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Idén 10. alkalommal rendeztük meg a Bogáti Forgatagot! 
A jubileumi rendezvény fellépői már a  pályázat útján elkészült színpadon debütálhattak. 

Lapozzák – forgassák  a jubileumi rendezvényről készült Különkiadásunkat! 

 KÜLÖNKIADÁS A 10. BOGÁTI  FORGATAGRÓL 

Ünnepi műsorunkat megtisztelte Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, Dr. Turi-Kovács 
Béla a Kisgazda Polgári Egyesület Elnöke, országgyűlési képviselő, Nyírbogát Nagyközség díszpolgára, Seszták Oszkár a 
Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Éliás Tünde asszony, a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási 
Hivatal vezetője, a helyi és környékbeli történelmi egyházak képviselői és a környező települések polgármesterei, jegyzői. 
 

RAJONGÓK 



JUBILÁLTUNK: 10.  ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG A BOGÁTI FORGATAGOT
Idén augusztus 22-én és 23-án önkormányzatunk 10. 
alkalommal rendezte meg a kétnapos fesztivált. A jubileumi 
rendezvény fellépői immár a 12 millió forintból   pályázat 
útján elkészült színpadon debütálhattak. Nagy sikere volt a 
Forgatagnak, elismerő szavakat olvashatunk, hallhatunk a 
világhálón is a  http://orszagszerte.hu, 
http://perme.hu/2014/bogati-forgatag/, youtube.com/watch, 
http://www.szon.hu/ elérhetőségeken. Erre a kétnapos 
rendezvénysorozatra pályázatot nyújtott be önkormányzatunk 
az MVH-hoz, mely pozitív elbírálásban részesült. A 
pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosította. A 
színes program kavalkádból mindenki megtalálhatta a saját 
ízlésvilágának megfelelő szórakoztató programot. Első nap 
ismét lehetőséget biztosítottunk a helyi zenészeknek, a 
Signal Motorock és a Trauma együttesnek. Aztán Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc -  leggyönyörűbb operettjeiből - 

táncosok, zenészek kíséretében Zsadon Andrea és Szolnoki 
Tibor művészházaspár és tánckara magas igényességgel 
képviselték a méltán népszerű műfajt, a klasszikus operettet. 
Ezzel a gálaműsorral kedveskedtünk az  operett kedvelőknek. 
A nap folyamán a képviselő-testületi tagok a Bogáthy család 
emlékének adózva kilátogatott a temetőbe, ahol Terdik 
Mihály parochus imát mondott, a jelenlévő testületi tagok  
koszorút helyeztek el a család síremlékénél. Estére már 
zsúfolásig megtelt a Községháza udvara. Az Ocho Macho 
nagy bulit csapott, majd az „Ismerős Arcok” együttes Simó 
József előadó művésszel tette rangosabbá napunkat. A 
koncertek után két tűzzsonglőr akrobata látványos 
előadásával fokozódott a hangulat. S akinek még igénye volt 
a rock-metál-alternatív stílusjegyeket  képviselő zenére, azok 
maradtak a helyi Trauma együttes koncertjén. Felelevenítve 
élményként tekintsék meg képes összeállításunkat.  
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FESZTIVÁLUNK II. NAPJA 

A Forgatag második napjának varázsát a remek, pezsgős 
hangulat határozta meg. Reggel traktoros felvonulás volt 
településünk utcáin, majd traktoros ügyességi vetélkedő  a 
piac területén. Ezzel egy időben zajlott a Focitorna a 
műfüves focipályán.  Mindkét program megvalósítását az 
„Egy jobb életért” Leader HACS Egyesület támogatta. 
Délben - már hagyomány, hogy egy szerény ebéddel 
kedveskedünk minden résztvevő nyírbogáti lakosnak. Ez most 
is így volt. A jó ebédhez szól a nótát Bognár Gyula magyar 
nóta énekes szolgáltatta. A színes kulturális programok 
mellett volt itt  sétavonatozás, tandem kerékpározás, 
vidámpark, arcfestés, kosárfonás, lufihajtogatás, 
pirográfia, kézműves foglalkozások. Mindemellett 
gólyalábas kedvcsináló akrobaták fokozták a  hangulatot a 
gyerekek aktív bevonásával, közös fotózással. 
Önkormányzatunk idén is fontosnak tartotta egészségünk 
megóvását, ezért ingyenes szűrésekre, előadásokra, 
reformételek kóstolójára is sor került. A sztárok mellett  
idén is nagy-nagy szorgalommal készültek az óvodás, iskolás 
gyerekeink, a nyugdíjas egyesület tagjai is, hogy  
fellépésükkel,  műsorszámukkal mi nyírbogátiak is 
büszkélkedhessünk.  A nap folyamán a zenei sokszínűség 
neves előadóival találkozhattak az érdeklődők, mint a 
ByTheWay együttes, ők a 2013-as X-faktor II. helyezettjei 
voltak, akik a fiatal rajongó lányokat hozták lázba, aztán 
következett a  Bojtorján együttes, akikkel a közönség együtt 

énekelte a jól ismert számait, majd  Henna és Sihell Ferry  
előadásukkal táncra perdítették  a mulatós zene kedvelőit. 
Ünnepi műsorunk előtt Mohamed Fatima énekesnő lépett a 
színpadra, az ünnepi műsor után pedig következett a 
tombolasorsolás. Önkormányzatunk köszöni minden kedves 
vállalkozónak és magánszemélynek a felajánlott értékes 
tombola-ajándékokat, mellyel  hozzájárultak  
rendezvényünk sikeréhez. Örvendetes, hogy az idén is 
nyírbogáti lakosé lett a fődíj, egy automata mosógép, amit a 
Fidesz-KDNP támogatással induló képviselő jelöltek 
ajánlottak fel. Programzárásként még két élőkoncert 
következett. Felemelő érzés volt látni, hogy a közönség 
tombolt, s együtt énekelte a népszerű REPUBLIC együttes 
számait, majd Takács Nikolas, a 2010-es X-faktor II. 
helyezettje kápráztatta el tehetségével a közönséget. A nap 
zárásaképpen ezúttal sem maradhatott el a pompás és 
káprázatos tűzijáték, amiben még az otthonmaradók is 
gyönyörködhettek. A szervezők mindent megtettek azért, 
hogy a felnőtteknek, gyerekeknek  bőven jusson szórakozási 
lehetőség, dúskálhattak a programokban, s olyan neves 
előadókkal találkozhattak, akiket máskor csak mostre 
(nagyszabású) koncerteken, stadionokban láthatnának igen 
magas belépő jegyárak mellett. Reméljük, hogy mindenki a 
felhőtlen szórakozás élményével térhetett haza. Képes 
összeállításunkkal kívánjuk, hogy ismét éljék át fesztiválunk 
minden pillanatát. 

 

2014. december                                     Nyírbogáti Tükör 3 . oldal                              
 

 

 

 

Bojtorján Együttes 

ByTheWay együttes

Republic Együtes 

Henna és 
Sihell Ferry 

Mohamed 
Fatima

Takács 
Nikolas, 

Traktoros felvonulás 

Bátori Barangoló kisvonat 

Szabó 
Bernadett



 
ÜNNEPI MŰSOR 

Fesztiválunk ünnepi műsorát  megtisztelte Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára,  Dr. 
Turi-Kovács Béla a Kisgazda Polgári Egyesület Elnöke, 
országgyűlési képviselő, Nyírbogát Nagyközség díszpolgára, 

Seszták Oszkár  a Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. 
Éliás Tünde asszony, a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal 
Nyírbátori Járási Hivatal vezetője,  a helyi és környékbeli 
történelmi egyházak képviselői, a környező települések 
polgármesterei, jegyzői. A Forgatag ünnepi műsorának egy 
emlékezetes, rangos eseményéhez érkeztünk az idén, melyre 
büszkék lehetünk, amire sokáig emlékezni fogunk. 
Önkormányzatunk gazdagabb lett egy  gyönyörű szabadtéri 
színpaddal és a mögötte kialakításra került öltözővel, melyet 
Leader pályázati forrás és önkormányzati önerő 
felhasználásával, 12 millió forintból valósítottunk meg  - a 
BLT Béta Kft. kivitelezésében. Az új színpadot 
megszentelte és megáldotta Terdik Mihály parochus és 
Horváth János plébános úr. A meghívott vendégek átvágták a 

nemzeti színű szalagot.  Az avatás pillanataiban ünnepségünk 
emlékére, Soltész Miklós államtitkár úr és dr. Simon Miklós 
polgármester úr jelképes üzenetként  egy galambot repített 
fel, mellyel egy időben 100 postagalamb szállt fel az égbe, 

hogy elvigyék rendezvényünk jó hírnevét.  E különleges 
látványban  - ifjú Sarka Béla a T-17 Mátészalkai Postagalamb 
Sptegyesület elnökének segítségével és felajánlásával 
gyönyörködhettünk. Az ünnepi műsor színvonalát Szabó 
Bernadett, a debreceni Ady Endre Gimnázium 
drámatagozatos diákjának szavalata és énekelőadása, a 
Mesekert Óvoda Fűrjecske néptánccsoportjának 
bemutatója és a  Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola 

néptáncosai emelték. Megemlékeztünk államalapító Szent 
István királyunkról, a hozzá fűződő államalapításról és a 
megszentelt  kenyérről is, mely a magyar ember számára az 
életet, a megélhetést és az otthont jelenti. Azzal, ahogyan 
nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel ünnepeltük, 
kifejeztük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Ünnepi 
műsorunk keretében átadásra kerültek  az önkormányzat által 
alapított díjak és a Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme 
elismerések is.  A kitüntetetteket az 5. oldalon mutatjuk be 

kedves olvasóinknak. Az általános iskola tantestülete az 
iskola névadójára emlékezve elhelyezte a Vántus Istvánra 
emlékkopjafájánál a kegyelet koszorúját.  
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Nyírbogát Nagyközségéért emlékérem 

Nyírbogát Nagyközség Közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismerés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés Bronz Emlékérme elismerések átadása 

 
A Forgatag ünnepi műsora előtt sajtótájékoztatóra került 
sor, ahol Soltész Miklós államtitkár, dr. Túri-Kovács 
Béla, a KPE elnöke és Seszták Oszkár, a megyei 
közgyűlés elnöke is elismerően szólt Nyírbogát céltudatos 
fejlesztéséről, a térség munkahelyteremtésben és 
közfoglalkoztatásban elért sikereiről, a támogatási 
forrásokból (újjá)született közintézményekről. A Bogáti 
Forgatag ünnepi műsorának felemelő pillanatai a 
kitüntetések átadása. A Nyírbogát Nagyközségéért 
Emlékérem-díjakat Dr. Simon Miklós polgármester, 
országgyűlési képviselő és Bereznyákné dr. Bényei 
Bernadett jegyző asszony adta át. Ponkházi Béla, Pál 
Barnabás, Grebur Ágnes, Bagaméri Árpád és  Csordás 
László Nyírbogát Nagyközség érdekében több évtizeden 
keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért  
kapták az elismerést. Őket szeretnénk most bemutatni 
újságunk hasábjain a kedves olvasóknak.  
 

Ponkházi Béla : 1957-ben végzett a nyíregyházi 
Tanítóképző Intézetben, onnan első és utolsó 
munkahelyére a nyírbogáti Általános Iskolába került. Itt 
dolgozott 42 évig. Az életfilozófiája az, hogy mindent 
megtenni a tanulóért, de megkövetelni a rendet és 
fegyelmet. 1964-ben végzett az egri Tanárképző Főiskola, 
rajz-földrajz szakán. Becsületes munkája eredményeként, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűléstől megkapta a 
Kiss Áron-díjat pedagógiai munkája elismerése címmel. Ez 
méltó befejezése volt egy nehéz, de szép pályának! Jó 
egészséget kívánunk neki! 
 

Pál Barnabás: Nyírbátorban született 1955-ben, 
Nyírbogáton járt általános iskolába, majd Nyíregyházán, a 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett.  
Karcagon növényvédelmi szak technikusi végzettséget 
szerzett. Nyírcsászáriban kezdett dolgozni és 1980-ban 
került haza a helyi termelőszövetkezetbe. Itt dolgozott 
különböző beosztásokban 1993-ig. 1993. július elsejétől 
került az önkormányzathoz. Jelenleg a közfoglalkoztatás 
irányításáért, szervezésért felelős, melyet a mai napig 
végez.  A településüzemeltetés mellett az önkormányzat 
mindennapi dolgainak intézésében tevékenyen részt vesz. 
A rá bízott feladatokat a legjobb tudása szerint végzi. 
Munkájában nagy segítséget jelent biztos családi háttere. 
Felesége pedagógus, a helyi általános iskola igazgatója. 
Két gyermekük van, akik mindketten már felnőtt emberek. 
Ők okleveles közgazdászok. Gratulálunk és további 
sikereket kívánunk! 
 

Grebur Ágnes, született Fenics Ágnes: 1931-ben 
született Sándorhomokon, egy Szatmár megyei kis 
településen.  Családjától a mély vallásosságot és a munka 
szeretetét kapta útravalóul az életre. 1951-ben kötött 
házasságot Grebur József Istvánnal.  Házasságukból három 
gyermek született.  Életükben nagy változást hozott, 
amikor 1988-ban férjével úgy döntöttek,  fiúkat követve 
Nyírbogátra költöznek. A település életébe igyekeztek  
beilleszkedni, barátokat szerezni, jó viszonyt kialakítani és 
ápolni ezt a szomszédokkal. Tagja a Görög Katolikus 

Egyház nyírbogáti közösségének. Alapító tagja a 
Nyírbogáti Nyugdíjas Egyesületnek, amelynek találkozóira 
rendszeresen jár. Jó egészséget kívánunk neki! 
 

Bagaméri Árpád: Nyírbogáton született 1948-ban. 
Általános iskolába is Nyírbogáton járt, majd a nyírbátori 
Báthory István gimnáziumban érettségizett. Aztán 
Budapesten Rádió-TV műszerésznek tanult. 1969-től 
napjainkig kisiparos majd vállalkozó. 1989-tól a nyírbátori 
Ipartestület elnöke, aranykoszorús mester. 1990-től 
önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság tagja, majd 
elnöke volt. Nős, két gyereke és két unokája van. 
Gratulálunk és további sikereket 
kívánunk! 
 

Csordás László:  Laci bácsi 
betegsége miatt  a fia Csordás 
Tamás vette át az elismerést. 
Sajnos Laci bácsi azóta  eltávozott 
közülünk.  Csordás Laci bácsi 
1938-ban Nyírbogáton született. Öt 
gyermeke és 7 unokája van.  Egész 
életét a településen élte le. Soha 
nem kívánkozott máshol új otthont 
keresni. Eredeti szakmája 
villanyszerelő, Nyírlugoson szeszgyárvezetőként 
dolgozott, majd magánvállalkozásból, állattartásból, 
gazdálkodásból biztosította családja számára a 
megélhetést. A 60-as években községi könyvtáros volt. 
Közéleti szerepet a rendszerváltásban a Kisgazdapárt 
megszervezésével, rendszeres gyűlések szervezésével, az 
országos vezetők településünkön való fogadásával végzett. 
1998-ban az agrárágazat tarthatatlan állapotára való 
figyelemfelhívó országos gazdatüntetéshez csatlakozva - 
országos hírű tüntetés szervezésében vett részt, öregbítve 
ezzel településünk hírnevét. Az elmúlt időszakban 
gazdálkodással foglalkozott. Egész élete során Istenfélő, 
keresztény értékrendet hordozó ember volt, keresztény 
hitre és hazaszeretetre nevelte gyermekeit is. 
 

Gratulálunk valamennyi kitüntetettnek! 
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Nyírbogát Nagyközség Közbiztonsága érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismerést vehetettek 
át Bodolai István, Balogh Sándor, Pálvölgyi Miklós, 
Sebők Gyula és Sersényi Béla polgárőrök.  
 
Bodolai István: 1954-ben született Nyírbátorban. 
Szakmája szobafestő. 1971-ben aktívan részt vett a 
szatmári árvíz okozta újraépítésben. Dolgozott a budapesti 
Vegyiműveknél. 1978-ban hazakerült Nyírbogátra, és 
megnősült. Két gyermek édesapja és egy unoka boldog 
nagyapja. 1985-től 2000-ig Nyírbogáti vasútállomáson 
dolgozott. A polgárőrség megalakulása óta folyamatosan 
aktív és megbízható tagja az egyesületnek. Munkája 
eredményességét tanúsítja, hogy 2005-ben a rendőrségnek 
nyújtott aktív segítségéért oklevelet kapott a Nyírbátori 
Rendőrkapitányságtól. 
 

Balogh Sándor: 1965-ben született Nyíregyházán. 1983-
ban sikeres szakmunkás vizsgát tett, mint általános 
géplakatos. 5 éve dolgozik a nyírbátori Unileverben. 1988-
ban megnősült, azóta nyírbogáti lakos. 2 fiú gyerek 
édesapja. 2004 óta tagja a Polgárőrségnek. 
 

Pálvölgyi Miklós: Nyírbogáton született 1948-
ban.Általános iskolai tanulmányait Nyírbogáton végezte. 
Szakmája faipari munkagépkezelő. Tanulmányai 
befejezése után a Nyírbogáti TSZ dolgozója volt. 1974-ben 
megházasodott, 3 lánya született. 
 

Sebők Gyula: Piricsén született 1955-ben. Víz-gáz 
központi fűtés szerelő bizonyítványt szerzett. 5 gyermeke 
van. Nyírbogáton a DeDa KFT-nél dolgozik. A Polgárőr 
Egyesületnek a megalakulása óta tagja. Aktívan részt vesz 
a település rendezvényeinek biztosításában, illetve a 
településen járőrszolgálatot is ellát. A település érdekében 
végzett munkáját igyekszik mindenkor lelkiismeretesen és 
becsületesen ellátni. 
 

Sersényi Béla: Nyírbátorban született 1961-ben. Születése 
óta Nyírbogáton él. Általános iskolai tanulmányait 
helyben, középiskolai tanulmányait Nyírbátorban folytatta, 
géplakatos szakképesítést szerzett. Tanulmányai 
befejeztével a  CSEPEL Műveknél és a Mezőgépnél 
dolgozott. 1984-ben megnősült, 2 gyermek édesapja. 
Mindig aktív közösségi életet élt, fiatal korától a helyi 
futball csapatban játszott közel 30 évig. A Polgárőr 
Egyesületnek a megalakulása óta tagja. 
 

Gratulálunk valamennyi polgárőrnek az elismeréshez! 
 

Ünnepi műsorunk keretében már hagyomány, hogy 
megyei díjazásra is sor kerül a Bogáti Forgatagon. 
Seszták Oszkár a Megyei Közgyűlés elnöke Szabolcs–
Szatmár–Bereg Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme 
elismeréseket adott át újra Dr. Lengyel Antal részére az 
oktatásban végzett kiemelkedő szakmai munkássága, és a 
több évtizeden át végzett közéleti, közszolgálati 
tevékenysége elismeréseként.  Fesztóry Tibor úrnak a 
térség egészséges ívó víz megőrzéséért végzett munkája és 
a közéleti, közszolgálati tevékenysége elismeréseként.  
Rákos Ferenc  a több évtizeden át a közbiztonságért 

végzett munkája és a közéleti, közszolgálati tevékenysége 
elismeréseként vehettek át a kitüntetést. 
 

Dr. Lengyel Antal : 1947-ben született Nyírbogáton. A 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett 
mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet 1972-ben. 2 évig 
dolgozott a nyírbátori termelőszövetkezetben, ahonnan 
Nyíregyházára a Mezőgazdasági Főiskolára került, s mind 
a mai napig jogutódjainál dolgozik főiskolai tanárként. 
Szeptember 1.-én lesz 40 éve. A mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa, akadémiai köztestületi és számos szakmai 
szervezet tagja. Volt tanszékvezető, intézet vezetőkari 
főigazgató és rektor helyettes. Részese volt a Nyíregyházi 

Főiskola létrehozásának és fejlesztésének, a gépészmérnöki 
képzés elindításának. Kutatási területei: 
gyümölcsszáritmányok vizsgálata és a dizelmotorok 
üzemanyag fejlesztése a MOL- lal közösen. Felesége és 
lánya közgazdászok, két fia pedig gépészmérnök.    
 

Fesztóry Tibor: Nyíregyházán született 1942-ben. 
Nagykállóban érettségizett, majd a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. 1968-ban 
megnősült, két gyermeke van.  Rövid tanári munka után, 
1968-ban a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságra ment 
dolgozni, ahol elsősorban szakoktatási feladatokat látott el. 
Részt vett az 1970-es árvízvédekezésben, amiért 
Árvízvédelmi Érem miniszteri kitűntetést kapott. A 
Szamos-menti árvíz után részese volt az újjáépítésnek. A 
Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerezte 
meg a vízellátás – csatornázás, egészségügyi szakmérnöki 
oklevelet. 1997-től 2012-ig a  Nyírbogáti Vízmű 
szakmérnöki irányítását végezte. 
 

Rákos Ferenc: 1957-ben született Nyírlugoson. Az 
általános iskolát Nyírlugoson végezte. Mátészalkára járt a 
138. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe, ahol szobafestő 
szakmát szerzett. Szobafestőként helyezkedett el előbb 
alkalmazottként, majd vállalkozó lett. 1998-tól váltott és 
egy vagyonvédelmi céget alapított, s azóta is ezzel 
foglalkozik. Három gyermeke és egy kislány unokája van. 
2000–től Nyírlugos Város  Polgárőr Egyesület 
parancsnoka.  
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk számukra! 
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Dr. Lengyel Antal, Rákos Ferenc,  Fesztóry Tibor 
kitüntetettek Seszták Oszkár  megyei közgyűlés elnökével 
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