2014. október 12.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október
12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők
és polgármesterek
választását.
A választópolgárok
a névjegyzékbe történő
felvételükről2014. augusztus 25-ig kaptak értesítést
a Nemzeti Választási IrodátóI.
Az egyéni listás és a polgármester jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehetett
bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.
A fenti időpontig 4 polgármester jelölt, 16
képviselő jelölt és 5 nemzetiségi képviselő jelölt élt
ezzel a lehetőséggel.
A 2014. október 12-re kiírt helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásán
Nyírbogdány Községben polgármester jelöltek
szavazólapon elfoglalt sorrendje az alábbiak
szerint került megállapításra.
Fontos,
hogy valamennyi
jelölt neve a
szavazólapon nem neve ABC sorrendjében
szerepel, hanem a Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben.
Érvényes szavazat csak 1 főre adható.
1)Törő Lászlóné független jelölt,
2) Buzák Zsolt Attila független jelölt,
3) Balogh Tibor Zoltán független,
4) Százvai Csaba független jelölt.
A helyi önkormányzati képviselők a szavazólapon
az alábbiak szerint szerepelnek:
1)Lisovszki Tamás, független jelölt
2) Szikszainé Eszenyi Ágnes. független jelölt
3)Hajzerné Oláb ildikó. fUggetlenjelölt
4)'; éínetb P6J Lászl6 tligetlen jelölt

6) Buzák Zsolt Attila, független jelölt
7) Támba Borbála, független jelölt
8) Szitár Emese, független jelölt
9) Vadászi Mihály, Lungo Drom
10)Bóm Gábor, független jelölt
11)Molnár László, független jelölt
12)Veres Benjamin, független jelölt
13)Somogyi Zsolt, független jelölt
14)Fejér Imre, független jelölt
15)Terdik Tibor, független jelölt
16)Katkó Ildikó, független jelölt
Településünkön 6 fő a megválasztható képviselők
száma, ez azt jelenti, hogy legfeljebb 6 főre lehet
szavazni, de a ettől kevesebb számú képviselő jelölt
bejelölése a szavazólapon érvényes szavazatnak
számít.
Nemzetiségi
Önkormányzati Választás 2014
Nyírbogdány Községben roma nemzetiségi
önkormányzati képviselő jelöltek sorrendje az
alábbiak szerint került megállapításra:
1)Nagy Zsuzsanna, Lungo Drom
2) Nagy István, Lungo Drom
3)Vadászi Mihály, Lungo Drom
4) Kulcsár Miklós, Lungo Drom
5) Tóth Zoltán, ÉKE

A települési
nemzetiségi
választásra
Nyírbogdányban sor kerül. tekintettel arra,
hogy a 2011. évi népszámlálás adatai alapján
legalább 25 személy vallotta magát a roma
nemzetiséghez tartozónak. Nyírbogdányban 3
f6 nemzetiségi képvise16 választható, a

roma

nemzeti

k vallott
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kerül kialakításra amely a Művelődési Ház
oldalsó
bejáratától
megközelíthető
nagy
teremben.
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Érvényesen
szavazni
csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre, a jelölt neve
melletti körbe tollal két, egymást metsző
vonallal lehet. A szavazat érvényességét nem
érinti ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést
tettek.

Településen a választási szervek működése
folyamatosan zajlik, a Helyi Választási Iroda és
Helyi Választási
Bizottság
folyamatosan
végezte a jogszabály által meghatározott
feladatait.
A Helyi Választási
Bizottságba
is volt
lehetősége a jelölteknek
megbízott
tagok
bejelenteni 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig.
A választás napján három szavazókörben
működik szavazatszámláló bizottság, illetve a
nemzetiségi
szavazókörben
nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság, tehát a választás
napján négy szavazatszámláló bizottság, egy
választási bizottság és a helyi választási iroda is
folyamatosan működik.
A polgármester és a képviselő jelöltek minden
szavazókörben
2 tagot bízhatnak
meg. A
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait
2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehetett
bejelenteni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2014. október 10én 16.00 óráig lehet benyújtani.

A választópolgár
a
szavazólapokat
borítékba
helyezi és az urnába dobja, a
boríték
nélkül
urnába
dobott
szavazólap
is
érvényes.
A szavazólapot a szavazóhelyiségből kivinni
tilos!
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt
választópolgár nyújthat be két módon:
- Legkésőbb a szavazást megelőző második
napig a Helyi Választási Irodához,
- A szavazás napján legkésőbb 15 óráig az
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
Szavazás napján
15.00 óra után érkezett
kérelmeket a bizottság elutasítja!
A szavazás 19.00 órakor fejeződik be.
Kérek minden választópolgárt, hogy éljen az
Alaptörvényben
és a jogszabályokban
biztosított
jogával
és vegyen
részt
a
polgármesterek és helyi képviselők választásán.

Választási kampányidőszak 2014. augusztus 23tói 20 14. október 12-én 19.00 óráig tart.
Szavazni
kizárólag
személyesen
a
választópolgár
lakóhelyén
vagy bejelentett
tartózkodási
helyén lehet. A szavazóhelyiségben
2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig
lehet.
A választó polgárok a szavazóhelyiségben
a
választójoga
gyakorlásához
szükséges ideig
tartózkodhat.
A szavazóhelyiségben
az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített
szavazóköri
névjegyzékben
szerepel,
a
választó polgárt a szavazást megelőzően
a
szavazatszámláló bizottságnak azonosítani kell.
A választópolgár igazolja személyazonosságát,
valamint lakcímét.
A szavazatszámláló
bizottság
az alábbi
esetekben visszautasítja azt a választópolgárt
aki:
- nem tudja személyazonosságát
és lakcímét
vagy személyi azonosítóját igazolni,
- nem szerepel a kinyomtatott névjegyzékben,
- már szavazott,
- megtagadja a névjegyzék aláírását.
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A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 451l.
Nyírbogdány, Kéki u. 2.
Helyi Választási Iroda Vezetője: Szentpéteri
Szabolcs jegyző jegyzo@nyirbogdany.hu.
Kérdései esetén a www.valasztas.huintemetes
oldalon tájékozódhat,
illetve személyesen a
Polgármesteri
Hivatalban
állunk
rendelkezésére.

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Köztemetők
Az elmúlt
időszakban
több alkalommal
is
tudósítottunk a települési temető helyzetéről. Mint
köztudott
a tulajdonos
egyházak
és az
önkormányzat több alkalommal is kereste a temető
üzemeltetésének
módját.
Az önkormányzat
kezdeményezése alapján az egyházak a temető
tulajdonjogát az önkormányzat
részére átadták, a
tulajdonjog bejegyzése megtörtént.
Az önkormányzat a jó gazda gondosságával látott
neki a temető karbantartásának,
a régi elöregedett
és gazdátlan síremlékek helyreállításával és a benőtt
növényzet
kitisztításával,
rendszeres
időközönként,
de szükség szerint végezzük el a
fűnyírást illetve a zöldterültetek karbantartását is.

Síremlék helyreállítás közben

E körben került sor bogdányi Farkas Bálint királyi
ítélő
táblabíró
és családja
síremlékének
helyreállítására,
a pontos szakmunkát
igénylő
gránit sírkő helyreállítására.
Természetesen az önkormányzat,
mit tulajdonos
valamennyi
a temetőben
lévő gondozatlan,
elhanyagolt, elhagyott, már hozzátartozók nélküli
síremlék gondozását, karbantartását elvégzi.
Biztosítja
az önkormányzat
a temetkezési
szolgáltatás
változatlan
formában
történő
zökkenőmentes működését is.
Az önkormányzat,
mint tulajdonos
a temető
jövőbeni
fenntartásával
kapcsolatosan
is van
elképzelése, terveink között szerepel a temető új
kerítéssel történő
ellátása, a bejáratok
mellé
információs táblák elhelyezése, ahonnan a temetőt
érintő
szabályok
bárki számára
közvetlenül
elérhetőek lesznek.

Helyreállított síremlék
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vidáman
hajtották
végre a munkájukat.
A
versenyzőknek
arra is volt módjuk, hogy az
érdeklődőknek
bemutassák,
hogyan is zajlott
hajdanán az aratás, marokszedés, kévekötés, kereszt
rakás és a cséplés. Amíg a zsűri döntött addig
nagydobronyi
táncosok,
a helyi óvodások,
iskolások, néptáncosok, versmondók, a nyugdíjas
klub énekkara citera kísérettel gondoskodtak a jó
hangulatról.

A gyártelepi temető esetében jelentős felújítási
munkák zajlanak, az önkormányzat
saját erős
beruházásával megvalósul a ravatalozó épületének
bővítése és teljes körű felújítása is.

Az
eredményhirdetés
során
ismét
megállapíthattuk, hogy a rendezvénynek mindenki
nyertese volt, hiszen nagyon jó hangulatban
ért
véget a nap és elérte azt a célt, amiért a szervezők
nagyon sokat dolgoztak. Ezzel együtt azért a zsűri
döntött és a következő sorrend alakult ki:
1. Béke Nyugdíjas Egyesület Nyírbogdány
2.
3.
Sor kerül új kerítés
létesítésére is.

építésére

és parkolóhelyek

4.
5.

Ill. Kézi arató - cséplő verseny
Nyírbogdány

HíRADÓ
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Kisváda
Egészségmegőrző
Nyugdíjas
Egyesület
Demecser Barátság Nyugdíjas Egyesület

Legjobb kaszás: Tolnai József Nyírbogdány Béke
Ny.E.
Legjobb marokszedő: Toldy Miklósné Kisvárda

2014. július 19-én került sor a Ill. Kézi arató-cséplő
verseny
megrendezésre
Nyírbogdányban
a
Bogdányi Tájház kertjében. A rendezvény évről évre
növekszik,
idén
már "Nemzetközinek"
is
hívhattuk,
hiszen az ukrajnai testvértelepülések
(Tiszabogdány,
Nagydobrony)
vezetői,
illetve
művészeti csoportja (a nagydobronyi
Lendület
Tánccsoport)
is .részt vett a programon.
Nyírbogdány Község Onkormányzata az idei évben
még jelentősebb szerepet vállalt a rendezés ben,
ennek
is köszönhető,
hogy
Nyírbogdány,
Dunabogdány és Tiszabogdány települések vezetői
is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Az egész
napos rendezvényen
a hagyomány
őrzés, a jó
hangulat biztosítása volt a cél amit, a zenés táncos
produkciók,
a különböző
korosztályok műsorai
tettek
felejthetetlenné.
Délelőtt
kulturális,
programok,
lovas fogatok felvonulása próbálta
csalogatni a látogatókat a délutáni arató versenyre.
A versenyzők és a vendégek természetesen nem
maradtak éhen, erről a Béke Nyugdíjas Egyesület és
az Ószikék
Nyugdíjas
Egyesület
tagsága
gondoskodott,
töltött káposzta, lapcsánka, lángos
került a szépen terített asztalokra. Az aratást, az új
kenyeret a Református és a Római Katolikus egyház
képviselői is megáldották.
Bogdányi Ferenc a
Tájház
tulajdonosa
és Balog Tibor
Zoltán
polgármester köszöntő szavai után a versenybe
benevezett 5 csapat megkezdte az aratást. A sok sok
kíváncsi látogató között, azért a zsűri is nagyon
figyelte, ahogy a csapatok és kísérőik, énekszóval,
BOGDÁNYI

Együtt a szebb jövőért Nyugdíjas Klub
Eperjeske
Ószikék Nyugdíjas Egyesület Nyírbogdány

Legjobb kévekötő: Bessenyei Sándorné Demecser
A szervezők nevében gratulálunk
valamennyi
résztvevő nek, köszönjük a támogatásokat, azt, hogy
ilyen
sokan
megtisztelték
jelenlétükkel
a
rendezvényt.
Reméljük, hogy a hagyományok
ápolása a továbbiakban is fontos lesz a településen
élőknek!

Lisovszki Tamás
Ászok a Pályán Egyesület Elnöke
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"Öszikék" Nyugdíjas Egyesület
Szüreti felvonulás és bál
Az "Ószikék" Nyugdíjas Egyesület szervezésében
szeptember 20-án - három év kihagyás után ismét hagyományőrző szüreti felvonulás indult a
település utcáin. Az egyesület tagjai, a református
Sion Idősek Szeretetotthonának
dolgozói, az
óvodások csoportja és a Székely Elek
Közművelődési Egyesület tánco sai szüleikkel
együtt pompásan díszített stráfkocsikon vonultak.
Zene - és nótaszótól zengett az út, amerre jártak.
Háromtagú zsűri értékelte a kocsik díszítését és a
hangulatot. A legkisebbek lettek a győztesek,
jutalmuk torta volt. A lakosság lelkesen fogadta a
felvonulókat és a lovasokat. A Fő utca elején
süteménnyel, cukorkával, üdítővel kínálták a
csapatokat.
Természetesen a felvonulást este szüreti bál
követte, melyet 10. alkalommal rendezett az
"Ószikék" Nyugdíjas Egyesület. A 180 vendég
hajnalig csodálatos hangulatban ropta a táncot.
Köszönet Nyírbogdány Község
Önkormányzatának
és mindazoknak, akik
adományaikkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.

László Károlyné
Egyesület elnöke
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BÉKE Nyugdíjas Egyesület
A BÉKE Nyugdíjas Egyesület élete változatos, hol
szomorú, hol jó hangulatú. Sajnos az év elején 2
aktív klubtagunkat
és egy klubtagunk
gyerekét
veszítettük el. A programjaink nagy részére a jó
hangulat jellemző.
A klub célja, hogy a nyugdíjasok családias körben
érezzék magukat, pótoljuk a magányosok számára a
családot, a társat és közösen fedezzük fel hazánk
szépségeit. Közösen szórakozzunk,
és egymáshoz
alkalmazkodva odafigyeljünk MINDENKIRE.
Itt
mindenki "családtag",
Kiszakadva a sűrű, dolgos hétköznapokból,
együtt
tölthetjük azt a kort azt az élettapasztalatot, amely a
világon leginkább tiszteletre méltó, a nyugdíjas
napjainkat.
Nagyon jó a kapcsolatunk
az Önkormányzat
vezetőivel, a képviselő testület tagjaival, a SION
idősek Szeretetotthonának
vezetőivel, klubtagjaival.
A HUMÁNINTREST
Kft vezetőivel, dolgozóival.
Az ÁSZOK a Pályán Egyesület tagjaival. Minden
megkeresésnek
kölcsönösen
nagyon
szívesen
teszünk
eleget. Társklubok meghívását minden
alkalommal nagy örömmel fogadjuk.
A Bogdány Petrol Kft Pákáné Kas Eleonóra
ügyvezető igazgatóval, Klincsik Attila cégvezetőgazdasági igazgatóval, a BOMUL KFT Páka Imre
ügyvezetővel. Evek óta az Egyesületünk legnagyobb
támogatói.
Ezúton
is szeretném
megköszönni
minden
támogatónknak azt az önzetlen segítséget, (anyagi és
természetbeni)
amit az Egyesületünk
évek óta
élvezhet.
Saját programjaink mellett ebben az évben 3 nagy
rendezvénynek lehettünk házigazdái.
1/ A "TE SZEDD" akció keretében egy jó hangulatú
napot töltöttünk
együtt az ÁSZOK a Pályán
Egyesület tagjaival, és a gyártelep lakosaival.
Osszeszedtük a gyártelep utcáin található szemetet.
A nap végét megkoronáztuk
egy nagyon finom
babgulyással, melyet az otthon maradt klubtagjaink
készítettek, az elfáradt résztvevők pedig örömmel
fogyasztottak.
2./ A BÉKE Nyugdíjas
Egyesület
"Szeretet
napja'lmelyet
06.14-én ünnepeltünk.
110 fő
meghívott vendég élvezhette vendégszeretetünket
a
Gyártelepen. Nagyon jó hangulatú napot töltöttünk
el az odaérkezőkkel.

3/ Az "Arató fesztivál"
A gyártelepi orvosi rendelő előtti
bevezető műsorral kedveskedtünk
megtisztelő látogatóknak.

téren egy kis
a bennünket

B. Orosz István a Himnusz elmondásával nyitotta
az ünnepséget, melyet oly gyönyörűen mondott,
hogy a hideg is rázta az embert, ezt követően a
Nyírségi Néptánc csoport 4 tagja fergeteges táncot
lejtett, majd a BÉKE Nyugdíjas Egyesület tagjai
arató népdalcsokrot énekeltek.
Meg kell említeni, hogy felejthetetlen számunkra a
feldíszített stráfkocsin való utazás,
egy tan g ó
harmónikás
és egy szakszofonos
kíséretében, a
gyártelep utcáit énekelve jártuk végig, jelezve, hogy
ma nagy nap van a településen.
Az Egyesületünk
az
házigazda vett részt.

Arató

fesztiválon

mint

Az ebéd készítése, terítés, felszolgálás, ital kínálgatás
és ami egy ebédhez kell azt mindent Mi vállaltuk.
Közel 200 embert kellett kiszolgálni. Részünkről
zökkenőmentesen, összeszokott kis csapattal flottul
ment az egésznap.20 klubtagunk
sürgött-forgott
köszönet minden klubtagunk munkájáért, és az
együ ttm űködéséért.

Székely Gáborné
BÉKE Nyugdíjas Egyesület elnöke

Becsengettek!

"Hej óvoda óvoda, ki a csuda jár oda?"

2014.szeptember
l-jén becsengettek
a község
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolájába is. Az ünnepélyes
tanévnyitón
huszonhét első osztályos gyermeket
köszönthetett
szüleivel
együtt az intézmény
vezetősége és pedagógusai. A kisdiákok már az első

Szeptember l-én vidám gyermek zsivaj váltotta fel
a csoportszobák
csendjét.
A Katica csoport 22
gyereknek,
a Méhecske csoport 21 gyereknek, a
Pillangó csoport 22 gyereknek lesz ebben az évben
második otthona. A Csiga-biga csoport 22 gyereket
vár szeretettel
minden
nap
agyártelepi
óvodánkban.
A kiscsoportosok
a befogadási időszakban még
sírdogálnak, hiszen az eddigi életük nagy részét az
édesanyjuk közelsége határozta meg. De már ők is
egyre vidámabban,
felszabadultabban
játszanak,
ismerkednek a felnőttekkel, társaikkal, az épület
helyiségeivel, a játszó kerttel.
A középső és nagycsoportban
már "régi
ismerősként"
várták
egymást
a barátok,
a
csoporttársak.
Az első napok-hetek
a versek,
mondókák,
énekes-dales játékok ismételgetésével
teltek,
minden
nap rajzolunk,
színezünk.
Gyermekeink boldogan vették birtokukba
az új
fejlesztő játékokat, társasjátékokat.

nap birtokba vehették az iskola ajándékát:
megtöltött tolltartót és egy tabletet.

egy

Már a szeptember
hónapban
számos fontos
esemény történt
az iskola életében. Minden
osztályban
szülőértekezletet
tartottak
az
osztályfőnökök.

Anagycsoportos
fiúk nagy örömére elkezdődött a
"Bozsik foci" Oroszi tanár bácsi elkészítette az
igazolásokat. Már túl vagyunk
az első igazi
meccsen IS.
Hajrá nyírbogdányi ovisok!

E hónap 12-én kezdetét vette a már hagyományként
működő hangversenysorozat.
Elsőként egy Jazz
koncert résztvevői lehettek iskolásaink, amely óriási
tetszést váltott ki.

Októbertől
beindul nak a tehetséggondozó
műhelyek is. A néptánc és kézműves foglalkozások.
Nagy élményt nyújtott szeptember 20-án a szüreti
felvonuláson való részvétel. Köszönjük
a szülők
segítségét a kocsi díszítésben, a zsűri a legjobbnak
ítélte a mi dekorációnkat. Az volt a célunk, hogy
gyermeki szemmel őszi színekkellátassuk a szüreti
hangulatot, mosolyt csaljunk a nézők arcára.

Molnár Julianna
óvodapedagógus
Versenyen
való aktív
szereplésükről
tettek
bizonyságot
sportolóink
szeptember
20-án. A
következő
eredményekkel
büszkélkedhetünk
általuk:
Iskolánk tanulói szép sikereket értek el az V.
Nyírség
Kupa Dobó Versenyen,
amelyet
a
nyíregyházi NYVSC atlétika pályán rendeztek meg.
Az iskola két tanulója állhatott dobogóra, hogy az
érmeket nyakukba tehessék.
Eredmények:
Női gyermek
születésű korcsoport)
2. helyezés: Tóth Krisztina 6.0.
BOGDÁNYI HíRADÓ 2014. 111I. sz.

8

súlylökés

(2002-es

"

~~
.• HíRADÓ
~~K~
..r ,

3. helyezés: Bákány Zsanett 6.0.
5. helyezés: Palcsák Barbara 7.0.
Női gyermek diszkoszvetés
(2002-es
korcsoport)
3. helyezés: Bákány Zsanett 6.0.
5. helyezés: Palcsák Barbara 7.0.

A kerti hulladékot égetni csak úgy szabad, ha
egyéb ként 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.

születésű

7.helyezés: Tóth Krisztina 6.0.
Női gyermek
súlylökés
(2003-as
korcsoport)
4. helyezés: Tóth Vivien Erika 5.0.

születésű

Tilos az égetendő
kerti hulladék
közé más
kommunális illetve ipari eredetű hulladékot (pvc,
gumi, más veszélyes hulladék) tenni és elégetni.

5. helyezés: Lukács Vanda 5.0.
Felkészítő nevelőjük: Oroszi István tanár úr

A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszélyesetén
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.

Csapadékvíz elvezetés
Az elmúlt időszakban több alkalommal is gondot
okozott a település egyes részein a hirtelen nagy
mennyiségben lezúduló csapadék. Ezt a problémát a
gyártelep en az Ady utca végén egy nagyméretű
szikkasztóárok
létrehozásával és a z oda vezető
csatornarendszer működésének biztosításával értük
el, ez a megoldás véleményünk szerint jól vizsgázott.
Azonban arra szeretnénk felhívni a környéken
lakók figyelmét, amennyiben
a szikkasztóárok
ismeretlen személyek által feltöltésre kerül építési
törmelékkel, háztartás körüli hulladékkal, illetve
egyéb más hulladékkal az őszi csapadékos időjárás
esetén az árok eredeti funkcióját nem tudja ellátni,
annak ellenére sem, hogy közfoglalkoztatottak
az
árok kitisztítását elvégezték.

Minden kedves diákunknak eredményes
tanévet kívánunk!

Polgármesteri Hivatal
tájékoztatója
Folyamatosan
felhívjuk a lakosság figyelmét a
parlagfű illetve az allergén gyomnövények elleni
védekezés
fontosságára.
2014-ben
reméljük
jelentősebb gondot már nem fog okozni, azonban
az őszi időszakban
is folyamatosan
terheli a
földhasználót
parlagfű
elleni
védekezési
kötelezettség a következőkből áll: a földhasználó
kül és belterületen egyaránt az adott év június 30.
napjáig
az ingatlanon
köteles
a parlagfű
virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.

Az égetés
A kerti hulladékot
komposztálással.

elsősorban hasznosítani

kell, pl.

Nyílt téren csak kiskerti,
növényi
eredetű
hulladékot lehet égetni.
A magánterületen történő tiltott égetésért és ebből
eredő környezetkárosításért
illetve környezet
szennyezésért annak az ingatlannak a tulajdonosa
illetve használója terheli a felelősség.
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MEGALAKUL T A NYÍRBODGÁNYI
TELEPÜLÉSI AGRÁRGAZDASÁGI
BIZOTTSÁG
Megtartotta
tartotta
alakuló
gyűlését
a
Nyírbogdányi Települési Agrárgazdasági Bizottság,
melynek megalakításáról a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara alapszabálya rendelkezik. Létrejötte
kötelező amennyiben legalább 10 helyi kamarai tag
kezdeményezi.
A tagok 11 fős bizottságot állítottak fel.

Tagjai:
Bakosi Mihály
Balogh Tibor Zoltán
Hajzer András
Ócsai Károly
Ócsai László
Orosz István
Petrényi János
• Varga Benjámin
Zelenák József
Elnökhelyettes: Zsíros Tibor attó
A szakmai szervezet tagjai olyan őstermelők, vagy
gazdálkodók, akik a településen lakó hellyel,
székhellyel vagy telephellyel és agrárkamarai
tagsággal rendelkeznek.'
A föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági
jóváhagyása iránti eljárásban a mezőgazdasági
igazgatási szerva
Nemzeti Agrárgazdasági
BOGDÁNYI HíRADÓ 2014. 1111. sz.
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Kamarának a föld fekvése szerinti területi szervét
keresi meg állásfoglalás kiadása céljából.
Az eljárásrend értelmében a megyei elnökség a
döntését megelőzően kikéri az adott Települési
Agrárgazdasági Bizottság vezetőségének ajánlását.
A szervezet fontos feladata továbbá a helyi
gazdálkodók
szakmai
képviselete,
valamint
érdekeinek érvényesítése.

Amennyiben
valamilyen
rendkívüli
esemény
történik községünkben,
a polgárőrök létszám tói
függően
a lakosság
segítségére
sietnek.
Rendszeresek
a demecseri rendőrőrssel
közös
járőrszolgálatok
szervezése,
igénybe
véve a
polgárőrség közvetlen helyi információt.
Egyesületünk valamennyi
települési rendezvény
előkészületében, biztosításán aktívan tevékenyen
részt vesz, községünkben egyre több önkormányzat
és helyi civil szervezetek által szervezett közéleti
esemény, rendezvény kerül megrendezésre.

A helyi föld bizottsági feladatokat 2014. május 1.
napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi
szervei látják el ideiglenesen, amennyiben májusig
tagjainak megválasztására nem került sor, vagy a
megválasztott
helyi
földbizottság
működésképtelen.
Nyírbogdány településen helyi
föld bizottság megalakulására a későbbiekben kerül
sor.

Ezek biztosításáról,
egyesület erejéhez
esetben helyt állni.

Veres Benjámin
elnök

zavartalan lebonyolításáról az
mérten megpróbált
minden

A lakosságtói egyre több biztató szót, pozitív
visszajelzést és segítséget kapunk. Megelégedésükre
a polgárőröket
egyre többet látják, s ez a
lakosságban
megnyugvást,
valamint
egyre
fokozódóbb biztonság érzetet idéz elő.

Polgárőr Egyesület

Az egyesület a helyi önkormányzat
támogatásával
és pályázaton nyert pénzösszegekből, valamint a
helyi vállalkozók nagyvonalú segítségéből tartja
fenn magát.
Az összegekből sikerült ruházatot,
felszerelést
vásárolni, s az újnak nem mondható szolgálati autó
mindennapi
gondjait,
karbantartását,
üzemeltetését finanszírozni.
Egyesületünk a mai napig aktívan működik, a
tagok folyamatos továbbképzéseken vesznek
részt és sajátítják el az egyre bővülő jogszabályokat,
melyeket a szolgálat teljesítése során egyre több
alkalommal alkalmaznak.
Egyesület zökkenőmentes
működése elsősorban
helyi támogatóinknak
magánszemélyeknek
és
vállalkozásoknak
köszönhető,
ezek közül is
elsősorban Balogh Tibor
Zoltán
polgármester
Úrnak.

A Nyírbogdány
Községi Polgárőr Egyesület az
elmúlt évekhez 2014. évben is aktívan részt vesz a
község közéletében.
Az 1991-ben alakult egyesület taglétszáma a 2014.
évben folyamatosan változik. Tagjaink önkéntesen
alapon,
szabadidejük
terhére, térítésmentesen
látják el a rendszeres szolgálatot, amelyért külön
köszönet illeti őket.
A polgárőr szolgálatokat általában hétvégeken,
délutáni, illetve az éjszakai órákban látjuk el.

Gilányi Zoltán

Nyirbogdányi
. Polgárőr Egyesület
Elnöke

a
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