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B. Orosz István

Halottak napján

Gyertyák gyúlnak a síron és sóhajok,
a föld, a virág illatát szívja be mélyen,
ragyognak az éjben, mint a csillagok,
halottak, a feltámadás reményében.
***
Szeretők, emlékezők, ártatlan árva,
a sírok között lángot gyújtó emberek.
Isteni kegyelemben a túlvilágot járja,
imára kulcsolt kezű, ifjú embergyerek.
***
Férfiak, feketébe öltözött asszonyok,
az eget mécsesek apró lángjai hevítik,
éjszakai fényben hűs tömjén illatok,
tengernyi virág a bús sírokat ékesítik.
***
Fény gyúl minden kis sírhalomban,
mintha az eltávozottak, időtlen lelkek,
örök békében, örök nyugalomban
s csendben, az élőkre emlékeznének.

Átadták a felújított
ravatalozót
„A meglévő ravatalozó épület fedett előterének
építési munkái” beruházás feladatainak ellátására 2020. május hónapban az önkormányzat
a KONZOL-PLUSZ KFT céget bízta meg Hlatky
Attila és Molnárné Hevér Katalin tervezők tervei alapján.
A munkálatok műszaki ellenőrzését a GÓTIKA STÚDIÓ Építészeti Szolgáltató KFT látta el. A kivitelező
cég a vállalt határidő előtt 1 hónappal korábban készre
jelentette a ravatalozó felújítási munkálatainak befejezését, még úgy is, hogy menet közben az önkormányzat
pótmunkában kérte a harangláb áthelyezését, felújítását,
a ravatalozó körül a térburkolatok felújítását és a ravatalozó régi épületének egybeszínezését is. A beruházással
és annak minőségével a kivitelező is nagymértékben
hozzájárult, ahhoz hogy a község temetőjében a gyászolók méltó módon búcsúzhassanak halottaiktól! A
ravatalozó megújult épülete olyan érték az itt élőknek,
hogy mindannyiunk közös felelőssége annak megóvása!
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Ünnepi díszbe öltözik Nyírbogdány
A képviselő-testület októberi ülésén tekintettel arra, mivel a 2020. évben a lakosság
részére az elmúlt évekhez hasonló rendezvényeket nem tudott szervezni, ezért úgy
döntött, hogy az elmaradt rendezvényekre
előirányozott kiadások terhére, illetve a
településen beruházást végző cég támogatásából Nyírbogdány mindkét településrészét
egy 32 elemes karácsonyi díszvilágosítási hálózat kiépítésével, ünnepi ruhába
öltözteti. A község központjában 20 db és
Gyártelep településrészen pedig 10 db világító köztéri kandeláber led fénymotívumok
kerülnek felszerelésre.
A kandeláberekre felszerelt „hópihe” és
„csillagösvény” motívumok mellet, mindkét helyszínen felállításra kerül egy-egy
fotópontnak nevezett karácsonyi installáció is, ahol az angyalszárny és mikulás
kompozíciókkal hangulatos fényképeket
lehet majd készíteni. A képviselő-testület
reményei szerint a karácsonyi díszvilágítás
kiépítésével az ünnepi fényekkel örömteli
és bizakodó várakozást tud ébreszteni a
következő évekre vonatkozóan a település
minden lakosában, mely feledteti 2020.
kellemetlen élményeit..
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Tájékoztató látványtérkép a főtéren

zeptember 15-én lecserélésre került a régi,
kopott községi térkép a Fő utca 1. szám előtt,
a buszmegálló mellett. Az új térkép színeivel és
informatív jellegével ténylegesen útba igazítást
adhat a településünkre érkezőknek. A Nyírbogdány
községet 140 cm x100 cm méretben ábrázoló színes
tájékoztató térképre, a település 13 db épített értékei és turisztikai látványosságai grafikai megjelenítéssel felnagyítva kerültek fel. A térképen összesen
30 db információs pont található. A térképnek az
egyedülállóságát az adja, hogy olyan grafikai részletességgel kerültek rá a lakóházak, hogy minden
lakos könnyen beazonosíthatja sajátját. A Gyártelep utcára is kerül felállításra egy ugyanilyen
térkép a következő napokban. Kérjük, vigyázzunk
mindannyian a térképre és annak környezetére,
hiszen ez közös értékünk és közös érdekünk!

S

Ismeri az önkormányzat honlapját?
jánljuk az önkormányzati újság olvasóinak figyelmébe a www.nyirbogdany.
hu önkormányzati weboldalunkat is hiszen
napi friss és hiteles információkkal szolgálunk az aktuális híreinkről, település lakóit
érintő önkormányzati ügyekről, képviselőtestületi döntésekről.
honlap főlapjára lépve, egy egyedülállónak tekinthető interaktív térkép
fogadja a honlapra látogatót, amely térké-

A

A

pet akár telefonon vagy számitógépen felnagyítva, szinte lakásokra keresve lehet
használni.
térképen feltüntetett kiemelt helyszínekre kattintva pedig, az adott helyszínnel kapcsolatos összes információ is
elérhetővé válik.
térkép természetesen belépést enged
a honlapra, ahol a megszokott tartalmakat érheti el a látogató.

A
A
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A hideg időre beindulnak a trükkös faárusok

B

eindult a fűtési szezon,
így megjelenhetnek a
trükkös faárusok. Minden
évben több tucatnyi embert
tévesztenek meg a tűzifával
házalók. Trükkök tömegével
verik át a megrendelőket a
„tűzifás csalók”.

Az elkövetők módszerei jellemzően a következők:
• A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű
portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban.
• Csak telefonszámot adnak meg a
hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában helyszínre
szállítással vállalják.
• A jármű platóján még tíz mázsa a
tüzelő, az udvaron leborítva már
csak ennek a fele. A laikus vevő
még csak becsülni sem tudja,
hogy valóban annyi fát kapott-e,
amennyit megrendelt.
• A vásárlás során – ha nagyobb
címletű bankjegyből kell visszaadni – megfigyelhetik, hol tartja
a gyanútlan házigazda a pénzét. Később a sértett figyelmét
elterelve (egy pohár vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek)
megszabadítják a megtakarított
készpénzétől.
Mire figyeljünk még fa vásárlás
esetén?
Amikor tűzifát veszünk, egyik
legjellemzőbb mértékegység a
köbméter, a másik a mázsa.
Ha mázsára veszünk tűzifát,
akkor érdemes megnézni, mennyire

friss a vágás, mivel a frissen vágott
fa egyrészről rosszabb hatásfokkal
ég, mivel a hőenergia egy része a
fa száradására megy el.
Másrészről rengeteg vizet is
veszünk, tehát miután kiszárad a
fa, akkor jönnek rá sokan, hogy
egy csomó pénzt kifizettek feleslegesen a vízért. Így már nem is
olyan olcsó az így vásárolt tűzifa.
Az erdei köbméter számítása:
Az erdei köbméter nem egyezik
meg a hagyományos matematikai
1x1x1-es köbméterrel, mivel a fa
metszetéből adódóan (ami ugye
körszerű) keletkeznek úgynevezett
kitöltetlen részek a köbméterben.
Ennek a kitöltetlenségi tényezőnek köszönhetően meg kell, hogy
növeljük az értéket 0,7-el. Ez az
érték hosszú évek tapasztalatai

alapján és különböző számítási
módszereken alapul, és ezt az értéket hivatalosan is elfogadottnak
tekintik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a farönköket 1 m hosszúra
vágják a kitermelés során és 1,7 m
(egész pontosan 1,68 m, de a kerekítése elfogadott hivatalosan) magasan úgynevezett sarangba rakják
össze. Ilyenkor már csak a sarang
hosszát kell lemérni és már meg is
kapjuk, hogy hány erdei köbméter a
vásárolt fa mennyiségünk.
Ugyanakkor a hasogatott fát
nem erdei köbméterben szokás
elszámolni, hanem legtöbbször
mázsában, vagy kalodában, esetleg
zsákolva lehet hozzájutni.
Vásárlás előtt mindenképpen
legyünk tisztában a mértékegységekkel. Ezen kívül nagyon sok

múlik a fafajon, a nedvességtartalmon, hogy rönkfa-e vagy hasogatott tűzifa.
A legnehezebben meghatározható mennyiség az ömlesztett tűzifa.
Ebben az esetben legtöbbször csak
mázsára tudunk vásárolni, amit az
eladó telephelyén jó esetben le
lehet mérni. Célszerű ellenőrizni,
hogy mennyire száraz az a fa, amit
megvásárolunk, ugyanis a nedves
tűzifa kb. 2-szer annyit nyom, mint
a száraz, míg a fa térfogata gyakorlatilag állandónak tekinthető.
Érdemes az eladóval még az
elején tisztázni az elszámolás
egységeit, a későbbi félreértések
elkerülése érdekében. Utólag mindenki okos, szokták volt mondani,
viszont előre okosnak lenni mindenképpen kifizetődőbb!

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
• Fontolják meg a kiválónak tűnő
– piaci árnál jóval kedvezőbb –
ajánlatot. Őrizzék meg egészsége
bizalmatlanságukat az árusokkal
szemben.
• A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz,
és lehetőség szerint kérjék egy
tüzelőanyag vásárlásban jártas
szomszéd vagy rokon segítségét.
• Kérjenek mérlegelést egy közeli TÜZÉP telepen. Csak akkor
fizessenek az eladónak, ha mindent rendben találtak.
• Legyenek óvatosak! Otthonaikba
ne engedjenek be idegent, így
megelőzhetik, hogy trükkös tolvajok áldozatává váljanak!

Elbontották „régi tűzoltószertárt”

A

z elmúlt hónapban
elbontásra került
településünk főterének
egyik legrégebbi épülete
a „régi tűzoltószertár”.

Sajnos az épület műszaki
állapotának az elmúlt években
bekövetkezett romlása miatt,
szakértői felmérések alapján
veszélyesnek és gazdaságosan már fel nem újíthatónak
minősült.
Az épület előtti járda építés, valamint a mellette lévő
régi iskolaépület mind további

veszélyt jelentett a tűzoltószertár épületének állagára, ezért
a képviselő-testület annak
elbontása mellett döntött.
Az elbontott épület helyén
ideiglenesen parkoló kerül
kialakításra. Az önkormányzat tervei között szerepel a
Kéki utca 20. szám alatti régi,
romossá vált iskola ingatlanának a megszerzése, melynek érdekében a Magyar Falu
programban pályázatot nyújtott be az elhagyott és romos
épületek megváltására kiirt
felhívásra.

Bogdányi
Hiradó
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Tisztelt

Nyírbogdányiak!

A

z elmúlt egy évben nagyon sok
minden történt településünkön.
Sajnos az előre nem látott vírus
helyzet az Önkormányzat terveit is
fölülírta. Az idén elmaradtak a nagyrendezvények, több olyan esemény,
amelyek az elmúlt évek során már
hagyománnyá váltak. Az élet viszont nem állhatott meg így, amikor
számot vetettünk az elmúlt hónapok történéseiről, úgy döntöttünk,
megjelentetjük a Bogdányi Híradót,
mert igen is rengeteg dologról kell
beszámolnunk és tájékoztatnunk a
lakosságot!

E

bben a lapszámban a lakosság
tájékoztatása, és a közeljövő
eseményeire történő felhívás az
elsődleges célunk. A település civilszervezeteinek, az egyházaknak és
intézményeknek a színes éves beszámolója a terveink szerint december elején megjelenő következő
számban olvasható majd.

I

gyekeztünk azért a sok-sok információ mellett ebben az újságban
is egy meglepetéssel kedveskedni a
lakosságnak, remélhetőleg tetszeni
fog Önöknek. Fogadják szeretettel, és olvassák érdeklődéssel a
Bogdányi Híradót, amely Önöknek szól, Mindannyiunkról!
Üdvözlettel
Lisovszki Tamás
polgármester
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Idén is lehet
tűziszénre kérelmet
benyújtani

T

ájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy
önkormányzatunk idén is
sikeresen pályázott szociális célú orosz barnakőszén
támogatás nyújtására.

A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímén 736 q barnakőszén kiosztására 2.336.800 Ft
vissza nem térítendő támogatást
kapott, amely a 2019. évi adatokat
(210 kg/ingatlan a kiosztott barnakőszén mennyisége és 6.667 Ft/q
beszerzési ár) figyelembe vételével
további 2.570.112 Ft összeget saját
költségvetéséből kell kiegészíteni,
amennyiben a tavalyihoz hasonló
lakás számban szeretné a lakosság
részére kiosztani.
A képviselő-testület döntése szerint
az a személy részesíthető szociális
célú orosz barnakőszén támogatásában, akinek:
– a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át, azaz 114.000 Ft/főt.
– nyilatkozza, hogy a lakása
barnakőszénnel fűthető
Egy lakóingatlan esetében csak
egy személy jogosult a támogatásra.
Mivel a szén beszerzése folyamatban van, ezért reméljük, hogy
a tavalyi évhez hasonló kiszerelésben és minőségben lakásonként
7 db 30 kg-os zsákban kerülhet
kiszállításra a 210 kg szén.
A szociális célú orosz barnakőszén igényléséhez szükséges kére-

lem nyomtatvány kérhető személyesen, illetve a www.nyirbogdany.
hu weboldalról letölthető
A támogatás iránti kérelmeket
folyamatosan, de legkésőbb 2020.
december 4. napjáig lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal „Ügyfélablakán” vagy
email-en szocialis@nyirbogdany.
hu email címen.
A 2020. december 4-i határidő
elmulasztása jogvesztő!
A határidőre beérkezett kérelmeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság
soron kívül elbírálja és várhatóan
az önkormányzat 2020. december
22-ig minden igényelt és támogatott háztartásba eljuttatja az orosz
tűziszenet (ez a szén a korábbi
években már bevált magas fűtőértékű barnakőszén lesz.)
Lisovszki Tamás polgármester

Vírushelyzet Nyírbogdányban!

020. márciusától a koronavírus
helyzet miatt a településünkön
élők és dolgozók mindennapjai is
megváltoztak.

A tavasszal hozott rendkívüli intézkedések
a lakosságot és az Önkormányzat intézményit is érintették. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje, az intézmények
látogatási rendje jelentősen megváltozott,
korlátozódott. Szükség volt ezen intézkedé-

sekre, hogy a vírus terjedését lassítsuk. Az
Önkormányzat dolgozói a rájuk rótt plusz
feladatokat, maximálisan ellátták ebben az
időszakban. Most ősszel újra a vírus helyzet
alakítja a mindennapjainkat. Arra kérek mindenkit, hogy tartsa be azokat a szabályokat,
amelyek a vírus elleni védekezésről szólnak.
Az Önkormányzat a saját intézményeiben
rendszeresen végzi a fertőtlenítést, rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyek
a védekezést segítik. Kérem mindenkitől

továbbra is azt az együttműködést, türelmet,
amelyet az elmúlt hónapokban a vírus helyzet kapcsán tapasztaltunk településünkön!
Következik Mindenszentek napja, amikor
a családok, rokonok kilátogatnak a temetőre, közeli és távoli ismerősök találkoznak
és állnak meg néhány percre egy-egy sírhant mellett. Arra kérem Önöket ezekben a
meghitt pillanatokban is tartsák szem előtt,
hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!
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BESZÁMOLÓ a Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásáról
Tisztelt Nyírbogdányiak!
A Képviselő-testület 2020. évi
Munkatervében meghatározottak
szerint az önkormányzat működésével összefüggő eseményekről, fejlesztésekről tájékoztatom
Önöket a 2020. június 30-áig
bekövetkezett minden gazdálkodásunkat érintő eseményről,
tényről.
Nyírbogdány Község Önkormányzat
képviselő-testülete
2/2020. (I.22.) számú határozatban 470.914.875 Ft bevételi és
470.914.875 Ft kiadási főösszeggel elfogadta a 2020. évi költségvetését.
Az Önkormányzat 2020. I. félévében összesen 137.242.320 Ft
kiadás és 368.692.218 Ft bevételt
teljesített.
A kiadások túlnyomó részét
a törvény szerinti illetmények,
munkabérek és a munkaadót terhelő járulékok, amely együttes
összege 68.924.682 Ft, ez tartalmazza az Önkormányzati és a
Polgármesteri Hivatal valamint a
közfoglalkoztatottak munkabérét.
A tervezett költségvetés alapján a
dologi kiadásokból 29.346.206
Ft, a felújítási kiadásokból pedig
30.110.829 Ft összegben került
teljesítésre.
A bevétel nagy részét a 2019.
évi költségvetési maradvány
259.285.807 Ft képezi, emellett a működési célú támogatások államháztartáson belülről
az eredeti előirányzat 58.96%-át
képezi, azaz 61.191.713 Ft. Az
önkormányzat által beszedésre
kerülő helyi iparűzési adó a költségvetésben elfogadott bevételi
előirányzat 43,25%-ban teljesítette (43.246.930 Ft).

N

2020. februárjában kifizetésre került a VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázat keretén
belül megvalósuló külterületi
utak felújításának végszámlája
(28.524.206 Ft) is, amely a település úthálózatának javulásához
nagy részben hozzájárult.
Márciusban az új koronavírus megjelenése miatt a kormány
40/2020. (III. 11.) kormányrendeletében foglaltak szerint elrendelte a vírushelyzetet. A kihirdetést
követően az önkormányzat több
mint 3000 db egyszer és többször használatos szájmaszkot,
valamint tisztítószereket vásárolt
2.739.598 Ft értékben. A vásárolt
szájmaszkok az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói közreműködésével minden háztartás számára kiosztásra
kerültek.
A húsvéti ünnep közeledtével
képviselő-testületi döntés alapján
4.711.640 Ft értékben Edenred
meleg étkezési utalványokat
vásárolt az önkormányzat, amelyek a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosok között
került kiosztásra, háztartásonként
5.000 Ft összegben.
A 7/2020. (I. 22.) határozat
értelmében 2020. áprilisában
elbontásra került a Nyírbogdány
Fő utca 18. szám alatti 407 hrsz-ú
belterületi (Bakó-féle) ingatlan.
A bontás összköltsége a közüzemi órák leszerelésével együttesen
1.666.009 Ft-ba került.
A kialakult vírushelyzet következtében megalakult a Járvány
Elleni Védekezési Alap (JEVA),
amely finanszírozását a Kormány
a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján

az önkormányzatot megillető
elvont gépjármű adó bevételből
oldotta meg. A módosítás azt
eredményezte, hogy az elfogadott
2020. évi költségvetésben csökkenteni kellett a gépjármű adó
bevételi előirányzatot (7.500.000
Ft), amely csökkentése a tartalék
terhére történt.
2020. I félévében az önkormányzat 5.173.161 Ft gépjármű
adót szedett be, amelynek 60%át (3.103.897 Ft) tovább utalta a
Magyar Államkincstár részére,
illetve 40%-át a (2.069.264 Ft)
JEVA számára.
Az elmúlt évek településszintű virágosítási hagyományait és
módját folytatva a közterületek
rendben tartásának és rendezett
képének megtartásának érdekében az önkormányzat közel
923.000 Ft értékben nyári virágokat vásárolt.
2020. májusában a Magyar
Államkincstártól érkezett értesítő levélben közölte az önkormányzattal, hogy Nyírbogdány
402.330.0149 Ft-ot nyert Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések megvalósítására TOP-2.1.3-16-SB2-201900011 kódszámmal. Továbbá
200.000.000 Ft-ot „Helyi gazdaság fejlesztés Nyírbogdányban
„elnevezésű TOP-1-.1.3-15-SB12019-00047 kódszámú pályázat
keretein belül, amelyet a képviselő-testületi döntések alapján a
korábban átadott helyi termelői
piac korszerűsítésére fordít az
önkormányzat.
A nyert Európai Uniós támogatások pénzügyi teljesítése a II.
félévre várható.
A 275/2020. (VI. 12.) Korm.

rendelete alapján a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásban részesültek. Nyírbogdány
Községben 1 fő védőnő részesült
ebben a támogatásban, amelyet
az állam bruttó módon finanszírozott az önkormányzat számára
(br.: 500.000 Ft + 87.500 Ft munkáltatót terhelő járulékok)
A község főterén (a Polgármesteri Hivatal, Művelődési
Ház, Szabadidőpark külterületén elhelyezett) 12 db közterület
figyelő kamerarendszer zavartalan működéséhez szükséges felújítási, karbantartási munkálatok
elvégzésével megbízta a Biztonság Építő Kft. -t, amelynek bruttó
értéke 802.424 Ft.
A TOP-1.1.3-15-SB1-201600029 kódszámú „Helyi termelői piac kialakítás” elnevezésű
pályázat keretein belül 1 db targonca, valamint hűtő és irodakonténerek beszerzését szavazta meg a képviselő-testület. A
targonca bruttó 6.731.000 Ft, a
hűtő és irodakonténerek bruttó
7.213.600 Ft vételi áron kerültek
megrendelésre a legkedvezőbb
ajánlatot nyújtó forgalmazóknál.
A költségvetési rendeletben
elfogadottak szerint elkezdődött
a Vasvári Pál utcai ravatalozó
épületének felújítási munkálatai
a nyertes ajánlattevő kiválasztását követően. A Konzol Plusz
Kft. bruttó 24.171.216 Ft vállalta
el a felújítási munkálatok kivitelezését.
Lisovszki Tamás polgármester

10.000 Ft/hó ösztöndíj lehetőség
felsőoktatási tanulók részére

yírbogdány Község
Önkormányzata,
a
helyi felsőoktatási hallgatók, és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak
támogatása céljából meg-

hirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
lehetőségét. Az ösztöndíjjal
akár havi 10.000 Ft-ot is
kaphat a tanuló, 10 hónapon
keresztül!
A pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó

jelenleg passzív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik,
illetve tanulmányait befejezi a 2020/2021-es tanév
második félévének végén,
vagy utolsó éves középiskolai tanuló aki felsőfokú
tanulmányokat szeretne
folytatni.

A pályázatok benyújtásának
határideje:
2020. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az önkormányzat honlapján www.
nyirbogdany.hu vagy a www.emet.gov.hu oldalon
a Bursa 2021 címszó alatt olvasható.
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szerveztek. Ennek az eseménynek
emléktábláját 2017-ben avatták fel
a művelődési ház falán. Bár a közigazgatás átszervezésével az 1880as években Bogdány elveszítette
mezővárosi rangját és nagyközség
lett, de a megyei járások egyikének
névadója maradt. A folyószabályozási, belvíz lecsapolási munkálatok
alaposan átformálták a település
határát, jelentősen megnőtt a szántóföld mérete. A birtokok aprózódása, a megélhetési nehézségek
súlyosbodása miatt a községben is
felütötte fejét az agrárszocialista
mozgalom. Csak lassan változott
a mezőgazdaság termékszerkezete, kis mértékben nőtt a dohány-,
illetve a demecseri káposztagyár
megépítése után a káposztatermesztésre használt terület. A világháború
kitörését követően a helybeli katonakötelesek is bevonultak, és a falu
meghozta a maga véráldozatát. Az
otthon maradottak előbb az élelmiszerhiánnyal, ellátási gondokkal,
majd a forradalmak és a román
megszállás okozta nehézségekkel
találták magukat szemben.
A következő tanulmány szerzője, Gottfried Barna főlevéltáros
a két világháború közötti időszak
nyírbogdányi vonatkozásait tekintette át. Elsősorban a népszámlásokra és a statisztikai adatgyűjtésekre támaszkodhatott, mert az
érintett évtizedekből alig maradt
fenn levéltári forrás. A dolgozatból tájékozódhatunk a lélekszám
további gyarapodásáról, a lakosság
vallásfelekezetek szerinti megoszlásáról és a lakóházak legfontosabb jellemzőiről. A két világháború közötti időszak nyírbogdányi
társadalmának jelentékeny részét
tette ki a helyben élő zsidóság.
Ennek a rétegnek a mindennapjairól, jogfosztásuk következményeiről Tóth Sándor nyugalmazott
ezredes, helytörténész tollából
született tanulmány. A szerző a
nyírbogdányi születésű neves személyiségek közül többek között
méltatta Alapy Henrik pályafutását,
aki orvosi diplomája megszerzése után a budapesti Zsidókórház
sebészeti osztályán kezdte hivatását gyakorolni, és tudományos
kutatásai mellett sakkfeladványok
szerzőjeként is nevet, ismertséget
szerzett magának. A tanulmány
a nyírbogdányi zsidóság gettóba
hurcolásának, majd halálgyárakba szállításának drámai leírásával
zárul. Kitért a szerző arra is, hogy
a zsidóellenes gyűlöletkeltés nem
mindenkiből irtotta ki az embertársak iránti szeretetet. A Gyúreskó
család példaadóan, életének kockáztatásával bújtatta az olajfinomító zsidó gyártulajdonosát, aki így
megmenekült.

A
második
világháború
nyírbogdányi hőseiről és áldozatairól már Láczay Magdolna habilitált főiskolai tanár tanulmányából
tudhatunk meg részleteket. Nyomon követhetjük az újrakezdés
nehézségeit, a földosztás következményeit, a politikai csatározások
helyi eseményeit, a közigazgatás
átszervezését, a pártállami rendszer kiépülését és a kollektivizálást.
A település lélekszáma 1960-ban
meghaladta a 3 ezret, azt követően
azonban sajnálatosan folyamatosan
csökkent a népesség. A Kádár-rendszer évtizedeiben megindult megyei
iparosítástól a község vezetése és
a térség országgyűlési képviselője
Nyírbogdány gazdasági, közlekedési megújulását remélte. A törekvések nyomán 1968-ban megépült az
új vasútállomás, a hetvenes években elkészült a bölcsőde, benzinkút
és cipőgyár. A változások ellenére a
község népességmegtartó ereje nem
nőtt kellő mértékben, a falu fiatalsága továbbra sem helyben találta
meg boldogulását.
A rendszerváltozás utáni három
évtized krónikáját jómagam készítettem el. Önkormányzati ciklusról
ciklusra haladva igyekeztem összefoglalni a legfontosabb fejlesztési
célokat, a népességmegtartó erőt
szolgáló törekvéseket és az elért
eredményeket. Tanulmányom második részében azt foglaltam össze,
milyen helyet foglal el a 21. század
elején Nyírbogdány a kistérségben,
milyen gazdaság- és infrastruktúrafejlesztés valósult meg, és ezek
a változások hogyan hatottak az itt
élők mindennapjaira.
A frissen megjelent könyv második fejezetét Kormány Gyula, a
Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára természetföldrajzi jellemzőkről szóló tanulmánya
nyitja. A szerző bemutatja a térség felszínének fejlődéstörténetét,
a nyírbogdányi határ felszíni formáit, talajtípusait. Olvashatunk az
éghajlatról, a vízrajzi jellemzőkről,
a belvízelvezető csatornahálózatról.
A dolgozat a nyírbogdányi határ
természetes növényzetének és állatvilágának tömör összefoglalásával
zárul. Ugyancsak Kormány Gyula
jegyzi a település- és gazdaságföldrajzi jellemzőket áttekintő tanulmányt. Bepillantást nyerhetnek az
érdeklődők a településszerkezet, az
utcahálózat 20. század közepétől
végbement változásaiba, a lakásellátottság alakulásába. Ezeken a
mozzanatokon kívül a helyi gazdálkodás fejlődésének számos részletét
sorakoztatja fel a szerző. A helyi
iparról szóló befejező rész átvezet bennünket a következő tanulmányhoz, amelyet Kormány Gyula
és Láczay Magdolna szerzőpáros

készített el. Ez a dolgozat a gyártelepítő és községfejlesztő kőolajfeldolgozás évtizedeiről szól. Arról
a folyamatról, amelyik a településszerkezetre is hatást gyakorolt,
hiszen a község régi magja mellett
létrejött a Gyártelep, ahol a városias
lét feltételei teremtődtek meg.
A kötetben tovább lapozva
Mező András Nyírbogdány történeti földrajzi neveit összefoglaló
tanulmányához érkezünk. Ez az
írás ötven évvel ezelőtt, a település 750. évfordulója alkalmából kiadott kötetben jelent meg
először, ismételt közzétételével A
800 éves Nyírbogdány szerkesztői a Nyírbogdányban nevelkedett
neves nyelvész, történész emléke
előtt kívántak tisztelegni 80. születésnapja alkalmából. A tanulmány
keletkezése óta született nyelvészeti eredményeket, a helynevek
utóbbi évtizedekben bekövetkezett
változásait Révay Valéria egyetemi docens foglalta össze. Tanulmánya mintegy folytatása Mező
Andrásénak, mivel csak azokat a
bel- és külterületi neveket mutatja be, amelyeket a község lakói
ma is használnak, vagy legalább
ismerik őket, emlékeznek rájuk.
Nyírbogdány szülötte és díszpolgára, Ilyés Gábor a kötet következő szerzője, aki a helyi egyházak
történetét foglalta össze képekkel
gazdagon illusztrált tanulmányában. A római katolikus egyház
története mellett olvashatunk a
nyírbogdányi görögkatolikus egyházról, a református gyülekezetről
és a Hetednapi Adventista Egyház nyírbogdányi gyülekezetről.
A nyírbogdányi református templom építéstörténetét Juan Cabello
kubai születésű régész és Németh
Péter szerzőpáros foglalta össze. A
következő tanulmány már a közoktatás helyi múltjába kalauzolja
el az olvasót. Sallai József tanár
úr, aki egyúttal a kötet egyik szerkesztője is, a 18. század végétől
vette sorra a bogdányi iskolatörténet eseményeit, a tananyagok

változásait, a helyben hivatásukat
gyakorolt tanítók, tanárok tudásátadó törekvéseit. Az arányos szerkezetű tanulmányból kibomlik az
egyházi iskolák majd a nyolcosztályos általános iskolák története és
a helyi oktatás jelenének változatos világa. A szerző vizsgálódását
kiterjesztette az óvodai nevelésre,
a legkisebb nyírbogdányiakat iskolakezdésre felkészítő intézmények
történetére. „Őrizzük emlékeinket…” Nyírbogdány régi népélete című fejezetzáró tanulmány
Bodnár Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu néprajzosának munkája. Az
általános néprajzi jellemzők után a
szerző sorra vette a népi építészet
technikai megoldásait, a gazdasági
épületeket, valamint a lakóházak
berendezéseit. A tanulmányból
megtudhatjuk azt is, hogy a vászon
szőttesek végigkísérték a bogdányi
ember életét a bölcsőtől a sírig. Az
1960-as, 70-es években kibontakozott életmódváltás ugyan gyorsan
kiszorította a mindennapokból a
régi használati tárgyakat, de szerencsére lelkes gyűjtők azokból sokat
megmentettek, és ezek a néprajzi
tárgyi emlékek a Bogdányi Tájházban helyben megtekinthetők. A
2006-ban megnyitott tájház gyűjteményének bemutatásával zárul
Bodnár Zsuzsanna tanulmánya.
A kötet harmadik fejezetét a település modern kori történelmének
legsötétebb napját felidéző írás
nyitja. Nyáron volt éppen tíz esztendeje, hogy Nyírbogdányra tornádó
méretű vihar csapott le óriási károkat okozva. A drámai események
bemutatása mellett szerencsére a
krónikába bekerülhettek a település
hírnevét öregbítő nemzeti vágtákról
és a község virágos arculatának
elismeréséről szóló beszámolók.
Ebben a fejezetben olvashatunk
azokról, akik példásan sokat tettek
a település fejlődéséért, és fáradozásukat az önkormányzat díszpolgári cím, illetve Nyírbogdány
Községért díj adományozásával
ismerte el. De helyet kaptak az
összeállításban az együvé tartozást
erősítő szimbólumok, így a községi címer leírása és Nyírbogdány
hivatalos dala. 13 oldalnyi színes
képmelléklet zárja a most bemutatott könyvet, melyet jó szívvel
ajánlok minden nyírbogdányi lakos
és Nyírbogdányhoz kötődő figyelmébe. Erősítse lakóhelyhez ragaszkodásukat és elődeik iránt érzett
tiszteletüket.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, azonban a Helyi
Piacon illetve a Polgármesteri Hivatalban 2.000,-Ft áron még beszerezhető, amely nagyszerű ajándék is
lehet a családtagok vagy kedves
ismerősök számára.
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Értékes és tartalmas
könyv Nyírbogdányról

Készül településünk új rendezési terve, melyhez kérjük
a lakosság véleményét, ötleteit és észrevételeit
Nyírbogdány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
95/2020. (VII. 13.) határozatával
döntött a 2009. évtől hatályban
lévő községi településrendezési
terv és helyi építési szabályzat
teljes körű felülvizsgálatáról. A
felülvizsgálat célja egy új, a mai
települési és lakossági elvárásoknak megfelelő építésügyi szabályok megalkotása.
Az előkészítés során fel kell

mérni a hatályos Településrendezési terv kritikáit és az új vele szemben támasztott igényeket. Fontos
szempont, hogy az önkormányzat,
a település lakói és a tervezők
szorosan együttműködve, együtt
tervezve, közösen készítsék el a
településrendezési tervet. Igények
a lakosság részéről is jelentkeztek,
és a tervezés folyamán jelentkezhetnek. A tervezés során a végső
cél minden esetben a települési

környezet minőségének és a települési lakosság életminőségének
javítása legyen. Ez az időszak az
egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak igen nagy felelőssége
és sok feladata van abban, hogy a
tervet a település lakói magukénak
érezzék, valóban úgy gondolják,
hogy a terv értük van, és az ő
céljaikat tükrözi. Szeretnénk, ha a
település jövőbeni fejlesztéseinek
meglapozásában Önök is szerepet

Megváltozik a „Karácsonyi
Utalvány” kiosztás rendje

Tájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy 2020.
évben is kiosztásra kerül a helyi
háztartások részére a Karácsonyi
Utalvány, amelyet Nyírbogdány
Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan
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agy sikerrel mutatták be
„A 800 éves Nyírbog
dány” c. 436 oldalas kötetet
2019. december 15-én a
könyv szerzői és az önkormányzat képviselői a Művelődési Ház nagytermében. A
könyvbemutató alkalmával
rég nem látott közönség tisztelte meg a szerzőket.
A könyvbemutatón hangzott el
Dr. Reszler Gábor nyugalmazott
főiskolai tanár színvonalas előadása
a könyvről és a szerzőkről, melyet
az alábbiak szerint tesszük közzé:
A bemutatandó kötet három fejezetből áll. Az első, Évsorok címet
viselő részben nyolc tanulmány
olvasható, a Múlttükör fejezetben
pedig kilenc kapott helyet. A tanulmányok szerzői a régészet, a földrajz- és történettudomány, a nyelvészet és a néprajz kiváló szakértői. A
tudományágakhoz illő alapossággal
és módszerességgel tárták fel egyegy történeti kor nyírbogdányi változásait, gyűjtötték össze a természetföldrajzi adottságokat, a településföldrajzi jellemzőket, a helyneveket
és a hajdan volt népszokásokat. A
harmadik fejezet az Emlékőrzés
címet kapta, és abban megtalálják
az érdeklődők a nyírbogdányiak
által tisztelt és megbecsült díszpolgárok, a Nyírbogdány községért
díjban részesültek rövid méltatását

éppen úgy, ahogyan a közelmúlt
néhány eseményének krónikáját is.
Az első fejezet nyitó tanulmányát
L. Nagy Márta, a nyíregyházi Jósa
András Múzeum régésze írta. Az
őskori kezdetektől, az első élelemtermelő közösségek helyi megjelenésétől a népvándorlás korának
végéig tekintette át a nyírbogdányi
határban előkerült tárgyi emlékeket.
A bronzkori cserépedények mellett nagy kulturális értéket képviselnek a készítőik, használóik által
elrejtett fémtárgyak, többek között
bronz sarlók, balták, karperecek,
nyers öntvények, vagy a későbbi
vaskorból fennmaradt szkíta és kelta edénytöredékek. Németh Péter
nyugalmazott megyei múzeumigazgató segítségével már a középkori
falu történetébe pillanthatunk be. A
bevezető sorok éppen arról az 1219ben írásba foglalt birtokmegosztási
okiratról szólnak, amelyben elsőként
őrződött meg Nyírbogdány neve.
A tanulmány nyitó, a „lóbolond”
Bogdányiakra utaló fejezetcíme első
olvasásra talán szokatlannak tűnhet,
de ha a középkori viszonyokat alaposan megismerjük, akkor láthatjuk,
szó sincs itt lenézésről vagy gúnyolódásról. Akkoriban a földesurak
vagyonának legértékesebb részét
éppen a lóállomány tette ki, amelyet
szükség esetén könnyű volt pénzzé
tenni. A magukat kisemmizettnek
vélő, sértett örökösök is gyakorta
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a ménesek elbirtoklásával kívántak gyors elégtételt venni anyagi
sérelmeikért. A falu birtokosai a
vármegye szolgálatában igyekeztek
érdemeket és pozíciókat szerezni,
ha ez nem is ment mindig könnyen,
súrlódások nélkül. Németh Péter
tanulmánya függelékében áttekintést ad a Bogdányi család néhány
jeles tagjáról, illetve Nyírbogdány
község határába beolvadt egykori
Hene és Szolnok falvak fennmaradt
okleveles adatairól.
Takács Péter, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára
nagy ívű dolgozatában a település
1540 és 1848 közötti történetét tárta
fel. Bogdány még a mohácsi csatavesztés utáni zűrzavaros időkben
sem tartozott a legrosszabb helyzetű falvak közé elsősorban földrajzi
fekvésének köszönhetően. Az ide
érkezett vándor az egyutcás falun
áthaladva a hármas útkereszteződésnél nem változtatva irányt folytathatta útját Nyírtura, Nagykálló,
Debrecen felé. A Nyírség és a Rétköz találkozásában fekvő térséget
gyakran a víz uralta, az elzártság
pedig az önellátás sajátos módját
teremtette meg. Ezek a körülmények hatottak a gazdálkodásra, a
határhasználat módjára, a lakóházak
és melléképületek milyenségére.
A termelő életmód mellett divatozott a gyűjtögetés, a halászat, a
vadfogás és a madarászat, amely

foglalatosságok megszabták az itt
éltek táplálkozási szokásait. Takács
Péter részletesen taglalta azokat a
vallási konfliktusokat is, melyek a
reformáció, illetve ellenreformáció
nekifeszüléseiből adódtak. Azt is
megtudhatják az olvasók, hogy a
18. századi Bogdányban milyen
szerepet játszottak a helybéli zsidók, valamint hogyan alakult a faluban élők lélekszáma a 16. század
közepétől a 19. század derekáig. A
mezővárosi rangot kiérdemelt település korabeli arculatát, épületeit és
tulajdonosaik vagyoni állapotát is
alaposan bemutatja a tanulmány.
A mintegy 1400 lelkes
Nyírbogdányba érkezett meg 1848
tavaszán a pesti forradalom híre. Az
áprilisi törvények kihirdetése után
helyben megkezdődött a nemzetőrök toborzása, egy nemzetőr század kiállítása. Ezeket az eseményeket és a folytatást már Bene János
címzetes múzeumigazgató értekezéséből követhetjük nyomon, aki
egészen 1920-ig, a román csapatok
kivonulásáig tekintette át a község
történetét. A nemzetőrök kiállítása
után a honvédtoborzás kezdődött,
amelyből ugyancsak derekasan
kivették részüket a bogdányiak. A
szabadságharc bukása után a hazafiságnak és áldozatvállalásnak szép
példáját adták a lakosok 1857-ben,
amikor a Magyar Tudós Társaság
pesti palotájának építéséhez gyűjtést

„5000 Ft értékű
Élelmiszer Utalvány”
formájában biztosítja.
Azonban az utalványok
KIOSZTÁSA MEGVÁLTOZIK:
Az idei járványidőszak miatt az
egész települést érintően egyetlen
egy helyszínen kerül sor, 2020.

december 5-i szombati napon
13.00–16.00 óra között a Helyi
Piac (Kéki u. 26/a) félig nyitott
Piaccsarnokában.
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.
– Háztarásonként egy személyt várunk, aki saját és
mások egészsége érdekében
védő öltözetben (kesztyű,
szájmaszk vagy kendővel
eltakart arccal) és saját
íróeszközzel (tollal), lakcímkártyával igazolhatja magát
és veheti át az utalványt.

Az Élelmiszer utalvány háztartásonként 1 főnek adható:
– Aki 2020. szeptember 30-ai
állapot szerint,
– Nyírbogdány településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott
is tartózkodik.

vállalnának véleményükkel, ötleteikkel. Ezért kérjük, hogy az újságban elhelyezett kérdőívet kitöltve
juttassák vissza a Polgármesteri
Hivatalba az épület előtti postaládába behelyezve, vagy elektronikus úton az onkormanyzat@
nyirbogdany.hu email címre.
Válaszaikra számítunk, előre is
köszönjük!
Lisovszki Tamás
polgármester

(kedd) hivatali munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal ideiglenesen kijelölt „Ügyfélablakán”
(főbejárat melletti első ablak)
vehetik át az utalványokat a fenti
feltételek igazolása után.
Azok, akik külön háztartás
tényét igazolni nem tudják, azok
részére külön kérelemre mérlegelés alapján kerül majd később
megállapításra és átadásra az
utalvány.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Akik nem
tudják a fenti időpontban
átvenni a háztartásukat megillető utalványt, ők
2020. december
7. (hétfő) – 2020.
december 22-ig

November végére 4 db új buszvárót
építtet az önkormányzat
A

képviselő-testület
szeptemberi határozata alapján a kivitelezővel aláírásra került 4db
új buszváró építésére
vonatkozó szerződés. A
megrendelés alapján a
vállalkozónak a községben 2020. november 30-ig
a már meglévő buszvárókkal megegyező fedett
fa buszmegállókat kell
építenie.
Az új buszvárók helyszínei:
– Kéki u. 21. előtti megállóhelyen.

– Kéki u. 24. előtti megállóhelyen.
– G yártelep
Vasútállomás
elágazás megállóhelyen.
– Dózsa György utca megállóhelyen.
Az új buszvárók építése mellett döntés született a Szabadság
utca végében található vasszerkezetű buszváró felújításáról is,
melyet lemeztetővel és körben
fa lambéria építőanyagokkal az
önkormányzat saját eszközeivel állított helyre.
Lisovszki Tamás
polgármester
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Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Közéleti hírek
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Nyírbogdány község önkormányzat képviselő-testületének gazdasági programja a 2020-2025. időszakra

Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
148/2020. (X.14.) határozatával
fogadta el 2020-2025 időszakra
vonatkozó Gazdasági Programját, melyet Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A
gazdasági program elkészítésének
célja, a képviselő-testület hosszú
távú fejlesztési elképzeléseinek
rögzítése. A Gazdasági Program
a www.nyirbogdany.hu oldalon
teljes terjedelmében olvasható, az
alábbiakban kivonatoltan tájékoztatom Önöket.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek
figyelembevételre:
– a polgármester és a képviselőtestület elképzelései,
– az Önkormányzat működtetésében résztvevők javaslatai, elvárásai, elképzelései,
– a település lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
– az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A jelen gazdasági programban
meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell
a szükséges anyagi eszközöket,
valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a
szokásos, évről évre keletkező
források (állami támogatások),
hanem szükség van – a pályázati
lehetőségek felkutatására, illetve –

az Önkormányzat sajátosságainak
kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő
anyagi források nagyobb mértékű
kihasználására.
A település demográfiai helyzete:
A településen élők száma az
elmúlt 5 évben minimálisan változott. Nemi arányokat megfigyelve
azt látjuk, hogy a nők és a férfiak közel azonos arányban vannak
jelen a településen. Az életkori
megoszlást tekintve az aktív korú
lakosság van nagyobb számban
27,9%, valamint magas a 65 év
felettiek aránya is 9,95%.
1. számú táblázat
2.1. számú táblázat

Munkanélküliségi adatok alakulása
2014-2019. években Nyírbog
dányban a regisztrált munkanélküliek álláskeresők száma, nagyfokú csökkenő tendenciát mutat. Az
elmúlt 6 évben több mint 50%-al
csökkent a regisztrált munkanélküliek száma.
3.2.6. számú táblázat

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálját
vizsgálva megállapítható, hogy
a regisztrált vállalkozások száma kismértékben, de fokozatosan
emelkedik, ezzel szemben a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma csökken.
Általában nem lehet kijelenteni,
hogy a munkanélküliség lenne jellemző a településre, de az átmeneti
munkanélküliek általában alkalmi
munkából élnek, ami rendszerint

mezőgazdasági idénymunka.
CÉLOK

Kiemelt szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, koherens megvalósítására, amelyhez
elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. Fontos feladatunk volt az
előkészítés során feltárni a problémákat, felismerni a szükségleteket,
meghatározni azokat a fejlesztési
irányokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk
községünket.

– Termelői Piac bővítése.
– Gyártelepi csapadékvíz rendszer
kiépítése.
– Munkaerőgép, település karbantartási eszközök beszerzése.
– Községi ravatalozó felújítása.
– Főtér kamerarendszer felújítása.
– Polgármesteri Hivatal felújítása.
– Buszvárók építése.

Cél a község gazdasági erejének
növelése és a helyi gazdasági élet
élénkítése. Gazdaságélénkítése,
Munkahely-teremtés, Az Önkormányzatnak kiemelt célja – melyet
a jövőképében is megfogalmaz –
hogy vonzó befektetési környezetet hozzon létre, javítsa a települési
környezetet, ösztönözze új munkahelyek létesítését. A helyi gazdasági élet szereplői versenyképességének és a vállalkozói szektor eredményeinek növelése érdekében
az Önkormányzat a rendelkezésre
álló erőforrásainak hatékonyabb
kihasználása érdekében az alábbi
célokat tűzi ki:

További pályázatok kihasználásával az alábbi fejlesztések
megvalósítása az elkövetkezendő
időszakban:
– Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések– önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
járdák-felújítása, utak szélesítése, felújítása.
– Az elkövetkezendő időszakban a
Magyar Falu Program keretein
belül kiírásra kerülő minél több
pályázati forrás kihasználása.
– A Nyírbogdányi Szabadidőpark
(úttörőpark) felújítása, játszótéri
eszközökkel történő felszerelése.
– Eszközfejlesztések a belterületi
közterületek karbantartására.
– A falu összképének javítása –
Utcafásítási program.
– Civilszervezetek támogatása.
– Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése.
– Nyírbogdány-Nyírtura kerékpárút megvalósítása.

Az elnyert pályázataink és
önerős beruházások megvalósítása, melynek keretében megvalósításra vár:
– G yártelepi
kamerarendszer
kiépítése.
– Gyártelepi közösségi ház felújítása, korszerűsítése.
– Kéki utca járdájának felújítása.

A beruházások sorában ügyelni kell azonban, hogy a prioritást
élvező elképzelések mellett egy sor
más, fejlesztési projektötlet legyen
az önkormányzat tarsolyában, hogy
a lehetőségek úgy hozzák, akkor
azokkal lehessen dolgozni.
Az elmúlt években több állandó
program honosodott meg a tele-

4.1. Stratégiai célok
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A 800 éves film
halasztott bemutatói
N

yírbogdány Község
Képviselő-testülete még
2019. év elején döntött arról,
hogy a monográfia kötet
mellé a település 800. jubileumi évét összefoglaló egész
estés film is készüljön.

Bogdányi Ferenc és alkotó társai elkészítették „Rétkőz bölcsőjében” címmel a megrendelt filmet,
melynek eredeti díszbemutatójára
2020. március végén került volna
sor két előadással az általános
iskola tornatermében. A vetítést
egy un. utazó mozit működtető
cég közreműködésével, 8 méter
széles és 3 méter magas vászon és
egy igazi mozihanghatást biztosító hangrendszeren keresztül szerette volna biztosítani az önkormányzat. Sajnos a COVID vírus
első hulláma miatt elhalasztásra
került a tervezett bemutató.
A film készítői és az önkormányzat vezetősége úgy határozott, hogy a filmet mindenképp egy nagyközönség előtti
moziélményt nyújtó technika
kíséretében szeretné bemutatni,
ezért az elmaradt márciusi időpont helyett augusztus 15-én
mutatta be a filmet, egy szabadtéri rendezvény keretében. A II.
Szabadtéri Piknik nagyszínpadán
a besötétedést követően minden
adott volt a moziélményhez, azonban a vártnál kevesebben jöttek el

a filmnézésre.
A jelenlévő nézők egy mozgó
korlenyomatot kaphattak arról,
hogy kik vagyunk mi, ma élő
nyírbogdányiak és mit jelent
nekünk az elmúlt 800 év. A 65
perces filmben megszólalt több
mint 25 közismert személy érdekes történeteikkel, mind ezt sok
zenével és szépen fényképezett
település képekkel.
A film bemutatójáról távozók
nagyon jó véleménnyel voltak a
filmről és mindenki a film otthoni újra nézésének lehetőségéről
érdeklődött.
Az önkormányzat vezetősége a film készítőivel egyeztetve
továbbra is azt szeretné, ha a film
mozi körülmények között újra,
a lehető legnagyobb létszámú
közönség előtt kerülne levetítésre,
mert a filmnek az igazi hatása
nagyvásznon érvényesül. Bizakodóak vagyunk és reméljük, a jövő
év elején a járványhelyzet lecsillapodik és lehetőség lesz a nagyközönség számára újra levetíteni
a filmet, megmosolyogni és megkönnyezni a filmben szereplőket.
Amennyiben a helyzet nem teszi
lehetővé a film nagy közönség
előtti vetítését, úgy megkeressük a
módját annak, hogy az érdeklődők
megtekinthessék a filmet, akár az
interneten, akár valamilyen más
adathordozóra sokszorosítva.

KÖZMEGHALLGATÁS

Időpontja: 2020. november 12-ei (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Helyi Termelői Piac (Nyírbogdány, Kéki u. 26/a)
félig nyitott piaccsarnok része

Tervezett napirend:
1. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről.
2. Beszámoló a Rendőrség tevékenységéről.
3. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, fejlődéséről, pályázatokról.
4. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések.
Mivel a cikk írásakor hatályban lévő jogszabályok nem adnak
mentességet az önkormányzatok

részére a közmeghallgatás elhalasztására, ezért Nyírbogdányban
is a fentiek szerint kerül összehívásra, ahová minden érdeklődőt saját felelősségére hívunk és
várunk. Kérjük, hogy a résztvevők
a késő esti időpontra, valamint a
félig nyitott helyszínre tekintettel
rétegesen, melegen öltözzenek fel,
a kötelező maszkviselés szabályai
mellett.
Lisovszki Tamás
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs

A

Magyar Falu Program
2020. évi pályázatán a
község önkormányzata közel
10 millió forintos támogatást nyert többek között egy
rakodó munkagép és egy
fűnyírótraktor beszerzésére.

A rakodó munkagép olyan tartozékokkal is felszerelésre kerül,
mint árokásó adapter, négy funkciós lapát és raklapvilla. A munkagépekkel az önkormányzat
szeretne a

településen fejlődést elérni,
ezen belül is a szép, rendezett, igényes közterületeket
fenntartani és továbbiakat
kialakítani. A támogatással a
beszerezni kívánt gépek
és eszközök, a jelenlegi
önkormányzati géppark bővítését és
megújítását is
jelentik.

Csapadékvíz-elvezető rendszer épül a gyártelepen
Nyírbogdány Község Önkormányzata 402.330.019-Ft összegben támogatást nyert a Gyártelep
településrész csapadékvíz-elve
zető rendszer kiépítésére benyújtott pályázatára.
A projekt célkitűzése, hogy a
település gyártelepi területeinek
belvízmentesítése teljes mértékben biztosított legyen. A magas
talajvízállással jellemezhető településrészen, korábban még nem
volt megtervezve összefüggő
csapadékvíz elvezető hálózat.
Ennek megvalósítását tűzte ki

Tájékoztató a közmeghallgatás időpontjáról
és a megszokottól eltérő helyszínéről

Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község Lakosságát, hogy az önkormányzat képviselő-testülete idén is eleget tesz a jogszabályban meghatározott kötelezettségének, azonban a vírusveszély elleni fokozott
védekezésre tekintettel 2020. évben a hagyományos közmeghallgatás
nem zárt térben a Művelődési Házban kerül megtartásra, hanem a
félig nyitott piaccsarnokban. A gyártelep településrészen idén, a félig
nyitott helység hiánya miatt nem kerül sor külön közmeghallgatásra.
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A sikeres pályázat
eredménye: munkagép
és fűnyírótraktor
Bogdányi Hiradó

célul a település Önkormányzata, melyet jelen támogatásból a
burkolt árkoknál a burkolat megújítását, valamint a csapadékvíz
-elvezetéssel nem rendelkező
területek csatornázását kívánják
megvalósítani.
Az érinett utcák, Domb köz,
Ady Endre utca és köz, Gyár utca,
Gyártelep utca, Nyárfa utca, Váci
Mihály utca és a Vasút utca.
A kivitelezés jövőre kezdődhet, jelenleg a tervezés és az
engedélyezés előkészítése van
folyamatban.

Tanévinditó támogatás 265 tanuló részére

A

képviselő-testület, a gyermeket
nevelő családok anyagi terheinek
enyhítése érdekében idén már második alkalommal nyújtott „tanévindító”
helyi támogatást minden iskoláskorú
és 24. életévüket be nem töltött tanulók
részére.

Ezen támogatás igyekszik azon szülők részére emelt összeget biztosítani, akik jövedelmük
vagy egyéb körülményeik miatt nem részesülnek rendszeres segélyezésben.
Ezért az önkormányzat a támogatás mértékét, azoknak akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek: 5.000 Ft/

gyermek, másoknak pedig: 7.000 Ft/gyermek
állapította meg.
A vásárlási utalványok kiosztása szeptember 21–25. között történt meg, 265 tanuló
részére, melyek támogatására az önkormányzat
1.695.000 Ft-ot biztosított saját költségvetéséből.
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Roma nemzetiségi
önkormányzat hírei
A

Nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
idén februárban elfogadta
önkormányzatának 2020.
évi költségvetését, amely a
mai nappal módosításokkal
együtt a bevételi és kiadási előirányzat főösszege
1.650.252 Ft.

A 2020. év a roma nemzetiségi
önkormányzat működése is a járványveszély árnyékában telt, korlátozva az üléseink gyakoriságát és
a tervezett kulturális rendezvényeink megtartását. A elmúlt időszakban összesen 4 db testületi ülést
tartottunk. Az idei tanévkezdéshez
hagyományosan az előző évekhez,
természetbeni juttatás biztosításról
döntött a roma nemzetiségi képviselő-testület. A támogatásban 1-8.
évfolyamban járó, 9-12. évfolyamban járó és továbbtanuló diákok
részesülnek. Összesen 110 gyermek részére 3.500 Ft/ fő természetbeni juttatásról van szó, 400.000
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Ft (járulékos költségeivel együtt)
értékben.
Nemzetiségi önkormányzatunk
képviselői elhatározták, hogy a
nemzetiségük által sűrűbben lakott
elhanyagolt lakókörnyezetek rendbetételére nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben, melynek első
lépéseként az Új utca és környékének rendezettebbé tétele érdekében megvásárlásra került 1 db
motoros fűkasza. A motoros fűkaszát meghatározott rend szerint
adják oda minden lakókörnyezetét rendezettebbé tenni akaró helyi
lakos részére. Továbbá szeptember
végén 4 db 8 m3 hulladék gyűjtő
konténer is elhelyezésre került a
Vasvári Pál utca végébe, és az
Új utcán, hogy azokba a környék
lakói a felgyülemlett szemeteiket
térítésmentesen eltudták helyezni.
A közmeghallgatást ősz folyamán,
az országos és helyi járványügyi
szabályok ismeretében tervezi az
önkormányzat.

017. év végén alkotta
meg a település Önkormányzata az Arculati Kézikönyvet és a településképi
rendeletet, mely a településkép védelmével kapcsolatos
helyi szabályozást új alapokra helyezte.
A településképi rendelet megalkotása során - a településképhez
való illeszkedés biztosításának, –
a településszerkezet, táji környezet, településkarakter megőrzésének, – a helyi építészeti örökség
egyedi és területi védelmének,
– a reklámok, reklámhordozók,
cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésével kapcsolatos településképi követelmények
szabályozására van lehetőség.
Összefoglalva ez az a rendelet, amely meghatározza, például
hogy az utcafrontról nézve az
adott ingatlan épület homlokzatának, héjazatának (tetőzetének)
milyen lehet a színe. De ez a
rendelet határozta azt is meg,

2020. október

Elismerés a 20 éves
gazdasági tevékenységért

Bogdány Petrol Kft 20 éves
fennállásának elismeréséül és
a helyi társadalomban betöltött
kiemelkedő gazdasági szerepéért,
a község fejlődéséért és lakosai
életkörülményeinek javításáért a

képviselő-testület a cégvezetése
részére jubileumi díszoklevelet adományozott. Az elismerő
oklevél átadására 2020. március
11-én a testület kihelyezett ülésén a gyár területén került sor.

hogy zárt kerítést nem lehetett
építeni, mindössze un. áttört kerítést, amelynek a kerítés síkjára
merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben nem korlátozott. Az előírás az volt, hogy
amennyiben utcai kerítés készül,
abban az esetben áttört kerítést
kell kialakítani legfeljebb 60 cm
magas lábazattal, maximum 2,5
m-es magassággal.
A fenti rendelkezésnek volt
talán a legnagyobb visszhangja
és ellenérzése a lakosok körében. Azonban a fenti kerítésépítési kötelezés 2020. januárjától
Nyírbogdányban is megszüntetésre került, mivel a magasabb szintű
jogszabály elvette az önkormányzatoktól a kerítésépítés előírásának szabályozását.
Ezért bírság kilátásba helyezése nélkül az utcafronti kerítések felújítása, építése esetén akár
zárttá is lehet tenni a kerítéseket,
nem kell az átláthatóságot még
50% mértékéig sem biztosítani az
épület tulajdonosának.

pülésen. Fontos ezen programok
folytatása, kiszélesítése és megtalálni annak lehetőségét, hogy a
falu közösségeit erősítsük, bevonva ezekbe minden itt lakót.
Az előzőekben felvázolt fejlesztések mellett – az elkövetkezendő
5 év során – kiemelkedően fontos
Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése.
Elengedhetetlennek tartjuk a
társadalmi, illetve a felettes szervekkel történő jó kapcsolat fenntartását.
A GAZDASÁGI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ
FELADATOK

A./ Környezetvédelem
• Virágos Nyírbogdány program
folytatása.
• Közterületeink virágosítása, parkosítás (díszfák ültetése, pihenő
padok kihelyezése).
• Önkormányzat belterületen lévő
közterületeinek folyamatos rendben tartása, parlagfű irtás, általános gyommentesítés.
• Illegális hulladéklerakás felszámolása, megakadályozása.

Tóth Mihály Róbert

Hatályát vesztette
a zárt kerítés
építésének tiltása
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Észrevétlenül
teszik a dolgukat a
közterületi kamerák

Lassan egy éve működik a
településünkön kihelyezett 14 db
közterületi kamera. Amelynek
köszönhetően a rendőrség „csendben” teheti a dolgát, mindössze a
Hivatalt kell írásban megkeresnie
és a kérelemben megjelölt helyszín, időpont alapján megkaphatják az érintett felvételeket. Ezen
felvételek alapján többek közt volt
országos híre, hogy a településünkön történt taxis támadás elkövetőjét 24 órán belül elfogták és az
elé tárt kamera felvételek alapján
beismert minden számára felrótt
cselekményt.
Érezve, a kamerarendszer közbiztonságra tett jótékony hatását
és a rendőrség munkájának kön�nyítését, az önkormányzat vezetése
döntött arról is, hogy a község
főterén (a Polgármesteri Hivatal,
Művelődési Ház, Szabadidőpark

külterületén elhelyezett) 12 db
közterület figyelő kamerarendszer
zavartalan működéséhez szükséges
felújítási, karbantartási munkálatokat végeztetett el a nyári hónapok alatt, melynek köszönhetően
egy teljesen új rendszer, nagyobb
felbontású kamerákkal felügyeli a
főteret és környékét.
A közterületi kamerarendszer
kiépítése tovább folytatódik idén
is, a Gyártelepen 11 kamerából
álló közterület felügyelő rendszer
kerül kiépítésre. A rendszer kiépítését hosszas előkészítés előzte
meg, amely már a kivitelezés
előtti engedélyezés szakaszában
tart. A gyártelep mély fekvése
miatt valamennyi kamera antenna
átjátszót kap, hogy a felvételeket
zavartalanul tudja a Polgármesteri Hivatal rendszer központjába
továbbítani.

B./ Oktatás, művelődés
• Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa
Hungarica pályázati rendszer
fenntartása).
• A települési rendezvények fenntartása, megújítása, bővítése,
hagyományának ápolása a helyi
civil szervezetek bevonásával.
• Ünnepeink színvonalának megtartása, az azon való résztvevők

számának növelése összefogva
az egyházakkal, intézményekkel,
civil szervezetekkel.
• A könyvtári tevékenység bővítése
a lakosság igényeit figyelembe
véve.
C./ Szociális és egészségügyi ellátás
• Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, lehetőség szerinti kibővítése.
• Szociálisan rászorult személyek
támogatása (idős, magányos,
beteg emberek támogatása).
• Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése.
• A Családsegítő szolgálat és a
Védőnői szolgálat fejlesztése.
D./ Közbiztonság
• Jó együttműködés fenntartása a
rendőrséggel (a kiépített térfigyelő kamera rendszer kihasználása,
bővítése).
• Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése, együttműködve
a helyi Polgárőr Egyesülettel.
• Bűnmegelőzési tevékenységek
támogatása.
E./ Civil szervezetek
• A civil szervezetekkel a jó kapcsolat megőrzése.
• Közös rendezvények szervezése,
lebonyolítása.
• A lakosság aktivizálása, bevonása
a település közösségi életébe.
F./ Munkahelyteremtés
• Új vállalkozások elindításának,
letelepedésének elősegítése.

• Meglévő vállalkozások munkájának segítése az önkormányzat
lehetőségei szerint.
G./ Településfejlesztési politika
• Műemlékeink állapotának megőrzése, javítása.
• Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, új szabályozás megalkotása..
• A település jelentős beruházásainak (kerékpárút, Termelői piac)
megóvása, fejlesztése.
H./ Pénzügyi és adópolitika
• Adózási morál javítása, további
a lakosságot és a vállalkozásokat
érintő adók bevezetésének elkerülése.
• Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása.
• Folyamatos pályázati lehetőségek
kihasználása.
• A gazdálkodást nem veszélyeztető saját erős beruházások finanszírozása.
I./ Közszolgáltatás
• Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása
községünkben.
• Átlátható és ellenőrizhető önkormányzati hivatal.
• Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, bővítése
illetve képviselő-testületi ülésre előterjesztések elektronikus
kiküldése.
• A lakosság tájékoztatása, internetes felületeken, a Bogdányi Híradó rendszeres megjelentetése.

J./ Turizmus
• A turizmus önmagában nem lehet
kitörési pont a település életében, mivel Nyírbogdány földrajzi elhelyezkedése nem teszi azt
lehetővé. Azonban a megyeszékhely és a megye nevezetességeinek közelsége a meglévő szálláshelyek kihasználását növelheti,
amely közvetett módon turizmust
is hozhat a településre. A település
látványosságait és kiemelt épített
értékeink bemutatását nagy mértékben szolgálják a 2020. évben
felállításra került községi látványtérképek is.
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI

Nyírbogdány Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel
a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A fejlesztések többsége pályázati finanszírozást igényel, ezért a
pályázati lehetőségeket meg kell
ragadni. A fejlesztések minden
esetben Nyírbogdány község és az
itt élők életminőségének javítását
kell hogy szolgálják! Az elkészült
Gazdasági Terv a közös gondolkodásra, a közös munkára épül,
megvalósítása a településen élők
együttműködése, összefogása nélkül nem valósulhat meg.
Lisovszki Tamás polgármester

Fejlesztés és bővítés alatt a helyi piac
A

helyi termelői piac
és piaccsarnok
2018 őszén került átadásra,
amely modern körülményeket teremt az árusok
és vásárlók számára
egyaránt.

A megépült piaccsarnok korszerű, funkcionális és energetikai
szempontból hatékony létesítmény
lett. Az elmúlt két év alatt nemcsak
a helyiek, de a szomszédos települések részéről is nagyon sokan
keresték fel a gazdag kínálata miatt.

A vásárlók mellett az árusok is
kedvelik a piac
lehetőségeit,
amelyet alátámaszt az is,
hogy az árusító
asztalainak számát 50%-al kellett megemelnie
az önkormányzatnak.
A piac sikerét nemcsak a
modern körülményei okozzák,
hanem
a képviselő-testület működésbeli
támogatása is, mely szerint az árusok díjmentesen használhatják az
árusítóhelyeket a piaccsarnokon
belül. A szolgáltatásainak bővítése
céljából augusztusban 1-1 db hűtőés iroda konténerek kerültek elhelyezésre a piac területén, amely

szintén az árusok vagy a vásárlók
részére térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Az önkormányzat a piac bővítése tárgyában elnyert 200 millió
forint támogatással rendelkezik,
amelynek előkészületei a tervezés
szakaszában van és jövő nyáron
már a kivitelezése is megtörténhet.
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2023. december 31-re módosult
a kutak engedélyezési határideje
A

kormány 2020. december
31-e helyett 2023. december 31-ig meghosszabbította
az ásott és fúrt kutak engedélyeztetését
A döntés értelmében mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát
erősítő módosításáról szóló 2020.
évi XXXI. törvény hatálybalépését
megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig
kérelmezi.
Fontos, hogy a fennmaradási
engedélyezési eljárást a jogalkotó
kiterjeszti mind az ásott, mind a
fúrt kutakra. Vagyis minden olyan
kútra vonatkozóan fennmaradási
engedélyt kell kérni, amelyet enge-

dély nélkül létesítettek. Röviden
összefoglalva a feltételeket, ha a
kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel
alatti, a kút épülettel rendelkező
ingatlanon van, magánszemély a
kérelmező, a kút ivóvízigény és
a háztartási igények kielégítését
szolgálja, a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző
hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási
engedélyt az engedély nélkül vagy
eltérően létesült kútra, annak 2024.
január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Védelmi sziréna
próba
Nyírbogdányban

A Megyei Katasztrófavédelem
szakemberei 2020. november
3-án napközben a településünkön
található 2 db polgári védelmi
lakossági riasztó és – tájékoztató eszközök (szirénák) hangos
üzempróbáját fogják elvégezni,
melynek során (30 másodperces
folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc

szünet, majd újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó
elmúlt jelzést adnak le.
A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az
Önök biztonságát szolgálja.
Lisovszki Tamás
polgármester

Megkezdődött a Kéki
utca járda felújítása!

A Kéki utca első szakaszán megkezdődtek a járda felújítási munkálatok, amelynek eredményeképpen
a régi beton járólapok helyett, 378
méteren keresztül térkövezett járda teszi nemcsak biztonságossá,
de kényelmesebbé is a gyalogos
közlekedést. A felújításra az önkormányzat a Magyar Falu Program
nyertes pályázójaként 5 millió
forint támogatást kapott a járda

építőanyagainak megvásárlására.
A munkálatok végső befejezési
határideje december 31. A munkálatok során kérem türelmüket és
együttműködésüket a kivitelezést
végző cég munkatársaival. Amen�nyiben kérdésük, észrevételük van
a munkával kapcsolatban kérjük a
Polgármesteri Hivatal elérhetőségein 42/532-423 vagy a titkarsag@
nyirbogdany.hu jelezzék!

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges,
amely a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, vagy a www.
nyirbogdany.hu oldalról letölthető.
Az eljárások célja, hogy e
vízilétesítmények regisztrálva

legyenek, adatbázisba kerüljenek,
illetve, hogy a vízkészletekkel
való gazdálkodás és a felszín alatti
vizek minősége nyomon követhető
legyen. Vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Első lakáshoz jutók támogatása
A képviselő-testület igyekszik
lehetőséget teremteni és saját
eszközeivel biztosítani a helyi
fiataloknak a helyben maradásukat, lakásszerzési vagy építési
szándékuk helyben történő megvalósulásait, ezért a 2020. február
12-i ülésén elfogadta a lakáscélú
támogatások helyi rendszeréről
szóló rendeletét, amellyel lehetőséget biztosít 2020. január 1.
napjától az első lakáshoz jutók
támogatására.
A rendelet szerint az első lakáshoz jutók 200.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek ha a kérelem
benyújtása időpontjában életvitelszerűen helyben lakó, fiatal
házastársak, vagy közös kiskorú
gyermeket nevelő élettársak, akik
közül egyik fél sem töltötte be a
40. életévét, és

• Nyírbogdány Község közigazgatási területén található lakás
vásárlásával vagy építésével
a méltányolható lakásigényük
kielégítése céljából kívánnak
első lakáshoz jutni,
• lakásvásárlás esetén legalább
5 éves – a kérelem benyújtásának napjától visszamenőlegesen folyamatos – bejelentett
Nyírbogdányi lakóhellyel rendelkeznek (házastársak, élettársak esetén legalább az egyikük),
• vállalják, hogy a támogatással
érintett ingatlant lakásvásárlás
esetén a támogatási szerződés
aláírását, építkezés esetén a
használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 3 évig
nem idegenítik el,
A támogatás részletes feltételeit és szabályait megtalálják az
önkormányzat honlapján.
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Újra működik
a bankautomata

Nyírbogdányban
sikere volt a mozgó
kormányablaknak
A

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
Kemecsei Járási Hivatala
2020. március hónapjáról októberre elhalasztott
„mozgó ügyfélfogadását”
településünkön kormányablak buszban tartotta.
A mikrobusszal 3 alkalommal
biztosított ügyintézési lehetőséget a helyiek és környékbeli települések lakosainak részére.

E

A buszt üzemeltető és ügyfeleket fogadó járási hivatal kormánytisztviselőinek tájékoztatása szerint a településünkön átlag
feletti ügyintézési igény merült
fel, szinte folyamatos volt az
ügyfélfogadásuk a buszban.
A leggyakoribb ügyintézések,
a személyi okmányok cseréje,
pótlása, ügyfélkapuk létrehozása,
illetve a járási hivatalban intézhető szociális ügyekben történő
segítségkérések voltak.

Elmaradt az idősek
napi műsorest

lmaradt a hagyományos
idősek napi műsorest,
azonban a helyi idősek felé
a tiszteletét az önkormányzat méltóképpen fejezte ki.

A képviselő-testület döntése
szerint a fennálló járványhelyzetre tekintettel a hagyományos
helyi „Idősek Napja” rendezvény
2020. évben elmaradt. Azonban a
képviselő-testület a rendezvény
elmaradása miatt, a műsoros
estre, valamint a vendéglátásra

betervezett összegből, az időskorúak tiszteletének kifejezése
jeléül a 2020. évi „Idősek napja”
alkalmából, a helyi 65. életévüket
betöltő lakosok részére egyszeri
5.000 Ft értékű élelmiszer vásárlási utalvány átadásról rendelkezett. Az utalványokat a polgármester és a képviselők, a hivatali
dolgozókkal együtt személyesen
osztották ki október 1-én, melynek során 420 személyt érintően 330 ingatlant kerestek fel az
átadása céljából.

A takarékszövetkezet épületének magánkézbe kerülését követően, többszöri egyeztetés, tárgyalás
és hosszú várakozás után 2020.
szeptember 9-étől településünkön
újra működik a bankautomata! Új
helyszínen a Művelődési Házban
kialakított külön helyiségben, 0-24
órában áll az Önök rendelkezésére
az ATM. A lakossági pénzfelvételhez a zárt helyiség biztonságosabb
és komfortosabb körülményeket
biztosít, mint az előző helyszín.
A tárgyalásokról annyit elárulhatok, hogy a nehézséget az jelentette az önkormányzat vezetőinek
a bankokkal való egyeztetések
során, hogy a korábbi ATM pénzforgalma az elvárt színt alatt volt
és a fenntartási költsége több volt,
mint a pénzintézet haszna. Talán

sokan nem tudják, hogy az önkormányzatnak egyáltalán azért, hogy
legyen a településen újra bankautomata, a pénzintézet költségeinek vállalásához hozzá kellett
járulnia.
Ezért, több bankautomata telepítésének a településünkön, akár
a Gyártelepen is akkor van esélye, ha a kihelyező pénzintézet
az automata fenntartási költségein
túl a pénzfelvételek mennyisége
után hasznot is tud elérni. Sajnos
lakosság arányosan a településen kettő automata üzemeltetése
nem gazdaságos a bank számára.
Természetesen tovább keressük a
lehetőséget, a Gyártelepre kihelyezhető ATM ügyében.
Lisovszki Tamás
polgármester

2020. augusztus 20.
– a falunap elmaradt

Augusztus 20-a Nemzeti Ünnepünk, Szent István királyt, az
Államalapítást és az új Kenyeret
ünnepeljük. Az idei ünnep nagyon
más volt, mint amit a korábbi
években megszoktunk. Hónapokkal ezelőtt már terveztük a
Falunapot, amely az előző évhez
hasonlóan augusztus 20-án került
volna megrendezésre. Sztárvendégek, vidámpark, főzőverseny,
Testvértelepülési találkozó és még
sok minden, ami egy nagy közös
ünneplést jelentett volna nekünk
Nyírbogdányiaknak.
Az élet viszont közbeszólt, a
rendezvény elmaradt, határon túli
barátaink nem utazhattak hozzánk,

és a tűzijátékot sem csodálhattuk
meg! Azonban mi magyarok minden évben augusztus 20-án megünnepeljük az Államalapítást, az
új Kenyeret és Szent István királyt,
történjen bármi is a világban!
Ezért, ugyan szűkebb körben
de közösen ünnepeltük a nemzeti ünnepünket a Görögkatolikus
templomban, az ökumenikus
istentiszteletet és a kenyérszentelést követően a templom udvarán
megcsodálhattuk és megkóstolhattuk a helyi közösségek által sütött
kenyereket.
Öröm, hogy ezek a közösségek,
Magyarország születésnapján egy
nagy egésszé váltak.
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Virágos Nyírbogdány 2
Az augusztus 15-én megtartott
II. Szabadtéri piknik rendezvényen átadásra kerültek a Virágos
Nyírbogdány környezetszépítő verseny elismerő díjai.
16 nevezés érkezett a településről,
szebbnél szebb virágoskerteket csodálhatott meg a zsűri. Az értékelésnél
figyelembe vették a telkek adottságait,
a virágok szépségét, gondozottságát,
örökzöldek ápoltságát, s azt, hogy a
tulajdonosok nem csak most gondoskodnak kedvenceikről, de a szaporítás,
átteleltetés nehézségeit is megoldották,
hogy a következő évben újra gyönyörködhessenek a virágokban. Minden kert
tükrözi gazdáját, minden virágoskert
beszél a gondozójáról, a szorgos kezek
munkájáról, a belefektetett időről.
A korábbi évek győztesei, helyezettjei
az idén is megmutatták csodálatos kertjeiket, amelyek semmit nem veszítettek pompájukból az elmúlt években. A
zsűri különdíjakkal jutalmazta a kitartó
munkát. Akik nem részesültek külön
díjazásban, ne csüggedjenek, hiszen
jövőre is lesz verseny és megmutathatják gyönyörű kertjeiket. Az Önkormányzat köszöni mindenkinek, hogy
nevezett a versenyre, köszönjük, hogy
ennyit tesznek a környezetünkért. Gratulálunk és elismerésünket fejezzük ki
ezért Mindenkinek!
A környezetszépítő versenyben
I. helyezést ért el Kálmán Jánosné;
II. helyezést ért el Kovács Ferencné;
III. helyezést ért el Váczi Ildikó
Különdíjban részesültek: Dókus
Ernőné, Juhász Julianna, Székely
Gáborné, Tanyik Ferencné
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II. Szabadtéri piknik

2020. augusztus 15-én rendezte meg Nyírbogdány Község Önkormányzata a II. Szabadtéri pikniket. A rendezvényt Lisovszki Tamás polgármester nyitotta meg, majd almás és meggyes rétest kóstolhattak a vendégek.
A színpadon Ricsifiú stand up előadása és Péter Szabó Szilvia akusztikus műsora szórakoztatta a közönséget. Átadásra kerültek a Virágos
Nyírbogdány környezetszépítő verseny díjai. Az este fénypontjaként nagy
sikerrel bemutatásra került községünk 800 éves jubileumára készült film,
a „Rétköz bölcsőjében”.
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2023. december 31-re módosult
a kutak engedélyezési határideje
A

kormány 2020. december
31-e helyett 2023. december 31-ig meghosszabbította
az ásott és fúrt kutak engedélyeztetését
A döntés értelmében mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát
erősítő módosításáról szóló 2020.
évi XXXI. törvény hatálybalépését
megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig
kérelmezi.
Fontos, hogy a fennmaradási
engedélyezési eljárást a jogalkotó
kiterjeszti mind az ásott, mind a
fúrt kutakra. Vagyis minden olyan
kútra vonatkozóan fennmaradási
engedélyt kell kérni, amelyet enge-

dély nélkül létesítettek. Röviden
összefoglalva a feltételeket, ha a
kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel
alatti, a kút épülettel rendelkező
ingatlanon van, magánszemély a
kérelmező, a kút ivóvízigény és
a háztartási igények kielégítését
szolgálja, a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző
hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási
engedélyt az engedély nélkül vagy
eltérően létesült kútra, annak 2024.
január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Védelmi sziréna
próba
Nyírbogdányban
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Lisovszki Tamás
polgármester

Megkezdődött a Kéki
utca járda felújítása!
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segítségkérések voltak.

Elmaradt az idősek
napi műsorest

lmaradt a hagyományos
idősek napi műsorest,
azonban a helyi idősek felé
a tiszteletét az önkormányzat méltóképpen fejezte ki.

A képviselő-testület döntése
szerint a fennálló járványhelyzetre tekintettel a hagyományos
helyi „Idősek Napja” rendezvény
2020. évben elmaradt. Azonban a
képviselő-testület a rendezvény
elmaradása miatt, a műsoros
estre, valamint a vendéglátásra

betervezett összegből, az időskorúak tiszteletének kifejezése
jeléül a 2020. évi „Idősek napja”
alkalmából, a helyi 65. életévüket
betöltő lakosok részére egyszeri
5.000 Ft értékű élelmiszer vásárlási utalvány átadásról rendelkezett. Az utalványokat a polgármester és a képviselők, a hivatali
dolgozókkal együtt személyesen
osztották ki október 1-én, melynek során 420 személyt érintően 330 ingatlant kerestek fel az
átadása céljából.

A takarékszövetkezet épületének magánkézbe kerülését követően, többszöri egyeztetés, tárgyalás
és hosszú várakozás után 2020.
szeptember 9-étől településünkön
újra működik a bankautomata! Új
helyszínen a Művelődési Házban
kialakított külön helyiségben, 0-24
órában áll az Önök rendelkezésére
az ATM. A lakossági pénzfelvételhez a zárt helyiség biztonságosabb
és komfortosabb körülményeket
biztosít, mint az előző helyszín.
A tárgyalásokról annyit elárulhatok, hogy a nehézséget az jelentette az önkormányzat vezetőinek
a bankokkal való egyeztetések
során, hogy a korábbi ATM pénzforgalma az elvárt színt alatt volt
és a fenntartási költsége több volt,
mint a pénzintézet haszna. Talán

sokan nem tudják, hogy az önkormányzatnak egyáltalán azért, hogy
legyen a településen újra bankautomata, a pénzintézet költségeinek vállalásához hozzá kellett
járulnia.
Ezért, több bankautomata telepítésének a településünkön, akár
a Gyártelepen is akkor van esélye, ha a kihelyező pénzintézet
az automata fenntartási költségein
túl a pénzfelvételek mennyisége
után hasznot is tud elérni. Sajnos
lakosság arányosan a településen kettő automata üzemeltetése
nem gazdaságos a bank számára.
Természetesen tovább keressük a
lehetőséget, a Gyártelepre kihelyezhető ATM ügyében.
Lisovszki Tamás
polgármester

2020. augusztus 20.
– a falunap elmaradt

Augusztus 20-a Nemzeti Ünnepünk, Szent István királyt, az
Államalapítást és az új Kenyeret
ünnepeljük. Az idei ünnep nagyon
más volt, mint amit a korábbi
években megszoktunk. Hónapokkal ezelőtt már terveztük a
Falunapot, amely az előző évhez
hasonlóan augusztus 20-án került
volna megrendezésre. Sztárvendégek, vidámpark, főzőverseny,
Testvértelepülési találkozó és még
sok minden, ami egy nagy közös
ünneplést jelentett volna nekünk
Nyírbogdányiaknak.
Az élet viszont közbeszólt, a
rendezvény elmaradt, határon túli
barátaink nem utazhattak hozzánk,

és a tűzijátékot sem csodálhattuk
meg! Azonban mi magyarok minden évben augusztus 20-án megünnepeljük az Államalapítást, az
új Kenyeret és Szent István királyt,
történjen bármi is a világban!
Ezért, ugyan szűkebb körben
de közösen ünnepeltük a nemzeti ünnepünket a Görögkatolikus
templomban, az ökumenikus
istentiszteletet és a kenyérszentelést követően a templom udvarán
megcsodálhattuk és megkóstolhattuk a helyi közösségek által sütött
kenyereket.
Öröm, hogy ezek a közösségek,
Magyarország születésnapján egy
nagy egésszé váltak.
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Roma nemzetiségi
önkormányzat hírei
A

Nyírbogdányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
idén februárban elfogadta
önkormányzatának 2020.
évi költségvetését, amely a
mai nappal módosításokkal
együtt a bevételi és kiadási előirányzat főösszege
1.650.252 Ft.

A 2020. év a roma nemzetiségi
önkormányzat működése is a járványveszély árnyékában telt, korlátozva az üléseink gyakoriságát és
a tervezett kulturális rendezvényeink megtartását. A elmúlt időszakban összesen 4 db testületi ülést
tartottunk. Az idei tanévkezdéshez
hagyományosan az előző évekhez,
természetbeni juttatás biztosításról
döntött a roma nemzetiségi képviselő-testület. A támogatásban 1-8.
évfolyamban járó, 9-12. évfolyamban járó és továbbtanuló diákok
részesülnek. Összesen 110 gyermek részére 3.500 Ft/ fő természetbeni juttatásról van szó, 400.000
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Ft (járulékos költségeivel együtt)
értékben.
Nemzetiségi önkormányzatunk
képviselői elhatározták, hogy a
nemzetiségük által sűrűbben lakott
elhanyagolt lakókörnyezetek rendbetételére nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben, melynek első
lépéseként az Új utca és környékének rendezettebbé tétele érdekében megvásárlásra került 1 db
motoros fűkasza. A motoros fűkaszát meghatározott rend szerint
adják oda minden lakókörnyezetét rendezettebbé tenni akaró helyi
lakos részére. Továbbá szeptember
végén 4 db 8 m3 hulladék gyűjtő
konténer is elhelyezésre került a
Vasvári Pál utca végébe, és az
Új utcán, hogy azokba a környék
lakói a felgyülemlett szemeteiket
térítésmentesen eltudták helyezni.
A közmeghallgatást ősz folyamán,
az országos és helyi járványügyi
szabályok ismeretében tervezi az
önkormányzat.

017. év végén alkotta
meg a település Önkormányzata az Arculati Kézikönyvet és a településképi
rendeletet, mely a településkép védelmével kapcsolatos
helyi szabályozást új alapokra helyezte.
A településképi rendelet megalkotása során - a településképhez
való illeszkedés biztosításának, –
a településszerkezet, táji környezet, településkarakter megőrzésének, – a helyi építészeti örökség
egyedi és területi védelmének,
– a reklámok, reklámhordozók,
cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésével kapcsolatos településképi követelmények
szabályozására van lehetőség.
Összefoglalva ez az a rendelet, amely meghatározza, például
hogy az utcafrontról nézve az
adott ingatlan épület homlokzatának, héjazatának (tetőzetének)
milyen lehet a színe. De ez a
rendelet határozta azt is meg,

2020. október

Elismerés a 20 éves
gazdasági tevékenységért

Bogdány Petrol Kft 20 éves
fennállásának elismeréséül és
a helyi társadalomban betöltött
kiemelkedő gazdasági szerepéért,
a község fejlődéséért és lakosai
életkörülményeinek javításáért a

képviselő-testület a cégvezetése
részére jubileumi díszoklevelet adományozott. Az elismerő
oklevél átadására 2020. március
11-én a testület kihelyezett ülésén a gyár területén került sor.

hogy zárt kerítést nem lehetett
építeni, mindössze un. áttört kerítést, amelynek a kerítés síkjára
merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben nem korlátozott. Az előírás az volt, hogy
amennyiben utcai kerítés készül,
abban az esetben áttört kerítést
kell kialakítani legfeljebb 60 cm
magas lábazattal, maximum 2,5
m-es magassággal.
A fenti rendelkezésnek volt
talán a legnagyobb visszhangja
és ellenérzése a lakosok körében. Azonban a fenti kerítésépítési kötelezés 2020. januárjától
Nyírbogdányban is megszüntetésre került, mivel a magasabb szintű
jogszabály elvette az önkormányzatoktól a kerítésépítés előírásának szabályozását.
Ezért bírság kilátásba helyezése nélkül az utcafronti kerítések felújítása, építése esetén akár
zárttá is lehet tenni a kerítéseket,
nem kell az átláthatóságot még
50% mértékéig sem biztosítani az
épület tulajdonosának.

pülésen. Fontos ezen programok
folytatása, kiszélesítése és megtalálni annak lehetőségét, hogy a
falu közösségeit erősítsük, bevonva ezekbe minden itt lakót.
Az előzőekben felvázolt fejlesztések mellett – az elkövetkezendő
5 év során – kiemelkedően fontos
Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése.
Elengedhetetlennek tartjuk a
társadalmi, illetve a felettes szervekkel történő jó kapcsolat fenntartását.
A GAZDASÁGI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ
FELADATOK

A./ Környezetvédelem
• Virágos Nyírbogdány program
folytatása.
• Közterületeink virágosítása, parkosítás (díszfák ültetése, pihenő
padok kihelyezése).
• Önkormányzat belterületen lévő
közterületeinek folyamatos rendben tartása, parlagfű irtás, általános gyommentesítés.
• Illegális hulladéklerakás felszámolása, megakadályozása.

Tóth Mihály Róbert

Hatályát vesztette
a zárt kerítés
építésének tiltása
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Észrevétlenül
teszik a dolgukat a
közterületi kamerák

Lassan egy éve működik a
településünkön kihelyezett 14 db
közterületi kamera. Amelynek
köszönhetően a rendőrség „csendben” teheti a dolgát, mindössze a
Hivatalt kell írásban megkeresnie
és a kérelemben megjelölt helyszín, időpont alapján megkaphatják az érintett felvételeket. Ezen
felvételek alapján többek közt volt
országos híre, hogy a településünkön történt taxis támadás elkövetőjét 24 órán belül elfogták és az
elé tárt kamera felvételek alapján
beismert minden számára felrótt
cselekményt.
Érezve, a kamerarendszer közbiztonságra tett jótékony hatását
és a rendőrség munkájának kön�nyítését, az önkormányzat vezetése
döntött arról is, hogy a község
főterén (a Polgármesteri Hivatal,
Művelődési Ház, Szabadidőpark

külterületén elhelyezett) 12 db
közterület figyelő kamerarendszer
zavartalan működéséhez szükséges
felújítási, karbantartási munkálatokat végeztetett el a nyári hónapok alatt, melynek köszönhetően
egy teljesen új rendszer, nagyobb
felbontású kamerákkal felügyeli a
főteret és környékét.
A közterületi kamerarendszer
kiépítése tovább folytatódik idén
is, a Gyártelepen 11 kamerából
álló közterület felügyelő rendszer
kerül kiépítésre. A rendszer kiépítését hosszas előkészítés előzte
meg, amely már a kivitelezés
előtti engedélyezés szakaszában
tart. A gyártelep mély fekvése
miatt valamennyi kamera antenna
átjátszót kap, hogy a felvételeket
zavartalanul tudja a Polgármesteri Hivatal rendszer központjába
továbbítani.

B./ Oktatás, művelődés
• Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa
Hungarica pályázati rendszer
fenntartása).
• A települési rendezvények fenntartása, megújítása, bővítése,
hagyományának ápolása a helyi
civil szervezetek bevonásával.
• Ünnepeink színvonalának megtartása, az azon való résztvevők

számának növelése összefogva
az egyházakkal, intézményekkel,
civil szervezetekkel.
• A könyvtári tevékenység bővítése
a lakosság igényeit figyelembe
véve.
C./ Szociális és egészségügyi ellátás
• Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, lehetőség szerinti kibővítése.
• Szociálisan rászorult személyek
támogatása (idős, magányos,
beteg emberek támogatása).
• Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése.
• A Családsegítő szolgálat és a
Védőnői szolgálat fejlesztése.
D./ Közbiztonság
• Jó együttműködés fenntartása a
rendőrséggel (a kiépített térfigyelő kamera rendszer kihasználása,
bővítése).
• Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése, együttműködve
a helyi Polgárőr Egyesülettel.
• Bűnmegelőzési tevékenységek
támogatása.
E./ Civil szervezetek
• A civil szervezetekkel a jó kapcsolat megőrzése.
• Közös rendezvények szervezése,
lebonyolítása.
• A lakosság aktivizálása, bevonása
a település közösségi életébe.
F./ Munkahelyteremtés
• Új vállalkozások elindításának,
letelepedésének elősegítése.

• Meglévő vállalkozások munkájának segítése az önkormányzat
lehetőségei szerint.
G./ Településfejlesztési politika
• Műemlékeink állapotának megőrzése, javítása.
• Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, új szabályozás megalkotása..
• A település jelentős beruházásainak (kerékpárút, Termelői piac)
megóvása, fejlesztése.
H./ Pénzügyi és adópolitika
• Adózási morál javítása, további
a lakosságot és a vállalkozásokat
érintő adók bevezetésének elkerülése.
• Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása.
• Folyamatos pályázati lehetőségek
kihasználása.
• A gazdálkodást nem veszélyeztető saját erős beruházások finanszírozása.
I./ Közszolgáltatás
• Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása
községünkben.
• Átlátható és ellenőrizhető önkormányzati hivatal.
• Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, bővítése
illetve képviselő-testületi ülésre előterjesztések elektronikus
kiküldése.
• A lakosság tájékoztatása, internetes felületeken, a Bogdányi Híradó rendszeres megjelentetése.

J./ Turizmus
• A turizmus önmagában nem lehet
kitörési pont a település életében, mivel Nyírbogdány földrajzi elhelyezkedése nem teszi azt
lehetővé. Azonban a megyeszékhely és a megye nevezetességeinek közelsége a meglévő szálláshelyek kihasználását növelheti,
amely közvetett módon turizmust
is hozhat a településre. A település
látványosságait és kiemelt épített
értékeink bemutatását nagy mértékben szolgálják a 2020. évben
felállításra került községi látványtérképek is.
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI

Nyírbogdány Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel
a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A fejlesztések többsége pályázati finanszírozást igényel, ezért a
pályázati lehetőségeket meg kell
ragadni. A fejlesztések minden
esetben Nyírbogdány község és az
itt élők életminőségének javítását
kell hogy szolgálják! Az elkészült
Gazdasági Terv a közös gondolkodásra, a közös munkára épül,
megvalósítása a településen élők
együttműködése, összefogása nélkül nem valósulhat meg.
Lisovszki Tamás polgármester

Fejlesztés és bővítés alatt a helyi piac
A

helyi termelői piac
és piaccsarnok
2018 őszén került átadásra,
amely modern körülményeket teremt az árusok
és vásárlók számára
egyaránt.

A megépült piaccsarnok korszerű, funkcionális és energetikai
szempontból hatékony létesítmény
lett. Az elmúlt két év alatt nemcsak
a helyiek, de a szomszédos települések részéről is nagyon sokan
keresték fel a gazdag kínálata miatt.

A vásárlók mellett az árusok is
kedvelik a piac
lehetőségeit,
amelyet alátámaszt az is,
hogy az árusító
asztalainak számát 50%-al kellett megemelnie
az önkormányzatnak.
A piac sikerét nemcsak a
modern körülményei okozzák,
hanem
a képviselő-testület működésbeli
támogatása is, mely szerint az árusok díjmentesen használhatják az
árusítóhelyeket a piaccsarnokon
belül. A szolgáltatásainak bővítése
céljából augusztusban 1-1 db hűtőés iroda konténerek kerültek elhelyezésre a piac területén, amely

szintén az árusok vagy a vásárlók
részére térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Az önkormányzat a piac bővítése tárgyában elnyert 200 millió
forint támogatással rendelkezik,
amelynek előkészületei a tervezés
szakaszában van és jövő nyáron
már a kivitelezése is megtörténhet.
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Nyírbogdány község önkormányzat képviselő-testületének gazdasági programja a 2020-2025. időszakra

Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
148/2020. (X.14.) határozatával
fogadta el 2020-2025 időszakra
vonatkozó Gazdasági Programját, melyet Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A
gazdasági program elkészítésének
célja, a képviselő-testület hosszú
távú fejlesztési elképzeléseinek
rögzítése. A Gazdasági Program
a www.nyirbogdany.hu oldalon
teljes terjedelmében olvasható, az
alábbiakban kivonatoltan tájékoztatom Önöket.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek
figyelembevételre:
– a polgármester és a képviselőtestület elképzelései,
– az Önkormányzat működtetésében résztvevők javaslatai, elvárásai, elképzelései,
– a település lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
– az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A jelen gazdasági programban
meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell
a szükséges anyagi eszközöket,
valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a
szokásos, évről évre keletkező
források (állami támogatások),
hanem szükség van – a pályázati
lehetőségek felkutatására, illetve –

az Önkormányzat sajátosságainak
kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő
anyagi források nagyobb mértékű
kihasználására.
A település demográfiai helyzete:
A településen élők száma az
elmúlt 5 évben minimálisan változott. Nemi arányokat megfigyelve
azt látjuk, hogy a nők és a férfiak közel azonos arányban vannak
jelen a településen. Az életkori
megoszlást tekintve az aktív korú
lakosság van nagyobb számban
27,9%, valamint magas a 65 év
felettiek aránya is 9,95%.
1. számú táblázat
2.1. számú táblázat

Munkanélküliségi adatok alakulása
2014-2019. években Nyírbog
dányban a regisztrált munkanélküliek álláskeresők száma, nagyfokú csökkenő tendenciát mutat. Az
elmúlt 6 évben több mint 50%-al
csökkent a regisztrált munkanélküliek száma.
3.2.6. számú táblázat

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálját
vizsgálva megállapítható, hogy
a regisztrált vállalkozások száma kismértékben, de fokozatosan
emelkedik, ezzel szemben a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma csökken.
Általában nem lehet kijelenteni,
hogy a munkanélküliség lenne jellemző a településre, de az átmeneti
munkanélküliek általában alkalmi
munkából élnek, ami rendszerint

mezőgazdasági idénymunka.
CÉLOK

Kiemelt szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, koherens megvalósítására, amelyhez
elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. Fontos feladatunk volt az
előkészítés során feltárni a problémákat, felismerni a szükségleteket,
meghatározni azokat a fejlesztési
irányokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk
községünket.

– Termelői Piac bővítése.
– Gyártelepi csapadékvíz rendszer
kiépítése.
– Munkaerőgép, település karbantartási eszközök beszerzése.
– Községi ravatalozó felújítása.
– Főtér kamerarendszer felújítása.
– Polgármesteri Hivatal felújítása.
– Buszvárók építése.

Cél a község gazdasági erejének
növelése és a helyi gazdasági élet
élénkítése. Gazdaságélénkítése,
Munkahely-teremtés, Az Önkormányzatnak kiemelt célja – melyet
a jövőképében is megfogalmaz –
hogy vonzó befektetési környezetet hozzon létre, javítsa a települési
környezetet, ösztönözze új munkahelyek létesítését. A helyi gazdasági élet szereplői versenyképességének és a vállalkozói szektor eredményeinek növelése érdekében
az Önkormányzat a rendelkezésre
álló erőforrásainak hatékonyabb
kihasználása érdekében az alábbi
célokat tűzi ki:

További pályázatok kihasználásával az alábbi fejlesztések
megvalósítása az elkövetkezendő
időszakban:
– Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések– önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
járdák-felújítása, utak szélesítése, felújítása.
– Az elkövetkezendő időszakban a
Magyar Falu Program keretein
belül kiírásra kerülő minél több
pályázati forrás kihasználása.
– A Nyírbogdányi Szabadidőpark
(úttörőpark) felújítása, játszótéri
eszközökkel történő felszerelése.
– Eszközfejlesztések a belterületi
közterületek karbantartására.
– A falu összképének javítása –
Utcafásítási program.
– Civilszervezetek támogatása.
– Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése.
– Nyírbogdány-Nyírtura kerékpárút megvalósítása.

Az elnyert pályázataink és
önerős beruházások megvalósítása, melynek keretében megvalósításra vár:
– G yártelepi
kamerarendszer
kiépítése.
– Gyártelepi közösségi ház felújítása, korszerűsítése.
– Kéki utca járdájának felújítása.

A beruházások sorában ügyelni kell azonban, hogy a prioritást
élvező elképzelések mellett egy sor
más, fejlesztési projektötlet legyen
az önkormányzat tarsolyában, hogy
a lehetőségek úgy hozzák, akkor
azokkal lehessen dolgozni.
Az elmúlt években több állandó
program honosodott meg a tele-

4.1. Stratégiai célok
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A 800 éves film
halasztott bemutatói
N

yírbogdány Község
Képviselő-testülete még
2019. év elején döntött arról,
hogy a monográfia kötet
mellé a település 800. jubileumi évét összefoglaló egész
estés film is készüljön.

Bogdányi Ferenc és alkotó társai elkészítették „Rétkőz bölcsőjében” címmel a megrendelt filmet,
melynek eredeti díszbemutatójára
2020. március végén került volna
sor két előadással az általános
iskola tornatermében. A vetítést
egy un. utazó mozit működtető
cég közreműködésével, 8 méter
széles és 3 méter magas vászon és
egy igazi mozihanghatást biztosító hangrendszeren keresztül szerette volna biztosítani az önkormányzat. Sajnos a COVID vírus
első hulláma miatt elhalasztásra
került a tervezett bemutató.
A film készítői és az önkormányzat vezetősége úgy határozott, hogy a filmet mindenképp egy nagyközönség előtti
moziélményt nyújtó technika
kíséretében szeretné bemutatni,
ezért az elmaradt márciusi időpont helyett augusztus 15-én
mutatta be a filmet, egy szabadtéri rendezvény keretében. A II.
Szabadtéri Piknik nagyszínpadán
a besötétedést követően minden
adott volt a moziélményhez, azonban a vártnál kevesebben jöttek el

a filmnézésre.
A jelenlévő nézők egy mozgó
korlenyomatot kaphattak arról,
hogy kik vagyunk mi, ma élő
nyírbogdányiak és mit jelent
nekünk az elmúlt 800 év. A 65
perces filmben megszólalt több
mint 25 közismert személy érdekes történeteikkel, mind ezt sok
zenével és szépen fényképezett
település képekkel.
A film bemutatójáról távozók
nagyon jó véleménnyel voltak a
filmről és mindenki a film otthoni újra nézésének lehetőségéről
érdeklődött.
Az önkormányzat vezetősége a film készítőivel egyeztetve
továbbra is azt szeretné, ha a film
mozi körülmények között újra,
a lehető legnagyobb létszámú
közönség előtt kerülne levetítésre,
mert a filmnek az igazi hatása
nagyvásznon érvényesül. Bizakodóak vagyunk és reméljük, a jövő
év elején a járványhelyzet lecsillapodik és lehetőség lesz a nagyközönség számára újra levetíteni
a filmet, megmosolyogni és megkönnyezni a filmben szereplőket.
Amennyiben a helyzet nem teszi
lehetővé a film nagy közönség
előtti vetítését, úgy megkeressük a
módját annak, hogy az érdeklődők
megtekinthessék a filmet, akár az
interneten, akár valamilyen más
adathordozóra sokszorosítva.

KÖZMEGHALLGATÁS

Időpontja: 2020. november 12-ei (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Helyi Termelői Piac (Nyírbogdány, Kéki u. 26/a)
félig nyitott piaccsarnok része

Tervezett napirend:
1. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről.
2. Beszámoló a Rendőrség tevékenységéről.
3. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, fejlődéséről, pályázatokról.
4. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések.
Mivel a cikk írásakor hatályban lévő jogszabályok nem adnak
mentességet az önkormányzatok

részére a közmeghallgatás elhalasztására, ezért Nyírbogdányban
is a fentiek szerint kerül összehívásra, ahová minden érdeklődőt saját felelősségére hívunk és
várunk. Kérjük, hogy a résztvevők
a késő esti időpontra, valamint a
félig nyitott helyszínre tekintettel
rétegesen, melegen öltözzenek fel,
a kötelező maszkviselés szabályai
mellett.
Lisovszki Tamás
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs

A

Magyar Falu Program
2020. évi pályázatán a
község önkormányzata közel
10 millió forintos támogatást nyert többek között egy
rakodó munkagép és egy
fűnyírótraktor beszerzésére.

A rakodó munkagép olyan tartozékokkal is felszerelésre kerül,
mint árokásó adapter, négy funkciós lapát és raklapvilla. A munkagépekkel az önkormányzat
szeretne a

településen fejlődést elérni,
ezen belül is a szép, rendezett, igényes közterületeket
fenntartani és továbbiakat
kialakítani. A támogatással a
beszerezni kívánt gépek
és eszközök, a jelenlegi
önkormányzati géppark bővítését és
megújítását is
jelentik.

Csapadékvíz-elvezető rendszer épül a gyártelepen
Nyírbogdány Község Önkormányzata 402.330.019-Ft összegben támogatást nyert a Gyártelep
településrész csapadékvíz-elve
zető rendszer kiépítésére benyújtott pályázatára.
A projekt célkitűzése, hogy a
település gyártelepi területeinek
belvízmentesítése teljes mértékben biztosított legyen. A magas
talajvízállással jellemezhető településrészen, korábban még nem
volt megtervezve összefüggő
csapadékvíz elvezető hálózat.
Ennek megvalósítását tűzte ki

Tájékoztató a közmeghallgatás időpontjáról
és a megszokottól eltérő helyszínéről

Tájékoztatjuk Nyírbogdány Község Lakosságát, hogy az önkormányzat képviselő-testülete idén is eleget tesz a jogszabályban meghatározott kötelezettségének, azonban a vírusveszély elleni fokozott
védekezésre tekintettel 2020. évben a hagyományos közmeghallgatás
nem zárt térben a Művelődési Házban kerül megtartásra, hanem a
félig nyitott piaccsarnokban. A gyártelep településrészen idén, a félig
nyitott helység hiánya miatt nem kerül sor külön közmeghallgatásra.
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A sikeres pályázat
eredménye: munkagép
és fűnyírótraktor
Bogdányi Hiradó

célul a település Önkormányzata, melyet jelen támogatásból a
burkolt árkoknál a burkolat megújítását, valamint a csapadékvíz
-elvezetéssel nem rendelkező
területek csatornázását kívánják
megvalósítani.
Az érinett utcák, Domb köz,
Ady Endre utca és köz, Gyár utca,
Gyártelep utca, Nyárfa utca, Váci
Mihály utca és a Vasút utca.
A kivitelezés jövőre kezdődhet, jelenleg a tervezés és az
engedélyezés előkészítése van
folyamatban.

Tanévinditó támogatás 265 tanuló részére

A

képviselő-testület, a gyermeket
nevelő családok anyagi terheinek
enyhítése érdekében idén már második alkalommal nyújtott „tanévindító”
helyi támogatást minden iskoláskorú
és 24. életévüket be nem töltött tanulók
részére.

Ezen támogatás igyekszik azon szülők részére emelt összeget biztosítani, akik jövedelmük
vagy egyéb körülményeik miatt nem részesülnek rendszeres segélyezésben.
Ezért az önkormányzat a támogatás mértékét, azoknak akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek: 5.000 Ft/

gyermek, másoknak pedig: 7.000 Ft/gyermek
állapította meg.
A vásárlási utalványok kiosztása szeptember 21–25. között történt meg, 265 tanuló
részére, melyek támogatására az önkormányzat
1.695.000 Ft-ot biztosított saját költségvetéséből.

16 Bogdányi Hiradó
2020. október

Bogdányi Hiradó

Önkormányzati hírek

Közéleti hírek

2020. október

Értékes és tartalmas
könyv Nyírbogdányról

Készül településünk új rendezési terve, melyhez kérjük
a lakosság véleményét, ötleteit és észrevételeit
Nyírbogdány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
95/2020. (VII. 13.) határozatával
döntött a 2009. évtől hatályban
lévő községi településrendezési
terv és helyi építési szabályzat
teljes körű felülvizsgálatáról. A
felülvizsgálat célja egy új, a mai
települési és lakossági elvárásoknak megfelelő építésügyi szabályok megalkotása.
Az előkészítés során fel kell

mérni a hatályos Településrendezési terv kritikáit és az új vele szemben támasztott igényeket. Fontos
szempont, hogy az önkormányzat,
a település lakói és a tervezők
szorosan együttműködve, együtt
tervezve, közösen készítsék el a
településrendezési tervet. Igények
a lakosság részéről is jelentkeztek,
és a tervezés folyamán jelentkezhetnek. A tervezés során a végső
cél minden esetben a települési

környezet minőségének és a települési lakosság életminőségének
javítása legyen. Ez az időszak az
egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak igen nagy felelőssége
és sok feladata van abban, hogy a
tervet a település lakói magukénak
érezzék, valóban úgy gondolják,
hogy a terv értük van, és az ő
céljaikat tükrözi. Szeretnénk, ha a
település jövőbeni fejlesztéseinek
meglapozásában Önök is szerepet

Megváltozik a „Karácsonyi
Utalvány” kiosztás rendje

Tájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy 2020.
évben is kiosztásra kerül a helyi
háztartások részére a Karácsonyi
Utalvány, amelyet Nyírbogdány
Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan

N

agy sikerrel mutatták be
„A 800 éves Nyírbog
dány” c. 436 oldalas kötetet
2019. december 15-én a
könyv szerzői és az önkormányzat képviselői a Művelődési Ház nagytermében. A
könyvbemutató alkalmával
rég nem látott közönség tisztelte meg a szerzőket.
A könyvbemutatón hangzott el
Dr. Reszler Gábor nyugalmazott
főiskolai tanár színvonalas előadása
a könyvről és a szerzőkről, melyet
az alábbiak szerint tesszük közzé:
A bemutatandó kötet három fejezetből áll. Az első, Évsorok címet
viselő részben nyolc tanulmány
olvasható, a Múlttükör fejezetben
pedig kilenc kapott helyet. A tanulmányok szerzői a régészet, a földrajz- és történettudomány, a nyelvészet és a néprajz kiváló szakértői. A
tudományágakhoz illő alapossággal
és módszerességgel tárták fel egyegy történeti kor nyírbogdányi változásait, gyűjtötték össze a természetföldrajzi adottságokat, a településföldrajzi jellemzőket, a helyneveket
és a hajdan volt népszokásokat. A
harmadik fejezet az Emlékőrzés
címet kapta, és abban megtalálják
az érdeklődők a nyírbogdányiak
által tisztelt és megbecsült díszpolgárok, a Nyírbogdány községért
díjban részesültek rövid méltatását

éppen úgy, ahogyan a közelmúlt
néhány eseményének krónikáját is.
Az első fejezet nyitó tanulmányát
L. Nagy Márta, a nyíregyházi Jósa
András Múzeum régésze írta. Az
őskori kezdetektől, az első élelemtermelő közösségek helyi megjelenésétől a népvándorlás korának
végéig tekintette át a nyírbogdányi
határban előkerült tárgyi emlékeket.
A bronzkori cserépedények mellett nagy kulturális értéket képviselnek a készítőik, használóik által
elrejtett fémtárgyak, többek között
bronz sarlók, balták, karperecek,
nyers öntvények, vagy a későbbi
vaskorból fennmaradt szkíta és kelta edénytöredékek. Németh Péter
nyugalmazott megyei múzeumigazgató segítségével már a középkori
falu történetébe pillanthatunk be. A
bevezető sorok éppen arról az 1219ben írásba foglalt birtokmegosztási
okiratról szólnak, amelyben elsőként
őrződött meg Nyírbogdány neve.
A tanulmány nyitó, a „lóbolond”
Bogdányiakra utaló fejezetcíme első
olvasásra talán szokatlannak tűnhet,
de ha a középkori viszonyokat alaposan megismerjük, akkor láthatjuk,
szó sincs itt lenézésről vagy gúnyolódásról. Akkoriban a földesurak
vagyonának legértékesebb részét
éppen a lóállomány tette ki, amelyet
szükség esetén könnyű volt pénzzé
tenni. A magukat kisemmizettnek
vélő, sértett örökösök is gyakorta
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a ménesek elbirtoklásával kívántak gyors elégtételt venni anyagi
sérelmeikért. A falu birtokosai a
vármegye szolgálatában igyekeztek
érdemeket és pozíciókat szerezni,
ha ez nem is ment mindig könnyen,
súrlódások nélkül. Németh Péter
tanulmánya függelékében áttekintést ad a Bogdányi család néhány
jeles tagjáról, illetve Nyírbogdány
község határába beolvadt egykori
Hene és Szolnok falvak fennmaradt
okleveles adatairól.
Takács Péter, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára
nagy ívű dolgozatában a település
1540 és 1848 közötti történetét tárta
fel. Bogdány még a mohácsi csatavesztés utáni zűrzavaros időkben
sem tartozott a legrosszabb helyzetű falvak közé elsősorban földrajzi
fekvésének köszönhetően. Az ide
érkezett vándor az egyutcás falun
áthaladva a hármas útkereszteződésnél nem változtatva irányt folytathatta útját Nyírtura, Nagykálló,
Debrecen felé. A Nyírség és a Rétköz találkozásában fekvő térséget
gyakran a víz uralta, az elzártság
pedig az önellátás sajátos módját
teremtette meg. Ezek a körülmények hatottak a gazdálkodásra, a
határhasználat módjára, a lakóházak
és melléképületek milyenségére.
A termelő életmód mellett divatozott a gyűjtögetés, a halászat, a
vadfogás és a madarászat, amely

foglalatosságok megszabták az itt
éltek táplálkozási szokásait. Takács
Péter részletesen taglalta azokat a
vallási konfliktusokat is, melyek a
reformáció, illetve ellenreformáció
nekifeszüléseiből adódtak. Azt is
megtudhatják az olvasók, hogy a
18. századi Bogdányban milyen
szerepet játszottak a helybéli zsidók, valamint hogyan alakult a faluban élők lélekszáma a 16. század
közepétől a 19. század derekáig. A
mezővárosi rangot kiérdemelt település korabeli arculatát, épületeit és
tulajdonosaik vagyoni állapotát is
alaposan bemutatja a tanulmány.
A mintegy 1400 lelkes
Nyírbogdányba érkezett meg 1848
tavaszán a pesti forradalom híre. Az
áprilisi törvények kihirdetése után
helyben megkezdődött a nemzetőrök toborzása, egy nemzetőr század kiállítása. Ezeket az eseményeket és a folytatást már Bene János
címzetes múzeumigazgató értekezéséből követhetjük nyomon, aki
egészen 1920-ig, a román csapatok
kivonulásáig tekintette át a község
történetét. A nemzetőrök kiállítása
után a honvédtoborzás kezdődött,
amelyből ugyancsak derekasan
kivették részüket a bogdányiak. A
szabadságharc bukása után a hazafiságnak és áldozatvállalásnak szép
példáját adták a lakosok 1857-ben,
amikor a Magyar Tudós Társaság
pesti palotájának építéséhez gyűjtést

„5000 Ft értékű
Élelmiszer Utalvány”
formájában biztosítja.
Azonban az utalványok
KIOSZTÁSA MEGVÁLTOZIK:
Az idei járványidőszak miatt az
egész települést érintően egyetlen
egy helyszínen kerül sor, 2020.

december 5-i szombati napon
13.00–16.00 óra között a Helyi
Piac (Kéki u. 26/a) félig nyitott
Piaccsarnokában.
Átvételhez szükséges dokumentumok:
– Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.
– Háztarásonként egy személyt várunk, aki saját és
mások egészsége érdekében
védő öltözetben (kesztyű,
szájmaszk vagy kendővel
eltakart arccal) és saját
íróeszközzel (tollal), lakcímkártyával igazolhatja magát
és veheti át az utalványt.

Az Élelmiszer utalvány háztartásonként 1 főnek adható:
– Aki 2020. szeptember 30-ai
állapot szerint,
– Nyírbogdány településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott
is tartózkodik.

vállalnának véleményükkel, ötleteikkel. Ezért kérjük, hogy az újságban elhelyezett kérdőívet kitöltve
juttassák vissza a Polgármesteri
Hivatalba az épület előtti postaládába behelyezve, vagy elektronikus úton az onkormanyzat@
nyirbogdany.hu email címre.
Válaszaikra számítunk, előre is
köszönjük!
Lisovszki Tamás
polgármester

(kedd) hivatali munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal ideiglenesen kijelölt „Ügyfélablakán”
(főbejárat melletti első ablak)
vehetik át az utalványokat a fenti
feltételek igazolása után.
Azok, akik külön háztartás
tényét igazolni nem tudják, azok
részére külön kérelemre mérlegelés alapján kerül majd később
megállapításra és átadásra az
utalvány.
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Akik nem
tudják a fenti időpontban
átvenni a háztartásukat megillető utalványt, ők
2020. december
7. (hétfő) – 2020.
december 22-ig

November végére 4 db új buszvárót
építtet az önkormányzat
A

képviselő-testület
szeptemberi határozata alapján a kivitelezővel aláírásra került 4db
új buszváró építésére
vonatkozó szerződés. A
megrendelés alapján a
vállalkozónak a községben 2020. november 30-ig
a már meglévő buszvárókkal megegyező fedett
fa buszmegállókat kell
építenie.
Az új buszvárók helyszínei:
– Kéki u. 21. előtti megállóhelyen.

– Kéki u. 24. előtti megállóhelyen.
– G yártelep
Vasútállomás
elágazás megállóhelyen.
– Dózsa György utca megállóhelyen.
Az új buszvárók építése mellett döntés született a Szabadság
utca végében található vasszerkezetű buszváró felújításáról is,
melyet lemeztetővel és körben
fa lambéria építőanyagokkal az
önkormányzat saját eszközeivel állított helyre.
Lisovszki Tamás
polgármester
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BESZÁMOLÓ a Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásáról
Tisztelt Nyírbogdányiak!
A Képviselő-testület 2020. évi
Munkatervében meghatározottak
szerint az önkormányzat működésével összefüggő eseményekről, fejlesztésekről tájékoztatom
Önöket a 2020. június 30-áig
bekövetkezett minden gazdálkodásunkat érintő eseményről,
tényről.
Nyírbogdány Község Önkormányzat
képviselő-testülete
2/2020. (I.22.) számú határozatban 470.914.875 Ft bevételi és
470.914.875 Ft kiadási főösszeggel elfogadta a 2020. évi költségvetését.
Az Önkormányzat 2020. I. félévében összesen 137.242.320 Ft
kiadás és 368.692.218 Ft bevételt
teljesített.
A kiadások túlnyomó részét
a törvény szerinti illetmények,
munkabérek és a munkaadót terhelő járulékok, amely együttes
összege 68.924.682 Ft, ez tartalmazza az Önkormányzati és a
Polgármesteri Hivatal valamint a
közfoglalkoztatottak munkabérét.
A tervezett költségvetés alapján a
dologi kiadásokból 29.346.206
Ft, a felújítási kiadásokból pedig
30.110.829 Ft összegben került
teljesítésre.
A bevétel nagy részét a 2019.
évi költségvetési maradvány
259.285.807 Ft képezi, emellett a működési célú támogatások államháztartáson belülről
az eredeti előirányzat 58.96%-át
képezi, azaz 61.191.713 Ft. Az
önkormányzat által beszedésre
kerülő helyi iparűzési adó a költségvetésben elfogadott bevételi
előirányzat 43,25%-ban teljesítette (43.246.930 Ft).

N

2020. februárjában kifizetésre került a VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázat keretén
belül megvalósuló külterületi
utak felújításának végszámlája
(28.524.206 Ft) is, amely a település úthálózatának javulásához
nagy részben hozzájárult.
Márciusban az új koronavírus megjelenése miatt a kormány
40/2020. (III. 11.) kormányrendeletében foglaltak szerint elrendelte a vírushelyzetet. A kihirdetést
követően az önkormányzat több
mint 3000 db egyszer és többször használatos szájmaszkot,
valamint tisztítószereket vásárolt
2.739.598 Ft értékben. A vásárolt
szájmaszkok az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói közreműködésével minden háztartás számára kiosztásra
kerültek.
A húsvéti ünnep közeledtével
képviselő-testületi döntés alapján
4.711.640 Ft értékben Edenred
meleg étkezési utalványokat
vásárolt az önkormányzat, amelyek a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosok között
került kiosztásra, háztartásonként
5.000 Ft összegben.
A 7/2020. (I. 22.) határozat
értelmében 2020. áprilisában
elbontásra került a Nyírbogdány
Fő utca 18. szám alatti 407 hrsz-ú
belterületi (Bakó-féle) ingatlan.
A bontás összköltsége a közüzemi órák leszerelésével együttesen
1.666.009 Ft-ba került.
A kialakult vírushelyzet következtében megalakult a Járvány
Elleni Védekezési Alap (JEVA),
amely finanszírozását a Kormány
a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján

az önkormányzatot megillető
elvont gépjármű adó bevételből
oldotta meg. A módosítás azt
eredményezte, hogy az elfogadott
2020. évi költségvetésben csökkenteni kellett a gépjármű adó
bevételi előirányzatot (7.500.000
Ft), amely csökkentése a tartalék
terhére történt.
2020. I félévében az önkormányzat 5.173.161 Ft gépjármű
adót szedett be, amelynek 60%át (3.103.897 Ft) tovább utalta a
Magyar Államkincstár részére,
illetve 40%-át a (2.069.264 Ft)
JEVA számára.
Az elmúlt évek településszintű virágosítási hagyományait és
módját folytatva a közterületek
rendben tartásának és rendezett
képének megtartásának érdekében az önkormányzat közel
923.000 Ft értékben nyári virágokat vásárolt.
2020. májusában a Magyar
Államkincstártól érkezett értesítő levélben közölte az önkormányzattal, hogy Nyírbogdány
402.330.0149 Ft-ot nyert Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések megvalósítására TOP-2.1.3-16-SB2-201900011 kódszámmal. Továbbá
200.000.000 Ft-ot „Helyi gazdaság fejlesztés Nyírbogdányban
„elnevezésű TOP-1-.1.3-15-SB12019-00047 kódszámú pályázat
keretein belül, amelyet a képviselő-testületi döntések alapján a
korábban átadott helyi termelői
piac korszerűsítésére fordít az
önkormányzat.
A nyert Európai Uniós támogatások pénzügyi teljesítése a II.
félévre várható.
A 275/2020. (VI. 12.) Korm.

rendelete alapján a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásban részesültek. Nyírbogdány
Községben 1 fő védőnő részesült
ebben a támogatásban, amelyet
az állam bruttó módon finanszírozott az önkormányzat számára
(br.: 500.000 Ft + 87.500 Ft munkáltatót terhelő járulékok)
A község főterén (a Polgármesteri Hivatal, Művelődési
Ház, Szabadidőpark külterületén elhelyezett) 12 db közterület
figyelő kamerarendszer zavartalan működéséhez szükséges felújítási, karbantartási munkálatok
elvégzésével megbízta a Biztonság Építő Kft. -t, amelynek bruttó
értéke 802.424 Ft.
A TOP-1.1.3-15-SB1-201600029 kódszámú „Helyi termelői piac kialakítás” elnevezésű
pályázat keretein belül 1 db targonca, valamint hűtő és irodakonténerek beszerzését szavazta meg a képviselő-testület. A
targonca bruttó 6.731.000 Ft, a
hűtő és irodakonténerek bruttó
7.213.600 Ft vételi áron kerültek
megrendelésre a legkedvezőbb
ajánlatot nyújtó forgalmazóknál.
A költségvetési rendeletben
elfogadottak szerint elkezdődött
a Vasvári Pál utcai ravatalozó
épületének felújítási munkálatai
a nyertes ajánlattevő kiválasztását követően. A Konzol Plusz
Kft. bruttó 24.171.216 Ft vállalta
el a felújítási munkálatok kivitelezését.
Lisovszki Tamás polgármester

10.000 Ft/hó ösztöndíj lehetőség
felsőoktatási tanulók részére

yírbogdány Község
Önkormányzata,
a
helyi felsőoktatási hallgatók, és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak
támogatása céljából meg-

hirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
lehetőségét. Az ösztöndíjjal
akár havi 10.000 Ft-ot is
kaphat a tanuló, 10 hónapon
keresztül!
A pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó

jelenleg passzív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik,
illetve tanulmányait befejezi a 2020/2021-es tanév
második félévének végén,
vagy utolsó éves középiskolai tanuló aki felsőfokú
tanulmányokat szeretne
folytatni.

A pályázatok benyújtásának
határideje:
2020. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az önkormányzat honlapján www.
nyirbogdany.hu vagy a www.emet.gov.hu oldalon
a Bursa 2021 címszó alatt olvasható.
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szerveztek. Ennek az eseménynek
emléktábláját 2017-ben avatták fel
a művelődési ház falán. Bár a közigazgatás átszervezésével az 1880as években Bogdány elveszítette
mezővárosi rangját és nagyközség
lett, de a megyei járások egyikének
névadója maradt. A folyószabályozási, belvíz lecsapolási munkálatok
alaposan átformálták a település
határát, jelentősen megnőtt a szántóföld mérete. A birtokok aprózódása, a megélhetési nehézségek
súlyosbodása miatt a községben is
felütötte fejét az agrárszocialista
mozgalom. Csak lassan változott
a mezőgazdaság termékszerkezete, kis mértékben nőtt a dohány-,
illetve a demecseri káposztagyár
megépítése után a káposztatermesztésre használt terület. A világháború
kitörését követően a helybeli katonakötelesek is bevonultak, és a falu
meghozta a maga véráldozatát. Az
otthon maradottak előbb az élelmiszerhiánnyal, ellátási gondokkal,
majd a forradalmak és a román
megszállás okozta nehézségekkel
találták magukat szemben.
A következő tanulmány szerzője, Gottfried Barna főlevéltáros
a két világháború közötti időszak
nyírbogdányi vonatkozásait tekintette át. Elsősorban a népszámlásokra és a statisztikai adatgyűjtésekre támaszkodhatott, mert az
érintett évtizedekből alig maradt
fenn levéltári forrás. A dolgozatból tájékozódhatunk a lélekszám
további gyarapodásáról, a lakosság
vallásfelekezetek szerinti megoszlásáról és a lakóházak legfontosabb jellemzőiről. A két világháború közötti időszak nyírbogdányi
társadalmának jelentékeny részét
tette ki a helyben élő zsidóság.
Ennek a rétegnek a mindennapjairól, jogfosztásuk következményeiről Tóth Sándor nyugalmazott
ezredes, helytörténész tollából
született tanulmány. A szerző a
nyírbogdányi születésű neves személyiségek közül többek között
méltatta Alapy Henrik pályafutását,
aki orvosi diplomája megszerzése után a budapesti Zsidókórház
sebészeti osztályán kezdte hivatását gyakorolni, és tudományos
kutatásai mellett sakkfeladványok
szerzőjeként is nevet, ismertséget
szerzett magának. A tanulmány
a nyírbogdányi zsidóság gettóba
hurcolásának, majd halálgyárakba szállításának drámai leírásával
zárul. Kitért a szerző arra is, hogy
a zsidóellenes gyűlöletkeltés nem
mindenkiből irtotta ki az embertársak iránti szeretetet. A Gyúreskó
család példaadóan, életének kockáztatásával bújtatta az olajfinomító zsidó gyártulajdonosát, aki így
megmenekült.

A
második
világháború
nyírbogdányi hőseiről és áldozatairól már Láczay Magdolna habilitált főiskolai tanár tanulmányából
tudhatunk meg részleteket. Nyomon követhetjük az újrakezdés
nehézségeit, a földosztás következményeit, a politikai csatározások
helyi eseményeit, a közigazgatás
átszervezését, a pártállami rendszer kiépülését és a kollektivizálást.
A település lélekszáma 1960-ban
meghaladta a 3 ezret, azt követően
azonban sajnálatosan folyamatosan
csökkent a népesség. A Kádár-rendszer évtizedeiben megindult megyei
iparosítástól a község vezetése és
a térség országgyűlési képviselője
Nyírbogdány gazdasági, közlekedési megújulását remélte. A törekvések nyomán 1968-ban megépült az
új vasútállomás, a hetvenes években elkészült a bölcsőde, benzinkút
és cipőgyár. A változások ellenére a
község népességmegtartó ereje nem
nőtt kellő mértékben, a falu fiatalsága továbbra sem helyben találta
meg boldogulását.
A rendszerváltozás utáni három
évtized krónikáját jómagam készítettem el. Önkormányzati ciklusról
ciklusra haladva igyekeztem összefoglalni a legfontosabb fejlesztési
célokat, a népességmegtartó erőt
szolgáló törekvéseket és az elért
eredményeket. Tanulmányom második részében azt foglaltam össze,
milyen helyet foglal el a 21. század
elején Nyírbogdány a kistérségben,
milyen gazdaság- és infrastruktúrafejlesztés valósult meg, és ezek
a változások hogyan hatottak az itt
élők mindennapjaira.
A frissen megjelent könyv második fejezetét Kormány Gyula, a
Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára természetföldrajzi jellemzőkről szóló tanulmánya
nyitja. A szerző bemutatja a térség felszínének fejlődéstörténetét,
a nyírbogdányi határ felszíni formáit, talajtípusait. Olvashatunk az
éghajlatról, a vízrajzi jellemzőkről,
a belvízelvezető csatornahálózatról.
A dolgozat a nyírbogdányi határ
természetes növényzetének és állatvilágának tömör összefoglalásával
zárul. Ugyancsak Kormány Gyula
jegyzi a település- és gazdaságföldrajzi jellemzőket áttekintő tanulmányt. Bepillantást nyerhetnek az
érdeklődők a településszerkezet, az
utcahálózat 20. század közepétől
végbement változásaiba, a lakásellátottság alakulásába. Ezeken a
mozzanatokon kívül a helyi gazdálkodás fejlődésének számos részletét
sorakoztatja fel a szerző. A helyi
iparról szóló befejező rész átvezet bennünket a következő tanulmányhoz, amelyet Kormány Gyula
és Láczay Magdolna szerzőpáros

készített el. Ez a dolgozat a gyártelepítő és községfejlesztő kőolajfeldolgozás évtizedeiről szól. Arról
a folyamatról, amelyik a településszerkezetre is hatást gyakorolt,
hiszen a község régi magja mellett
létrejött a Gyártelep, ahol a városias
lét feltételei teremtődtek meg.
A kötetben tovább lapozva
Mező András Nyírbogdány történeti földrajzi neveit összefoglaló
tanulmányához érkezünk. Ez az
írás ötven évvel ezelőtt, a település 750. évfordulója alkalmából kiadott kötetben jelent meg
először, ismételt közzétételével A
800 éves Nyírbogdány szerkesztői a Nyírbogdányban nevelkedett
neves nyelvész, történész emléke
előtt kívántak tisztelegni 80. születésnapja alkalmából. A tanulmány
keletkezése óta született nyelvészeti eredményeket, a helynevek
utóbbi évtizedekben bekövetkezett
változásait Révay Valéria egyetemi docens foglalta össze. Tanulmánya mintegy folytatása Mező
Andrásénak, mivel csak azokat a
bel- és külterületi neveket mutatja be, amelyeket a község lakói
ma is használnak, vagy legalább
ismerik őket, emlékeznek rájuk.
Nyírbogdány szülötte és díszpolgára, Ilyés Gábor a kötet következő szerzője, aki a helyi egyházak
történetét foglalta össze képekkel
gazdagon illusztrált tanulmányában. A római katolikus egyház
története mellett olvashatunk a
nyírbogdányi görögkatolikus egyházról, a református gyülekezetről
és a Hetednapi Adventista Egyház nyírbogdányi gyülekezetről.
A nyírbogdányi református templom építéstörténetét Juan Cabello
kubai születésű régész és Németh
Péter szerzőpáros foglalta össze. A
következő tanulmány már a közoktatás helyi múltjába kalauzolja
el az olvasót. Sallai József tanár
úr, aki egyúttal a kötet egyik szerkesztője is, a 18. század végétől
vette sorra a bogdányi iskolatörténet eseményeit, a tananyagok

változásait, a helyben hivatásukat
gyakorolt tanítók, tanárok tudásátadó törekvéseit. Az arányos szerkezetű tanulmányból kibomlik az
egyházi iskolák majd a nyolcosztályos általános iskolák története és
a helyi oktatás jelenének változatos világa. A szerző vizsgálódását
kiterjesztette az óvodai nevelésre,
a legkisebb nyírbogdányiakat iskolakezdésre felkészítő intézmények
történetére. „Őrizzük emlékeinket…” Nyírbogdány régi népélete című fejezetzáró tanulmány
Bodnár Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu néprajzosának munkája. Az
általános néprajzi jellemzők után a
szerző sorra vette a népi építészet
technikai megoldásait, a gazdasági
épületeket, valamint a lakóházak
berendezéseit. A tanulmányból
megtudhatjuk azt is, hogy a vászon
szőttesek végigkísérték a bogdányi
ember életét a bölcsőtől a sírig. Az
1960-as, 70-es években kibontakozott életmódváltás ugyan gyorsan
kiszorította a mindennapokból a
régi használati tárgyakat, de szerencsére lelkes gyűjtők azokból sokat
megmentettek, és ezek a néprajzi
tárgyi emlékek a Bogdányi Tájházban helyben megtekinthetők. A
2006-ban megnyitott tájház gyűjteményének bemutatásával zárul
Bodnár Zsuzsanna tanulmánya.
A kötet harmadik fejezetét a település modern kori történelmének
legsötétebb napját felidéző írás
nyitja. Nyáron volt éppen tíz esztendeje, hogy Nyírbogdányra tornádó
méretű vihar csapott le óriási károkat okozva. A drámai események
bemutatása mellett szerencsére a
krónikába bekerülhettek a település
hírnevét öregbítő nemzeti vágtákról
és a község virágos arculatának
elismeréséről szóló beszámolók.
Ebben a fejezetben olvashatunk
azokról, akik példásan sokat tettek
a település fejlődéséért, és fáradozásukat az önkormányzat díszpolgári cím, illetve Nyírbogdány
Községért díj adományozásával
ismerte el. De helyet kaptak az
összeállításban az együvé tartozást
erősítő szimbólumok, így a községi címer leírása és Nyírbogdány
hivatalos dala. 13 oldalnyi színes
képmelléklet zárja a most bemutatott könyvet, melyet jó szívvel
ajánlok minden nyírbogdányi lakos
és Nyírbogdányhoz kötődő figyelmébe. Erősítse lakóhelyhez ragaszkodásukat és elődeik iránt érzett
tiszteletüket.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, azonban a Helyi
Piacon illetve a Polgármesteri Hivatalban 2.000,-Ft áron még beszerezhető, amely nagyszerű ajándék is
lehet a családtagok vagy kedves
ismerősök számára.
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A hideg időre beindulnak a trükkös faárusok

B

eindult a fűtési szezon,
így megjelenhetnek a
trükkös faárusok. Minden
évben több tucatnyi embert
tévesztenek meg a tűzifával
házalók. Trükkök tömegével
verik át a megrendelőket a
„tűzifás csalók”.

Az elkövetők módszerei jellemzően a következők:
• A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű
portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban.
• Csak telefonszámot adnak meg a
hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában helyszínre
szállítással vállalják.
• A jármű platóján még tíz mázsa a
tüzelő, az udvaron leborítva már
csak ennek a fele. A laikus vevő
még csak becsülni sem tudja,
hogy valóban annyi fát kapott-e,
amennyit megrendelt.
• A vásárlás során – ha nagyobb
címletű bankjegyből kell visszaadni – megfigyelhetik, hol tartja
a gyanútlan házigazda a pénzét. Később a sértett figyelmét
elterelve (egy pohár vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek)
megszabadítják a megtakarított
készpénzétől.
Mire figyeljünk még fa vásárlás
esetén?
Amikor tűzifát veszünk, egyik
legjellemzőbb mértékegység a
köbméter, a másik a mázsa.
Ha mázsára veszünk tűzifát,
akkor érdemes megnézni, mennyire

friss a vágás, mivel a frissen vágott
fa egyrészről rosszabb hatásfokkal
ég, mivel a hőenergia egy része a
fa száradására megy el.
Másrészről rengeteg vizet is
veszünk, tehát miután kiszárad a
fa, akkor jönnek rá sokan, hogy
egy csomó pénzt kifizettek feleslegesen a vízért. Így már nem is
olyan olcsó az így vásárolt tűzifa.
Az erdei köbméter számítása:
Az erdei köbméter nem egyezik
meg a hagyományos matematikai
1x1x1-es köbméterrel, mivel a fa
metszetéből adódóan (ami ugye
körszerű) keletkeznek úgynevezett
kitöltetlen részek a köbméterben.
Ennek a kitöltetlenségi tényezőnek köszönhetően meg kell, hogy
növeljük az értéket 0,7-el. Ez az
érték hosszú évek tapasztalatai

alapján és különböző számítási
módszereken alapul, és ezt az értéket hivatalosan is elfogadottnak
tekintik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a farönköket 1 m hosszúra
vágják a kitermelés során és 1,7 m
(egész pontosan 1,68 m, de a kerekítése elfogadott hivatalosan) magasan úgynevezett sarangba rakják
össze. Ilyenkor már csak a sarang
hosszát kell lemérni és már meg is
kapjuk, hogy hány erdei köbméter a
vásárolt fa mennyiségünk.
Ugyanakkor a hasogatott fát
nem erdei köbméterben szokás
elszámolni, hanem legtöbbször
mázsában, vagy kalodában, esetleg
zsákolva lehet hozzájutni.
Vásárlás előtt mindenképpen
legyünk tisztában a mértékegységekkel. Ezen kívül nagyon sok

múlik a fafajon, a nedvességtartalmon, hogy rönkfa-e vagy hasogatott tűzifa.
A legnehezebben meghatározható mennyiség az ömlesztett tűzifa.
Ebben az esetben legtöbbször csak
mázsára tudunk vásárolni, amit az
eladó telephelyén jó esetben le
lehet mérni. Célszerű ellenőrizni,
hogy mennyire száraz az a fa, amit
megvásárolunk, ugyanis a nedves
tűzifa kb. 2-szer annyit nyom, mint
a száraz, míg a fa térfogata gyakorlatilag állandónak tekinthető.
Érdemes az eladóval még az
elején tisztázni az elszámolás
egységeit, a későbbi félreértések
elkerülése érdekében. Utólag mindenki okos, szokták volt mondani,
viszont előre okosnak lenni mindenképpen kifizetődőbb!

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
• Fontolják meg a kiválónak tűnő
– piaci árnál jóval kedvezőbb –
ajánlatot. Őrizzék meg egészsége
bizalmatlanságukat az árusokkal
szemben.
• A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz,
és lehetőség szerint kérjék egy
tüzelőanyag vásárlásban jártas
szomszéd vagy rokon segítségét.
• Kérjenek mérlegelést egy közeli TÜZÉP telepen. Csak akkor
fizessenek az eladónak, ha mindent rendben találtak.
• Legyenek óvatosak! Otthonaikba
ne engedjenek be idegent, így
megelőzhetik, hogy trükkös tolvajok áldozatává váljanak!

Elbontották „régi tűzoltószertárt”

A

z elmúlt hónapban
elbontásra került
településünk főterének
egyik legrégebbi épülete
a „régi tűzoltószertár”.

Sajnos az épület műszaki
állapotának az elmúlt években
bekövetkezett romlása miatt,
szakértői felmérések alapján
veszélyesnek és gazdaságosan már fel nem újíthatónak
minősült.
Az épület előtti járda építés, valamint a mellette lévő
régi iskolaépület mind további

veszélyt jelentett a tűzoltószertár épületének állagára, ezért
a képviselő-testület annak
elbontása mellett döntött.
Az elbontott épület helyén
ideiglenesen parkoló kerül
kialakításra. Az önkormányzat tervei között szerepel a
Kéki utca 20. szám alatti régi,
romossá vált iskola ingatlanának a megszerzése, melynek érdekében a Magyar Falu
programban pályázatot nyújtott be az elhagyott és romos
épületek megváltására kiirt
felhívásra.

Bogdányi
Hiradó
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Tisztelt

Nyírbogdányiak!

A

z elmúlt egy évben nagyon sok
minden történt településünkön.
Sajnos az előre nem látott vírus
helyzet az Önkormányzat terveit is
fölülírta. Az idén elmaradtak a nagyrendezvények, több olyan esemény,
amelyek az elmúlt évek során már
hagyománnyá váltak. Az élet viszont nem állhatott meg így, amikor
számot vetettünk az elmúlt hónapok történéseiről, úgy döntöttünk,
megjelentetjük a Bogdányi Híradót,
mert igen is rengeteg dologról kell
beszámolnunk és tájékoztatnunk a
lakosságot!

E

bben a lapszámban a lakosság
tájékoztatása, és a közeljövő
eseményeire történő felhívás az
elsődleges célunk. A település civilszervezeteinek, az egyházaknak és
intézményeknek a színes éves beszámolója a terveink szerint december elején megjelenő következő
számban olvasható majd.

I

gyekeztünk azért a sok-sok információ mellett ebben az újságban
is egy meglepetéssel kedveskedni a
lakosságnak, remélhetőleg tetszeni
fog Önöknek. Fogadják szeretettel, és olvassák érdeklődéssel a
Bogdányi Híradót, amely Önöknek szól, Mindannyiunkról!
Üdvözlettel
Lisovszki Tamás
polgármester
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Idén is lehet
tűziszénre kérelmet
benyújtani

T

ájékoztatjuk Nyírbogdány
Község lakosságát, hogy
önkormányzatunk idén is
sikeresen pályázott szociális célú orosz barnakőszén
támogatás nyújtására.

A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímén 736 q barnakőszén kiosztására 2.336.800 Ft
vissza nem térítendő támogatást
kapott, amely a 2019. évi adatokat
(210 kg/ingatlan a kiosztott barnakőszén mennyisége és 6.667 Ft/q
beszerzési ár) figyelembe vételével
további 2.570.112 Ft összeget saját
költségvetéséből kell kiegészíteni,
amennyiben a tavalyihoz hasonló
lakás számban szeretné a lakosság
részére kiosztani.
A képviselő-testület döntése szerint
az a személy részesíthető szociális
célú orosz barnakőszén támogatásában, akinek:
– a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át, azaz 114.000 Ft/főt.
– nyilatkozza, hogy a lakása
barnakőszénnel fűthető
Egy lakóingatlan esetében csak
egy személy jogosult a támogatásra.
Mivel a szén beszerzése folyamatban van, ezért reméljük, hogy
a tavalyi évhez hasonló kiszerelésben és minőségben lakásonként
7 db 30 kg-os zsákban kerülhet
kiszállításra a 210 kg szén.
A szociális célú orosz barnakőszén igényléséhez szükséges kére-

lem nyomtatvány kérhető személyesen, illetve a www.nyirbogdany.
hu weboldalról letölthető
A támogatás iránti kérelmeket
folyamatosan, de legkésőbb 2020.
december 4. napjáig lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal „Ügyfélablakán” vagy
email-en szocialis@nyirbogdany.
hu email címen.
A 2020. december 4-i határidő
elmulasztása jogvesztő!
A határidőre beérkezett kérelmeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság
soron kívül elbírálja és várhatóan
az önkormányzat 2020. december
22-ig minden igényelt és támogatott háztartásba eljuttatja az orosz
tűziszenet (ez a szén a korábbi
években már bevált magas fűtőértékű barnakőszén lesz.)
Lisovszki Tamás polgármester

Vírushelyzet Nyírbogdányban!

020. márciusától a koronavírus
helyzet miatt a településünkön
élők és dolgozók mindennapjai is
megváltoztak.

A tavasszal hozott rendkívüli intézkedések
a lakosságot és az Önkormányzat intézményit is érintették. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje, az intézmények
látogatási rendje jelentősen megváltozott,
korlátozódott. Szükség volt ezen intézkedé-

sekre, hogy a vírus terjedését lassítsuk. Az
Önkormányzat dolgozói a rájuk rótt plusz
feladatokat, maximálisan ellátták ebben az
időszakban. Most ősszel újra a vírus helyzet
alakítja a mindennapjainkat. Arra kérek mindenkit, hogy tartsa be azokat a szabályokat,
amelyek a vírus elleni védekezésről szólnak.
Az Önkormányzat a saját intézményeiben
rendszeresen végzi a fertőtlenítést, rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyek
a védekezést segítik. Kérem mindenkitől

továbbra is azt az együttműködést, türelmet,
amelyet az elmúlt hónapokban a vírus helyzet kapcsán tapasztaltunk településünkön!
Következik Mindenszentek napja, amikor
a családok, rokonok kilátogatnak a temetőre, közeli és távoli ismerősök találkoznak
és állnak meg néhány percre egy-egy sírhant mellett. Arra kérem Önöket ezekben a
meghitt pillanatokban is tartsák szem előtt,
hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!

B. Orosz István

Halottak napján

Gyertyák gyúlnak a síron és sóhajok,
a föld, a virág illatát szívja be mélyen,
ragyognak az éjben, mint a csillagok,
halottak, a feltámadás reményében.
***
Szeretők, emlékezők, ártatlan árva,
a sírok között lángot gyújtó emberek.
Isteni kegyelemben a túlvilágot járja,
imára kulcsolt kezű, ifjú embergyerek.
***
Férfiak, feketébe öltözött asszonyok,
az eget mécsesek apró lángjai hevítik,
éjszakai fényben hűs tömjén illatok,
tengernyi virág a bús sírokat ékesítik.
***
Fény gyúl minden kis sírhalomban,
mintha az eltávozottak, időtlen lelkek,
örök békében, örök nyugalomban
s csendben, az élőkre emlékeznének.

Átadták a felújított
ravatalozót
„A meglévő ravatalozó épület fedett előterének
építési munkái” beruházás feladatainak ellátására 2020. május hónapban az önkormányzat
a KONZOL-PLUSZ KFT céget bízta meg Hlatky
Attila és Molnárné Hevér Katalin tervezők tervei alapján.
A munkálatok műszaki ellenőrzését a GÓTIKA STÚDIÓ Építészeti Szolgáltató KFT látta el. A kivitelező
cég a vállalt határidő előtt 1 hónappal korábban készre
jelentette a ravatalozó felújítási munkálatainak befejezését, még úgy is, hogy menet közben az önkormányzat
pótmunkában kérte a harangláb áthelyezését, felújítását,
a ravatalozó körül a térburkolatok felújítását és a ravatalozó régi épületének egybeszínezését is. A beruházással
és annak minőségével a kivitelező is nagymértékben
hozzájárult, ahhoz hogy a község temetőjében a gyászolók méltó módon búcsúzhassanak halottaiktól! A
ravatalozó megújult épülete olyan érték az itt élőknek,
hogy mindannyiunk közös felelőssége annak megóvása!
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Ünnepi díszbe öltözik Nyírbogdány
A képviselő-testület októberi ülésén tekintettel arra, mivel a 2020. évben a lakosság
részére az elmúlt évekhez hasonló rendezvényeket nem tudott szervezni, ezért úgy
döntött, hogy az elmaradt rendezvényekre
előirányozott kiadások terhére, illetve a
településen beruházást végző cég támogatásából Nyírbogdány mindkét településrészét
egy 32 elemes karácsonyi díszvilágosítási hálózat kiépítésével, ünnepi ruhába
öltözteti. A község központjában 20 db és
Gyártelep településrészen pedig 10 db világító köztéri kandeláber led fénymotívumok
kerülnek felszerelésre.
A kandeláberekre felszerelt „hópihe” és
„csillagösvény” motívumok mellet, mindkét helyszínen felállításra kerül egy-egy
fotópontnak nevezett karácsonyi installáció is, ahol az angyalszárny és mikulás
kompozíciókkal hangulatos fényképeket
lehet majd készíteni. A képviselő-testület
reményei szerint a karácsonyi díszvilágítás
kiépítésével az ünnepi fényekkel örömteli
és bizakodó várakozást tud ébreszteni a
következő évekre vonatkozóan a település
minden lakosában, mely feledteti 2020.
kellemetlen élményeit..
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Tájékoztató látványtérkép a főtéren

S

zeptember 15-én lecserélésre került a régi,
kopott községi térkép a Fő utca 1. szám előtt,
a buszmegálló mellett. Az új térkép színeivel és
informatív jellegével ténylegesen útba igazítást
adhat a településünkre érkezőknek. A Nyírbogdány
községet 140 cm x100 cm méretben ábrázoló színes
tájékoztató térképre, a település 13 db épített értékei és turisztikai látványosságai grafikai megjelenítéssel felnagyítva kerültek fel. A térképen összesen
30 db információs pont található. A térképnek az
egyedülállóságát az adja, hogy olyan grafikai részletességgel kerültek rá a lakóházak, hogy minden
lakos könnyen beazonosíthatja sajátját. A Gyártelep utcára is kerül felállításra egy ugyanilyen
térkép a következő napokban. Kérjük, vigyázzunk
mindannyian a térképre és annak környezetére,
hiszen ez közös értékünk és közös érdekünk!

Ismeri az önkormányzat honlapját?
A

jánljuk az önkormányzati újság olvasóinak figyelmébe a www.nyirbogdany.
hu önkormányzati weboldalunkat is hiszen
napi friss és hiteles információkkal szolgálunk az aktuális híreinkről, település lakóit
érintő önkormányzati ügyekről, képviselőtestületi döntésekről.
honlap főlapjára lépve, egy egyedülállónak tekinthető interaktív térkép
fogadja a honlapra látogatót, amely térké-

A

pet akár telefonon vagy számitógépen felnagyítva, szinte lakásokra keresve lehet
használni.
térképen feltüntetett kiemelt helyszínekre kattintva pedig, az adott helyszínnel kapcsolatos összes információ is
elérhetővé válik.
térkép természetesen belépést enged
a honlapra, ahol a megszokott tartalmakat érheti el a látogató.

A
A
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Gyertyafényes Advent

Nyírbogdány 2020

Nyírbogdány Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szeretettel várja
Nyírbogdány lakóit
az adventi alkalmakra.

Gyertyagyújtás
Ünnepi beszédet mond

Lisovszki Tamás
polgármester

November 29.
12.00 Főtér
Sári András
plébános úr
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December 6.
12.00 Főtér
Angyalosy Zsoltné
református
lelkész asszony

Az adventi alkalmakon
December 13.
közreműködnek:
12.00 Főtér
Béke Nyugdíjas EgyeSzabados Viktor
sület, Kazinczy Ferenc
Baptista általános
parókus úr
Iskola tanulói, Őszikék
Nyugdíjas Egyesület,
Református Egyház ÉnekDecember 20.
kara, Római Katolikus Egy12.00 Gyártelep
ház hívei, Szent Mihály Családegyesület
Egry-Nyári
Adventi buszmenetrend
November 29. 11.45  Gyártelep Iskola
December 6. 11.45  Gyártelep Iskola
December 13. 11.45  Gyártelep Iskola
December 20. 11.45  Önkormányzat

Bogdányi
NYÍRBOGDÁNY

2020. OKTÓBER

Barnabás
baptista
lelkész úr
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