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Onkormányzati Híreink
2015-ben első alkalommal jelenik meg a Bogdányi
Híradó. A Képviselő-Testület az elmúlt időszakban
több olyan jelentős dologról döntött, amely a
település életében meghatározó szerepet tölt be.

Igazgatási szünet bevezetése a
Polgármesteri Hivatalban
2015. július hónapjában igazgatási szünet
lesz a hivatalban, ez nem azt jelenti, hogy az
ügyintézés szünetel, hanem azt , hogy a
hivatal ügyeleti formában fog működni a
júliusi hónapban. Az intézkedés indoka
köztisztviselők részére járó éves szabadság,
előre kiszámítható
módon és teljes
mértékben történő kiadása.

Szociális Célú Tüzifa támogatás
Nyírbogdány községben első alkalommal
került
sor az aktuális szo~iális célú tüzifa programban
történő részvételre. Onkormányzatunk
a KépviselőTestület
döntése
alapján
a települési
önkormányzatok
szociális
célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján, mint
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település
tüzifa vásárlásra nyújtott be pályázott.

A pályázaton önkormányzatunk 3.982.720.ft támogatást nyert.
Ezt követően
a támogatás
igénybevételének
lehetőségéről
széles körben tájékoztatva
lett a
lakosság is a www.nyirbogdany.hu
oldalon, a
települési hirdető táblákon és szárnos más helyen is,
A Képviselő-Testület
a kérelmek elbíráÍásával a
Szociális
Egészségügyi
Oktatási
Kulturális

Bizottságot
bízta meg. A kérelmek elbfrálását
követően 2015. január hónap elején indult' a
lakosság részére a tüzifa kiosztása.
Akiszállítás 1 m-es hosszúságú 5-35 cm vastagságú
fatörzsekben
történt, a tüzifa saját igényeknek
történő feladarabolása a kérelmezők feladata volt.
A támogatás kiosztására családonként került sor. A
támogatás megállapításának egyik alapfeltétele volt,
hogy a kérelmező család - a közös lakóingatlanban
lakó, de külön háztartást
képező családok rendelkezzen működőképes fa tüzelésére alkalmas
tüzelőberendezéssel
és azt rendeltetésszerűen
használja is.
A beadási határidőben 386 kérelem érkezett be. A
támogatás elosztásánál előnyben kellett részesíteni a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára,
adósságkezelési
támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás ra, vagytekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában
történő nyújtására - lakásfenntartási
támoga tás ra jogosult, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról
szóló
törvényben
szabályozott
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermeket nevelő családokat.

Közvilágítás
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata
KEOP-5.5.0/K/ pályázaton a közvilágítás
energia
takarékos
átalakítása
Nyírbogdányban című projekt keretén belül
75.785.367.-ft összegű támogatást nyert,
amelynek felhasználásával
a település valamennyi
közvilágítási elemét a ma elérhető legmodernebb
legtakarékosabb
rendszerűre
cseréljük
ki.

és
A

beruházás sal jelentősen, mintegy 30%-al
csökken a közvilágítás
költsége,
amely az
önkormányzatot
terheli és javul település éjszaki
közterületi
megvilágitásának
minősége.
A

beruházás
2015.
októberéig
kerül
kivitelezésre, jelenleg a kivitelező kiválasztására
vonatkozó

közbeszerzési eljárás van folyamatban.
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baleset, elemi kár bekövetkezése, bűncselekmény,
vagy szabálysértés
következtében
elszenvedett
létfenntartást
veszélyeztető
élethelyzet,
súlyos
betegségből adódó kórházi kezelés, gyermeket
gondozó családban a gyermek betegsége esetén a
szülő ezen okból 30 napot meghaladó táppénzes
állományba kerülése.

A lakossági kommunális
hulladék gyűjtésére és
elszállí tás ára 20 IS-ben ismétel ten sor került
közbeszerzési
eljárás
kiírására,
azonban
közszolgáltató
továbbiakban
sem jelentkezett a
közfeladat
ellátására.
Ezt
követően
az
önkormányzat kérelmére a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az EszakAlföldi Környezetgazdálkodási
KFT.-t jelölte ki
2015. június 30-ig a település hulladék gazdálkodási
közszolgáltatásának ideiglenes ellátására.

Lakhatási támogatás
megállapítása:
alakhatás
elősegítése
érdekében
nyújtható
támogatás
a
lakossági kommunális hulladék szállítás díja, víz
illetve szennyvíz, villanyáram
és gáz díjának
támogatásához.

Szociális támogatási rendszer átalakulása

A lakhatási támogatás összege 3000.-ft/hó, A
lakhatási támogatást legfeljebb 1 évre, de
maximum az adott év december 31. napjáig
állapítható meg.

2015. március 1-től teljes mértékben átalakult a
szociális támogatási rendszer. Ennek egyik eleme a
Kemecsei Járási Hivataltói igényelhető ellátások,
amelyek a:
- közgyógyellátás,
- ápolási díj,
- időskorúak járadéka,
- egészségügyi szolgáltatás ra való jogosultság,
- foglalkozás helyettesítő támogatás, (FHT)
.
-egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti
támogatás, (korábban rendszeres szociális segély).

Felhívjuk azonban mindenkinek a figyelmét arra,
hogy a települési támogatásokra való jogosultság
további közös feltétele, hogy a kérelem benyújtója
illetve a családjában, háztartásában élő személyek
kötelesek gondoskodni:
az életvitelszerűen
lakott lakás vagy ház és a
lakóudvar,
kert legalább heti egy alkalommal
történő
takarításáról,
gyomtalanításáról,
saját
belterületi
kertjének
gondozásáról,
ápolásáról
rendeltetésszerű hasznosításáról.
Az épület állagát károsító és rendeltetésszer~
használatát
lényegesen
akadályozó,
azonnali
beavatkozást
igénylő
hibák és hiányosságok
haladéktalan megszüntetéséről, az ingatlana előtti
járdaszakasz, járda hiányában három méter széles
területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és az
ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
A lakóház, lakókörnyezete az alapvető higiénés
szabályoknak feleljen meg, önhibájából adódóan
elhanyagolt,
gondozatlan
ne legyen, így ne
gyakorolhasson káros hatást a saját és az ott lakók,
így különösen
a családban
élő gyermekek
egészségére és fejlődésére.
A kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított
támogatást
meg kell szüntetni
amennyiben
a
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás
ellenére sem tesz eleget.
A helyi rendelet hatályos formában a Bogdányi
Híradó 1. mellékeltében megtalálható.
A települési támogatások igénylése az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon
igényelhető a
Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján
illetve letölthető a www.nyirbogdany.hu oldalról is.
További
információ
a Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján , telefon: 42/532-423/110
mellék.

A fenti ellátások 2015. március 1. napjától a
KemecseiJárási Hivatalban, illetve a szerdai
napokon településünkön
ügyfélfogadást
tartó
járási
hivatal
ügysegédjének
közreműködésével
igénylehetőek.
Az
ügysegéd szerdai napokon a gyártelepen a
volt iskola épületében 13.00 órától - 13.40
óráig, a településen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati
irodájában 14.00 órától
15.30 óráig tart ügyfélfogadást.
A rendszer másik eleme az önkormányzattói
igényelhető
kiadáskompenzáló
támogatások,
amelyeket
települési támogatás címén biztosít a
Képviselő-Testület 2015. február 26-án megalkotott
rendeletével, az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át a
rendeletben meghatározott
temetési támogatás és
köztemetés megállapítását.
A Szociális, Egészségügyi Oktatási és Kulturális
Bizottságra
a rendeletben
meghatározott
rendkívüli
települési
támogatás
és lakhatási
támogatások megállapítását.
A bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt
az önhibáján
kívül létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére.
Létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetnek minősül, hírtelen fellépő és legalább
8 napig tartó kórházi ápolást igénylő betegség,
továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó
BOGDÁNYI HíRADÓ 2015.
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Ebösszeírás 2015
Törvényi előírások alapján három évente minden
településen
kötelező
az ebek összeírása.
Nyírbogdányban
2015. évben került sor erre a
feladatra, a lakosságot április 16. napjáig tértivevényes
levélben értesítettük, azokat akik nem adtak bevallást,
azon lakosok esetében akik, ennek ellenére sem, vagy
nem valós bevallást tettek a kemecsei járási hivatal a
törvényben
meghatározott
szabálysértési eljárást
folytatja le , amelynek során akár ismétlődő jelleggel is
30.000.-ft-ig terjedő pénzbírsággal szabható ki.
Fontos, hogy nemleges esetben is nyilatkozni kell,
illetve változás esetén azt be kell jelenteni.
Az ebek összeírásáról elektronikus nyilvántartás kerül
összeállításra és vezetésre.

Köztemetök
Befejeződött a gyártelepi temetőben lévő
ravatalozó
épületének
bővítése
és
felújítása.
Az épület
a jogerős
használatbavételi engedélyt is megkapta.
A teljes külső és belső felújításon átesett épület mellé
díszburkolat
került lerakásra, valamint a benti
ravatalozóhoz hasonlóan fa harangláb felállítás ra
került sor, amelybe a harang is elhelyezésre került.
Az önkormányzat
saját erős beruházásával
megvalósult ravatalozó környezetének rendbetétele is
zajlik, ú] kerítés és parkolóhelyek kialakítására került
sor az épület mellett, és a temető belső területének
tereprendezése is lezajlott, terveink szerint jövő évben
átalakul és megújul még a temető bejárati része is.
Terveink szerint átalakul és megújul a temető
főbejárati része is.

A Képviselő-Testület döntése alapján megkezdődött
a temetők, először a faluban lévő temető kerítés ének
cseréje.
A temetőkben új reprezentatív bejárati rész kerül
kialakításra, az érvényben lévő kötelező szabályok
szerint.
A Képviselő-Testület
helyi
rendeletében
meghatározta
azokat a szabályokat, amelyeket a
jövőben,
mind
a temetőben
munkát
végző
vállalkozók,
mint
a hozzátartozók
részére
köztelezően betartandó szabályok lesznek.
A köz temető működéséről szóló helyi rendelet a
Bogdányi Híradó 2. mellékletében szerepel.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
háztartá sában keletkezett
háztartási
hulladékokat ne a temetőben kialakított
hulladéktárolóban helyezzék el. Tettenérés
esetén szabálysértési feljelentéssei fogunk
élni, mivel ezek nem erre a célra lettek
kialakítva.

Ravatalozó átadása
2015. április
24-én megtörtént
agyártelepi
ravatalozó hivatalos, ünnepélyes átadása. Baloght
Tibor Zoltán polgármester úr köszöntötte az
átadás on megjelenteket.
Az új épületet
Dr.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr,
országgyűlési képviselőnk adta át. Jelen volt az
ünnepségen Trenka Zoltán tervező úr és Oláh
Béla kivitelező úro Isten áldását kérték az épületre
községünk
történelmi
egyházainak
képviselői,
Angyalosy Zsoltné nagytiszteletű
református
lelkész asszony, Sári András plébános
úr,
Szabados Viktor parochus úro A lélekharangot
Pesti Tibor ajánlotta fel, községünk nevében
mondunk érte köszönetet.
Az ünnepi műsorban közreműködött
B. Orosz

István és Kardos Lászlóné.
" Azt mondják az ember kétszer hal meg. Először a
biológiai lénye a valóságban, másodszor az emberek
emlékezetében" .
Akitől búcsút veszünk, azt a búcsú pillanatától az
emlékeinkben
őrizzük.
Nyírbogdány
lakossága
méltó
körülmények
között
búcsúzhat
el
szerettei től.
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Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
Házassági évfordulósok köszöntése

Házassági évfordulók

Jubileumi köszöntő

A házassági évfordulóról ebben a rohanó világban
egyre többen, feledkeznek meg, pedig fontos része
az esküvői emlékek felidézésének. Persze a sikeres
házasság nem csak a megemlékezésen múlik, ennél
sokkal összetettebb dologról van szó. Sokan csak a
kerek évszámú házassági évfordulót tartják meg,
noha fontos volna minden évben megemlékezni a
nagy napról. Az 50. és a 60. házassági évforduló
mindig
különlegesebbek,
amit méltó képpen
szoktak
megünnepelni
a házaspárok
és
családtagjaik.
Nyírbogdány
község polgármeste re, jegyzője és
anyakönyvvezetője
tisztelettel megemlékezik,
és
nagy örömmel vesz részt a házassági évfordulók
megünneplésében
az ünnepeltek és a család
felkérésére, azon házaspárok esetében akik a
Nyírbogdányi
Anyakönyvi
kerületben
kötöttek
házasságot, vagy más településen került sor a
házasságkötésre, de nyírbogdányi lakosok. Ezeket a
jeles eseményeket idén a Polgármesteri
Hivatal
anyakönyvezetőjénéllehet
bejelenteni személyesen,
vagy rokonok útján.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet
érdemelnek,
melynek
meg kell
nyilvánulnia
a társadalom
tagjai, közösségei,
intézményei részéről.
A Kormány 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelete
alapján a szépkorúak jubileumi köszöntéséről és az
azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra legkorábban 2009. január l-jétől- a 90., a 95., a 100,
a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárok
és a Korm. rendeletben
meghatározott
további személyek jogosultak. A
juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz. A
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEKKH) a
szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappala lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban
keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH
által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon
jelentse be, - azt a lakcímet, amelyen személyes
köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek
hiányában
az okirat elküldhető;
illetve azt a
lakcímet
vagy bankszámlaszámot,
amelyre a
jubileumi juttatás folyósítását kéri.

2014. évben házassági évfordulósaink:
Vaslakodalmaink:
Szilágyi Ferenc és Molnár Piroska (60 éves ház. évf.)

A szép korú

személyeldöntheti,
hogy a
jubileumi
juttatást
és/vagy
a személyes
köszöntést elfogadja-e. Ha igen, rendelkeznie
kell arról, hogy a születésnapi köszöntés érdekében
hozzájárul-e, hogy a lakcím vagy tartózkodási
hely szerint illetékes helyi önkormányzat

jegyzője kezelhesse a személyes adatait a
köszöntés céljából.
Amennyiben
a szépkorú
személy a KEKKH
adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt
elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell
visszafizetni,
az összeget a közös háztartásban
együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a
társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény
vonatkozó
rendelkezésében
foglaltaknak megfelelően.

Személyesen
azt a szép korú személyt
köszöntjük, aki az adott évben tölti be a 90.,
95.,100.,105.,110.,115.
életévét.

Aranylakodalmasaink:
Kálmánjános és Henter Erzsébet (50éves ház. évf.)
TámbaJános és Tronka Borbála (50 éves ház. évf.)
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Nőnapi ünnepség Nyírbogdányban
Balogh Tibor Zoltán Polgármester Úr ünnepi
köszöntő
szavai
után
a Székely
Elek
Közművelődési Egyesület Mazsorett ésModerntánccsoportja
szórakoztatta
a

A hölgyeket ünnepeltük községünkben március 6án a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Az ünnepi
műsorban
közreműködött
B. Orosz István,
községünk
díszpolgára,
aki ez alkalommal
versekkel és megzenésített versekkel kedveskedett a
hölgyeknek.

vendégeket.

Pap Rita és Bodnár Attila zárta a műsort, akik
dalaikkal
helyszínre.

kiváló

hangulatot

varázsoltak

a

Községünk polgármestere, jegyzője és a
képviselő- testület férfi tagjai adták át a
hölgyeknek
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatának
ajándékát, egy szál
virágot, s szíves vendéglátással zárult a
program.

ste éltesse a Hölgye et
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
2013. január l-től Nyírbogdány Község könyvtára a
Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár
szolgáltatóhelyeként
működik. Az olvasók számára
ez annyiban jelent változást, hogy több új könyv,
több program várja az érdeklődőket.
Az utóbbi években két új számítógépet kapott a
könyvtár, s sikeres eMop pályázat keretében további
egy számítógép került az olvasók használatába.

Internet
használati
lehetőség
áll
rendelkezésre a már megszokott, 130,-Ft/óra
díjszabással,
továbbá nyomtathatóak
a
szükséges dokumentumok.
Fénymásolás: 20,-Ft/oldal.
Játszóház várja a gyermekeket
csütörtökön 16:30-tóI18:30ig!

minden

A könyvtár bútorzata teljes egészében megújult, így
barátságos, esztétikus környezet várja a látogatókat.

10 -féle folyóirat várja az érdeklődőket:
Nők lapja,
Nők lapja évszakok, Autó motor,
Ifjúsági magazin,
Best magazin,
Blikk nők,
Rubicon,
Polgári
otthon,
Természetbúvár,
Dörmögő Dömötör.

Nagy öröm, hogy a művelődési
házat
birtokba vették az Ifjúsági Klub tagjai.
Bemutatkoztak
a község lakosságának
advent
második vasárnapján,
amikor ők készítettek az
ünnepi
műsort
a gyertyagyújtásra.
Izgatottan
készültek a feladatra, s bizonyították,
hogy lehet
rájuk számítani, hogy szeretnének aktívan részt
venni a község életében. Hetente többször is
találkoznak a könyvtárban,
táncos produkcióval
készülnek a majálisra.
A szórakozás sem marad ki a programjaikból,
minden héten összejövetelt tartanak, amikor a
beszélgetésen kívül egy kis mulatságra is sor kerül.

Új könyvek is érkeztek, az állomány számos felnőtt,
ifjúsági és gyermekkönyvvel gazdagodott.

Felkészülés a nyári rendkívüli
időjárási helyzetekre
Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a globális
klímaváltozás
velejárói, a szélsőséges időjárási
helyzetek milyen nagy károkat tudnak okozni
környezetünkben.
Ezért nem árt, ha időben
tájékozódunk a minket körülvevő veszélyekről, és
felkészülünk a várható eseményekre. Ezek segítségével
könnyebben kezelhetjük a váratlan helyzeteket és
csökkenthetjük az esetleges személyi és anyagi károk
mértékét is.

1
Április 2-án és 3-án Tavaszi olvasónapokra várta a
könyvtár az érdeklődőket, melynek programjaiban
szerepelt több kézműves foglalkozás, tojásfestés,
tojástartók készítése, Ki mit tud?, melyen kicsik és
nagyok örömmel
vettek részt, készülődve
az
elkövetkező ünnepre.

Azonban a nyári rendkívüli
időjárási
események
bekövetkezése
kapcsán
magántulajdonban bekövetkező esetleges
károk megtérítése kizárólag a tulajdonosok
által megkötött
vagyonbiztosításokon
keresztül lehetséges, felhívjuk a lakosság
figyelmét a 2009-ben bekövetkezett viharkár
kártérítése során valamennyi kártérítésben
részt vevő ingatlannak rendelkeznie kell
lakásbiztosítással.
Zivatarok, mi a teendő zivatar esetén?
Ne tusoljon, illetve fürödjön. A vízvezeték-hálózat és
a fürdőszoba-berendezések
vezetik
az
elektromosságot.
Húzza
ki az elektromos
berendezések
dugaszait
és kapcsolja
ki a
légkondicionálót.
A villámlás
miatti
áramingadozások súlyos károkat okozhatnak.
Ha a szabadban van, ne álljon magas, nyílt területen
magányosan álló fa alá. Ne álljon domb tetején, nyílt
terepen, parton vagy csónakban a vízen. Kerülje a
különálló pajtákat vagy más, kis épületeket nyílt
területen. Menjen távol nyílt víztől.

Turkó Péter falugazdász minden szerdán 810 óráig fogadja az ügyfeleket a könyvtár
helyiségében. Az őstermelői igazolvány
igényléséhez és megújításához szükséges
nyomtatványok kérhetőek a könyvtárban.
A Könyvtár,
Információs
és
szeretettel várja a látogatókat, a
minden hétköznap 8-16 óráig,
meghosszabbított nyitva tartás sal
Találkozzunk a könyvtárban!

Menjen távol mindentől, ami fémes - traktorok,
mező gazdasági berendezések, stb. Maradjon távol
drótkerítéstől,
ruhaszárító kötéltől, fémcsövektől,
sínektől és más fémpályáktóI.
Ha úgy érzi, hogy a haja feláll (ami azt jelzi, hogy
villámlás lesz), guggolj on le a földre. Tegye a kezét a
fülére és a fejét a térdei közé. A lehető legkisebb
célpontot képezzen és minimalizálja a kapcsolatot a
földdel. Ne feküdjön a földre! Gumitalpú cipő és
gumi felszerelés nem nyúit védelmet a villámlással
szemben. Azonban kemény tetejű gépjármű acélkerete
fokozott védelmet nyújt, ha Ön nem érint fémet. Bár
megsebesülhet, ha villámlás eléri a kocsiját, sokkal

Közösségi Hely
kedves olvasókat
csütörtökönként
este 18:30 óráig.

Szentpéteri Viktória
könyvtáros
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nagyobb biztonságban
kívül.

van gépjárrnűn

belül, mint

személygépkocsit, ami ez által irányíthatatlanná válik.
A vihar elmúltával meg kell vizsgálni a lehetséges
veszélyforrásokat. Alaposan szemügyre kell venni a
fákat, a veszélyesnek ítélt ágakat le kell vágni. A
hosszabb időn keresztül elöntés alatt álló területen
lévő fák gyökerei meglazulhatnak,
és veszélyessé
válhatnak. Ezeket ki kell vágni.

Szélvihar
Hogyan védekezzünk a szélvihar ellen, ha szabad ég
alatt tartózkodunk?
Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően. Ha lehet,
keressünk védett, stabil helyet. Távol haladjunk a
fáktói, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek,
üvegszilánkok
ne okozzanak
sérülést. Védjük
szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyakról,
ágaktól stb. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű
építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet
érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).

Hosszantartó hőség
A hőséggel szemben leginkább
az idősek, a
kisgyermekek,
a betegek
és a túlsúlyosak
veszélyeztetettek.
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli,
kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag
hűvösben, besötétített szobában! Nagy melegben
zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször
is! Alkalmazzunk
mentolos törlőkendőt
arcunk,
karjaink felfrissítésére.

Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is
életveszélyes!
Szabadban
végzett
tűzveszélyes
tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet
eloltani
(pl. gazégetés
kertben,
tábortűz,
szalonnasütés, kerti parti). A ház környékéről gyűjtsük
össze és vigyük be az épületbe minden olyan tárgyat,
amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok,
szerszámok) - ezek ugyanis súlyos sérüléseket
okozhatnak.

Lehetőleg éjjel szellőztessünkl
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát)
zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk
az autóban napsütésnek kitett helyen bajtógázzal
működő sprayt és gázgyújtót,
mert ezek tüzet
okozhatnak.

Óvintézkedések az épületen belül:
Az ajtókat, ablakokat zárjuk be. Ne menjünk ki a
szabadba. Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket
felügyel et nélkül, lehetőleg senki ne maradjon
egyedül. Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa
előkészítése).
Áramtalanítsuk
az elektromos
berendezéseket.

Korlátozza a szabad levegőn való tartózkodást a kora
reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)!
Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha
túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon
legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben
eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a
kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne
ilyenkor végezze anagytakarítást, ablakmosást! Csak
az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó
szellőztetés mellett!

Özönvízszerű esőzés esetén:
A legfontosabb feladat a víz elvezetése. Ennek
érdekében figyelemmel kell kísérni az ingatlan
tulajdonosának az ingatlana előtt elvezető
csatornák és átereszek állapotát; ezek
tisztításáról gondoskodni kell, valamint el kell

Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot,
koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek
fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot
vonnak el a szervezettől!

távolítani a víz útjába kerülő akadályokat.
Amennyiben a felgyülemlett csapadékvíz elvezetése
gravitációs úton nem oldható meg, és lehetőség van
annak átemelésére, akkor az előre jelzett időjárás
függvényében meg kell kezdeni a szivattyúzást.

Probléma esetén elsősorban próbáljon meg
helyben segítséget keresni és kérni,
a Polgármesteri
Hivatalban
4511.
Nyírbogdány, Kéki u. 2. Tel: 42/352-423,
vagy hívja a k.özismert
segélyhívó
telefonszámokat: 104, 105, 107, 112 (Mentők,
Tűzoltók, Rendőrség, Katasztrófavédelem).

A víz alá került területeken csak különösen indokolt
esetben
kísérelje
meg a gépkocsival
történő
közlekedést, és csak akkor, ha jól ismeri a környéket,
ha az út vonalvezetése jól kivehető és ha a víz
magassága ezt lehetővé teszi. Számolni kell azzal, hogy
bizonyos vízmagasság felett a víz képes megemelni a
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Székely Elek
Közművelődési Egyes-ület

2014. szeptemberétől Nagy Brigitta oktatja a
gyerekeknek amoderntáncot. Brigi Sényőről
jár hozzánk tanítani. Tudása, pedagógiai érzéke
fantasztikus,
nagyon szeretjük őt, gyerekek és
szülők egyaránt. (y is biztosan nagyon szeret
minket, mert semmilyen díjazásban nem részesül a
munkájáért és az idejéért cserébe. Brigi csupán
szeretetből foglalkozik a gyerekekkel, köszönjük
szépen az eddigi munkáját és reméljük, sok évig jár
még hozzánk tanítani.

Mikor 11 évvel ezelőtt megalakult az egyesületünk,
az volt a célunk, hogy itt Nyírbogdányban
egy
összetartó
csapat
kialakításával
lehetőséget
teremtsünk
településen
belül arra, hogy a
nyírbogdányi gyerekek mazsorett és moderntánc
oktatásban
részesüljenek
minimális
tagdíj
befizetésével. A csoport sikeresen működik, évrőlévre új tagokkal bővülve. A gyerekek és a szülők is
jól érzik magukat ebben a kis közösségben, a
magukénak érzik az egyesületet.
Aktívan részt veszünk a település életében. Az
elmúlt évben a számtalan
táncpróba
mellett
megvalósultak
további
már
megszokott
programjaink:
szalonnasütés,
gyermeknap,
falunapi fózések, kirándulások. A Leveleki ifjúsági
táborba látogattunk el 2014. nyarán, ahol csodásan
éreztük magunkat. A napot strandolással töltöttük,
majd
délutánra
a kedves
apukáknak
és
természetesen
néhány
segédkező
anyukának
köszönhetően finom vacsora került az asztalra.

A tavaszi
jótékonysági
bál
alkalmával
felelevenítettünk
egy régi hagyományt,
ami az
utóbbi években sajnos elmaradozni látszott. Most
ismét lelkes szülők vannak a csapatban, akik
vállalták, hogy a gyerekek után ők is megmutatják
tánctudásukat egy fellépés erejéig. Nagyon jó volt
összejönni már a próbákra is, ha lehet, még jobban
összekovácsolódott
a csapat.
Az egyesület
elnökeként szeretném megköszönni a kedves szülők
kitartását, tettrekészségét, a sok munkát, amit a
gyerekekért végezn ek.

Szentpéteri Viktória
Egyesületi Elnök

Köszönjük
Balogh
Tibor
Zoltán
Polgármester Úrnak és a képviselő testület
tagjainak, hogy lehetővé teszik, hogy az
Önkormányzat folyamatosan támogassa
egyesületünket.
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Egészségmegőrző
előadások
Nyírbogdányban

Nyírbogdány Községi
Polgárőr Egyesület
A Nyírbogdány Községi Polgárőr Egyesület 2015.
március 21-én tisztújító közgyűlést tartott, mivel az
egyesület korábbi elnöke Gilányi Zoltán mind
tisztségéről,
mind egyesületi tagságáról 2015.
március 10-én írásban egyaránt lemondott.
A közgyűlésen az egyesület korábbi vezetői és
elnökségi tagjai tisztségeikről lemondtak
és az
egyesület
elnökének
Vavrek László
Norbertet, az egyesület titkárának Vavrek
Istvánt és az egyesület gazdasági vezetőjének
László Lajos Dávidot választották
meg az
egyesület tagjai.

A nyírbogdányi Istenszülő Oltalma
Alapítvány szervezésében a helyi civil
szervezetek és a Művelődési Ház
összefogásával
egészégmegőrző
felvilágosító előadássorozat indul a
településen.
2015. május
04-én
(hétfőn) 18 órától kerül megrendezésre a

Az első előadás

Tisztségem betöltését követően felkerestük
8alogh Tibor Zoltán polgármesterrel a helyi
vállalkozókat eddig összesen 404.000 Ft
összegű
anyagi
támogatást
sikerült
szereznünk amelyből 200.000 Ft értékben
ruházat beszerzésére kerül sor.
Az önkormányzattal
való
kiváló
kapcsolatnak
és együttműködésnek
köszönhetően ldb Asus Nootebook-ot és ldb
HP nyomtatót kapott az egyesület 300.000 Ft
értékben.

Székely
Elek
Művelődési
Ház
nagytermében (Nyírbogdány, Fő út 8.)

Meghívott előadó: Kovács Istvánné a
Nyíregyházi ILeO Egyesület elnöke.
Az előadás témája: a napjainkban
igen
elterjedt
népbetegség
a vastagbélrák
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos
tudnivalók.

Az egyesület és a tagok munkája jelentős változáson
ment át amely során szolgálataik ellátása során a
korábbi
évektől eltérően
most már kiemelt
figyelmet fordítanak a település közbiztonságának
fenntartására,
a bűncselekmények
elkövetésének
megelőzésére és a napi kapcsolat tartásra az egyedül
élő idős személyekkel.

A szervezők
szeretettel
várnak
minden érdeklődőt az előadásra!

Vavrek László Norbert
egyesület Elnöke

Településünkön
TÁMOP támogatás
keretében "Újra tanulok" kiemelt projekt
keretében megvalósult Parkgondozó
képzési program, amelyen Parkgondozó
tanfolyam befejeződott.
15 fő sikeres vizsgát tett.
Gratulálok az elért eredményhez!

Balogh Tibor Zoltán
Polgármester
BOGDÁNYI HíRADÓ 2015./1.
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NYÍRBOGDÁNYI REFORMÁ TUS EGYHÁZKÖZSÉG
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
CSALÁDI NAPKÖZI
SZOLGÁL TAT ÁS KERÜLT
KIALAKÍT ÁSRA NYÍRBOGDÁNY
KÖZSÉGBEN A NYÍRBOGDÁNYI REFORMÁ TUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLTAL
.A Nyírségi Református Egyházmegye Nyírbogdányi Református Egyházközség a 2014-2015
években
T ÁMOP-2.4.5-12/1-20
12-0085
azonosító
számú
"CSALÁDI
NAPKÖZI
SZOLGÁL TAT ÁS LÉTREHOZÁSA NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉGBEN " című Európai Uniós
projektet valósított meg, melynek során épület felújítást és családi napközis szolgáltatást hozott
létre.
A Nyírbogdány, Gyártelep 13. szám alatti ingatlanon az épület átalakítását végezte el a projektgazda. A
beruházás fizikai megvalósításához nem csak építés, kivitelezés kapcsolódik, hanem a projekt helyszínének
bebútorozása, majd a működés során családi napközi szolgáltatás kialakítása is.
A projekt céljaival összhangban kiemelten fontos a család és a munka összeegyeztetését, a családok választási
lehetőségeit nagymértékben
kiszélesitő
megfelelő minőségű
gyermekgondozási
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés.
A Mandulavirág Családi Napközi megnyitja kapuit és a felújított épületben várja a 20 hetes-3 éves korú
gyermekeket. A kis csoportlétszám j5 gyermek 1 gondozój lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozást. A
yermekek életkori sajátosságainak megfelelő, egészséges és biztonságos tárgyi környezetet alakítunk ki. Családi
cőzink egész napos gondozást nyújt a dolgozó, a GYES-en lévő, a tanulni vágyó szülők részére. Családias,
- . o légkörben, személyre szabott bánásmóddal
járulunk hozzá a gyermekek személyiségének
'bo ~ cozásához. Tágas, világos épületben, szakképzett gondozással tesszük lehetővé, hogy a gyermekeket az
egyéni i .nyeiknek, érdeklődésüknek megfelelőerr fejlesszük.
A proje si reres megvalósításához köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.
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ÉRDEKLŐDŐTI

Programok:
15:25 Fözöverseny értékelése
15:40 Sion Idösek Szeretetotthono dolgozóinok
müsorn
16:00 Zizi és Zozó Bohócduó
16:40 Gosztolo Adél és Tóth Kóroly: operett
slógerek
17:10 .Szúrnynlők"Ifjúsógi Egyesület
17: 15 Székely Elek Közművelödési Egyesület
moderntóncosoi
17:45 Nyírbogdónyi Zumbo csoport
17:55 Demjén Góbor "Zenész Gobi" mulotós mix
18:30 Dj. Szotmóri és Jucus
19:00 Nyereménysorsolós
20:00 5. Együttes "élö retró koncert"
21 :00 Tűzijóték

11:00 Fözöverseny kezdete
(Intézményeknek,
civil szervezeteknek
Nyírbogdóny
Község
Önkormónyzoto biztosít: csószórszolonno, kolbósz
csopotlétszómtól függöen, tüzifu és sótor)
12:00 Demjén Góbor "Zenész Gobi" - Jó ebédhez
szólo nóto
14:00-16:00
Regisztróció
o nyereménysorsolósro o mór megszokott módon
14:00 Kozinczy Ferenc Boptisto Óvodo, Áltolónos
és Alopfokú Művészeti Iskolo néptónccsoportjoi
14: 15 MEGNYITÓ
A rendezvényt megnyitjo:
Bologh Tibor Zoltón Polgórmester
14:25 Gubo Néptóncegyüttes
14:45 B.Orosz Istvón zenés mfíseru
15: 15 "Öszikék" Nyugdíjos Egyesület férfikórus

Arcfestés

Ugrálóvár

Lujihajtogatás
,

Ertékes nyeremények

13:30 órakor kisbusz indul a rendezvény helyszínére- a Gyártelep iskola elötti megállóból,
maid a rendezvény végén (vélhetöen 21 :30 órakor) vissza az általános iskola elöl.
A müsorváltozás iogát fenntnrtjukl

