
    11. évfolyam. 33. szám.  2013. december  Nyírbogát Nagyközség  Önkormányzatának lapja;  Honlap: www.nyirbogat.hu 

Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester  Szerkesztő: Gulyás Jánosné 

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk 

Épül a műfüves pálya 

A szeretet ünnepe alkalmából a Községháza udvarán ünnepi díszbe öltöztettük a 
falu Karácsonyfáját. Reméljük, hogy az óvodás gyerekek betlehemes műsora, s 
az  iskolások csengő  éneke a szeretet  szárnyán mindenkihez eljutott. Bővebben 
a 2. oldalon olvashatnak a kedves olvasók.  

 

Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata  

Képviselő - Testülete az 
alábbi sorokkal kíván minden 

lakos számára 
 Áldott, Békességes 

Karácsonyi Szent Ünnepeket 
és Eredményekben gazdag  

Boldog Új Évet! 
 

„Égjen hát a békeláng  
az emberek szívében, 
mosolyogjon minden  

szempár házak melegében. 
A szeretet most a 

legfontosabb ezen a világon, 
Legyen mindenkinek  

boldog s békés a karácsony !” 

Dr. Simicskó István Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkár úr adta át  
december 1-jén a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Önkormányzat által 
létesített villanyfényes műfüves pályát, mely közel 30 millió forint pályázati 
forrásból valósult meg. Bővebben a 6. oldalon számolunk be.  

Ünnepi fényben a Községháza előtti 
Betlehem

Megújult, megszépült a Béke tér és az 
Ifjúsági klub épülete 



ADVENTI CSELEKEDETEK
 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje 
egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen 
csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” Olvashatjuk Wass Alberttől. Most advent idején azt kívánjuk, hogy 
Jézus születése révén a világosság áradjon szét településünkön,  s a remény, a szeretetet és az öröm legyen  minden 
családi ház vendége. Ehhez a képviselő-testület az idén is az önzetlen ajándékozás őszinte örömével, egy szerény 
élelmiszer csomaggal kíván hozzájárulni. Fogadják szeretettel! 
 

Ünnepi díszben a falu karácsonyfája:   
Már hagyomány településünkön, hogy a Községháza 
udvarán felállítjuk a falu karácsonyfáját. Köszönet 
dolgozóinknak, közmunkásainknak, akik gondoskodtak a 
fenyő kivágásáról, elszállításáról és felállításáról. A falu 

karácsonyfájának díszítő ünnepségére zsúfolásig megtelt a 
Községháza udvara.  Nem csak az ovis – és iskolás 
gyerekek, hanem a felnőttek is megérkeztek, hogy ünnepi 
díszbe varázsolják közösen a község fáját, a gyerekek által 
saját kezűleg készített karácsonyi díszekkel. Jutalmul a 
télapók szaloncukrot osztogattak. A Mikulásokat a 
Krampusz is elkísérte, de a fenyőfa öltöztetésen csak jó 
gyerekek voltak és senki nem kapott virgácsot.  Az óvodás 
gyerekek betlehemes játékokkal, az iskolások csengő hangú 
karácsonyi énekekkel átmelegítették  mindenki szívét. 
Karácsony Szent ünnepére készülődve–Jézus születésére 
emlékezve - önkormányzatunk a Községháza előtt 
Betlehemmel is készült. Így az ünnep fényei kigyulladtak a 
betlehemi jászlon, a falu fenyőfáján s a községházán.  
 

Mikulásnapi ünnepség a szép korúakkal 
Mikulásnap alkalmából a Nyugdíjas Egyesület tagjai  

 
ellátogattak az óvodába, s minden gyerek számára egy 
mikulás csomaggal kedveskedtek. Az eseményre a gyerekek 
nagy izgalommal készültek. Ajándékokkal, énekszóval, 
verssel viszonozták a szeretetet. A nyugdíjasok 
gyönyörködtek a gyerekek Betlehemes játékában. Advent 
idején az Egyesített Szociális Intézmény lakóit az óvodás 
gyerekek idén is megörvendeztették. Ajándékkal, műsorral  
kedveskedtek nekik. A szép korúaknak  a  meglepetés 
varázsától könny szökött a szemükbe.  
 
A karácsonyi csodát akkor élhetjük át igazán, ha a 
lelkünket is felkészítjük az ünnepekre. Mindennél 
értékesebb idő a szeretteinkkel eltöltött idő.  Ez az, amitől 
igazán szép lehet az ünnepünk. Mindenki  használja ki az 
alkalmat, szerezzen a családjának örömet. Egy jó szó, egy 
kedves mosoly, szerető gondoskodás a legdrágább 
ajándéknál is többet ér.  Kívánjuk, hogy a szeretet lángja 
gyúljon ki mindenki szívében! 
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI 
 

Élelmiszeradomány osztás: Az előző évekhez hasonlóan a 
Gyermekjóléti Szolgálat ismét részt vállat az 
élelmiszeradományok közvetítésében. Az idei év júliusi 
hónapban a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyei 
Karitász jóvoltából újból élelmiszeradomány osztásra került 
sor. Összesen 836 kiscsaládos és 132 nagycsaládos család 
részesült élelmiszercsomagban a településen.  
Felhívás adományozási lehetőségre: A Katolikus Karitász 
már 80 éve segíti azokat, akik szociális, egészségügyi vagy 
egyéb okok miatt nehéz körülmények között élnek vagy 
valamilyen katasztrófa sújtotta őket. Anyagi és szociális 
segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, élelmiszer és 
vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással 
igyekszenek segíteni mindazoknak, akik mástól nem 
számíthatnak támogatásra. Ahhoz, hogy munkájukat tovább 
folytathassák és minél több rászorulónak segíthessenek - 
akár csak a napi meleg étkezés biztosításával - 
nélkülözhetetlen az Ön segítsége! Kérjük, adományával 
támogassa karitatív munkánkat, hogy minél többen 
érezhessék ez által a gondoskodó szeretetet.  
Támogatását most egyszerű módon, csupán egy 
gombnyomással megteheti! Az 1356 hívásával Ön 500 
forinttal segíti munkájukat. Anyagi támogatást a 
szervezet az alábbi bankszámlaszámon tudja fogadni: 

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008 
IBAN HU17 120 111 480012 4534 00100008 

SWIFT: UBRTHUHB 
A 2013-as év befejezéseként a Gyermekjóléti Szolgáltató 
családgondozója nevében Nyírbogát lakosságának nyugodt 
és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, valamint 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok. 
                                            Fekete Edina családgondozó 



MIKULÁSJÁRÁS
 
A Kistérségi Társulás és önkormányzatunk - Szent Miklós 
emléknapja alkalmából – 2013. december 6-án útnak indította 
minden gyermek örömére a Mikulásokat. Pónifogatos 
hintóval, csilingelve érkeztek, bejárták a település utcáit, 
szaloncukrot osztogattak, betértek az Egyesített Szociális 
Intézménybe, iskolába, óvodába, polgármesteri  hivatalba, 
családi házakba. Nemcsak az óvodás gyerekek számára 
sikerült örömet szerezni, hanem az idős, nyugdíjas emberek 
szíve is megtelt melegséggel. Vidámság és jókedv hatotta át 
az intézményeket. Jó volt látni  és tapasztalni, hogy a 
gyerekek megilletődtek, vagy ahogyan tátva maradt szájjal 

csodálkoztak a "Mikulást" látván. Boldogságtól csillogó 
szemekkel vették át a szaloncukrot. Az idén a Mikulásokat 
egy Krampusz is elkísérte, s nagyon megilletődtek a 
gyerekek, hogy nem csak ajándék, hanem virgács is volt a 
puttonyban. Reméljük a kedves olvasók is találkoztak a 
Mikulásokkal, s bízunk benne, hogy sikerült elvinni mindenki 
számára a szeretetet, a reményt, a várakozást a közelgő 
karácsonyra. Jó érzés tapasztalni ebben a rohanó világunkban, 
hogy vannak még szeretetteljes kezdeményezések. Erről szól 
a képes összeállításunk.   
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Indulóban a Mikulások a Községháza elől Az iskolásokat is meglátogatták a Mikulások

A Falu fájának öltöztetésén is jelen voltak 

Legnagyobb sikere az 
ovisok körében volt a 
Mikulásnak 

Az ESZI-ben is örültek a Mikulások látogatásának A konyhai dolgozóknak is jutott egy pár szem szaloncukor 

Szabó József pónilovas fogatával utaztak a 
Mikulások településünkön 

A Leader irodába is 
betértek 



EGYHÁZI HÍREK 

A GÖRÖG - KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI 
A hit évének zárásaképpen  a Görögkatolikus 
egyházközségben november 24-én került sor 
Templombúcsúnk ünnepére. Többszörösen ünnep volt ez, 
hiszen e napon ünnepeltük a templomszentelés 

évfordulóját, illetve az egyházközség és a családok 
ünnepét. A templom megtelt ünneplőbe öltözött 
emberekkel. Terdik Mihály parochus köszöntötte a szép 
számmal megjelent egybegyűlteket. Olyan jó volt 
végignézni, ahogy kicsik és nagyok, fiatalabb és idősebb 
lelkek egyaránt, minden korosztály tiszteletét tette e 
napon.Lélekemelő ünnepi prédikációt mondott Egri Tibor 
nyírvasvári parochus, aki beszédével mindenkit 
megérintett, elgondolkodásra ösztönzött. Vezérgondolata 
volt: „a múlt gyökereiből táplálkozni, őseinket tisztelni. A 
„mát”  tartalmasan megélni és a jövőbe nézni, vagyis Isten 
országát  építeni.” Vendégünk volt Horváth János Római 
katolikus  kanonok, plébános a híveivel. Ünnepségünket 
megtisztelte Simon Miklós Polgármester Úr és felesége dr. 
Rizsák Ildikó háziorvos. Templombúcsúnkkal egybekötve, 
az esős időjárás ellenére kellemes hangulatú vendéglátás és 
beszélgetés kerekedett a templomudvaron. Köszönet illeti 
mindazokat, akik segítséggel voltak az előkészületekben, 
akik részt vettek a templom rendbetételében és 
finomabbnál finomabb süteményekkel járultak hozzá 
közös ünnepünkhöz. Isten áldása kísérje mindnyájuk 
életét!                        Linzenboldné Éva  vezetőgondozó  
Jeles esemény volt nagyközségünk életében dec. 1-jén 
Nyírbogáton, amikor  az elkészült műfüves pályát avattuk 
fel és imádság után megszenteltük. Az ott elhangzott Füle 
Lajos: Fut a gyermek  című vers mindenkit 
elgondolkodtatott, különösen azért, mert éppen Adventi 
időt is kezdtünk. (A  vers a ww.nyirbogat.hu honlapunkon 
a Görög Katolikus egyház híreinél) megtalálható.  
Keresztény Testvéreim!! Milyen jó, hogy ilyen szerető 
Istenünk van:  aki gyermekké lett Betlehemben, aki vérét 
hullatta értünk bűneinkért, aki nem akarja, hogy végképpen 
elvesszünk, ezért fut utánunk és keres, mint a jó pásztor. 
Amikor megtalál vállaira vesz és hazakísér az atyai házba.   
Szívből kívánom , hogy az Advent hátralevő részében mi is 
keressük a Megváltót, ne fussunk el előle, engedjük hogy 
ránk találjon. Higgyük és reméljük, hogy vár ránk ott 
Betlehemben a Messiás és mosolyog ránk az 
Istengyermek!! Áldott Adventet és örömteli, békés 
Karácsonyt kívánok mindenkinek. 
                                                   Terdik Mihály paróchus 

A RÓMAI - KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI 
"... s az Ige hallgat, mostan nem szólhat...” Kájoni János 
közel 35O éves Cantionalejából való a fenti idézet. Még 
javában az adventben járunk, Immaculata (Szeplőtelen 
Fogantatás) napon. Még két gyertya várja, hogy fénybe 
öltözködjön. Több jeles nap és számos feladat után megint 
kopogtat az ünnep. Az ünnepek lelkünk lényeges részét 
szólítják meg. Ünnepet az ember csak akkor ül, ha abból 
élni tud, és miközben ünnepelünk, lelkünkben valami 
lényeges mozdul meg. Megszólítja 
veszélyeztetettségünket, ugyanakkor utakat is mutat, 
hogyan győzhetjük le azt. Az ünnepeknek gyógyító 
hatásuk van. Ha átadjuk magunkat rezdülésének, lelkünk 
és vele testünk is új ritmust vesz föl. A vágyódás és 
várakozás napjai után az egykor végbement esemény itt és 
most jelenvalóvá válik. Krisztus meg akar születni 
bennünk. Akik keresztény neveltetést kaptunk, el sem 
tudjuk képzelni, hogy az agnosztikusoknak és ateistáknak 
mennyire más üzenetet hordoznak ezek a kegyelmi napok. 
Hozzánk jön az Isten, az alázatos, mint Ferenc pápa, aki 
nem lépett fel a bíborosok között a dobogóra. A bűnösök 
közé jött az Ige, mert a bűn valóság, még mindig. Egy 
családba jött, mert a család az emberi élet természetes 
középpontja. A gyermeket biztonság vette körül és csönd. 
Az Atya a legjobb Fiút adta a világnak Mária alázatos 
tettével. Milyen szép lenne, ha nekünk is sikerülne 
kiszeretni a jót a gyermekekből, mint az ötszázezredik 
határon túli állampolgárnak. A Leghatalmasabb arra 
használta minden hatalmát, hogy szolgáljon és 
megbocsásson. Az, aki másra használja a hatalmát, 
nevetségessé válik. Isten belépett az időbe és felvette az 
Időtlen az idő tapasztalatát. Nem villanófény, hanem az 
örök Igazság kezdett el ragyogni. És az Igazság a bűntől és 
a reménytelenségtől jött megszabadítani minket. A minket 
körülvevő láncainktól és a sötétségtől akart megszabadítani 
a posztóba takart és barmok jászlába fektetett. Isten azt 
akarja, hogy a barátai legyünk és nem szolgák. A hit éve 
után ajándékba kaptuk a hit öröméről szóló pápai buzdítást. 
Az öröm és a karácsony, valamint a keresztény lét az öröm 
megnyilatkozása. Hányszor milyen nehéz ez. A betlehemi 
barlangra nézve rátaláltunk a könyörületre és az 
megérintett minket. A hallgatásra ítélt Ige, amikor 
megszólalt 12 évesen, már lényeges üzenetet adott tovább. 
Választanunk kell az önfeláldozás és az önző élősködés, 
vagy kezeink mosása és mások lábának megmosása között. 
Az ünnep segít ebben a döntésben is. Az ünnep az örömbe 
foglalt hála. A nemrég elhunyt bencés, Jáki Teodóz 
igyekezett a sok adventi és karácsonyi szokás egyik sokfelé 
még mai is élő hagyományát,a karácsonyi ostyahordást 
újraéleszteni. A családban mindenkinek van egy téglalap 
alakú ostyája, melyből szenteste mindenki ad a 
családtagoknak, és ugyanakkor kap is. Miközben átadják 
és átveszik az ostyát, egymástól bocsánatot kérnek és 
megölelik egymást. Ezt kívánom Kállósemjén és 
Nyírbogát minden polgárának. A vágyva vágyott éjszakán, 
amikor Jézus gyengévé és szenvedővé vált irántunk való 
szeretetből, tegyen erőssé és bátorrá minket, hogy a 
harcban el ne essünk. 
                                   Horváth János plébános, esperes 
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A Nyírbogáti Református Kórus Tiszavasváriban 

EGYHÁZI HÍREK 
REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI:  
2013. október 12-én a Nyírségi Református Egyházmegye 
énekkari találkozóján vettünk részt Tiszavasváriban, a 
Református Templomban. Szerencsi Imre református lelkész 
által 2011 tavaszán alakított Nyírbogáti Református Kórus is 
víg szívvel készült a találkozóra. Szombaton reggel 07:15  
órakor indultunk Tiszavasváriba 33 fővel a templom előtti 
térről. Az utazást áhítattal kezdtük.  Imádkoztunk, zsoltárt 
énekeltünk. Tiszavasváriba megérkezve elfoglaltuk a 
helyünket a templomban. Dr.  Gaál Sándor esperes nyitó 

áhítatában a 2 Krónika 13. része alapján szolgált. Arra 
bátorított bennünket, hogyha valaki ma megkérdezi tőlünk: 
mit csinál itt az egyház a templomban, akkor azt válaszoljuk: 
itt ma az egyház énekel. Ezt követően Katona Béla helyi 
lelkipásztor köszöntötte a 300 fős kórustagokból álló 
gyülekezetet, és Isten áldását kérte a kórustalálkozó 
résztvevőire. Az egyházmegye kórusai közül 11 énekkar 
jelent meg, és szolgált éneklésével egymás lelki épülésére, 
Isten dicsőségére. Megtapasztaltuk, hogy a zene és az éneklés 
mennyire ki tudja fejezni a szívbéli érzéseket. Megnyíltak a 
szívek és a lelkek az ének-zene élményeinek a hatására. Sorra 
került a mi kórusunk szolgálata is. A furulyázó Kardos Anna 
Sára, Páll Dóra, Csordás Bianka, a szólót éneklő 
Hermanovszky Laura, Uri Viktória Erzsébet, az orgonáló 
Szerencsi Julianna és nem utolsó sorban a szívvel lélekkel 
éneklő kórusunk tagjai Szerencsi Imre lelkipásztor 
vezényletével négy művet énekelt. A sok szép ének hallgatása 
közben az jutott eszembe, hogy milyen fontos az Úrnak való 
szolgálat, és nem azok számítanak nagynak, akik 
hatalmaskodnak, hanem akik szolgálni tudnak Istennek és 
embereknek. A délutáni része a kórustalálkozónak az összkari 
énekléssel folytatódott. A 11kórus tagjaiból mintegy 300 
főből csodálatos nagy énekkar alakult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tárnok Ferencné nyírbátori lelkésznő és Szerencsi Imre 
lelkész vezénylésével a mennyországig szállt fel Istent dicsérő 
éneklésünk. Az összkari művek szépségében és erejében a 
nap fénypontjai voltak. SOLI DEO GLORIA, ami azt jelenti: 
Egyedül Istené a dicsőség! Az énekkari találkozóról lelkileg 
feltöltődve érkeztünk haza, mert minden elhangzott ének 
alkalmas volt a léleképítésre.        (Szabó Julianna kórustag). 
A kórus felvétele megtekinthető a következő címen: 
http://www.youtube.com/watch?v=vAIAAr2dK24 
Áldott karácsonyi ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánok 
egyházunk nevében:          Szerencsi Imre református lelkész 
 

BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI „ Hálás és hálátlanok csapata 
van jelen ebben a világban. Te melyikhez tartozol? – tette 
fel a kérdést a nagyszámú hallgatóságnak 2013. október 13-án 
Balla Frigyes, székelyhidi hittantanár a Gyülekezetünkben 
megtartott Hálaadó ünnepélyen. „Tudsz-e hálás lenni Istennek 
az Ő kimondhatatlan ajándékáért, az Ő Fiáért? A 
körülményeid–betegség, anyagi nehézség, esetleg 
munkanélküliség – befolyásolja-e a hálamondásodat? 
„Érdemes rá őszinte választ adni,  most is. 2013. november 
16-án megtartott Pintér Béla koncert régóta tervezett 
összejövetele volt közösségünknek. Pintér Béla keresztény 
körökben ismert és elismert előadó, hitét komoly lelki 

énekekben megvalló énekes-dalszövegíró, aki énekeivel 
megszólította nemcsak a gyermekeket, hanem a felnőtt 
közönséget is. Jó volt együtt énekelni vele a jól ismert dalait, 
hiszen mindnyájan azonosulni tudtunk azok 
mondanivalójával. A koncert a Művelődési Ház 
nagytermében került megrendezésre. Köszönet érte az 
Önkormányzatunknak. Gyülekezetünk nevében kívánom, 
hogy minden kedves olvasó szívébe szülessen meg a 
Betlehemi Kisded!                Bécsi Lászlóné gyülekezetvezető 
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                                   Szenteste  Karácsony I. Karácsony II. Karácsony III.  Szilveszter  Újév 

 
 
Református  

17.00 órakor 
Istentisztelet 
gyermekek 

szolgálatával 

11.00 órakor 
úrvacsorás 

Istentisztelet    
15.00 órakor 

úrvacsora 

 
11.00  és 15.00 órakor 

Istentiszteletek a 
legátus szolgálatával 

  
18.00 órakor 
óévi hálaadó 
Istentisztelet 

 
11.00  és 15.00 

órakor újévi 
Istentiszteletek 

 
Görög Katolikus 

19 óra ünnepi 
műsor, szentmise 

11 óra ünnepi 
Liturgia 

11 óra ünnepi Liturgia 11 óra ünnepi 
liturgia 

16 óra 
Hálaadás 

11 óra ünnepi 
Liturgia 

 
Római Katolikus 

 
18:00 óra Szentmise 

 
11:45 

 
11:45                   

István tanya 15:00 

 
Év utolsó 

vasárnapja:        
11:45 

 
15:00 

Hálaadás 

 
11:45 Vízkereszt  

15:00 

 
Baptista  

 
17:30 Ünnepi 
Istentisztelet 

 
10:30 Imaóra         

11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

 
10:30 Imaóra          

11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

  
17:00 Ünnepi 
Istentisztelet 
Nyírbátorban 

 
10:30 Imaóra        

11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 



ÉV VÉGI SZÁMVETÉS  ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL 
Anyakönyv: A 2013-as év eltelt időszakában 16 gyermek 
született, ebből 7 kislány és 9 kisfiú. 26 személy hunyt el, 
16 nő és 10 férfi. Négyen kötöttek házasságot.  
 

Testületi ülések: A képviselő-testület 9 rendes ülést, 24 
rendkívülit és 5 zárt ülést, s egy közmeghallgatást tartott.  
 

Jelentős előrelépés történt a várossá válásunk 
tekintetében. Nyírbogát ad helyet a 26 térségi település 
Leader Közösség központjának. Létrehoztuk Kisléta  és 
Nyírderzs önkormányzatával a Közös Hivatalt, melynek 
Nyírbogát a Központja.  
 

Pályázatok: Önkormányzatunk ebben az évben 11 
pályázatot nyújtott be.  
- konyhafelújításra, - tájház kialakítására, - szabadtéri 
színpad építésére, - falunapi rendezvény szervezésére, - 
regionális nyugdíjas találkozó szervezésére - 3 középület 
napenergiával történő ellátására, - tanyafejlesztési program 
keretében gréder beszerzésre, és ÖNHIKI-re. 
Településünk működőképesség fenntartásához igen nagy 
összegű, 30 milliós támogatást nyert. A szocialista 
időszakban ennyi támogatást 8 év alatt nem kaptunk.  
 

Kerékpár út: Hamarosan indul a Nyírbogát-Nyírbátor 
kerékpárút 320 millió forintos fejlesztési pályázat 
közbeszerzése. Lezárult a Nyírbogát-Nyíradony közti a 
471-es főút melletti kerékpár út terve.  
 

Megvalósult pályázatok:  
Műfüves pálya: Az egész település örömére Régi álmunk 
valósult meg azáltal, hogy elkészült a Magyar Labdarúgó 
Szövetség és Önkormányzatunk által létesített 
villanyfényes, műfüves kispálya településünkön közel 30 
millió forint értékben,  melyet már most a hideg ellenére is 
előszeretettel használják a focit kedvelők,  korosztálytól 
függetlenül.  Az országban azon kevés települések közé 
tartozunk, akik a 30%-os önerő helyett 10 %-os önerővel, 
azaz 2,7 millió forinttal tudta megvalósítani a pálya 
építését. Köszönet a támogatásért a Magyar Labdarúgó 
Szövetségnek. A pálya megóvása közös érdekünk, ezért 
mindenkit kérünk, hogy csak tiszta, sima talpú, 
teremcipőben lépjen a pályára! 
 

Megújult, megszépült a falu központja. 
Településünk központjára már igencsak ráfért a megújulás, 
amelyet több pályázati forrásból,  összesen 75 millió 
forintból sikerült megvalósítani. A Béke tér 
rekonstrukciója  28 millió forintba került,  melyből  19 
millió Ft. Leader pályázati forrás, és 9 millió forint 
önkormányzati önerő.  Az Ifjúsági Klub felújítása 47 millió 
összegbe került, amelyből 22 millió Leader forrás, 10 
millió Kistérségi Gyerekesély program pályázati 
támogatása és 15 millió forint önkormányzati önerő. A mai 
kor színvonalának megfelelve, így a jövő generációjának 
kedvezve - szép környezetben tölthetik a fiatalok 
szabadidejüket.  
 

Szennyvíz: Reményeink szerint a közbeszerzési eljárás 
hamarosan zárul. A kivitelezővel a szerződéskötésre a 
napokban sor kerül.  
 

Kamerarendszer: A Leader pályázatnak köszönhetően 
településünk több frekventált pontján kamerákat 

telepítettünk. A kamerarendszer bővítése és az István 
tanyán való elhelyezése folyamatban van.   

Zöld napok: Az MVH-hoz benyújtott, a Nyírség 
Fejlődéséért Leader Egyesülettől elnyert Zöld napok 
keretében 4,6 millió forint pályázati összegből  egy 
mulcsozó gépet, 2,3 millió forintért, kerti sütőt, 
bográcsozót, sörpad garnitúrát,  örökzöldeket vásároltunk. 
A pályázat során képzésekre, mobilszűrésekre és 
előadásokra is sor került. A megvalósításához szükséges 
fél millió forint önerőt  önkormányzatunk biztosította. 
 

Csatlakoztunk a Magyarország szeretlek kétnapos 
programsorozathoz, melynek keretében szüreti felvonulás 
és Szent Mihály napi Őr tűz gyújtására került sor. A 
programsorozat végén a falu  kemencéje mellett a Talán 
Teátrum megható műsorral szórakoztatta vendégeinket, 
akiket önkormányzatunk   meleg étellel, forró  teával és 
forralt borral látott vendégül. 
 

Fejlesztettük az önkormányzat informatikai rendszerét.  
 

Adósságrendezés: A Kormány az önkormányzatok 
adósságátvállalással településünket s ezáltal az itt élő 
embereket is megsegítette. Ilyen még a rendszerváltás óta 
nem történt.  
 

Fogorvosi rendelő-szolgálati lakások: Korszerű 
követelményeknek megfelelően felújítottuk a Fogorvosi 
rendelőt és két szolgálati lakást. 
 

Iskola: A nyár folyamán saját erőből 1,4 millió forintból 
az iskola vizes blokkját újítottuk fel, mely igencsak elavult 
volt.  
 

ESZI: Az Egyesített Szociális Intézményben öt 
betegszobát 1,5 millió forint összegben újítottunk fel.  
 

Kazán: A Polgármesteri Hivatalba  közel öt millió forintba 
került az új biokazán. Így önkormányzatunk minden 
intézményében sikerült a gázfűtést kiváltani, s mindenhol 
fával fűtünk.  
 

Start közmunkaprogram: - 150 főt foglalkoztattunk 
értékteremtő közfoglalkoztatás keretében. Szántóföldet 
vásároltunk, új MTZ traktor, pótkocsi, grédert, 
kombinátort, betonelem gyártó rázóasztal szereztünk be. 
Ezenkívül foglalkoztattunk még  2 főt a megújuló 
energiafelhasználás projekt kertében. 33 fő hosszabb 
közfoglalkoztatásban dolgozott. 29 főt foglalkoztatunk téli 
közmunka programban, ebből 26 ember oktatáson vesz 
részt. Két személy részére, mint kulturális 
közfoglalkoztatottat alkalmaz önkormányzatunk.  
 

Árok felújítás: Tovább  folytattunk a start munkaprogram 
keretében az árkok felújítását. Így 150 méter árok épült a 
Táncsics  utcán és az István tanyán.  
 

Fóliaház-Kazánház: 15 millió forint értékben fűthető 
fóliaházat, kazánházat apríték tárolót építettünk.  
 

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményes évet 
zártunk, mely sok munkával járt. Az elkövetkezendő 
időben még több feladat hárul ránk a fent leírt 
pályázatok megvalósításához, mely csak közös erővel és 
sok munkával lehetséges. 
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 VÁNTUS HÉT AZ ISKOLÁBAN 
Az elmúlt héten öt napon keresztül sok izgalmas és tartalmas 
programra került sor iskolánkban a VÁNTUS HÉT keretén 
belül. Sokféle, színvonalas rendezvénnyel igyekeztünk 
kitölteni a napokat. Karácsonyi készülődés keretében a 
gyerekek, szülők, pedagógusok aktív közreműködésével 
valamennyi osztály ünnepi díszbe öltöztette osztálytermét. A 
díszítésre felhasznált képekkel, rajzokkal versenyeztek is a 
gyereke. Közösen feldíszítettük az aulát, s a karácsonyfát. 
Reméljük azonban nemcsak az iskolánkat öltöztettük díszbe, 
hanem a lelkünket is készítettük a közelgő ünnepekre.  
Ötödik alkalommal került megrendezésre a már 

hagyományokkal    rendelkező ”Mikulás Kupa” körzeti 
röplabda verseny, melynek során 4 lánycsapat küzdött     meg 
a helyezésekért és iskolánk növendékei harcolták ki a 
győzelmet és hódították el a vándor kupát.  
A Vántus-hét harmadik napján 60 kisgyereknek szerveztek az 
osztályfőnökök ügyességi versenyeket, érdekes játékokat.  
A Körzeti helyesírási verseny: „Tiszteld s tanuld más mívelt 
népek nyelvét is, de soha ne feledd, miképp idegen 
nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni 
kötelesség…” immár 2. alkalommal, hagyományteremtő 
szándékkal. A Nyírbátori Tankerületből 132 felső tagozatos 
diák nevezett be erre a megmérettetésre. A versenyt Dr. Simon 
Miklós polgármester, országgyűlési képviselő úr nyitotta meg 
Beszédében a magyar nyelv fontosságát, sokszínűségét és 
művelését helyezte a középpontba, hiszen „Minden nemzet a 
maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”  A 
rendezvényt megtisztelte Gergely Zsolt, tankerületi igazgató 
úr is. A megnyitó után a 4. osztályos tanulók „csillagjárását” 
csodálhattuk meg. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 
2014. január 22-én, a  magyar kultúra napján kerül sor.  

A Vántus-hét zárásaként, pénteken 15 órától „manóvá” azaz 
iskolánk tanulójává avattuk a Vántus István Általános Iskola 
26 elsősét. A rendezvény befejezéseként a tornateremben 
discót szerveztünk. A Vántus hétről bővebben a nyirbogat.hu 
honlapunkon az iskola hírei között olvashatnak. 
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A BOGÁT 2000 TC HÍREI: A nyolcadik szezonját  
kezdte az idei ősz folyamán a megyei III. osztályban a 
csapat. A korábbi évekhez képest az idei bajnokságban a 
csapat talán az utóbbi évek egyik legjobb rajtját 
produkálta, hiszen a bajnokság felénél  a középmezőny 
első felében tartózkodik. 13 mérkőzésből  ötször sikerült 
győztesként elhagyni a pályát, 4 döntetlen és mindössze 4 
vereséget ellenében. A mérkőzéseken 24 rúgott és 32 
kapott gól született. Az ősz folyamán a következő 
játékosok léptek pályára: Ifjabb Sütő Ottó, Bodnár Balázs, 
Pál Tamás, Bíró Ferenc, Havasi Kornél, Lángfalusi Alex, 
Tejfel Alex, Szabó Máté, Diczkó István, Miskolczi Tamás, 
Todi István, Gazdag Péter, Budai József, Kapási Ádám, 
Varga Gyula, Tejfej Zoltán, Soltó Krisztián, Garai Tibor, 
Kecskés Tamás, Somlyai János, Id. Sütő Ottó.  
Az őszi szezon góllövői a következő játékosok: Havasi 
Kornél, Budai József, Bíró Ferenc 5-5, Szabó Máté 3, 
Bodnár Balázs, Varga Gyula, Tejfel Alex, Tejfel Zotán, 
Toldi István, Diczkó István 1-1 gól. 
A csapat hivatalosan  a következő félévre január végén 
kezdi meg a felkészülést, de az újonnan megépült és esti 
világítással ellátott műfüves pálya jóvoltából a játékosok a 
holt szezonban is fenntarthatják edzettségi állapotukat.  
A Bogát 2000 Torna Club  elnöksége és a csapat 
játékosai  Békés, Boldog Karácsonyt és eredményes 
Boldog Új esztendőt kíván minden sportszerető 
Nyírbogáti lakosnak. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Hivatalunkban anyakönyvvezető előtt 2013 augusztus 
7.–e óta  1 pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
2013.08.31.- én Dibáczi Ferenc – Madura Marianna 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ  GRATULÁLUNK! 

GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó híradásunk 
óta négy kislány  született községünkben: 
2013. SZEPTEMBER 02.               HARANGOZÓ BELLA 
2013. NOVEMBER 06.                  MIKÓ GRÉTA 
2013. NOVEMBER 07.                  MAKAI ANNA 
2013. NOVEMBER 15.                   BÁKONYI ELIZA 

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk óta sajnos 14-en  
eltávoztak 9 nő és 5 férfi: 
SZABÓ ISTVÁNNÉ (Garai Erzsébet)   ÉLT 88 ÉVET 
KASZÁS JÁNOSNÉ  (Prek Emma)     ÉLT 80 ÉVET 
BALÁZS IMRÉNÉ (File Ilona)                 ÉLT 87 ÉVET 
BÁKONYI ISTVÁN                       ÉLT 88 ÉVET 
CSERNI JÁNOS                          ÉLT 53 ÉVET 
GÖRÖG ISTVÁNNÉ (Merő Erzsébet)        ÉLT 87 ÉVET    
SZABÓ SÁNDORNÉ (Metercsik Erzsébet)   ÉLT 83 ÉVET 
IVÁNKU PÉTER                                ÉLT 82 ÉVET 
PETRUCZ JÁNOS                         ÉLT 90 ÉVET 
CZINE JÓZSEFNÉ (Gál Julianna Erzsébet) ÉLT 59 ÉVET  
MOLNÁR LÁSZLÓ                             ÉLT 76 ÉVET 
VAHOLICS MARGIT                           ÉLT 77 ÉVET 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 



HÍREK KÉPEKBEN  
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A régi Református iskola épülete  - Ilyen volt 

Felújítás előtt az épület belülről  

Start munkaprogram keretében vizsgáztak a 
 mezőgazdasági kerti munkások  

Felújítás után - Ilyen lett 

Szemétszedés a Zöld Napok pályázat keretében  A futball kedvelői az új műfüves pályán 

A Nyugdíjas Egyesület tagjai ellátogattak  
advent  idején az óvodába 

Felújítás után ilyen szép lett 

 

www.nyirbogat.hu 




