Ill. Kézi arató - cséplő verseny Nyírbogdányban
Bogdányi Tájház és Nyírbogdány Község Önkormányzata közös szervezésében kerül megrendezésre az
elsősorban a hagyományok bemutatására épülő Ill. Kézi arató -cséplő verseny Nyírbogdányban, 2014. július
19-én. A rendezvény helyszíne a Bogdányi Tájház. Nyírbogdányi civilszervezetek (Ószikék Nyugdíjas
Egyesület, Béke Nyugdíjas Egyesület, Ászok a Pályán Egyesület) közreműködésével.
10.00 órától a Gyártelepen található 14 férőhelyes Bogdányi Vendégház előtti téren rövid
kulturális
bemutatóval indul a nap innen a Béke Nyugdíjas Egyesület tagjai a feldíszített lovaskocsikon
indulnak a Bogdányi Tájházhoz.
11.00 órától felvonulás a településen az arató csapatok részvételével lovas fogatokkal.
14.00 órától kezdődik a csapatok bevonulása és köszöntése a Tájház udvarán.
Ezután a csapatok az aratás folyamatát lépésrőllépésre végrehajtják.
15.30 órától kulturális programok
16.00 órától eredményhirdetés. A zsűri több szempont alapján dönti majd el a végső sorrendet.
Az aratás mellett több kulturális program is várja a megjelenteket. Fellépnek a helyi általános iskola és óvoda
tanulói, óvodásai. Népzene, néptánc, versek és egyéb produkcióik szórakoztatják az érdeklődőket. További
részletekről folyamatosan tájékoztat juk a lakosságot.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők július 19-án szombaton 14.00 órától a Bogdányi Tájház udvarán'
Nyírbogdányban.
Köszönet a település lakosságnak, intézményeinek és az Önkormányzatnak az idei és az előző években
nyújtott segítségért!

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat.
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel."
(Teréz anya)

A gyártelepi BÉKE Nyugdíjas
Egyesületről néhány gondolat
Közel 30 éve alakult a BÉKE Nyugdíjas Egyesület.
Sajnos az alapító tagok közül már csak néhány tag
él.
Az "Életet az Éveknek" Sz-Sz-B-megyei Nyugdíjas
Szövetségével dolgozunk együtt.
Programjaink
változatosak,
és mindig
jó
hangulatúak.
A Vezetőség igyekszik a tagok
igényeinek
megfelelő
éves munkatervet
összeállítani. Ha a szép korúak néhány óráit tudjuk
csak szebbé tenni, már megérte a fáradozásunk.
Karrieristák nem vagyunk, éppen ezért csak a saját
magunk szórakozás ára
készítünk programokat.
Szinte minden klubnapon a 27 fő klubtagból, 20-24
fő vesz részt. A Mi klubtagjaink
mindig tettre
készek.
Irodalmi körünk, énekkarunk, receptklubunk
jól
működik, már hagyomány, hogy a fiaink dicséretre
méltó Nőnapi megemlékezéseket tartanak a női
klubtagok részére.
Programjaink:
játékos délutánok,
hurkatöltés,
farsangi mulatság, szalonnasütés, májusi szerenád,
udvari főzés, szemét gyűjtés, megemlékezések,
önkormányzati
rendezvényeken
való részvétel,
előadások, vetélkedők, fürdőzés, aratás, kerékpár
túra, gyalog túra, egészségdélutánok, társklubokkal
való kapcsolattartás.
Sajnos
temetések
is
előfordulnak.
Korrekt, jó viszonyban vagyunk támogatóinkkal, és
a társklubok vezetőivel, tagjaival.
Összegezve a munkánkat, programjainkat, nagyon
tartalmas éveket zárunk. Minden programunk jól
sikerül. Nekünk ez a karrier.
Kívánom, hogy a következő években a lelkesedés, a
vidámság, az erő, egészség, és ami a legfontosabb a
klub életében, a békesség soha ne hagyjon el
bennünket.

Székely Gáhorné
BÉKE Nyugdíjas Egyesület elnöke
..............--......,..--

""yírbogdány - Július ao-án rendezték a ll. Kézi arató-cséplő versenyt
""yírbogdányban a Bogdányí Tájház kertjében.

Nyírbogdány Községi Polgárőr
Egyesület munkájáról
A Nyírbogdány Községi Polgárőr egyesület ez évben
is aktívan szeretne részt venni a község közéletében.
1991-ben alakuló egyesület taglétszáma 2014-es
évre 43 főre emelkedett. Az élet velejárója, hogy
semmi sem állandó így a rendszeres szolgálatot
ténylegesen csak 25 - 30 fő teljesít.
A többiek szolgálat teljesítését nagymértékben
akadályozza, hogy munkát csak külföldön vagy
távol községünktől tudtak vállalni. így ők csak úgy
. vállalnak
szolgálatot
ahogyan módjuk és
lehetőségük van rá.
A polgárőr szolgálatokat általában hétvégeken a
délutáni illetve az éjszakai órákban látjuk el, illetve
ha valamilyen rendkívüli esemény történik
községünkben abban az esetben a polgárőrök
létszámtói függően a lakosság segítségére sietnek.
Községünkben egyre több közéletei esemény,
rendezvény történi melynek biztosításáról,
zavartalan lebonyolításáról az egyesület erejéhez
mérten megpróbált minden esetben helyt állni.
A lakosoktói több egyre több biztató szót illetve
visszajelzést kapunk, hogy a polgárőröket egyre
többet látják ami a lakosságban, megnyugvást
valamint egyre fokozódóbb biztonság érzetet idéz
elő.
Az egyesület a helyi önkormányzat támogatás ával és
a pályázaton nyert pénzösszegekből valamint a
helyi vállaikozón nagyvonalú segítségéből tartja
fenn magát. Az összegekből sikerült ruházatot,
felszerelést valamint az újnak nem mondható
szolgálati
autó
mindennapi,
gondjait,
karbantartását üzemeltetését finanszírozni.

Egyesületünk a mai napig aktívan működik, a tagok
folyamatos továbbképzésen vesznek részt és
sajátítják el az egyre bővülő jogszabályokat
melyeket szolgálat teljesítése során egyre több
alkalommal kamatoztatják.

Gilányi Zoltán
egyesület elnöke

TE SZEDD 2014
Az Ászok a Pályán Egyesület a Béke Nyugdíjas
Egyesület ismét összefogott és egy országos
szemétszedési akcióhoz csatlakozva NyírbogdányGyártelepen próbálta megtisztítani a közterületeket
az illegálisan lerakott szemét hegyektől. Közel 40 fő
jelent meg reggel az akció kezdésére és külön öröm
volt, hogy olyanok is jöttek akik nem tagjai a fenti
egyesületeknek, de szerettek volna segíteni
takarításban.
A hulladékgyűjtéshez szükséges
eszközök kiosztása után több csoportban kezdtük a
szemét gyűjtését. Osszesen 20 zsák szemét
begyűjtése történt meg. Sajnos ez csak töredéke
annak a mennyiségnek amit összegyűjthettünk
volna. Ezzel az akcióval is szerettük volna felhívni a
lakosság figyelmét arra, hogy saját környezetünk
tisztaságáért közösen, összefogva tudunk a
legtöbbet tenni. Köszönet mindenkinek
aki
segítette a közös munkát.
.Lisovszki Tarnás
Ászok a Pályán Egyesület
elnöke

Tisztelt Nyírbogdányiak!
A Bogdányi
Híradó
legutóbbi
száma április
hónapban jelent meg, ebben az önkormányzati és a
település
lakosságát
érintő
legfontosabb
információk kerültek közlésre.
Ebben a számban az aktuális önkormányzati
információk
mellett a településen működő civil
szervezetek kapnak nagyobb teret.
Önkormányzatunk
életéből azonban két fontos
momentumot meg kell említenünk.

A települési kommunális hulladékszállítás
Hosszú
ideje Nyírbogdányan
a települési
kommunális hulladék elszállítását a Nyír-Flop KFt.
végezte,
2014.
évre vonatkozó
jogszabályi
változások miatt ez a társaság 2014. július 1. után
nem jogosult lakossági kommunális
hulladék
elszállí tására.
Nyírbogdány
Község
nem tagja a megyei
szilárd hulladék gazdálkodási
társulásnak,
így a
hulladékszállítás megszervezése érdekében 2014. év
elején közbeszerzési eljárást írt ki, amely érdeklődés
hiányában eredménytelenül zárult.
A Képviselő-Testület
látva a feladat fontosságát
ismételten
a közbeszerzési
eljárás kiírásáról
döntött, ez az eljárás jelenleg még folyamatban van.
Az eltelt időszakban folyamatosan
tájékoztattuk a
megyei Kormányhivatalt
és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot, a kialakult helyzetrő. Az Igazgatóság
a helyszíni
tájékozódást
követően
- az
önkormányzat kérelme alapján kijelölte a feladato
ellátó közszolgáltató szervezetet, - az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit
Kft. (4400,
Nyíregyháza,
Benczúr tér 7. Tel: 80/205-269,
42/508-374, Fax: 42-508-366, www.eakhulladek.hu)
kisvárdai üzem egységét.
Legfontosabb tudnivaló, hogy a hulladékszállítás
az eddig megszokott
feltételekkel történik,
a
megszokott keddi napokon, az eddig megállapított
díjtételek alapján.
Néhány fontosabb információ!
2014. július 1. napjától a lakossági szilárd hulladék
szállítását és ártalmatlanítását
az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. végzi.

Az igénybevételre vonatkozó szolgáltatási szerződés
írásb a foglalás nélkül is létrejön. Az adott ingatlan
tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az
új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi
tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingatlan
lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás
szüneteltetés ére. Ilyen esetben kizárólag írásos
bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a
bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem)
önkormányzati
igazolás vagy kizárólag alapdíjat
tartalmazó közüzemi számla bemutatása mellett.
A közszolgáltatás keretében a Társaság az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:

1. Vegyes hulladék gyűjtése és
ártalmatlanítása
A vegyes hulladék gyűjtése településünkön
napokon történik.

a keddi

Kivételt képeznek ez alól az alábbi ünnepnapok,
ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak
(amennyiben az eredeti gyűjtési nap a megadott
ünnepnapra esne!):

Karácsony

Újév

Eredeti

Módosított

2014.
december
25. CS
2014.
december
26.P
2015.
január
01. CS

2014.
december

27. SZ
2014.
december
28. V
2015.
január

03. SZ

A Kft. kijelölt közszolgáltató,
mely amegye
önkormányzatainak
kizárólagos tulajdonában
áll.
A hulladék-közszolgáltatás
a lakosság részére egy
kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe
veendő
szolgáltatás,
mivel a háztartásokban
esetlegesen
felhalmozódó
hulladék
komoly
egészségügyi veszélyeket rejthet magában. Ennek
megfelelően
a szolgáltatás
igénybevétele
- az
önkormányzat
vonatkozó rendeletében közzétett
feltételekkel
- valamennyi
lakott
ingatlan
tulajdonosa számára kötelező.

Felhívás!
1.A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy
darab rendszeresített
120 l-es
szabvány
gyűjtőedényből
(kukából)
áll módunkban
elszállítani.

3. Szelektív hulladék gyűjtése:
A Társaság munkatársai 2014. július hónap
folyamán minden családi házas háztartásba
eljuttatnak 1-1 db sárga hulladékgyűjtő zsákot. A
zsákokban az azokon feltüntetett újrahasznosítható
anyagok helyezhetőek el. A zsákok begyűjtését
2014. év folyamán a következő napokon végezzük:
július 7,
augusztus 11,
szeptember 8,
október 13,
november 10,
december 1.
Az első kiosztást követően a begyűjtés során
elszállított zsákokért "cserébe" munkatársaink üres
zsákokat hagynak az adott ingatlannál, de szükség
esetén azok térítésmentesen is felvehetők a helyi
Önkormányzatnál.

2. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem
minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony
anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet
elhelyezni!
3. Amennyiben ezt meghaladó mennylsegu
hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön
szerződést kell kötnie Társasággal, vagy a
hulladékot a Társaság emblémájával ellátott
zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft-os áron
megvásárolható a helyi Önkormányzatnál vagy a
gyűjtést végző dolgozóknál, mely vételár így
tartalmazza
az abban kihelyezett hulladék
kezelésének is a díját.

A teljes szolgáltatás díja 2014. évben a 2013 évi 3. és
4. negyedéves díjakhoz képest nem változik.
A hulladékdíjat negyedéves rendszerességgel, utólag
számlázza ki a társaság. A számla összegének
kiegyenIítése díjbeszedőnknél
történhet.
A
hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaság
felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt
díjhátralék és annak kamatainak adók módjára
történő behajtását a NAV-nál.
Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő
kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Np. Kft.-hez
a fent szereplő elérhetőségeken (a megadott 80-as
telefonszám "zöld szám", így azt ingyenesen
hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas
telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen
állnak az érdeklődők rendelkezésére. Bízom benne,
hogy szolgáltatásunkat megelégedéssel használják
majd!

2. Lomtalanítás

2014. évben társaságunk egy alkalommal, a
2014. július 22-i (kedd) napon végez

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a
saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki,
ahonnan a Társaság gépjárművei a vegyes
hulladéknál megszokott időpontban szállítják el
azt. A településük tisztaságára való tekintettel
kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne
helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a
területekről,
ahonnan
már elszállítottuk
a
feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban
ismét szállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos
veszélyeshulladékot a lomok közé kirakni, mivel az
mind a környezetre, mind az ember egészségére
veszélyt jelent.

.

,

.

Köztemető
Tájékoztat juk Nyírbogdány község lakosait, hogy
2014. június 24.-ével a falusi temető a két egyház
szerződés aláírásával
Nyírbogdány
Község
tulajdonába került át.
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Égetés:

Parlagfű és allergén gyomnövények elleni
kötelező védekezés
2014. július 1. a parlagfű
elleni védekezési
kötelezettség fontos határideje. Ahogyan az elmúlt
időszakban

több

alkalommal

is tájékoztattuk

a

Néhány gondolat az égetésről ismétlés jelleggel,
nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot
lehet égetni. A kerti hulladékot
elsősorban
hasznosítani kell, pl. komposztálással.

lakosságot, ezen időponton túl az a földhasználó
aki kül, és belterületen az ingatlanán a parlagfű
virágbimbójának

kialakulását

meg, és ezt követően
időszak

nem

akadályozta

ezt az állapotot

végéig folyamatosan

a vegetációs

nem

tartja

bírság

kiszabására számíthat!

Külterületen

az ellenőrzést

végzi,

fertőzött

aki

az illetékes földhivatal

terület

esetén

értesíti

a

növényvédelmi
Szakigazgatási

hatóságot,
a Mezőgazdasági
Hivatal N övény- és Talajvédelmi

Igazgatóságot

(NTI),

aki

közérdekű

védekezést

rendel el és szabja ki kötelezően az akár 5.000.000.ft-ig terjedő növényvédelmi

bírságot is, és jogosult

érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is.

Belterületen
kerül

közérdekű

sor, ami

védekezés

azt jelenti,

hogy

elrendelésére
a parlagfűvel

fertőzött ingatlanra a jegyző által kijelölt vállalkozó
beléphet

és a közérdekű

közérdekű

védekezést elvégezheti. A

védekezés

földhasználó

a

végrehajtása

kultúrnövényekben

es etén

a

esetleges en

keletkezett károkért nem tarthat igényt kártérítésre.
A közérdekű

védekezés

végrehajtását

kötelező jelleggel növényvédelmi

követően

bírság kiszabására

kerül sor!

A fenti szigorú szabályok

miatt kérjünk

érintett lakost, hogy kül és belterületen
gyommentesítési

munkálatokat

minden

a szükséges
időben

A lakossági égetéssel a Bogdányi Híradó legutóbbi
számában is foglalkoztunk.
Ezt a problémát a
közreműködő
társhatóságokkal
(járási hivatal,
környezetvédelmi
hatóság,
rendőrség,
katasztrófavédelem) együtt igen fontosnak tartja az
önkormányzat.

és

megfelelő minőségben végezze vagy végeztesse el.
A hatóságok az igen szigorú jogszabályi előírások
alapján, az elmúlt időszak gyakorlata alapján akkor
is megbírságolják
az ingatlan tulajdonosát,
ha
ingatlanában nem tartózkodik, tartósan külföldön
dolgozik, esetleg idős korú.

A magánterületen történő tiltott égetésért és ebből
eredő környezetkárosításért
illetve környezet
szennyezésért annak az ingatlan nak a tulajdonosát
illetve használóját terheli a felelősség.
A kerti hulladékot égetni csak úgy szabad, ha
egyébként nincs tűzgyújtási tilalom a környezetre
tüz és robbanásveszélyt
ne jelentsen
és az
égéstermék (füst, pernye) kárt ne okozzon illetve a
lakókörnyezetben élőket ne zavarja.
Nagyobb mennyiségű füstöt termelő, nedves kerti
hulladékot nem szabad égetni, amennyiben ilyen
tűz keletkezik annak eloltásáról és a légszennyezés
megszüntetéséről
a tulajdonos
gondoskodni
köteles.
Tilos az égetendő
kerti hulladék
közé más
kommunális illetve ipari eredetű hulladékot (pvc,
gumi, más veszélyes hulladék) tenni és elégetni.
A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a
tüzelés
helyszínén
olyan
eszközöket
és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tüz terjedése megakadályozható
illetőleg a tüz
eloltható.
Az illegális
tűzgyújtókkal
kapcsolatosan
a
leghatékonyabb
módszer
az, hogy az észlelt
tűzgyújtásról
videó, illetve fényképfelvételt
kell
készíteni,
amelyen
a tűzgyújtás
helye
is
beazonosítható
és a illetékességgel rendelkező
Kemecsei Járási Hivatal részére a felvételt meg kell
küldeni.

Kerékpárút
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Tervezési szakaszába érkezett a Nyírbogdány~yírtura
kerékpárút.
Nyírbogdány
Község
Onkormányzata
Nyírbogdányt
Nyírturával
összekötő
6,2 km hosszúságú
kerékpárút
megépítését
határozta
el, pályázati forrás
igénybevételével.
A projekt jelenleg előkészítési szakaszában van, a
kerékpáros létesitmény építési engedélyes tervei az
engedélyező hatóság részére beadásra kerültek,
valamint az érintett földtulajdonosokkal
a
szükséges egyeztetések folyamatban vannak.
A létesítményépítési
engedélyes
tervdokumentációja
alapfeltétele a pályázati
eljáráson való részvételnek.

Az egyesület magalakulása óta,lO éve folyamatosan
működik tánccsoport
Nyírbogdányban.
Azt
gondolom, hogy óriási lehetőség itt helyben havi
500,-Ft egyesületi tagdíj befizetésével hetente
táncórára járni, kikapcsolódni, egy jó csapathoz
tartozni.
Ahhoz, hogy ezt ilyen keretek között tudjuk a
településen biztosítani, nagy mértékben szüksége
~.an az egyesületnek
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának támogatására.
Ezúton is köszőnjük
Balogh Tibor Zoltán
polgármester úrnak és a Képviselő Testület
tagjainak a folyamatos támogatást.
Minden évben megrendezésre kerül jótékonysági
bálunk, ami idén március 8-án is nagyon jól
sikerült. Köszönjük a résztvevőknek a támogatást.

Gyártelepi Ravatalozó
A Képviselő-Testület már az önkormányzat 2014.
évi költségvetésének
elkészítésekor
kiemelt
feladatának tekintette a gyártelepi temető azon
belül is a ravatalozó felújításának kérdését.
Tekintettel arra, hogy településünk talán utolsó
olyan közintézménye, amely sürgős felújításra,
modernizálásra szorul.
A temető terep rendezése már megkezdődött, a
ravatalozó épületének teljes felújításának kiviteli
terve készül és a beruházás a nyár folyamán
elkezdődik. Az önkormányzat
a ravatalozó
felújítására pályázati forrást is igénybe kíván venni.

Székely Elek
Közművelődési Egyesület
2014. tavaszán fennállásának 10. évfordulóját
ünnepelte a Székely Elek Egyesület.
A kezdetekkor Teremy Sándorné Marika tanárnő
vezetésével indult amoderntánc
és mazsorett
oktatása. 2010-től Urbán Mónika, majd 2013.
januárjától Asztalos Gyula táncpedagógusok
próbálták meg átadni tudásukat agyerekeknek.
Egyesületünk jelenleg 35 tagból áll, 33 gyermek vesz
részt a táncoktatásban.
2014-től az egyesület moderntánc csoportjának
szakmai vezetője Pál Szőke Ágnes. Nagy
lelkesedéssel foglalkozik a gyerekekkel, ennek·
eredményét már meg is tekinthette a nagyközönség
a községi majális rendezvény alkalmával, melyen a
táncosaink kis - és nagycsoportos bontásban
szerepeltek a Dancesing Project háttértáncosaiként
nagy sikerrel.

A bálok bevételéből valósítjuk meg minden évben
a tervezett programokat: gyermeknap, nyári
kirándulás, majális és falunapon való részvétel,
szilveszteri mulatság, stb.
Ezek az alkalmak mindig nagyon kedvesek
számunkra, jókat beszélgetünk és sokat nevetünk
együtt.
Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
kirándulás, strandelás. gyermeknapi
eszemiszom, stb., ingyenesen
csakis a táncos
gyerekeknek
jár, a szülők és családtagok
természetesen fizetik a rájuk eső költségeket.
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Büszkék vagyunk rá, hogy a tavalyi évben és idén
is első helyezést értünk el a főzőversenyen!

Büszkeségeink a diákjaink
Községünk iskolája a 2013-14-es tanévben sok
sikeres, büszkeségre okot adó eseményt szervezett.
Az iskola pedagógusai a tanév orán mindig azon
fáradoztak,
hogy
intézrnényűnk
hírnevét
öregbítsék, és népszerűsí . - az i folyó munkát. Ez
sikerült
is, hiszen m
cáiukra mindannyian
büszkék vagyunk.
yírbogdány nevét gyakran a
diákjaink kiemelkedő
eljesítménye miatt lehet
hallani.

Szeretettel várunk csatlakozni vágyókat akár az
egyesületbe, akár a tánccsoportba.
Minden csütörtökön
megtalálhatóak
vagyunk a
művelődési házban (Fő u. 8.) 16:00-19:00 óráig.
Tel.: 30/550-1317

Egyesületünk alelnöke Radics Andrásné, titkára
Csengeri Zsoltné.
. Köszönöm az egyesület tagjainak lelkesedését, azt,
hogy fáradhatatlanul
azon munkálkodnak,
hogy
Nyírbogdány üde színfoltja legyen ez a csapat!

Szentpéteri Viktória
Székely Elek Egyesület
elnöke
BOGDÁNYI HíRADÓ 2014. Ill. sz.
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A tanév során iskolánk ROBOTIKA
csapata
minden országos versenyen jól szerepelt. Jelen
pillanatban is a braziliai világversenyre készülnek.
Felkészítő tan áruk Abán Csaba tanár úr. A csapat
tagjai Jakab Agnes 7.,Papcsák Nóra 7.,Poór Fanni 7.
osztályos tanulók. A Baptista Szeretetszolgálat és az
iskola vezetése mindent megtesz azért, hogy a csapat
jól szerepeljen a világversenyen is.
De nemcsak a LEG O Robottal
foglalkoznak
iskolánk gyermekei!
A Rétközi Iskolaszövetség
versenyein
is 2-3.
helyezéseket értek el az elmúlt tanévben. Voltak
szavaló, mesemondó,
helyesírási,
történelemi,
természetismereti, rajzversenyeken is.
Virágzik
a sportélet
is, gyereknapon
akadályversenyt
szerveztek az o ztályoknak
a
pedagógusok és a szűlők Oroszi ISITán tanár úr
vezetésével, járnak a gyerekek más iskolákba is
versenyeZlll .
Márciusban iskolacsalogatóval
mutatkozott
be a
leendő elsősöknek
az intézmény.
A nebulók
kézműveskedtek, vetítést láttak az iskolában zajló
életről,
és a fenntartótói
ill. az iskolától
szeptemberben ajándékba fognak kapni egy teljesen
felszerelt tolltartót és egy tabletet,

gyerekek felszabadultan álljanak az édesanyák elé
,

,

dalokkal, versekkel, virágokkal köszönteni őket.
Közben egy-egykis apróság is felhívta a figyelmet a
közelgő

ünnepre: kis szívecskék, idézetek virágos

képekkel, gyermekek festményei jelezték, hogy
valami készülődik. Idén az "orgona ága" már
elhervadt,

s

megfogalmazottak

Májusban nagyszabású gyermeknapot szerveztünk
a gyerekeknek, hogy abban minden gyerek és jelen
lévő vendég és szülő találhatott
megfelelő
szórakozási
lehetőséget
magának.
Az
akadályversenyen kívül Pintér Béla koncerten és
táncházban lehetett kikapcsolódni.
A tanévzáró ünnepségen a sok-sok jutalomkönyvön
kívül nyári táborozást is kaptak ajándékba a
tanulók Velencén a Velencei-tó egyik híres
üdülőhelyén.
A nyári táborozást a tanulók
ingyenesen vehetik igénybe.
Most is táboroznak azok, akik az angol nyelvet
szeretnék gyakorolni. Két amerikai pedagógus
érkezett községünkbe
de rajtuk kívül négy
pedagógusunk is foglalkozik tanulóinkkal.
Az iskola minden
diákjának J6 NYÁRI
SZÜNETET xívÁNUNK, jövőre is megragadunk
minden lehetőséget gyermekeink érdekében!

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
" A gyermeki időszámítás ünneptől ünnepig tart" fogalmaz Benjamin

Spock. Ilyenkor

tavasszal

gyorsan repül az idő. Az egyik legszebb óvodai
ünnepségünk az Anyák napja. Idejében, még húsvét
előtt elkezdtük a titkokkal teli készülődést,

hogy a

a

gyermekirodalomban

szerint kimentünk

a rétre, s

gólyahírt szedtünk csokrokba.
Örömmel tölt el bennünket, hogy nem csak az
édesanyák,
nagymamák
jönnek
el az
ünnepségeinkre
évről-évre, hanem testvérek,
keresztszülők, édesapák is nagy érdeklődéssei
vesznek részt rendezvényeinken, ami azt jelzi, hogy
a családdal való partneri kapcsolatunk egyre
szorosabbá válik. A közösségi oldalakon büszkén
mutatják a szülők az ovis fotókat gyermekeikről.
Május 8-án közlekedési nap volt agyártelepi
óvodában. A Dernecseri Rendőrség a helyes
kerékpáros
közlekedésről,
a biztonságos
felszerelésról
tartott előadást agyerekeknek.
Megnézhették a bilincset, a gumibotot, sőt még
tenyérlenyomatot is vettek a gyerekekről. Minden
ovis kapott egy füzetet a kerékpáros közlekedésről
és egy matricát is. Aztán az udvaron várta őket a
rendőrségi autó, amit közelebbről is megnézhettek.
A gyermeknap eljövetelét is számolgattuk az
ujjainkon: "Hányat alszunk még addig?" A várva
várt napon asz időjárás nem fogadott kegyeibe
bennünket, az udvarra tervezett versenyjátékokat a
csoportszobában szerveztük meg, de így is érezték
gyermekeink hogy "ez a nap más mint a többi."

Arcfestésnél a lányok pillangót,
fiúknál

a pókember

Köszönjük

a szülőktől

szívecskét kértek a

és a farkas volt a favorit.
kapott jégkrémet, édességet

és üdítŐt.
A "gyermeki időszámítás" kiemelkedő pontja az
évzáró-ballagás. Nagyon szép példája volt a két
ballagó csoport együttműködésének
a Pünkösdölő
játék fűzér, énekek ,táncok, mondókák
tették
hangulatossá
az előadást.
Leendő
elsőseink
fegyelmezetten,
jól felkészülve,
felszabadultan
vették ezt az" utolsó akadályt."
Óvodánkban
két tehetséggondozó
műhely
működik, A néptáncos csoportunk bemutatta
lelkesedését, vidámságát, a falunapon. Nyílt nap
keretében a szülők végig nézhettek egy néptánc
foglalkozást, aminek a végén a T alián testvérek
kedves ked tek igazi népviseletben egy szatmári friss
csárdással. Hagyomány
már, hogy a tájházban
megszervezett
arató versenyen
is fellépünk.
Találkozunk július 19-én du. 14.00 órakor.
A kézműves műhelyben fűzéssel, fonás sal, festéssel,
ragasztással várjuk a jó kézügyességű kreatív
gyerekeket. Az évzárón megjelent
vendégeink is
láthatták
a munkákból
készült kiállítást.
A
Családsegítő Szolgálat már második alkalommal
mutatta be gyerekeink alkotásait, a falu főterén.

Nyírbogdányi
Tűzoltó Egyesület
Idén ünnepli megalakulásának 90. évfordulóját a
Nyírbogdányi
Tűzoltó Egyesület. Az 1924-ben
alakult szervezet jelenleg 22 fővel működik, céljuk a
jogszabályokban
meghatározott
tűzvédelmi
feladatok helyi megvalósításának
elősegítése és
ennek ellátására
az önkéntesek
munkájának
megszervezése.
Továbbá
az egyesületi
tagok
tűzvédelmi
szakismereteinek
szervezett keretek
között történő
rendszeres fejlesztése, tűzoltási
tevékenységek segítése, biztosítása. Az egyesület
közrem
k d ik a helyi
tűzvédelemmel,
katasztrófaelhárítással
és belvízvédelemmel
kapcsolatos feladatok ellátásában. Tagjai önkéntes
feladatokat
látnak
el. Folyamatos
szakmai
tanfolyamokon,
képzésekben,
tűzoltási
gyakorlatokban
vesznek részt. Szinte minden
évszakban hajtunk végre beavatkozásokat, segítünk,
legyen szó tűzesetről, belvízről, jégviharról. Tűzoltó
gépjárművel
nem rendelkezünk,
saját autóval
megyünk a káreset helyszínére.
ű

ö

Nyárra kis óvodásainknak balesetmentes nyaralást
kívánunk
óvodapedagógus
társaimmal
együtt.
Községi és gyártelepi óvodánkban
augusztusban
leszünk zárva. Szeptemberben újra találkozunk.
Nyírbogdány, 2014. június 24.

Molnár Julianna
óvodapedagógus

Tervezzük
ifjúsági
csapat
és női
csapat
megszervezését, akik szintén részt vennének a
különböző megyei versenyeken is.
A szomszédos
települések
egyesületeivel
jó
kapcsolatot
ápolunk.
Meghívást
kaptunk
a
Lengyelországban lévő RZESZOW város tűzoltó
parancsnokságára,
ahol egyesületünk
sikeresen
mutatkozott
be egy verseny keretében. Ezúton
szeretnék köszöntet mondani egész éves önzetlen
segítségéért
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának
és Balogh Tibor Zoltán
polgármester úrnak, a Nyirbogdányi Református
Egyházközösség
Lelkipásztorának
Angyalosy
Zsoltné Tiszteletes asszonynak, aki az utazáshoz a
gépjárművet.
valamint
a Bogdány
Hús Bt.

tulajdonosának,
Varga
Zoltánnak,
aki az
ellátásunkat biztosította.
yírbogdányi
Önkormányzat
jóvoltából
lehe óségünk nyílt részt venni a május l-jén
megrendezett
főzőversenyen,
ahol
a
legkülönlegesebb
gulyás
elkészítéséért
járó
különdijat kaptuk meg.

Felhívás!
Várjuk olyan talpraesett, lelkes nyírbogdányi lakos
jelentkezését,
akit érdekel a tűzoltó
szakma!
Önkéntes tűzoltóként
megismerhetik
a tűzoltó
felszereléseket, részt vehetnek a gyakorlatokban,
fejleszthetik tudásukat.
Férfiak és nők jelentkezését egyaránt várjuk, ifjúsági
korcsoportba 16-18, diák korcsoportba 12-16 éves
fiúk és lányok kérhetik felvételüket.

Információ és jelentkezés:
Fegyver Tamás ÖTE parancsnoknál
Tel.: 06 30/3211- 484
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