  Szo Dávid
  31  V Szilveszter

December
  1  Sze Mindenszentek, Marianna
  2  Cs Achilles
		3		P	 Győző
  4  Szo Károly
  5  V Imre
  6  H Lénárd
  7		K	 Rezső
  8  Sze Zsombor
  9  Cs Tivadar
  10  P Réka
  11  Szo Márton
  12  V Jónás, Renátó
  13  H Szilvia
  14  K Aliz
  15  Sze Albert, Lipót
  16  Cs Ödön
		17		P	 Hortenzia,	Gergő
		18		Szo	 Jenő
  19  V Erzsébet, Zsóka
  20  H Jolán
  21  K Olivér
  22  Sze Cecília
  23  Cs Kelemen, Klementina
  24  P Emma
  25  Szo Katalin
  26  V Virág
  27  H Virgil
  28  K Stefánia
  29  Sze Taksony
  30  Cs András, Andor

NovemberOktóber
   1  V Malvin
  2  H Petra
  3  K Helga
  4  Sze Ferenc
  5  Cs Aurél
  6  P Brúnó, Renáta
  7  Szo Amália
  8  V Koppány
  9  H Dénes
  10 K Gedeon
  11  Sze Brigitta, Gitta
  12  Cs Miksa
  13  P Kálmán, Ede
  14  Szo Helén
  15  V Teréz
  16  H Gál
  17  K Hedvig
  18  Sze Lukács
  19  Cs Nándor
  20  P Vendel
  21  Szo Orsolya
  22  V	 Előd
  23  H Nemzeti ünnep, Gyöngyi
  24  K Salamon
  25  Sze Blanka, Bianka
  26  Cs Dömötör
  27  P Szabina
  28  Szo Simon, Szimonetta
  29  V Nárcisz
  30  H Alfonz
  31  K Farkas

 1  P Egyed, Egon
  2  Szo Rebeka, Dorina
  3  V Hilda
  4  H Rozália
		5		K	 Viktor,	Lőrinc
  6  Sze Zakariás
  7  Cs Regina
  8  P Mária, Adrienn
  9  Szo Ádám
  10  V Nikolett, Hunor
  11  H Teodóra
  12  K Mária
  13  Sze Kornél
  14  Cs Szeréna, Roxána
		15		P	 Enikő,	Melitta
  16  Szo Edit
  17  V	 Zsófia
  18  H Diána
  19  K Vilhelmina
  20  Sze Friderika
  21  Cs Máté, Mirella
  22  P Móric
  23  Szo Tekla
  24  V Gellért, Mercédesz
  25  H Eufrozina, Kende
  26  K Jusztina
  27  Sze Adalbert
  28  Cs Vencel
  29  P Mihály
  30  Szo Jeromos

SzeptemberAugusztus
  1  K Boglárka, Alfonz
  2  Sze Lehel, Özséb
  3  Cs Hermina
  4  P Domonkos, Dominika
  5  Szo Krisztina
  6  V Berta, Bettina
  7  H Ibolya
  8  K László
  9 	Sze	 Emőd
  10  Cs	 Lőrinc
  11  P Zsuzsanna, Tiborc
  12  Szo Klára
  13  V Ipoly
  14  H Marcell
  15  K Mária
  16  Sze Ábrahám, Rókus
  17  Cs Jácint
  18  P Ilona
  19  Szo Huba
  20  V Az állama. ü., István, Vajk
  21  H Sámuel, Hajna
  22  K Menyhért, Mirjam
  23  Sze Bence 
  24  Cs Bertalan
  25  P Lajos, Patrícia
  26  Szo Izsó
  27  V Gáspár
  28  H Ágoston
  29  K Beatrix, Erna
  30  Sze Rózsa
  31  Cs Erika, Bella

  1  Szo Annamária, Tihamér
  2  V Ottó
  3  H Kornél, Soma
  4  K Ulrik
  5  Sze Emese, Sarolta
  6  Cs Csaba
  7  P Apollónia
  8  Szo Ellák
  9  V Lukrécia
  10  H Amália
  11  K Nóra, Lili
  12  Sze Izabella, Dalma
  13  Cs	 Jenő
  14  P Örs, Stella
  15  Szo Henrik, Roland
  16  V Valter
  17  H Endre, Elek
  18  K Frigyes
  19  Sze Emília
  20  Cs Illés
  21  P Daniella, Dániel
  22  Szo Magdolna
  23  V Lenke
		24		H	 Kinga,	Kincső
  25  K Kristóf, Jakab
  26  Sze Anna, Anikó
  27  Cs Olga, Liliána
  28  P Szabolcs
  29  Szo Márta, Flóra
  30  V Judit, Xénia
  31  H Oszkár, Ignác

Július

Nyírbogdá
ny

falinaptár
y

falinaptár
y

B
H
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Váczi Ildikó

Tóthné Csáki Mónika

Nyírbogdányi Református Egyházközség

Kálmán Jánosné

Római Katolikus Egyházközség

Zelenák Józsefné

Juhász Julianna
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Környezetszépítő verseny

Virágos Nyírbogdány

Szeptember 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 mind-
egyikben benne van a gazda szor-
gos kezeinek munkája, szeretete.

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

Nyírbogdány Köz-
ség Önkormányza-
ta oklevéllel és Obi 
vásárlási utalványok-
kal köszönte meg a 
részvételt. Ezúton is 
szeretettel gratulálunk 
a díjazottaknak és 
minden résztvevőnek!

Molnár Julianna Rehóné Balogh Andrea
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Nyírbogdány Község 
Önkormányzata és a 

Nyírbogdányi Kaleidosz-
kóp Egyesület közösen 
rendezett gyermeknapot 
május 29-én a művelődési 
ház mögötti parkban.

Az új önkormányzati ját-
szótér átadásra került, mely 
nagy öröm településünkön, 
hiszen hosszú évek után 
ismét egy szép játszóteret 
vehettek birtokba a gyere-
kek.

Sok színes programmal 
készültünk a gyermeknap 
alkalmából, reméljük, hogy 
mindenki megtalálta a szá-
mára kedves elfoglaltságot. 
Kutyás bemutatóval kezdő-
dött 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 

várták egészen 14 óráig. A 
Nyírbogdányi Kaleidoszkóp 
Egyesület csillámfestéssel, 
arcfestéssel ajándékozta 
meg az érdeklődőket, vala-
mint a lufihajtogató bohóc 

lufiállatokkal örvendeztette 
meg a kicsiket. A Móricz 
Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár népi gyermek-
játékokat bocsátott rendel-
kezésünkre erre a napra: 
sárkányetető, karikadobáló, 
páros lépegető és horgászós 
játék kipróbálására is volt 
lehetőség.

A Rétközi Sólymok Íjász 
és Hagyományőrző egyesü-
let csapatának köszönhetően 
lehetőség volt az íjakkal a 
célbalövést gyakorolni. 

Meglepetésként jégkrémet 
kaptak a gyerekek Lisovszki 
Tamás polgármester és 
Tóth Róbert Mihály Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke jóvoltából.

Új önkormányzati játszótér 
gyermeknapra
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Az önkormányzat 2022-
ben is sikeresen 

pályázott Erzsébet tábor 
tartására. Minden évben 
a művelődési ház ad ott-
hont a tábornak, ahol a 
sok színes program mel-
lett a gyerekek számára 
napi ötszöri étkezés is 
biztosított. 

Virág Csaba táborvezető 
tartott interaktív előadást 
a gyerekeknek az egész-
ségtudatos életmódról. A 
sportolás jegyében játékos 
sportversenyt tartottunk, 
négy csapatra osztottuk a 
táborozókat, már a csapat-
tagok kisorsolása is nagy 
izgalmakkal telt, a verseny 
alatt pedig szívből szurkol-
tak egymásnak a gyerekek. 
Ügyességre és gyorsaságra 
is szükség volt a feladatok 
során. 

Két medencét is beszerez-
tünk, hogy a nagy hőség-
ben legyen lehetőségük a 
gyerekeknek egy kis fel-
frissülésre. A Rétközi Sóly-
mok Íjászegyesület csapata 
az íjászkodás fortélyaival 
ismertette meg a gyerekeket, 
akik nagyon szívesen pró-
bálták ki ezt az önfegyelmet 
és koncentrációt követelő 
izgalmas sportot.

Szentpéteri Levente tartott 
előadást a környezettudatos-
ságról, a természeti értékek 
megóvásáról. Mesélt a gyere-
keknek a ragadozó madarak 
és a természet szeretetéről, a 
vadászmadarak betanításáról 
és felneveléséről, a hagyo-
mányok ápolásáról. Levente 
magával hozta madarait is, 
egy sólyom és egy sas közel-
ségébe kerülhettünk, a gye-
rekek bátran vállalták, hogy 

a sólyom a kinyújtott alkar-
jukra repüljön.

A Bogdányi Tájházba láto-
gattunk a táborozókkal, ahol 
a Tájház tulajdonosa, Bog-
dányi Ferenc fogadta a csa-
patot és bemutatta a tájházat 
és környezetét. A gyerekek 
megismerkedhettek a régi 
idők használati tárgyaival, 
citeramuzsikát hallgathattak. 
A tájház udvarán kipróbál-
hatták a karikázást. 

A programba élményfestést 
is terveztünk, melynek nagy 

sikere volt a táborozók köré-
ben. Asztali festőállványok-
nál dolgozhattak a gyerekek, 
s az ügyes kezeknek köszön-
hetően csodás festmények 
születtek, melyeket boldogan 
vittek haza a kis alkotók.

A tábor egyik legjobban 
várt eseménye a kirándu-
lás volt, amikor elhagyva 
a tábor helyszínét buszra 
szálltunk és meg sem álltunk 
a csapattal a Tisza camping 
és Kikötő kalandparkjáig. 
Csodálatos fás környezet-
ben, gyönyörű kilátással a 
Tiszára. A gyerekek korosz-
tályuknak 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

Erzsébet tábor a művelődési házban
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Településünk könyvtára, 
a művelődési ház belső 

felújításon esett át, immár 
megújulva, meg szé pülve 
várja a látogatókat. A 
helyiségek új burkolatot 
kaptak, átépítésre kerül-
tek a mosdók, valamint 
megújult a nagyterem és a 
színpad világítása. 

Ebben az évben is mintegy 
200 db könyv került beszer-
zésre az olvasói igényeknek 
megfelelően. 

Továbbra is lehetőség van 
internet használatra, továb-
bá a Digitális Jólét Prog-
ram Pontként is működő 
könyvtárunkban lehetőséget 
biztosítunk a tanulásra is, 
folyamatosan lehet jelent-
kezni számítógépes órákra. 
Ezek „tananyagát”az egyéni 
igényekhez, készségekhez 
igazítjuk.

Sokan veszik igénybe a 

fénymásolás (20,-Ft/oldal), 
szkennelés, e-mail küldés, 
önéletrajz készítése szolgál-
tatásokat, valamint segítünk 
ügyfélkapus ügyintézések-
ben, nyomtatványok letölté-
sében, kitöltésében. 

Az Országos Könyvtári 
Napok az idén is megren-

dezésre kerültek könyvtá-
runkban, nyitóprogramként 
Telegdi Ágnes írónő, szám-
talan gyermekkönyv szerző-
je látogatott községünkbe és 
mesélt a Kazinczy Ferenc 
Baptista Általános Iskola 
tanulóinak élményeiről, ked-
venc állatos történeteiről, a 
természet szeretetéről. A 
gyerekek nagy érdeklődés-
sel fogadták a meséket, köz-
ben új ismereteket kaptak a 
növény- és állatvilágról.

Eckhardt Gábor Liszt-dí-
jas zongoraművész érdekes 
és szórakoztató előadásá-
ban az 5-6. osztályos tanu-
lók figyelemmel, érdeklőd-
ve hallgatták a zeneszerzők 
gyermekkoráról szóló törté-
neteket, s szívesen hallgat-
ták a zeneműveket.

Október 11-én irodalmi 
délutánra vártuk az érdek-

lődőket, B. Orosz István: 
Álomkergető c. verseskö-
tetét mutatta be. István és 
a műsorban közreműkö-
dő Balogh Zsóka verseket, 
megzenésített verseket adtak 
elő, s ennek köszönhetően 
egy kicsit töltekezhetett a 
lelkünk, egy órára a hét-
köznapok gondjairól is meg-
feledkezhettünk. Szeretettel 
várjuk Őket legközelebb is!

Állandó programok a 
művelődési házban:

Élményfestés Tóth Zsuzsa 
művészeti vezető irányítá-
sával – havonta egy alka-
lommal.

Gyógytorna Mitró-Asz-
talos Melinda szakképzett 
gyógytornász közreműkö-
désével- csütörtökönként 18 
órai kezdettel.

Papírfonás Lisovszki 
Jánosné Margó vezetésével- 
szerdánként 16 órától.

Találkozzunk a könyvtár-
ban!

Szentpéteri Viktória

Könyvtár, Információs és Közösségi hely
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Nyírbogdányi élményfestés Kell egy hely...

Mindenkinek kell egy 
„hely” ahol jól érez-

heti magát, ahol kizárhatja 
a mindennapi feszültsé-
geket, nehézségeket, és 
csak magára fókuszál. 

Kibontogat-
hatja szár-
nyait, olyan 
s z á r n y a k a t 
is, amiket 
eddig nem is 
tudott, hogy 

léteznek. A Nyírbogdányi 
élményfestő kör pont ilyen 
hely! Hónapról hónapra 
önfeledten, nagyon jó han-
gulatban telnek el az esemé-
nyeink. Pontosan 1 éve kez-

dődött valami... Ami mos-
tanra bátran kimondhatom, 
sokaknak jelenti az örömöt, 
az önkifejezést, a boldog-
ságot. 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 fes-
teni, rajzolni, papírra vetni 
azt, amit látunk, érzünk. Itt 
pont ezt próbálom megtaní-
tani, átadni. 

Kicsit ki is térnék pár 
példára, ami ezt bemutat-
ja... Van olyan köztünk, aki 
szem betegsége miatt a fes-
tékek színeit is alig tudta 
megkülönböztetni, és még-

is gyönyörűt alkotott mert 
szívből fest! Kitartó, min-
den alkalomra eljön amire 
csak tud, és bátran, büsz-
kén 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. Bát-
ran választ és mond nemet 
arra ami nem kelt jó érzést 
benne! Mi pedig ezt is orvo-
soljuk. Mert nálunk nincs 
olyan hogy muszáj, nincse-
nek 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, becsempé-
szik a mindennapjaikba is a 
festést, és ez az élményfesté-
seinknek köszönhető. Ritka 
a mai világban egy ilyen 
közösség, ahol mindenki 
jó szívvel tekint a másik-
ra. Dicsérjük egymást, jókat 
nevetünk. (Még 3-4 óra fes-
tés után is) és még ritkább 
az a falu ahol támogatnak 
minket ebben. A Nyírbogdá-
nyi Önkormányzat, az alap-
anyagoktól, helytől az utol-
só csipegetni valóig, üdítőig, 
mindennel támogat minket! 
Amit ez úton is szeretnék 
megköszönni!

Tóth Zsuzsa
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Ászok a Pályán Egyesület 
Egyesületünk működé-

se visszatér lassan a 
korábbi évek megszokott 
formájához és igyekszünk 
bekapcsolódni települé-
sünkön és azon kívül is a 
civil szervezetek munká-
jába. 

Programok szervezésével, 
pályázatok lebonyolításával 
és egyéb tevékenységek-
kel foglalkozunk, a jelenle-
gi nehezebb helyzetben is. 
Az elmúlt években a saját 
működésünket elősegítendő-
en több pályázatot adtunk be 

és szerencsére sikeresen dol-
goztunk. A korábbi eszköz-
beszerzések után a Magyar 

Falu Program keretében a 
civil közösségi tevékenysé-
gek végzéséhez szükséges 

feltételek támogatás kereté-
ben 5 millió Ft támogatást 
nyertünk gépjármű beszer-
zésre. Az idei évben részt 
vettünk a település rendez-
vényein, és több civil szer-
vezettel is együttműködünk 
programok lebonyolításá-
ban. 

A következő évre minden 
civilszervezetnek kívánunk 
sikeres és eredményes műkö-
dést, a településen élőknek 
pedig azt hogy találják meg 
a sok-sok program közül a 
számukra megfelelőt! 

2022-es önkormányzati fejlesztések képekben

Művelődési házMűvelődési ház

Művelődési házMűvelődési ház Gyár utcaGyár utca Új utcaÚj utca
Temetői digitális Temetői digitális 
nyilvántartásnyilvántartás

Piac raktárépületPiac raktárépület
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Római Katolikus Egyházközség hírei

Papszentelésének 
25. évfordulója 
alkalmából ezüst-
miséjét tartotta 
Sári András plébá-
nos a Nyírbogdá-
nyi római katoli-
kus templomban.

Szentmisével ünnepel-
tük a nyírbogdányi 

Szentháromság római 
katolikus templom meg-
áldását október 9-én. 

Nagy munkálatok folytak 
a nyírbogdányi templom-
ban; nyílászárók, ablakok 
cseréje, festés, valamint új 
gobelin technikával készült 
keresztutat is kapott a temp-
lom. A szentmise főceleb-
ránsa Palánki Ferenc deb-
recen-nyíregyházi megyés-
püspök 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 gyógyulásá-
ról, valamint annak folya-
matáról beszélt. Jézus sza-
va szerint a meggyógyított 
leprás azért tért vissza, hogy 
hálát adjon a lelki gyógyulá-
sáért is. Ez az evangéliumi 
szakasz felhívja a figyel-
münket arra, hogy adjunk 
mindig hálát. A szentmise 
után agapéval folytattuk az 
ünneplést. Ezúton is köszö-
nöm az egyházmegye és a 
hívek támogatását és bőkezű 
adományait.

Sári András 
plébános

Templomszentelés Nyírbogdányban
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„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 min-
ket és gondoskodik rólunk. 
Rendkívüli támaszt nyújt 
gyülekezetünk összetartó 
ereje, és bízva Isten segedel-
mében reménnyel tekintünk 
az elkövetkezendő időszakra. 

Az Egyházközség intéz-
ményeiben továbbra is biz-
tosítottak a feltételek. Szép 
rendben és zavartalanul 
működnek a szolgáltatások, 
úgy az idősek otthonában, 
mint a Gyártelepen működő 
intézményekben. Továbbra 
is biztatunk minden rászoru-
lót, hogy bátran, bizalommal 
forduljanak felénk. 

Az alapszolgáltatások 
mellett (házi segítségnyúj-
tás, étkeztetés, támogató 
szolgálat, idősek nappali 
ellátása), fontos kiemelni a 
Családi Bölcsőde, a Fejlesz-
tő Nevelést- Oktatást Vég-
ző Iskola és a Fogyatékkal 
Élők Nappali Intézményé-
nek 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 környe-
zetben, megfelelő szakérte-
lemmel és odaadással, továb-
bá színes programokkal várja 
mindazon gyerekek jelentke-
zését, akiknek a szülei mun-

kájuk vagy tanulmányaik 
folytatása miatt nem tudnak 
napközbeni ellátásukról gon-
doskodni. 

„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- Okta-
tást Végző Iskolában 100%-s 
szakosellátással és maximális 
odafigyeléssel történik a fej-
lesztés és foglalkoztatás. Az 
iskolában 23 főt fejlesztünk, 
akik a környező települése-
ken élnek. (Baktalórántházá-
tól Tiszavasvárig) A súlyosan 
és halmozottan fogyatékos 
tanulók a világot mindene-
kelőtt érzékszervi tapaszta-
lataikon 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 gyógype-
dagógus és két fő pedagógiai 
asszisztens, egy gyógytor-
nász és egy gyógymasszőr 
közreműködésével valósul 
meg. Heti egy alkalommal 
kutyaterápián vehetnek részt 
az iskola tanulói.

Az iskolával egy épület-
ben megtalálható a Fogya-
tékkal Élők Nappali Intéz-
ménye. Az itt dolgozók 
szintén nagy szeretettel, 
megértéssel, elfogadással és 
nem utolsósorban kiemel-
kedő szaktudással látják el 
mindennapi szolgálatukat. A 
napközbeni tartózkodás alatt 
egyéni gondozás, fejlesztés, 
foglalkozás és terápia biz-
tosítása a cél. A szabadidős 
programok szervezése lehe-
tőséget biztosít a komplex 
rehabilitációra illetve a csa-
ládtagok munkába maradá-
sára, tehermentesítésére. A 
havi programok közt sze-
repel a gyógytorna, gyógy-
masszázs, zeneterápia, só- és 

fényterápia, illetve kutyate-
rápia.

Ebben a hónapban napjaink 
nagyrészét az adventre készü-
lődés teszi teljessé, melyre 
nagy szeretettel hívunk és 
várunk minden kedves érdek-
lődőt, és meglévő ellátottat.

A következő hetek egyben 
a várakozás időszaka is. A 
karácsony a legszebb ünne-
peink közé tartozik. A kará-
csony latinul Natalis Domini 
(Az Úr születése), amelynek 
középpontjában, a názáreti 
Jézus születése, majd későb-
bi élete és tanításai állnak, 
ahogy az az Újszövetségben 
szerepel.

„Az advent szó jelentése 
„eljövetel” a latin „Adventus 
Domini” kifejezésből szár-
mazik, ami annyit tesz: „Az 
Úr eljövetele” – olvashat-
juk egyházi magyarázatok-
ban.” 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 Intéz-
mény vezetősége

Suszter Sándorné
Intézményvezető

Fohsz Józsefné
Intézményvezető helyettes

Horváthné Kovács Mariann
Intézményvezető

Nyírbogdányi Református Egyházközség



29
2022. november

Egyházi hírekEgyházi hírek Bogdányi HiradóBogdányi Hiradó

KRÓNIKA

Isten 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 látogatá-
sokkal, a januári házszen-
telésekkel kezdi az életét. 
Sajnos a covid miatt ismét 
kevés házba tudtunk elmen-
ni meglátogatni a családo-
kat. Márciust ismert és várt 
ökumenikus imaalkalmaink-
kal kezdtük a református és 
római katolikus testvérekkel 
együtt, de már a szomszédos 
háború árnyékában. 

Az imahét egyik napján a 
Katolikus Karitász kereté-
ben működő helyi csopor-
tunk – köztük több nyírbog-
dányi lelkes segítő – Bara-

básra ment segíteni a háború 
menekültjeinek az ellátásá-
ra. Május 13-án ismét ott 
voltunk, de másnap, szom-
baton már Máriapócson vol-
tunk gyermekeinkkel. Júni-
usban szép kettős ünnepen 
vettünk részt a római katoli-
kus templomban: templom-
búcsú 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 éltethet-
jük egymást. Írom ezt még 
annak ellenére is, hogy az 
augusztusi falunapon nem 
vettem részt, sajnos nem 
tudok mindenhol megjelen-
ni, de remélem, hogy közös-
ségünk tagjai méltón képvi-
seltek bennünket. 

A máriapócsi Kisboldog-
asszony napi búcsúra már 
innen, Nyírbogdányból is 
többen elzarándokoltak 
velünk. Közben már készül-
tünk a télre – az épületünk-
ben gázzal fűteni túl drá-
ga 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 tera-
szunk burkolása romlik, két 
ügyes férfi mégis sokat javí-
tott rajta, köszönet ezért is! 

Mielőtt azonban ezt foly-
tatnám, meg kell említenem 
az októberi püspöki szent-
misét a felújított római kato-
likus templom megáldása 
alkalmából, Palánki Ferenc 
püspök úr vezetésével. Jó 
volt találkozni itt is a falu-
beliekkel és a katolikus és 
református testvérekkel 
ismét, településünk vezetői-
vel, akárcsak a két hét múl-
va nálunk megtartott temp-
lombúcsúnkon, ahol Magyar 
Márton atya prédikált.

Szent Mihály Családegye-
sületünk vezetősége és tagjai 
templomi közösségünkből 
nőtt ki, egyben kapcsolódási 
pont más emberek felé is. 
Épp az előbb említett temp-
lombúcsú készületeiben és 
lebonyolításában is aktívan 
részt vett, továbbá a május 
14-i máriapócsi Gyermek-
búcsú itteni résztvevőinek 
az utaztatásában is. Csodás 
élmény volt az Istenszülő 
csodatévő Kegyképénél len-
ni! 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 támo-
gatása mellet számíthattunk 
az Önkormányzat segítsé-
gére minden programunk-
nál – köszönjük –, valamint 
a Kaleidoszkóp Egyesület 
segített a tábor kézműves 
napján és a templombúcsún, 
a gyerekek és hívek utaztatá-
sában mindig számíthattunk 
Lisovszki Sándorra, továbbá 
Sinka Zoltán virágai a mi 
templomunkat és közösségi 
házunkat is szépíti.

Terveink nem világren-
getőek, 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

Istenszülő Oltalma Görögkatolikus 
Templom Közössége
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Számos változás a Kazinczy-ban
Intézményünkben 2022 

nyarán számos változás 
történt. Egyedi színvilá-
got kaptak a tantermek, 
modern táblák kerültek 
a régiek helyére, most-
már minden tanteremben 
interaktív táblák és pro-
jektorok segítik a minden-
napi munkát. 

Megszépült az iskola 
kívül-belül. A legnagyobb 
beruházásra is ezen a nyá-
ron került sor, hiszen a régi 
kémia teremből LEGO-tan-
terem lett kialakítva. A terem 
modern burkolatot, bútor-
zatot és a mai kor vívmá-
nyainak megfelelő interak-
tív kijelzős táblát kapott. A 
nevelők a nyár folyamán sem 
tétlenkedtek. 

Évek óta angol nyelvi 
tábort szervezünk diákjaink 
számára. Minden évben nagy 
a látogatottsága. Itt angol 
nyelvű önkéntesek vannak, 
akik szívvel-lélekkel tart-
ják a gyerekek számára a 
különböző foglalkozásokat. 
Az Erzsébet-tábor keretén 
belül 32 diákunk látogatott 
el Fonyódligetre egy hétre, 

3 nevelő kíséretével. Szep-
temberben nevelőtestületünk 
újult erővel kezdte meg a 
munkát. A mindennapi okta-
tó munkánkat versenyekre 
való felkészülésekkel is szí-
nesítjük. Számos regionális, 
országos és nemzetközi ver-
senyre készülünk. 

Beindultak az online ver-
senyek is. Eddig az V. Zsol-
tár- és történetmondó talál-
kozón vettünk részt, ahol 
gyermekeink nem vallottak 
szégyent. Az elmúlt hetek 
alatt is számos eseményünk 
és rendezvényünk volt. 

A gyerekek továbbtanu-
lását elősegítve októberben 
Pályaorientációs és Sport 
napot tartottunk, melyen 
minden osztály részt vett. A 
Nyíregyházi Box Klub tagjai 
ezen a napon bemutatót tar-
tottak számunkra. Iskolánk 

életében nagy jelentőséget 
tulajdonítunk a hagyomá-
nyok ápolásának is. Minden 
évben színvonalas műso-
rokkal emlékezünk történel-
münk nagyjaira. 

Ebben az évben is meg-
hatóra sikeredett az október 
6-ai és az október 23-ai meg-
emlékezésünk. Az elkövetke-
ző időszakban hálaadó napot 
fogunk tartani, majd kezdetét 
veszi egész hónapos rendez-
vényünk az advent jegyében. 

Ilyenkor hétről-hétre más-
más alsós osztály mutatja 
majd be adventi műsorát, 
melyre a koronát a karácso-
nyi műsor fogja feltenni. 
Bekapcsolódunk az országos 
cipősdoboz rendezvénysoro-
zatába is, amely megújult for-
mában fog debütálni az idén. 

Az oktatás mellett elsődle-
ges feladatunk még a nevelés 

is. Szinte mindig a gyerekek 
között vagyunk, így azon-
nal tudunk minden gondjuk-
ról, örömükről, bánatukról. 
Sokat foglalkozunk velük 
külön-külön is. Egyéni 
beszélgetések alkalmával 
keressük a problémák gyö-
kereit, amit közösen oldunk 
meg. 

Minden nevelő saját fel-
adatának érzi, hogy a szü-
lőkkel is megfelelő kapcso-
latot alakítson ki. Így minden 
évben családlátogatásokat 
végzünk. Így közvetlen kap-
csolat alakul ki tanár, diák és 
szülő között egyaránt. Mind-
ezek a dolgok semmit nem 
érnének egy nagyon fontos 
dolog nélkül, ami nem más, 
mint a szeretet és tisztelet.

Petró Gergely
iskola igazgató

„Ami mögöttem van,  
azt elfelejtve, ami pedig előt-
tem van, annak nekifeszülve 

futok egyenest a cél felé!”
(Filippi 3,14)

Mottónk:
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Rétközi Sólymok Íjász és 
Hagyományőrző Egyesület

Egyesületünk ismét 
tevékeny évet mondhat 

magáénak. Idén is több 
versenyen képviseltettük 
magunkat. 

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

igyekeztek gondoskodni a 
jó hangulatról, és szerencsé-
re az időjárás is kedvezett 
nekünk. Több gyerektábor-
ba, Erzsébet táborba kap-
tunk meghívást, ahol a gye-
rekek megismerkedhettek a 
IX-X.századi viselettel és 
kipróbálhatták az íjászatot.

Ismét részt vettünk a Tég-

láson már 9. alkalommal 
megrendezett Városok Via-
dalán, képviselve települé-
sünket. Ősszel meglátogatott 
minket néhány egyetemista 
a Moholy Nagy Művészeti 
Egyetemről, akik szerettek 
volna nagyobb rálátást, bete-
kintést nyerni a vidéki terü-
leten élők életébe. Közülük 

többen kipróbálták az íjá-
szatot, megismerkedhettek a 
viseletekkel és szokásokkal.

Továbbra is céljaink között 
szerepel a hagyomány ápo-
lása, az íjászat megismerte-
tése, bemutatása, az érdek-
lődés felkeltése ez iránt a 
remek sport iránt.

Poór Attila
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A Nyírbogdányi Kale-
idoszkóp Egyesület 

2021-ben kezdte meg 
munkáját azzal az elsőd-
leges céllal, hogy közös-
ségi programok szerve-
zésével közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, 
és megerősítse a kapcso-
latokat, kötődéseket.

A Húsvétvárás szelle-
mében a Gyártelepen és a 
Művelődési házban is közös 
kézműves foglalkozásra hív-
tuk a lakosságot, ahol min-
denki saját magának készít-
hetett asztal- vagy ajtódíszt, 
a lehetőségeknek csak a kép-
zelet szabott határt. 

Szervezetünk 2022-ben 
FCA-KP-1-2022/4-001351 
pályázati azonosítószámon 
nyert támogatást a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. 
Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap „civil közösségi 
tevékenységek és feltétele-
inek támogatása (2022.)” 
keretében „Érték – és hagyo-
mányőrző programsorozat” 
címmel. A programsorozat 
keretében tartottuk meg a 
húsvéti kézműves foglalko-
zásunkat, 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 vendégvá-
ró díszeket.

Az egész éves munka 
jól megérdemelt jutalma-
ként tekintünk a december 
10-én megrendezésre kerülő 
„Karácsonyi Forgatag” ren-
dezvényünkre. Nagy szere-
tettel várunk minden kedves 
érdeklődőt egy hangulatos 
délutánra, ahol hagyomá-
nyos ételekkel, forró italok-
kal, meghitt zenével szeret-
nénk közösen ünnepelni és 
zárni a 2022-es évet. Egy-
aránt várunk táncházunk-
ba gyermeket és felnőttet, 
és reméljük, hogy minden 
korosztály örömmel várja 
a cukorágyút, a meghívott 
vendégeket, a településün-

kön működő civil szerve-
zetek és vállalkozók sátra-
it. Hívunk mindenkit, hogy 
legyünk kicsit újra gyerekek, 
legyünk kicsit gondtalanok, 
felejtsük el felgyorsult éle-
tünk rohanását és éljük meg 
együtt újra a csodákat.

Katkó Ildikó

„A karácsony a szeretet és 
a csodák hónapja. Ez bár 
egy közhely, de mi hajlamo-
sak vagyunk ezt elfelejteni. A 
valóságos törődés és szeretet 
helyett mindig csak a kará-
csonyi rutinok és az aján-
dékok, és a vásárlósdiban 
meg az ajándékozósdiban 
nem vesszük eléggé észre a 
csodákat.” Puzsér Róbert

Kaleidoszkóp Egyesület hírei
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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 főz-
tünk, élveztük a műsort. 
Májusban a Béke Nyugdíjas 
Klubnál is vendégeskedtünk a 
Gyártelepen, egy csodálatos, 
élményekkel teli délutánt töl-
töttünk együtt. Nagyon szere-
tünk együtt lenni, vidám csa-
patukkal beszélgetni, táncol-
ni, szórakozni. Május 29-én 

részt vettünk az új játszótér 
átadásán, melyre a gyermek-
nap alkalmából került sor. A 
júniust bográcsban sült lán-
gos készítésével kezdtük. Ezt 
követően Hajdúszobosz lón 
pihentünk, lazítottuk izma-
inkat, gyógyítottuk ízülete-
inket a gyógyfürdőben. A 
Forrás Panzió tulajdonosának 
köszönhetően fergetegeset 
buliztunk az újfehértói nyug-
díjas csapattal.

Júliusban klubunkban a 
névnaposokat és szülina-
posokat köszöntöttük. Még 
ebben a hónapban kirándu-
lást is szerveztünk, a fűzér-
radványi 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 élmé-
nyekkel teli napot a hajdúná-
nási strandfürdőben pihen-
tük ki. 

Frissen, kipihenten készül-
tünk a szüreti felvonulásra 
és az azt követő bálra, amit 
szeptember 3-án nagy siker-
rel valósítottunk meg. 

Szeptemberben Budapes-
ten jártunk, ahol a Parla-
ment megtekintése után egy 

fergeteges cirkuszi előadá-
son vehettünk részt, ilyen 
élményben ezidáig még nem 
volt részünk, gyönyörű előa-
dásokat csodálhattunk meg.

Nem maradhat el klubunk-
ban a karácsonyi ünnepség, 
egy meghitt, családias ünnep-
léssel, vacsorával, szerény 
ajándékozással készülünk. 
Bízunk abban, hogy a követ-
kező év is legalább ilyen ese-
ménydús lesz.

A falu minden lakosának 
meghitt, áldott, békés Kará-
csonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új évet kívánok az 
Őszikék nevében.

Varga Benjáminné

Őszikék Nyugdíjas Egyesület
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Lassan végére érünk a 
2022-es esztendőnek, 

látogatók jöttek, rendez-
vények sikereit tudhatjuk 
magunk mögött. Bekö-
szönt az Ősz és a Tél már 
kopogtat, visszahúzódik a 
természet s mi is mérleget 
vonunk, értékelünk, ter-
vezgetünk, felkészülünk a 
folytatásra.

Az aratónap, ami a kilen-
cedik volt a Tájház történe-
tében, nagy nyilvánosságot, 
elismerő visszhangot kapott 
községünk életében. Az 
önkormányzat, a Veres-farm 
szervező munkája tevékeny 
részvétele, meghozta gyü-
mölcsét. A köszönet min-
denkit megillet, aki támogat-
ta a rendezvény létrejöttét és 
aktívan ott volt, fittyet hány-
va a negyvenfokos hőség-
nek. Fényképek és videófilm 
örökítette meg az eseményt. 
Jól illik ide az idézet 

E bejegyzést a Budapesti 
Moholy-Nagy László Művé-
szeti Egyetem osztrák hall-
gatója írta be vendégköny-
vünkbe, amikor tizennegyed 
magával a tájházba látogat-
tak október 25.-én

A magyar és ukrán hall-
gatók három napot töltöttek 

községünkben, hogy ismer-
kedjenek a falu életével, 
múltjával és hagyományai-
val. Órákat beszélgettünk, 
bemutattam a Tájház gyűj-
teményét, beszéltem a 800 
éves történelmünkről, ren-
dezvényeinkről és persze a 
mindennapokról is. Tanulmá-
nyaikhoz, elmondásuk sze-
rint, fel tudják használni a 
tapasztaltakat. Átadtam nekik 
azokat a kisfilmeket, ame-
lyek a faluban élőkről és a 
rendezvényekről készültek. 
Aratónap, szüret, beszélge-
tések a kispadon, remélem 
jól kiegészítették az elmon-
dottakat. Néhány képet itt is 
bemutatunk a látogatásról, 
de a facebookon a Bogdányi 

Tájház Barátai csoportban 
többet is láthatnak akik fel-
lépnek a netre.

Megemlítem, hogy a Táj-
ház jövőbeli terve egy fotó 
és film archívum létrehozása, 
amely a Könyvtárban létesül-
ne. Tartalmazná elektronikus 
formában rögzítve a köz-
séggel összefüggően készült 
fotókat, videókat az esemé-
nyekről és a falubeliekhez 
kapcsolódó témákról. Létre-
jötte után hozzáférhetővé ten-
nénk szélesebb körben, vagy 
akár kutatók, dolgozatírók 
számára is.

A téli időszakban keve-
sebb látogatóra számítok, de 
a tervezés, a tárgyak rende-
zése, restaurálása, mindig 

ad munkát. Jó lenne végre 
a mezőgazdasági eszközök-
nek egy külön elhelyezést 
biztosító szín megépítése, az 
aratóünnepen túl hagyomá-
nyos szüret vagy szilvalek-
várfőzés megszervezése a 
következő évben. Tudom, 
hogy az önkormányzat veze-
tésén 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 Táj-
házból! 

Bogdányi Ferenc

Hírek a Bogdányi TájházrólHírek a Bogdányi Tájházról
Egyetemisták látogatása, tervek a közeljövőre

„A hagyomány nem  
a hamu őrzése, hanem a 

láng továbbadása.”
/Jean Jaures/



ZÖLDHULLADÉK:
gyümölcs- és zöldségmaradvány, hervadt
virág, falevél, levágott fű, kerti gyom,
összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fa-
hamu

PAPÍRHULLADÉK:
kartondoboz, élelmiszer-
doboz (pl.: müzlis doboz),
újságpapír, folyóirat, pros-
pektus, szórólap, kataló-
gus, könyv, boríték, füzet,
iroda- és géppapír, papír-
zacskó, hullámpapír

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;

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

2023 Nyírbogdány

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

JANUÁR
1 Vasárnap

2 Hétfő

3 Kedd

4 Szerda

5 Csütörtök

6 Péntek

7 Szombat

8 Vasárnap

9 Hétfő

10 Kedd

11 Szerda

12 Csütörtök

13 Péntek

14 Szombat

15 Vasárnap

16 Hétfő

17 Kedd

18 Szerda

19 Csütörtök

20 Péntek

21 Szombat

22 Vasárnap

23 Hétfő

24 Kedd

25 Szerda

26 Csütörtök

27 Péntek

28 Szombat

29 Vasárnap

30 Hétfő

31 Kedd

FEBRUÁR
1 Szerda

2 Csütörtök

3 Péntek

4 Szombat

5 Vasárnap

6 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda

9 Csütörtök

10 Péntek

11 Szombat

12 Vasárnap

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda

16 Csütörtök

17 Péntek

18 Szombat

19 Vasárnap

20 Hétfő

21 Kedd

22 Szerda

23 Csütörtök

24 Péntek

25 Szombat

26 Vasárnap

27 Hétfő

28 Kedd

  

  

  

MÁRCIUS
1 Szerda

2 Csütörtök

3 Péntek

4 Szombat

5 Vasárnap

6 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda

9 Csütörtök

10 Péntek

11 Szombat

12 Vasárnap

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda

16 Csütörtök

17 Péntek

18 Szombat

19 Vasárnap

20 Hétfő

21 Kedd

22 Szerda

23 Csütörtök

24 Péntek

25 Szombat

26 Vasárnap

27 Hétfő

28 Kedd

29 Szerda

30 Csütörtök

31 Péntek

ÁPRILIS
1 Szombat

2 Vasárnap

3 Hétfő

4 Kedd

5 Szerda

6 Csütörtök

7 Péntek

8 Szombat

9 Vasárnap

10 Hétfő

11 Kedd

12 Szerda

13 Csütörtök

14 Péntek

15 Szombat

16 Vasárnap

17 Hétfő

18 Kedd

19 Szerda

20 Csütörtök

21 Péntek

22 Szombat

23 Vasárnap

24 Hétfő

25 Kedd

26 Szerda

27 Csütörtök

28 Péntek

29 Szombat

30 Vasárnap

  

MÁJUS
1 Hétfő

2 Kedd

3 Szerda

4 Csütörtök

5 Péntek

6 Szombat

7 Vasárnap

8 Hétfő

9 Kedd

10 Szerda

11 Csütörtök

12 Péntek

13 Szombat

14 Vasárnap

15 Hétfő

16 Kedd

17 Szerda

18 Csütörtök

19 Péntek

20 Szombat

21 Vasárnap

22 Hétfő

23 Kedd

24 Szerda

25 Csütörtök

26 Péntek

27 Szombat

28 Vasárnap

29 Hétfő

30 Kedd

31 Szerda

JÚNIUS
1 Csütörtök

2 Péntek

3 Szombat

4 Vasárnap

5 Hétfő

6 Kedd

7 Szerda

8 Csütörtök

9 Péntek

10 Szombat

11 Vasárnap

12 Hétfő

13 Kedd

14 Szerda

15 Csütörtök

16 Péntek

17 Szombat

18 Vasárnap

19 Hétfő

20 Kedd

21 Szerda

22 Csütörtök

23 Péntek

24 Szombat

25 Vasárnap

26 Hétfő

27 Kedd

28 Szerda

29 Csütörtök

30 Péntek

  

JÚLIUS
1 Szombat

2 Vasárnap

3 Hétfő

4 Kedd

5 Szerda

6 Csütörtök

7 Péntek

8 Szombat

9 Vasárnap

10 Hétfő

11 Kedd

12 Szerda

13 Csütörtök

14 Péntek

15 Szombat

16 Vasárnap

17 Hétfő

18 Kedd

19 Szerda

20 Csütörtök

21 Péntek

22 Szombat

23 Vasárnap

24 Hétfő

25 Kedd

26 Szerda

27 Csütörtök

28 Péntek

29 Szombat

30 Vasárnap

31 Hétfő

AUGUSZTUS
1 Kedd

2 Szerda

3 Csütörtök

4 Péntek

5 Szombat

6 Vasárnap

7 Hétfő

8 Kedd

9 Szerda

10 Csütörtök

11 Péntek

12 Szombat

13 Vasárnap

14 Hétfő

15 Kedd

16 Szerda

17 Csütörtök

18 Péntek

19 Szombat

20 Vasárnap

21 Hétfő

22 Kedd

23 Szerda

24 Csütörtök

25 Péntek

26 Szombat

27 Vasárnap

28 Hétfő

29 Kedd

30 Szerda

31 Csütörtök

SZEPTEMBER
1 Péntek

2 Szombat

3 Vasárnap

4 Hétfő

5 Kedd

6 Szerda

7 Csütörtök

8 Péntek

9 Szombat

10 Vasárnap

11 Hétfő

12 Kedd

13 Szerda

14 Csütörtök

15 Péntek

16 Szombat

17 Vasárnap

18 Hétfő

19 Kedd

20 Szerda

21 Csütörtök

22 Péntek

23 Szombat

24 Vasárnap

25 Hétfő

26 Kedd

27 Szerda

28 Csütörtök

29 Péntek

30 Szombat

  

OKTÓBER
1 Vasárnap

2 Hétfő

3 Kedd

4 Szerda

5 Csütörtök

6 Péntek

7 Szombat

8 Vasárnap

9 Hétfő

10 Kedd

11 Szerda

12 Csütörtök

13 Péntek

14 Szombat

15 Vasárnap

16 Hétfő

17 Kedd

18 Szerda

19 Csütörtök

20 Péntek

21 Szombat

22 Vasárnap

23 Hétfő

24 Kedd

25 Szerda

26 Csütörtök

27 Péntek

28 Szombat

29 Vasárnap

30 Hétfő

31 Kedd

NOVEMBER
1 Szerda

2 Csütörtök

3 Péntek

4 Szombat

5 Vasárnap

6 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda

9 Csütörtök

10 Péntek

11 Szombat

12 Vasárnap

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda

16 Csütörtök

17 Péntek

18 Szombat

19 Vasárnap

20 Hétfő

21 Kedd

22 Szerda

23 Csütörtök

24 Péntek

25 Szombat

26 Vasárnap

27 Hétfő

28 Kedd

29 Szerda

30 Csütörtök

  

DECEMBER
1 Péntek

2 Szombat

3 Vasárnap

4 Hétfő

5 Kedd

6 Szerda

7 Csütörtök

8 Péntek

9 Szombat

10 Vasárnap

11 Hétfő

12 Kedd

13 Szerda

14 Csütörtök

15 Péntek

16 Szombat

17 Vasárnap

18 Hétfő

19 Kedd

20 Szerda

21 Csütörtök

22 Péntek

23 Szombat

24 Vasárnap

25 Hétfő

26 Kedd

27 Szerda

28 Csütörtök

29 Péntek

30 Szombat

31 Vasárnap

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.

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!



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!

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

Reményik Sándor

 Nyírbogdányi
Ragyogó Advent

Nyírbogdány Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete szeretettel 

várja Önt és kedves családját a 
nyírbogdányi adventi alkalmakra!

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

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)

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




