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2010. június

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Néhány gondolat a fás szárú növények kivágásáról
A tavaszi időjárás beköszöntével újra visszatérő
téma a fás szárú növények kivágása is. A fás szárú
növények védelméről szóló jogszabály előírásokat
fogalmaz meg valamennyi fa és cserje telepítésével,
fenntartásával, kezelésével kapcsolatban.
E jogszabály nem terjed ki többek között az erdőről
és az erdő védelméről valamint a természet
védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó
növényekre.
A rendelet a fás szárú növények kivágásának esetére
új eljárást vezet be.
A korábbi bejelentésre induló eljárást felváltja az
előzetes engedélyezés. A bejelentés esetén a jegyző
határozatában
a
kivágás
esetére
pótlási
kötelezettséget írhat elő, vagy megtilthatja a vágás
végrehajtását.
Tehát fő szabály szerint fás szárú növényt csak a
jegyző előzetes engedélye alapján lehet kivágni. A fa
kivágási engedélyezési eljárás mint elsőfokú
hatósági eljárás illetékköteles, megindításáért
általános tételű eljárási illetéket 2.200.-ft-ot kell
fizetni.
Fontos szabály, hogy a kivágásra vonatkozó
szabályok nem vonatkoznak a magánterületen lévő
fás szárú növényekre, ennek ellenére felhívom a
település lakosságának a figyelmét, hogy a
közterületen,
a
lakóingatlanok
utcafronton
elhelyezkedő fás szárú növények nem képezik a
lakosság tulajdonát így azok engedély nélküli
kivágása esetén szabálysértési és kártérítési eljárás
indítható.

Amennyiben ennek során bizonyítást nyer, hogy a
földhasználó
nem
tett
eleget
védekezési
kötelezettségének, a földrészlet helyrajzi szám
szerint beazonosításra kerül és a közérdekű
védekezés elrendelésre kerül.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában is
megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását,
amelyet, mind kül- és belterületen az MGSZH szab
ki. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege
tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer
forint.
Az Polgármesteri Hivatal munkatársainak törvényben
leírt kötelezettsége június 30-át követő időpontban a
település lakóingatlanait ellenőrizni és szükség
esetén a közérdekű védekezést a tulajdonos
költségére elrendelni, amelynek kötelező velejárója a
növényvédelmi bírság kiszabása is.
Természetesen a tulajdonos június 30-át megelőző
időpontban is köteles biztosítani a lakóingatlanának
és környékének ápoltságát.
Önkormányzati közmunkások nem végzik el a
fűnyírást. Nincs lehetőség, hogy közmunkások
bevonásával a település összes zöldfelületét rendben
tartsa, mivel ennek költsége igen jelentős és a
közmunkás ilyen célra nem alkalmazható.

Hivatali munkarend

Parlagfű elleni védekezés
Felhívom a település lakosságának figyelmét, hogy a
földhasználó köteles az adott év június 30-ig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig fenntartani.
A megváltozott jogszabályi előírások szerint a
parlagfű elleni (ambrosia elatior) védekezést
külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(MGSZH), belterületen a jegyző rendeli el.
A jegyző a település lakosságának védekezési
kötelezettségének teljesítését 2010. július 1. napját
követően a helyszíni ellenőrzi.
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Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a
Polgármesteri Hivatalban a nyári szabadságok
kiadására július hónapban kerül sor, a hivatali
munkarend azonban a szokásostól nem tér el, a
hivatalban folyamatosan rendelkezésre állnak a
lakossági ügyintézés személyi feltételei.

Faluközpont felújítás
2010. júniusában megkezdődik a település
központjának
felújítása,
erre
a
célra
az
önkormányzat
közel
32.000.000.-ft-ot
nyert,
amelyhez még 8.000.000.-ft saját forrást kell
biztosítani.
A beruházás során az eddig megszokott
településközpont
teljesen
át
fog
alakulni,
megépítésre kerül a Művelődési Ház előtti téren a
„Mennyegzők sétánya” műegyüttes, amely egy
szökőkútból, települési címerből és két egymásba
hajló ívből áll.
A beruházás további részeként a település központi
része
díszburkolatot
kap,
dísznövényzettel,
díszkivilágítással és pihenő eszközök kerülnek
kihelyezésre.
A vandalizmus megakadályozása érdekében 24 órás
térfigyelő kamera rendszer is kiépítésre kerül. A
munkát az önkormányzat által meghirdetett
közbeszerzési
eljáráson
az
összességében
legkedvezőbb
ajánlatot
adó
SWIETELSKY
Magyarország Kft. nyerte el, a Képviselő- Testület
megadta
a
polgármester
részére
a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazást, így a
munkálatok a munkaterület átadás-átvételével 2010.
június 21-én kezdődtek meg.
A beruházás sikeres megvalósítása miatt az
önkormányzat megkereste a Magyar Közút KHT-t,
mint a beruházás mellett lévő közút (Fő u. és Kéki
u.) kezelőjét, a beruházással érintett, mintegy 300m
útszakasz felújításának érdekében, tekintettel arra,
hogy e beruházás csak az útfelújítással éri el az
eredetileg is kívánt hatását. A várható befejezési
határidő 2010. augusztus 15.
Nyári gyermekétkeztetés
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári
hónapokban, az iskolai szünet idején is szükség van
a gyermekek étkeztetésére.
A gyermekvédelmi törvény szerint ugyan a
gyermekek ellátását egész évben meg kell oldani, az
étkeztetést az önkormányzatok nagy része azonban
csak a tanítási időben, 10 hónapig biztosítja, így a
nyári szolgáltatás a legtöbb helyen megoldatlan. Ez
az esetek többségében nem jelenti ugyan a
gyermekek éhezését, de gyakran nincs biztosítva a
napi egyszeri meleg étel.
A nyári gyermekétkeztetésre ezért a korábbi
években is külön forrást biztosított a kormány.
Az állami támogatást azok az önkormányzatok
igényelhetik, amelyek vállalják, hogy 2010. június
16. és 2010. augusztus 31. között 54 munkanapig,
de legalább 44 munkanapig folyamatosan napi
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egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló
gyermekek számára. A nyári gyermekétkeztetés
megszervezését vállaló települési önkormányzatok
normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulást
kapnak.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami
hozzájárulás egy gyermekre jutó napi összege 370
forint. A jogszabály értelmében a gyermekek nyári
étkeztetésének állami támogatásából elsősorban a
10
év
alatti,
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetéséről
kell gondoskodni.
Önkormányzatunk 2010. június 16. és 2010.
augusztus 16. között 98 rászoruló gyermek nyári
étkeztetését biztosítja, 1.598.400.-Ft összegű
támogatásból.
Falunap 2010.
2010-ben is megrendezésre kerül
Falunapi rendezvénysorozata

településünk

FALUNAP
2010. szeptember 10-11-12.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 2010.
évben is Nyírbogdány Község Önkormányzata
szervezésében Falunap kerül megrendezésre.
A Falunapi rendezvények megvalósítására az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADERprogram keretében igénybe vehető támogatásra –
pályázat nyújtottunk be, amely értékelést követően
az egyik legtöbb szakmai pontot elért pályázat volt.
A pályáztatók 2.531.200,-Ft támogatást hagytak
jóvá számunkra.
2010. évi Falunapi rendezvény 3 napos lesz,
középpontjában a határon túli testvér települési
kapcsolatok megjelenítésével. E mellett sok más
érdekes program várja a település lakosságát és az
idelátogató vendégeinket.
2010. szeptember 10. (péntek) du.:
Testvértelepülések találkozója konferenciával.
2010. szeptember 11. (szombat):
Bemutatkoznak a testvértelepülések hagyományőrző
csoportjai. A fesztiváli hangulatról amatőr és profi
együttesek,
fellépők,
a
finom
ebédről
a
főzőversenybe benevezők gondoskodnak.
2010. szeptember 12. (vasárnap):
Sportversenyek. Kárpátaljai, erdélyi
települések mérik össze erejüket.

és

magyar

Nyírbogdány község f a l u n a p i rendezvényére
várunk szeretettel minden érdeklődőt!

EU Élelmiszersegély Program
Ismételten részt vehetett Nyírbogdány község a
rászoruló családok részére élelmiszer adományok
kiosztásában, a Katolikus Karitász- Caritas Hungarica
szervezésében.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
pályázatot hirdetett a legrászorulóbb személyek
élelmiszerekkel
történő
ellátása
érdekében,
költségvetési keret felhasználásával előállított
élelmiszersegélyt
biztosít
Magyarország
legrászorultabb személyei számára, akik 50.000.-fő
alatti lakosságszámú településen élnek.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felhívására a Katolikus Karitász sikeres pályázatot
nyújtott be, amelyen sikeresen szerepelt. A Katolikus
Karitász és az Önkormányzat a program
végrehajtására szerződést kötöttek.
A Katolikus Karitász a program szabályai szerint a
részére a pályázatban elnyert élelmiszert helyi
szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül
közvetlenül eljutatta a legrászorulóbb személyeknek.
A program tekintetében legrászorulóbb személynek
minősültek:
létminimum közelében élők, önhibájukon kívül
létminimum közelében élők,
kisnyugdíjasok,
hátrányos szociális helyzetű gyermekek,
a rászorultság megállapításánál kizárólag a
személyek jövedelmi viszonyait, életkörülményeit,
életmódját lehetetett figyelembe venni.
Az önkormányzat, mint közreműködő vett részt a
program végrehajtásában, mivel a Katolikus Karitász
által pályázatot és elnyert támogatást térítésmentes
kiosztásáról gondoskodott, az átláthatóság és
nyomon követhetőség fokozott betartásával.

feladatait, elsősorban az épületeink rendeltetésszerű
állapotban való tartása, zöldfelületek karbantartása,
csapadékvíz elvezetető rendszer karbantartási
munkálatai.
Ezzel
kapcsolatosan
felhívjuk
a
település
lakosságának figyelmét, hogy a lakóházak előtti,
kerítésen kívüli terület karbantartása a lakosság
feladata, így a téli síkosság mentesítés, csapadékvíz
elvezető árok tisztítása és a zöldfelületek kaszálása.
Fontos tudnivaló, hogy az önkormányzat elsősorban
a közterületek karbantartásával foglalkozik, mivel
célzottan, az utóbbi időben megvalósított erőgép és
eszköz vásárlással az jelentékeny mértékben
egyszerűsödött és hatékonyabbá vált.
Közmunkaprogramok
Kótaj Község gesztorságával megvalósuló „roma
közmunkaprogram” 2010. január 15-én indult és
2010. június 15.-ig tartott. E programban 15 fő roma
származású Rendelkezésre Állási Támogatásban
(RÁT) részesülő részére volt foglalkoztatási
lehetőség.
A programban résztvevők a 28.500.-ft/hó RÁT
helyett 5 hónapon keresztül minimálbérben
részesültek.
A program feladatköre: a lakókörnyezetüket határoló
utak vízelvezető árkok tisztítása, útpadkák javítása,
környezet tisztítása és tisztán tartása.

Önkormányzati Hírek
A 2010-es év jelentős megszorításai igen átgondolt
és takarékos gazdálkodásra szorítja rá az
önkormányzatokat,
így
Nyírbogdány
Község
Önkormányzatát is.
Önkormányzatunk idei évben is jelentős működési
forráshiány mellett fogadta el a költségvetést. A
Képviselő- Testület elsődleges célja az intézmények
folyamatos és zavartalan működésének biztosítása.
Igen nagy problémát okoz, hogy a 2009. június 7-i
viharkárt
követő
önkormányzati
helyreállítási
költségeket
a
központi
költségvetés
az
önkormányzat részére nem fizette meg, így
23.000.000.-ft megfizetéséről kell gondoskodnunk.
Ennek megfizetésére 2011. december 31. napjáig
kapott határidőt az önkormányzat.
Ilyen helyzetben az önkormányzat folyamatosan
ellátja
a
településgazdálkodással
kapcsolatos
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A programban részt vevők teljes munkaruha
garnitúrát kaptak (dzseki, bakancs, munkaruha).
Ezen túl a szükséges kézi szerszámokat is a program
biztosította, ezek a szerszámok a program lezártát
követően az önkormányzat tulajdonában maradtak.
Két fűkasza vásárlására is lehetőség volt, amelyek
szintén önkormányzati tulajdonban maradtak.
A Közép-Szabolcs Többcélú Kistérségi Társulás
közmunkaprogramja 2010. január 21-én indult,
szintén 5 hónap időtartamra. A programban 7 fő

foglalkoztatására volt lehetőség, főleg ellátásban
nem részesülő tartósan munkanélküli személyek
számára.

kötnek és a őszi önkormányzati választásokon
független jelöltként, indulok a polgármesteri
tisztségért.

2010. március 2-val induló közmunkaprogramban 12
fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, az alábbiak
szerint, a résztvevők 50%-a RÁT-ban részesülő,
25%-ban RÁT- ból kiszorult, 25%-ban ellátásban
nem részesülő tartós munkanélküliek számára.
Az önkormányzatot a program megvalósításához
szükséges kis és nagyértékű tárgyi eszközök ÁFÁ-ja
terhelte.
A program végrehajtása során az önkormányzat
tulajdonába került egy darab tárcsa, 2 db. kerékpár,
1 nagynyomású sterimo, 2 db. fűkasza, 1 sarok
csiszoló, 2 db. fűnyíró.

Tagja volt-e az elmúlt időszakban politikai pártnak?

Nyírerdő Zrt-vel közösen 10 fő munkanélküli
foglalkoztatását sikerült megoldani, a napi munka
során azonban csupán 2 fő dolgozik folyamatosan.
A Nyírerdő Zrt. az itt dolgozóknak további téli
időszakban is végezhető munkavégzést kínált.
Sajnálatos azonban, hogy a mai válságokkal terhelt
és megélhetési gondokkal küzdő világban a 10 főből
8 főnek nem sikerült a napi munkavégzéssel járó
kihívásoknak eleget tenni.
Összességében az eddig megvalósult programok 34
fő foglalkoztatásának adott lehetőséget, tovább
1.000.000.-ft értékű eszköz került az önkormányzat
tulajdonába.
Sajnos még mindig vannak, akik a közmunkát úgy
tekintik, hogy nem éreznek felelősséget a munkához
való hozzáállásukkal. Ezekkel a dolgozóknak az
önkormányzat, mint munkáltató azonnali hatállyal
felmondott
és
megszüntetésre
került
a
Rendelkezésre Állási Támogatásuk is.
„Lakók kérdezték a polgármestert….”

Milyen beruházás vette kezdetét az Ipari Parkban?
Az
E-ON
ZRT.
létesít
nagyteljesítményű
trafóállomást, ennek építése kezdődött meg, a
trafóállomás működtetése teljesen számítógép
vezérelt, így sajnos munkahelyeket a településen
lakóknak nem teremt, viszont a település
áramellátása sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. A
telep átadása várhatóan 2010. október vége.

Igaz-e, hogy Nyírbogdányból el kíván költözni és a
2010. évi önkormányzati választásokon sem kíván
indulni?
Természetesen
nem
kívánok
szülőfalumból
Nyírbogdányból elköltözni, hiszen a gyökereim ide
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Nem
voltam
tagja
semmilyen
politikai
csoportosulásnak, bár több alkalommal is invitáltak
soraikba.

Tervezi –e az önkormányzat a GESZ újraindítását?
Az önkormányzatnak ilyen tervei nincsenek, egyrészt
azért mert a jogszabályi változások miatt az ilyen
szervezetek működtetésére jelenleg nincs lehetőség.
Másrészt az önkormányzat közfoglalkoztatással 95%
illetve 100%-os állami támogatás (bér és járulékai
illetve eszközbeszerzés) igénybevételével tudja
megoldani a településüzemeltetéssel kapcsolatos
feladatait.
Nyírbogdány Község Polgárőr Egyesület
A Nyírbogdány Községi Polgárőr egyesület ez évben
is aktívan szeretne részt venni a községünk
közéletében.
2010-ben már 42 főre emelkedett a Nyírbogdányi
Polgárőrség taglétszáma. Az élet velejárója, hogy
semmi sem állandó, ezért a Nyírbogdányi
Polgárőrség taglétszáma sem. Az idei évben ez idáig
4 tagunk lépett ki a polgárőrség kötelékéből, de 5 új
emberrel bővült az egyesület.
2009-től van rá mód, hogy a Polgármesteri Hivatal 8
órában
foglalkoztasson
polgárőröket
közcélú
munkásként. Jelenleg 5 polgárőrt foglalkoztat a
Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal. Ezzel elértük,
hogy a hét minden napján éjjel – nappal van
polgárőrszolgálat.
Visszajelzést kaptunk a lakosoktól, hogy sokat látják
a polgárőrséget és megnyugtató a jelenlétünk
számukra, nagyobb a „ biztonságérzet Nyírbogdányban „ .

2010. 02. 20-án tartott Nyírbogdány Községi
Polgárőr Egyesület közgyűlésén elhangzott, hogy a
Balogh Tibor Polgármester Úr jóvoltából támogatást
kapott a polgárőrség, amelyből meg tudunk
vásárolni egy jó állapotban lévő használt fehér
Suzuki Swift típusú szolgálati gépjárművet, ami
mostanára már megvalósult. A gépjármű fel van
szerelve fényhíddal, fényvisszaverő csíkkal és
polgárőrség felirattal, ami mára már szolgáltba állt.
A Nyírbogdányi Polgárőrség aktívan tevékenykedik a
községben pl.: forgalmat lassít, irányít közúti
munkáknál a balesetmentes közlekedés érdekében.
A Demecseri Rendőrörs és a Nyírbogdányi
Polgárőrség állandó kapcsolatot tart, több közös
szolgálatot vállalnak mind a rendőrök, mind a
polgárőrök.
ISKOLAI HÍREK

Tanulóink és a pedagógusok megújult erővel
kezdték meg munkájukat szeptemberben. A rétközi
Iskola Szövetség által szervezett tanulmányi
versenyekre
folyamatosan
készültek.
Az
megrendezésre került megmérettetéseken nagyon
szép eredményeket értek el.
Gratulálunk
eredményükhöz
és
köszönjük
munkájukat!
Az 1-2. osztályosok tanév elejétől egy egészséges
sportnak,
az
úszásnak
hódolhatnak.
Az
iskolaotthonban tanító kollégák biztosítják a kíséretet
Nyírbogdány és Ibrány között, valamint vigyáznak
gyermekeinkre, míg lubickolnak a medencében.
Az idén is megszervezésre került Péter Jánosné
tanárnő közreműködésével a Hangverseny előadás
sorozat a művelődni kívánó diákok részére. Új
kulturális program is színesítette mindennapjaikat,
hiszen a megyeszékhelyen található Móricz
Zsigmond Színházba több gyerek vásárolt bérletet,
melyhez Korponai Anna tanárnő járult hozzá
segítségével. A 8. osztály tanulói életük egyik fontos
mérföldkövéhez érkeztek, a pályaválasztáshoz.
Sikeres felvételijükhöz és tovább haladásukhoz
intézményünk előkészítő órákat biztosított egész
tanévben matematika és magyar nyelv-és irodalom
tantárgyakból.
Az iskola minden tanulója részére igyekszünk
biztosítani, hogy megtalálják az érdeklődési
körüknek megfelelő tanórán kívüli elfoglaltságot. Az
intézményben működik: természetjáró, helytörténeti,
angol nyelv, informatika, tűzzománc és sport
szakkörök, valamint a művészetoktatás különböző
tanszakai.(zongora,
furulya,
néptánc,
képzőművészet)
A művészetoktatásban tevékenykedő növendékek
ebben a tanévben elnyert pályázati 343 ezer
forintból vásárolt eszközöknek lehettek új birtokosai.
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A megvásárlásra került speciális zongoraszékek,
kották, grafikai prés még inkább növelik az oktatás
színvonalát, amellett, hogy élményszerűbbé teszik a
tanulást.
Pályázatokhoz kapcsolódóan megemlítést érdemel
még a Szakmai, Informatikai pályázaton nyert 1
millió forint, melyből számítástechnikai eszközökkel
gazdagodott az iskola. Az IPR pályázati összegből
szintén hasznos eszközök kerültek beszerzésre a
tanév
során.
Mindegyik
támogatásból
az
intézményben történő oktató- nevelő munka
színvonalát
és
megkönnyítését
kívánjuk
megvalósítani pedagógus kollégákkal.
Egy új címmel büszkélkedhet az iskola, hiszen egy
országosan meghirdetett programhoz sikeresen
tudtunk
kapcsolódni
„Erőszakmentes
iskola,
egészséges életmódra való nevelés „ néven. Ezt a
címet az Oktatási Minisztérium száz iskolának ítélte
oda, köztük a település, Nyírbogdány iskolájának is.
Sikeres pályázatainkról
A harmad ízben is elnyert IPR - es pályázaton az
idei tanévben-nevelési évben
1.631.300 Ft-ot, - óvodai fejlesztő programra
4.272.500
Ft-ot,
iskolai
képesség
kibontakoztató, integrációs programra
1.366.476 Ft-ot, - az óvodai nevelők kiegészítő
illetményére járulékokkal együtt
4.079.216 Ft-ot, - az iskolai nevelők kiegészítő
illetményére járulékokkal együtt
nyert el intézményünk.
Mindösszesen:
11.349.492 Ft-ot fordíthattunk
Pedagógiai Rendszer kiépítésére.

az Integrációs

Eszközbeszerzések a pályázat terhére
Óvoda:
függönyök,
kerti
játék,
fektetők,
beépített
szekrények, nyitott öltözőszekrények gyermekeknek,
kerti homokozó 2db, fényképező, rajzeszközök
projektnapra
Iskola:
1db projektor, 4 db notebook, egy asztali csocsó,
interaktív
tananyag
csomag
földrajzból,
természetismeretből és történelemből, fejlesztő
játékok, könyvek, kerti padok 5db, digitális kamera,
LEGO robot 2db, kerti homokozó, beépített szekrény
2db, közösségi tér kialakítása mindkét aulában
ülőfelületek létrehozásával

Lehetőséget tudtunk biztosítani HHH tanulók részére
erdei iskola keretében táboroztatásra. Ezáltal 20
tanulónk április utolsó hetében a pályázatnak
köszönhetően egy hetet töltött a természetben,
Márokpapin. A táborozás teljes költségét 570.500 Ftot a pályázatból fedeztük. Tanulóink így 28.525 Ftos támogatásban részesültek és ingyen vehettek
részt a táborban.
Az intézmény alap dokumentumainak szakértő által
való teljes körű átvizsgálására is költhettünk. Így
elmondhatjuk, hogy az intézmény Pedagógiai
Programja, SZMSZ-e, Házirendje egy olyan szűrőn
ment át, ami megnyugtató lehet a fenntartó
számára is. Ennek költségeit, 300.000 Ft-ot szintén
pályázati pénzből fizettünk.
Útravaló program

teremberendezésig mindent önállóan szerveztek
meg, nekünk csak be kellett ülni és élvezni az
előadást.
Köszönet és minden elismerés a gyermekek
felkészítéséért,
a
színvonalas
műsorok
megrendezéséért,
a
látványos
dekorációk
elkészítéséért,
a
berendezés
és
gyerekek
felügyeletében való közreműködésekért, az énekkari
munkáért, melyek hozzájárultak ünnepeink fényének
emeléséhez .
Az idén újra megrendezésre került a Művészeti Gála.
A gyerekek szüleik és iskolánk pedagógusai előtt
adhattak számot az év közben megszerzett
tudásukról.
Sokan
elcsodálkoztunk
egy-egy
gyermek előadásán.
Azt hiszem többen más
szemmel tekintünk ezek után rájuk. A gála után több
gyermek beadta jelentkezését a jövő évre.

HHH tanulók vesznek részt az Útravaló Ösztöndíj
programban, melynek segítségével növelik esélyüket
középiskolába való bekerülésüknek. Továbbfutó
programban 11 tanuló és 4 mentor vesz részt.
A program során összesen: 1.819.000 Ft érkezett
iskolánkhoz.
Március 1. határidővel nyújtottuk be az Ökoiskola
cím elnyerése céljából újabb pályázatunkat, melyet
siker koronázott. A címet 2014.12. 31-ig viselheti az
iskola és használhatja az öko cím logóját.
Óvodánk pedig a Zöldóvoda cím boldog
tulajdonosa az idei évtől.
Egyik cím sem jár pénzzel, de egyes pályázati
lehetőségek feltétele ezek megléte.
A cím megszerzésére mindkét intézményegységben
kidolgozásra került egy program, mely a természet
szeretetére, védelmére neveli a gyermekeket.
Célunk, hogy a jövőben az intézmény továbblépjen
ezen az úton, hogy a nyírbogdányi gyermekeknek
olyan plusz ismeretet tudjunk nyújtani, amit a
környező településeken nem szerezhetnének meg,
ezzel téve vonzóbbá iskolánkat.
Januártól indult az iskolai almaprogram, amelyben
mi is részt vettünk. Minden nap az alsós gyermekek
1db almát kaptak évvégéig. Az alma átvételét,
tárolását, kiosztását is meg kellett szerveznünk az
idén.
A magyar történelem, kultúra, hagyományok
ismeretét és ápolását a Nemzeti és állami
ünnepélyek méltó megünneplésével is igyekeztünk
erősíteni. Ezek a rendezvények színvonalasak,
méltóképpen
fejezik
ki
a
nemzet
iránti
elkötelezettségünket. Az eddig megtartott gondosan
előkészített műsorokat a felelős pedagógusok a
tanulók tájékoztatásától kezdve a zeneanyagig, a
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Élményekben gazdag Gyermeknap szereplői lehetett
az intézmény apraja-nagyja. Izgalmas programok,
vetélkedők és érdekességek sokasága színesítette
ezt a napot is, mint ahogy az osztályfőnökök által
szervezett osztály-kirándulásokat.

A tanév vége felé még inkább szüksége van
mindenkinek a mindennapos erőfeszítések mellett
egy kis felfrissülésre. Az előbb említett események
ehhez segítettek hozzá mindnyájunkat.
Az összefogás szép példája volt a papírgyűjtés
megrendezése. Az iskola tanulói az egész községet
megmozgató "akcióba" kezdtek. Az egészséges
versenyszellemben és jó hangulatban eltelt
munkának eredményével a Diákönkormányzat
kasszája gyarapodott 75000 Ft -al.
Köszönjük minden kedves támogatónk és nemes
lelkű felajánlók segítségét.

Június 19-én harminchárom ballagó ifjú számára
érkezett el a búcsú pillanata. Első nagy
mérföldkövükhöz érkezve ünneplőbe öltözött az
iskola. Megható és szívderítő műsorban részesítették
a résztvevő szülőket, rokonságot, nevelőtestületet, a
búcsúzó 7. osztály tanulóit és minden kedves
vendéget. Sok sikert kíván a tantestület minden
végzős diák számára!

Eseménydús tanévet hagyhatunk magunk mögött
nagyon sok munkával. A bosszúságokat, néha a
kudarcokat megszépítették a sikerek, örömök és
vidám napok.
A mindenki számára nagyon várt tanévzáróra 2010.
június 17-én került sor, ahol az intézmény napközis
csoportja hangulatos műsorral búcsúzott a tanévtől.
Átvehették kitűnő és jeles tanulóink, valamint a
versenyeken méltó helyezést elértek a megérdemelt
jutalomkönyveket. Gratulálunk lelkiismeretes és
kitartó munkájukhoz!

Az iskola vezetése nevében megköszönöm minden
nevelőtársam kitartó és áldozatkész munkáját!
Kívánok kellemes pihenést, kikapcsolódást a nyárra
minden dolgozónak és tanulónak!
A vezetőség nevében: Pásztorné Hajzer Zsuzsanna
ált.h.

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

A bizonyítványkönyv átvétele nem minden diáknak
jelentette a felhőtlen vakáció kezdetét, mert az
elégtelen osztályzatokat augusztus 30-án lesz
lehetősége javítani.
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A 2009/2010-es nevelési évünkben is sok szülő
tisztelt meg bennünket a bizalmával, hiszen 114
gyerek járt az öt csoportunkban. Nagy örömöt jelent
számunkra, hogy a szülők igénylik az óvodai
nevelést már kiscsoportos kortól, hiszen ez az a
szenzitív időszak, amely a legjobban segíti elő a
szocializációt. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy az
Integrációs Programunk keretén belül a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek 98 % - a jár
rendszeresen óvodába. Intézményünk minőségi
feltétele a személyi és tárgyi feltétel, amelyek
maximálisan biztosítottak. Óvodapedagógusaink is
folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, hogy
állandóan fejlesszék tudásukat, a minőségi munka
érdekében. Igyekszünk megfelelni az új társadalmi

igényeknek, innovatív és minőségi változásokra
törekszünk.
Ebben a nevelési évben is a legfontosabb feladatunk
volt a családi nevelést kiegészítve, a ránk bízott
gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődésének biztosítása az életkori sajátosságok
tiszteletben tartásával.

A csigabiga és katica csoport nagycsoportosai
színvonalas évzáró és ballagási műsoraikkal
búcsúzkodtak óvodánktól. Mi óvodapedagógusok
csak jelképesen búcsúztunk el, hiszen a közös iskolai
programjaink és hospitálásaink során a folyamatos
kapcsolat megmarad.

Mindennapi tevékenységeinket sok-sok
színesítette, tette változatosabbá.

Nyári zárva tartásunk a következőképpen alakul:

program

Nagycsoportosainknak éves színházbérletük volt a
Móricz Zsigmond Színházba és a Mandala Dalszínház
előadásaira. Óvodánkban lehetőséget biztosítottunk
arra, hogy a gyerekek rendszeres úszásoktatásban
részesüljenek szakoktató vezetésével az Ibrányi
uszodában. Ezen kívül heti egy alkalommal
hittanfoglalkozás keretén belül a csöppségekhez
szóló bibliai történetekkel, imádságokkal, énekekkel
ismerkedhettek meg óvodásaink.

Gyártelepi óvoda: júliusban zárva
Községi óvoda: augusztusban zárva
Az aktuálisan nyitva tartó óvodánkban, a szülők
igényeinek megfelelően a zárva lévő óvodába járó
gyerekeket szeretettel fogadjuk!
Szép nyarat és sok pihenést kívánok mindenkinek!

Nyírbogdány Község Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Balogh Tibor polgármester
www.nyirbogdany.hu
2010. június
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