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Kistérségi záró rendezvény: Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrás Minisztere a közelmúltban településünkre 
látogatott, a Kistérségi Társulás Ébresztő! Kopogtat a 
jövőd!” - pályázat záró rendezvényére. A projekt során 
hatszáz millió forint támogatásból a településeinken 
gyermekesély programokat, közösségi házakat, Biztos 
Kezdet Gyerekházakat, tanoda jellegű és családokat, 
közösségeket erősítő programokat valósítottunk meg. 

 

Kerékpárút: 2015. június 26-án Nyírbogáton a 471-es főút 
mellett sajtótájékoztatót tartottak a gyorsított ütemben épülő 
kerékpárutakról. Vendégünk volt Tasó László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára. Simon Miklós országgyűlési képviselő szólt a 
térségben épülő közel 25 km kerékpárút jelentőségéről és az 
elkövetkezendő időszak feladatairól. A nemzeti összetartozás 
kormánya fontosnak tartja a közlekedés javítását nem csak 
nyugat Magyarországon, hanem kelet Magyarországon is. 

11. alkalommal rendeztük meg a Bogáti Forgatagot 

A Bogáti Forgatag ünnepi műsorát megtisztelte Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,  Dr. Danku Csaba 
jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a KPE.elnöke,  Seszták Oszkár 
a Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője. A Forgatagról részletesen a  
következő számban fogunk beszámolni.  

Iskola felújítás: Régi álmunk válhat valóra, hisz 150 millió forint Kormányzati támogatásból megszépül az általános  iskolánk. 



       
 

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS 
 „A Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése és 
tisztítása” című projekt befejezéséhez közeledik. 
Kezdhetnénk tényekkel, számokkal, a fejlődést demonstráló 
adatokkal, mondhatnánk, hogy minden szép és jó volt. 
Mondhatnánk, hiszen az eredmény magáért beszél. Ezzel a 
beruházással már igazi európai településsé lehetünk.  Bár a 
városi címért még sokat kell tennünk, dolgoznunk és 
mindenekelőtt életben kell tartanunk a településünk fejlődését 
segítő összefogást. Mikor végre elindultunk a megvalósulás 
felé, már akkor látnunk kellett, nem lesz sima az út. Vannak 
született árokásók, akik nem törődve másokkal, minden 
lehetséges eszközzel igyekeztek megakadályozni településünk 
fejlődését. Félretájékoztatták az embereket, majd arra 
bíztatták Őket, hogy ne fizessék a lakáskasszát. El akarták 
gáncsolni a projektet. Tudták, ha nincs rendszeres befizetés, a 
szennyvíztársulás nem kap beruházási hitelt. Gáncsot 
vetettek, de ki nem gáncsolhattak bennünket, hiszen a mi 
célunk más volt, mint az övék. Mi nem ártani, hanem 
fejleszteni, építeni akartunk. Összefogtunk, dolgoztunk a 
szennyvízprogram megvalósulásán, fizettük a lakáskasszát és 
kormányzati támogatással, pályázatokkal megteremtettük a 
forrást a beruházás indításához. Dolgoztunk, tettük amit 
kellett. Együtt szenvedtük meg a csatornázás okozta 
kellemetlenségeket. A szennyvízhálózat befejezéséhez 
érkezik. A beruházás támogatásának intenzitása a Kormány 
jóvoltából 83 %-ról 95 %-ra emelkedett. Elértük tehát, hogy 
az önrész 5 %-ra csökkenjen, így a 278 ezer forint helyett 60 
ezer forint befizetést kell a lakosoknak egy bekötésnél 
igazolniuk. Ellen példával dobálózni persze egyesek most is 
tudnak, de kérdezzenek utána, hogy máshol ennek a duplája 
hozzájárulást kell fizetni. Döntésre vár pályázatunk, 
projektünk önerő nélküli befejezéséhez. Fizetnünk kell tovább 
a lakáskasszát, hogy ebben is sikerrel járjunk! Fizetnünk kell 
mindaddig, míg a Társulat engedélyezi a zárolás feloldását, 
hogy mindenki egyénileg dönthesse el, hogy módosítani 
kívánja – e a szerződést, vagy az eredeti megállapodás szerint 
fizeti tovább az LTP-t,  azért, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségnek eleget tegyen, s nem utolsó sorban azért, 
hogy az éves befizetésünket az állam 30%-kal megtoldja. A 
támogatásért cserébe, lakáscélra lehet felhasználni az itt 
összegyűjtött pénzt, mellyel mindenki saját maga 
gazdálkodhat.  
Az utcák már nincsenek feltúrva, folyamatosan minden a 
helyére került. Mi is megtudjuk közben lassan, hogy ki, 
milyen társadalmi árkot ásott, politikai vagy egyéb 
haszonszerzés reményében.  A csatorna hosszával együtt nőtt 
a jelentgetések sora is. Bejelentés, feljelentés, sajtós mutyizás 
egy kis vélt politikai, vagy egyéb haszon reményében.  Nekik 
nem számít a károkozás. Nem számít – sőt szerintük jár is 
nekik – ha évekig jogtalanul, sajátjukként használnak, 
körbekerítenek területet a közösség tulajdonából. Ha a 
sajátjukkal tenné valaki ugyanezt, egyből tolvajt kiáltanának. 
Üzenjük, álljuk a sarat! Mi nem rombolunk, hanem építünk 
tovább, hiszen mindig győz az igazság és a csatornát már ki 
nem ásathatják. Jó úton járunk. Nagy lépést tettünk előre. 
Megépül a település szennyvízhálózata és a kapcsolódó 
szennyvíztelep. Alig több mint egy év alatt, két településen, 
Kislétán és Nyírbogáton 19 körzeti átemelővel, 45 000 méter 
nyomócső, bekötő vezeték és gravitációs vezeték épült, 
valamint 500m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. 
Hosszú, kemény munka volt. Az előkészületekkel, a 
közbeszerzési eljárásokkal együtt majdnem öt év. Még 
néhány helyen vannak kijavítandó hibák, de a település életét, 

a lakosságot már nem zavarják tovább. Mindenki számára – 
aki csatlakozott a hálózatra – elérhetővé vált a szolgáltatás. 
Megteremtettük a várossá válás egyik fontos infrastrukturális 
feltétételét, de van még feladat bőven, hogy el is érjük 
célunkat. Összefogásra van szükség, s minden nyírbogáti 
lakosnak az ésszerű javaslatokat, döntéseket párthovatartozás 
nélkül közösen támogatni kellene. No de egyesek pont az 
ellenkezőjét teszik, és semmi sem drága alapon mindent 
megtesznek és elkövetnek a lejáratás érdekében. Ez év 
áprilisától kezdődően településünk egyik lakója folyamatosan 
feljelentéseket tesz állami és  EU-s szervnél, az őt ért vélt 
sérelmekre való hivatkozással. Önkormányzatunkat és a 
kivitelezőt újságírók zaklatják, s a hírnevünket csorbító, 
hazug tartalmú újságcikkek, videó felvételek jelennek meg a 
médiában. Ezért a szakértői állásfoglalást kértünk, ami segít 
betekintést nyújtani a jelen ügyekben gyakorlatlan személyek 
számára is, s melynek segítéségével alátámasztják azon 
álláspontjukat, miszerint a tárgyi projekt kivitelezése során 
sem tértek el a korábbi gyakorlattól és mindenben a 
szerződésben rögzített kötelezettség szerint, az elvárt 
legmagasabb szakmai színvonalon igyekeztek a kivitelezési 
feladatokat megvalósítani. A szakértői állásfoglalás alapján 
röviden az alábbiakat szeretnénk megosztani a kedves 
olvasókkal: Nyírbogát – Kisléta Szennyvízközmű 
Önkormányzati Társulás és a kivitelező SADE Magyarország 
Kft. és konzorciumi partnere FK RASZTER Zrt. között 2014. 
január 14-én szerződéskötésre került sor a  Nyírbogát – 
Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása nevű 
projekt megvalósítására. A munkát a Kivitelező „FIDIC 
Sárga Könyv” feltétel rendszere alapján vállalt, mely 
szerint a vállalkozó feladata a projektre vonatkozó 
engedélyes, kiviteli tervek elkészítése és a hatósági eljárások 
lebonyolítása, melyhez csak alap adatokat kap (ilyen pl: hány 
darab bekötést kell kiépíteni, mely utcákban kell csatornát 
fektetni). A Magyarországon fellelhető közműtérképek 
meglehetősen elavultak, nagy részük frissítésre, újbóli 
bemérésre szorul, mely szoros összefüggésben áll a jelenlegi 
– nagyobb sajtóvisszhangot kapott - problémával. Az ilyen 
projekteken történő nyomvonal módosítások nagy százaléka 
abból adódik, hogy a tervezés során figyelembe vett 
társközművek (vízvezeték, gázvezeték) helyzete a valóságban 
sokszor eltér a tervezéskor figyelembe vett helyétől, mely 
esetben elkerülhetetlen az ilyen csatornaszakaszok nyomvonal 
módosítása. Az érintett vagy nyomvonallal keresztezett 
társközművek fizikai feltárásra kizárólag a kivitelezési 
munkák megkezdése után van lehetőség. Alap esetben egy 
adott gerincvezeték szakasz munkáinak megkezdése előtt un. 
közműfeltárást végez a vállalkozó az érintett helyeken. Abban 
az esetben, ha a tervtől való eltérést tapasztal – a 
társközművekkel kapcsolatban – helyszíni egyeztetést hív 
össze a közmű tulajdonosok, a Megbízó, a Mérnök és a 
tervező bevonásával, melyről jegyzőkönyvet készít. Ez történt 
a Nyírbogát Kölcsey utcai nyomvonal esetében is.  A 
bejáráson készített jegyzőkönyv alapján – melyet a jelenlévő 
felek aláírásukkal elfogadtak – a tervező a módosított 
szakaszról un. fedvénytervet készített, mely alapján 
folytatódott a kivitelezési munka. 
Összességében megállapítható, hogy a Vállalkozó a 
szennyvízberuházás megvalósításakor a 
szakmagyakorlásra vonatkozó szakmai szabályokat és 
előírásokat betartotta. A támogatásban részesülő a 
legnagyobb gondossággal követte a kivitelezés 
megvalósítását.  
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NYÍRBOGÁT-NYÍRBÁTOR KÖZÖTTI KERÉKPÁR ÚT: 
 Cikk folyt. az 1. oldalról: Tasó László a község határában 
épülő kerékpárútnál tartott sajtótájékoztató után  elmondta: 
az európai felmérések szerint Hollandia és Dánia után 
Magyarország a harmadik olyan ország, ahol a 
megkérdezett száz emberből huszonketten a kerékpárt 
jelölték meg a fő közlekedési eszközüknek, ezért is fontos 
a biztonságos kerékpározás lehetőségeinek megteremtése. 
A turizmus kapcsán az államtitkár kiemelte, komoly a 
kerékpáros ágazat piaci részesedése Európában, a 
felmérések szerint 44 milliárd eurós az a piaci szegmens, 
amelyet a kerékpáros turizmus magáénak tudhat. Az 
államtitkár elmondta, 2007 és 2013 között összesen 850 
kilométer kerékpárút épült Magyarországon, ebből 580 
kilométer volt a 2010 utáni építés. Dr. Simon Miklós, a 
Fidesz-KDNP térségi országgyűlési képviselője azt 
mondta, Nyírbogátnál 6 kilométer hosszban épül 
kerékpárút 324 millió forint értékben a 471-es főút mellett. 
A megyében a Nyíradony-Nyírbogát, a Nyírbátor-
Nyírmeggyes, valamint a Nagykálló-Biri útszakaszok 
mellett épül új kerékpárút, a cél pedig az lesz, hogy néhány 
éven belül a 471-es főút mentén Debrecen és 
Szatmárnémeti között kerékpáros összeköttetés valósuljon 
meg. 
A Nyírbogát és Nyírbátor között a kerékpárút építése  a 
megvalósításához közeledik. A több mint 330  millió 
forintos uniós támogatásból 6 km hosszan megvalósuló 
kerékpárút építése azért húzódik el, mert itt is, mint más 
projektnél vannak „kerékkötők,” akik nem adták meg a 
tulajdonosi hozzájárulást, s ezért végig kellett járni az 

ingatlan kisajátítási „procedurát”. Az állami tulajdonú 
ingatlanok használatához való  hozzájárulására, a telefon 
oszlopok áthelyezése, amit csak a Magyar Telekom 
szakemberei  végezhettek, mind mind időeltolódást 
jelentett. Akik Nyírbátorba közlekednek láthatják, hogy 
településünk belterületén is a munkálatok szépen haladnak. 
A bicikliút megépítése rendkívüli fontosságú,  hiszen a  
471-es számú Debrecen-Mátészalka közötti főút  jelentős 
forgalma miatt nagyon balesetveszélyes. A kerékpárút 
egyes szakaszait  a kerékpározás szerelmesei már 
előszeretettel használják, s reméljük nemsokára igénybe 
vehetik a teljes szakaszt is.   A teljes szakasz 
megvalósításával a meglévő kerékpárutak 
összekapcsolásával olyan összefüggő térségi kerékpárút 
hálózat jön létre, amely az ország leghátrányosabb 
helyzetben lévő lakosainak életminőségét növeli,  
elősegítve a környezetbarát, egészség megőrző közlekedési 

infrastruktúra fejlesztését.  Ez a szakasz illeszkedik a 
Mátészalka-Debrecen  és a megye kerékpárút hálózatához. 
NYÍRBOGÁT-NYÍRGELSE KÖZÖTTI KERÉKPÁR ÚT: A 
képviselő-testület pályázatot adott be kerékpár út 
megvalósítására, melynek keretében 5,3 km egybefüggő 
kerékpárút hálózat kerül kialakításra. Hatására javul a 
közlekedésbiztonság, továbbá segíti a lakosok eljutását 
munkahelyükre, az oktatási és nevelési intézményekbe, 
javítja a települések összképét. 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA: Az általános iskola  
épületére nagyon ráfér a felújítás, ezzel régi álmunk vált 
valóra. Az 1981-ben épült általános iskolán komolyabb 
felújítás nem történt az elmúlt évtizedek alatt. 
Önkormányzatunk igyekezett minden évben - a nyári 
iskolai szünet alatt - a szükséges állagmegóvó felújításokat 

önerőből elvégezni. Korábban 2008-ban a szocialista 
Kormányzás idejében Önkormányzatunk nyújtott be 
pályázatot iskolánk teljes körű felújítására, de sajnos 
elutasításra került. Köszönet Magyarország Kormányának, 
hogy a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című, projekt keretében önkormányzatunkat 
150 millió forint állami támogatásban részesítette, mely 
összegből az épület hőszigetelése, tetős héjazat cseréje 
(hőszigetelt szendvics panellel) és a nyílászárók cseréjére 
is sor kerül.  Önkormányzatunk kiemelt célja, hogy a 
nyírbogáti gyerekek helyben a lehető legjobb oktatásban és 
nevelésben részesüljenek. Ezért igyekszik mindent 
megtenni a pedagógusok felkészültségén túl, hogy 
diákjaink egy barátságosabb, kulturáltabb környezetben 
tudják tudásukat gyarapítani.  A Bíráló bizottság javaslata 
szerint a legalacsonyabb összegű érvényes árajánlat alapján 
a támogatott összeg keretében meg tudjuk valósítani még a 
„hosszú kisiskola” épületének a szigetelését és nyílás zárók 
cseréjét is. A tető héjazat cseréjét viszont 
önkormányzatunk önerőből fogja megvalósítani. A 
gyerekek legnagyobb örömét a 304 millió forintból – a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében  megépülő  tornaterem fogja szolgálni, mely a 
Kormány 1523/2015. (VII. 31.) Kormány határozat 
értelmében teljes egészében központi költségvetési 
forrásból valósul meg.  
ÚJABB 150 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁS A 
KORMÁNYTÓL: Önkormányzatunk a középületeink 
energetikai korszerűsítésére 150 millió forint támogatást 
kapott. A támogatás 100 %-os intenzitású, önerőt nem 
igényel. A támogatásból több középület, többek közt az 
idősek otthonát és az óvoda kerül felújításra. 
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Így az idősek otthonát, a fogorvosi rendelőt, a 
polgármesteri hivatalt és az óvoda épületét is 
korszerűsíteni tudjuk.  
 

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT: A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat sikeres pályázata kapcsán a 
Gyermekvédelmi Központ építése befejezéséhez 
közeledik. A kivitelezési munkák szépen haladnak. A 

beruházás 300 millió forint EU-s támogatásból valósul 
meg, amivel  településünk megyei feladatot fog ellátni. 
 

BUSZ PÁLYÁZAT: Megérett önkormányzatunk 
gépparkjának a frissítése, ezért önkormányzatunk  
pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz egy  mikrobusz gépjármű 
beszerzésére. A pályázat során közel 8 millió forint 
támogatásba részesültünk, melyhez 2 millió forint önerőt 
önkormányzatunk biztosít. 
A Nyugdíjas Egyesület is sikerrel pályázott egy 
mikrobusz beszerzésére, a támogatás mértéke 100 %-os, 
azaz 10 mill. Ft.  
 

BOGÁT 2000 TC TÁMOGATÁSA: Önkormányzatunk 
továbbra is fontosnak tartja a Torna Club folyamatos 
működését, ezért 900.000 forint támogatásban részesítette.  
 

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA MűKÖDTETÉSE. A 
Községháza I. emeletén szeptember 11-től programiroda 
nyílik, amely segítséget nyújt a vállalkozások és az 
önkormányzat számára a pályázati lehetőségek közti 
eligazodásban és a területfejlesztéssel kapcsolatos állami 
feladatok teljesítését szolgáló tevékenységek ellátásában.  
  

FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA: A 
Községháza,  az önkormányzat konyhája és a Mesekert 
Óvoda intézményeinél a Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítására  27 millió forint támogatást kaptunk. A 
pályázat általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, 
megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a 
megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia 
szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-
kibocsátás csökkentése, s ami a legfontosabb a rezsi 
csökkentése. 

 

ÖNHIKI: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése céljából. 
NYÁRI ÉTKEZTETÉS: 79 fő  rászoruló gyermek részére 

biztosítottuk  a nyári szünetben az egyszeri meleg 
étkeztetést.  
FűKASZA: A Mezőgazdasági Földutak elnevezésű 
programban lehetőség nyílt egy erőgép meghajtású fűkasza 
beszerzésére . Önkormányzatunk a legkedvezőbb árajánlat 
alapján 1,2 millió forint értékben beszerezte a fűkaszát., 
mely nagy segítséget nyújt a nagyobb zöldterületek 
lekaszálásában és a parlagfű irtásában is.   
 

ÍVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM: Elindult az ivóvíz-
minőség javító program településünkön. Ennek keretében 
megtörtént az új szűrőtartály beépítése a technológiába, 
technológiai vezetékek cseréje. Folyamatosan történik az 
épületek felújítása. Elkészült az új vízmű kút, melynek  
gépészeti szerelése folyamatban. Az ívó víz- hálózaton a 
tolózár cserék és aknák felújítása megkezdődött,  melynek 
következtében időszakosan vízhiány jelentkezik. A 
hálózati rekonstrukciót követően a vízvezeték szakaszokon 
szivacsdugós mosatásokat fognak végezni annak 
érdekében, hogy ott az évek során keletkező kirakódásokat 
el tudjuk távolítani. A vízhiányokból és a vízben tapasztalt 
zavarosodásból adódó kellemetlenségért a kivitelező és a 
szolgáltató a felhasználók megértését kéri. A kivitelező 
célja, hogy ezek a problémák minél rövidebb idő alatt meg 
szűnjenek és a lakosság részére jó minőségű, egészséges 
vizet tudjon szolgáltatni. 
 

JÁRDA FELÚJÍTÁS: Pályázatot nyújtottunk be a Jókai úti  
járda felújítására 16 millió forint értékben. Az igényelt 
támogatás 14 millió forint, melyhez 2,5 millió forint önerőt 
kell biztosítani.  
UTCA GYŰLÉS: A Móricz Zsigmond utca lakóit 
összehívtuk az út burkolatával kapcsolatos megbeszélésre. 
A szennyvízberuházásból keletkezett köveket 

önkormányzatunk összezúzatta. Jelenleg a kiviteli  tervek 
készülnek az engedélyezési eljárás megindításához.  
VETŐMAG, VEGYSZER ÉS SZERSZÁMOK: 
Önkormányzatunk a Szociális Földprogram Kertkultúra” 
alprogram keretében 21 nehéz anyagi helyzetben lévő 
család számára biztosított konyhakerti vetőmagot, s a 
növények megműveléséhez szerszámokat  és növényvédő 
szereket. Bízunk benne, hogy sikerült a megtermelt 
javakkal csökkenteni a családok kiadási költségeit és friss 
zöldségfélék is kerülhettek az asztalukra. Reméljük, hogy 
mind emellett a téli időszak nyersanyag szükségleteit is 
részben fedezni tudják.  
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                                   PEDAGÓGUS - SEMMELWEIS – KÖZTISZTVISELőI  - NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
 

Pedagógusnap alkalmából településünk vezetői Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere, 
Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett településünk jegyzője és 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő köszöntötték a 
Mesekert Óvoda és a Vántus István általános iskola 
pedagógusait. egy-egy szép cserép orchideával. Az ünnepi 
megemlékezésen Kósa Petra 8. a osztályos tanuló B. Radó 
Lili -  Tanítónk című versével köszöntötte a megjelent 
pedagógusokat, óvónőket. Polgármester asszony 
köszöntőjében Dr. Wlassics Gyula  szavait idézte: "A 
gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt 
azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek!", majd 

elmondta, hogy a  nemzetközi Pedagógus Napról senkinek 
sem szabadna megfeledkeznie. Hiszen e nap azoké, akiknek 
mindnyájan rengeteget köszönhetünk: tudást, műveltséget, 
emberséget.  Egész éves szép, sokszor bizony fáradságos 
munkájuk elismerése ez a nap. Habár a pedagógus szó 
hallatán legtöbbünknek tanáraink jutnak eszünkbe, de nem 
csak őket, a velünk kisgyerekkorunkban oly sokat 
foglalkozó óvó néniket és tanítókat is köszöntjük.   
Semmelweis – és Köztisztviselői nap alkalmából 
Önkormányzatunk Intézményeinek dolgozóit, (az ESZI 
dolgozóit és a szociális szférában dolgozókat) valamint 
Hivatalunk köztisztviselőit és valamennyi önkormányzati 
dolgozót köszöntötte jegyző asszony egy-egy cserép  
orchideával. Polgármester asszony Wass Albert  szavaival 
méltatta   a szociális szférában dolgozók fáradozását,  (a 
védőnő - családsegítő, gyermekjóléti szolgálat – háziorvosi 
szolgálat – fogorvosi – gyógyszertári  dolgozók és az Idősek 
Otthonában  dolgozók) mindennapos felelősségteljes 
munkáját. 

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben 
- kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben 
nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, 
legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden 
ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell, 
legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” 
Azt kívánta számukra, hogy apró örömök és sikerek tegyék  

 

teljessé hétköznapjaikat. A köztisztviselőket arra kérte, hogy a 
jövőben is elkötelezetten, nagyfokú hivatástudattal, legjobb 
tudásuk szerint végezzék munkájukat, a mindennapi 
ügyintézésük során a nyírbogáti lakosok ténylegesen érezzék, 
hogy becsületes munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a 
köz szolgálatához. Megköszönte azon alkalmazottak 
munkáját is, akik a mindennapokban segítik az önkormányzat 
munkáját, hisz szükség van rájuk,  munkájukat meg kell 
becsülni. Mindannyiuk számára  Rabindranath Tagore bölcs 
intelmét idézte: "Aludtam, s azt álmodtam, hogy öröm az élet, 
felkeltem, s azt láttam, hogy kötelesség az élet, cselekedtem, s 
lám: a kötelesség lett az öröm." 
A Nemzeti összetartozás napja alkalmából meghívásunkra a 
Kistérségi Társulás „Ébresztő! Kopogtat a jövőd!” - pályázat 
záró rendezvényén az erdélyi Zetelaka diákjai  néptánc 
műsorral kedveskedtek. Öröm volt gyönyörködni táncukban, 

s öröm volt megtapasztalni, hogy nem csak lélekben, hanem 
ezen rendezvényen itt Nyírbogáton együtt lehettünk a külhoni 
magyar gyerekekkel. 2010-ben az Országgyűlés történelmi 
kötelességének tett eleget azzal, hogy június 4-ét a Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyilvánította.  
Szent István napi ünnepség: Ünnepélyes keretek között 
megemlékeztünk államalapító  Szent István királyunkról, a 
hozzá fűződő államalapításról és az új kenyérről is, mely a 
magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, és 
az otthont jelentette. Ünnepi beszédében  Dr. Simon Miklós 
térségünk országgyűlési képviselője kiemelte, hogy: 
„…Olyan hazát kell építenünk, amiben mindenki érezheti, 
amiről mindenki tudhatja, hogy államhatároktól függetlenül a 
magyar nemzet minden polgárára számít s a magyar nemzet 
minden polgára számíthat erre az országra.” Ünnepi 
műsorunk színvonalát  Csordás Bianka és Terdik Péter 

szavalata, a Vántus István Általános iskola énekkara,  a 
Mesekert Óvoda Fürjecske néptánc csoport játékfűzése és a 
Nyugdíjas Egyesület énekkara emelte. Az ünnepi műsor 
keretében Terdik Mihály görög katolikus parochus úr és Horváth 
János római katolikus plébános, címzetes kanonok  úr 
megszentelték az új kenyeret! Ünnepségünk végén a jelenlévők 
megkóstolhatták a megszentelt új kenyeret. 
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EGYHÁZI HÍREK 
 

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: Konfirmáció a 
református közösség életfontosságú eseménye  „Légy hű 
mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját!” 
Jelenések 2,10 Ebben az évben 12 ifjú -4 fiú és 8 leány- 
tett konfirmációs fogadalmat Isten és a gyülekezet színe 
előtt Pünkösd szent ünnepén. Jelen voltak nemcsak a 
vasárnaponként járó gyülekezet tagjai, hanem a 
konfirmálók családtagjai, keresztszülei és nagyszülei. A 
fogadalom, amelyet a fiatalok a gyülekezet és az Isten 
színe előtt hallhatóan tettek így szólt: „Jézus Krisztusnak 
igaz követője, református keresztyén 
anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, 
úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész 
tagja leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen.” Ezt a 
fogadalmat tette (balról jobbra haladva a képen): Garai 
Fanni Orsolya, Tejfel Dzsenifer, Goda Gabriella, Goda 
László, Zsigó László, Tóth Balázs, Csordás Bianka, 
Szabó Anett, Páll Dóra, Lekka Fruzsina, Lükő Klaudia 
és Metercsik Károly. Nagyon komoly dolog egy 
fogadalomtétel! Különösen komoly, amit az ifjak 

megfogadtak, hiszen ez Jézus Krisztus igaz követéséről és 
a gyülekezet szolgálatáról szól. Segíteni és támogatni kell 
őket abban, hogy fogadalmukat teljesíthessék. Ez továbbra 
is feladata a szülőknek, nagyszülőknek és 
keresztszülőknek, és természetesen az egyház 
közösségének is. A fának nem elég az ültetés, azt 
gondozni, öntözgetni is kell, hogy meggyökerezhessen, 
mert ez által maradhat életben. Konfirmált fiataljaink is 
ilyenek: elültetődtek az Isten népe közé és az Istennel való 
szövetségbe, de az elültetést követnie kell a 
meggyökerezésnek, a közösség minél jobban való 
megismerésének, a közösség megszokásának és 
megszeretésének. A családtagok személyes jó példájukkal 
tudják a legjobban támogatni ebben gyermeküket. Nincs 
más útja a közösségi élet fenntarthatóságának ma sem, 
csak ez. Az élet a közösségben van: az Istennel és az 
egymással való közösség gyakorlásában. Aki mást mond, 
az vagy tudatlan, vagy szándékosan akar becsapni. S hogy 
miért fontos az egyház közössége? Azért, mert „Itt van 
Isten köztünk…” Az Isten jelenléte teszi értékessé ezt a 
közösséget. Jézus Krisztus személye garantálja számunkra 
azokat az értékeket, amelyek igaziak és időtállóak. S ha 
már elkezdtem a fent idézett éneket, hadd fejezzem be a 
folytatással: „Gyertek őt imádni, hódolattal elé állni!”  
Áldást, békességet kívánva szeretettel: 
                                                    Szerencsi Imre lelkész 

 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: A Nyírbogáti  
Görög Katolikus Egyházközség augusztus első hetében 
immár harmadik alkalommal szervezte meg a nyári 
hittantábort. Minden napot közös imádsággal és 
igemorzsák elhintésével kezdtünk. Lélekben felmásztunk 
néhány Ószövetségi és Újszövetségi hegyre. Felértünk a 
Golgotára, a megváltásunk hegyére, és végül a Tábor-
hegyére, ahol  Jézus Krisztus színében átváltozott, és 
megmutatta Istensége dicsőségét tanítványainak.  
Végigjártuk a 7 szentség állomásait, megértettük annak 
titkait. Az egyes állomásokon szellemi és gyakorlati 
feladatokat kellett megoldani. A gyerekek mindennapi 
tevékenységét különböző, érdekes programok színesítették: 
ügyességi játékok, sorversenyek, kézműves foglalkozások. 

Nagy tetszést aratott a nemezelés technikájának 
elsajátítása, amellyel színes, dekoratív nyakláncokat és 
karkötőket  készíthettek a nebulók. Hálás szívvel 
megköszönjük mindenkinek az aktív jelenlétét, 
közreműködését.  Külön köszönjük a pedagógusoknak, a 
házi gondozói szolgálat munkatársainak, a kedves 
szülőknek és a segítő középiskolás lányoknak a vallásos 
táborban végzett  kiemelkedő munkájukat.    Köszönetet 
mondunk a nagylelkű anyagi támogatásokért, amelyekből  
vendégül tudtuk látni a  résztvevőket. Isten bőséges áldását 
kérjük mindnyájuk életére!  Hittanos csemetéink 
mosolygós arccal, lélekben gazdagodva, hitükben 
megerősödve vitték haza az Isten örömteli üzenetét. Az 
apostolok meghatódtak a Tábor hegyén, és kifejezték 
érzésüket „ Uram, jó  nekünk itt lennünk!” Gyermekeink 
lelkében is ez az érzés erősödött meg: „Jó volt itt lenni!”  
Jövőre újra ezen a helyen találkozzunk! 
                                                Terdik Mihály parochus 
 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI A hagyománynak 
megfelelően május 17-én a Római Katolikus 
Kistemplomban elsőáldozás volt .Az elsőáldozók az 
Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszik magukhoz. Ez a 
szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos 
segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az 
elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni. 
Áldozó csütörtök utáni vasárnap négy nyírbogáti gyerek 
(Madácsi Roland, Dibáczi Liliána, Szilvási Dzsenifer, 
Tácej Ákos )  áldozott először. A gyermekek sok-sok 
tanulással, gyakorlással, izgalommal, énekkel, verssel … 
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          EGYHÁZI HÍREK 
Folytatás:készültek a nagy ünnepre. A kis hittanosokat Horváth 
János, címzetes kanonok plébános  atya  által jutottak a 
szentgyónás és a szent áldozás szentségéhez, valamint Ő 
segítette lelki felkészülésüket is. Az első áldozó gyerekek 
ígéretet tettek, hogy mindennap imádkoznak, vasárnaponként 
misére járnak és gyakran fognak áldozni, rendszeresen gyónni, 
s mindig jók lesznek, és igyekeznek másoknak sok örömet 
szerezni, kedves gyermeke lenni a mennyei Atyának, jó 
testvére embertársainak, hogy eljuthassanak az ÖRÖK 
ÉLETRE. 
BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI: GYERMEKBEMUTATÁS 
Baptista közösségünkben nem kereszteljük meg az újszülöttet, 
de a bibliai példa fontos számunkra, mely szerint a 
kisgyermeket elvisszük az Úr házába és bemutatjuk az Úrnak, 
az Ő áldását kérve rá. Úgy, ahogy ezt olvassuk a gyermek  
Jézus bemutatásánál a  Lk.2. 21-24. A gyermekbemutatás nem 
kötelező, és a gyermek üdvösségét sem befolyásolja. Ez a 
cselekedet leginkább a szülők számára jelentőségteljes, akik 
ezáltal nyilvánosan kifejezik, hogy gyermeküket az Úrnak 
köszönik, Neki szánják, az Ő Szellemében kívánják felnevelni. 
A gyermekek bemutatása a gyülekezet számára is fontos 
momentum, mert együtt imádkozhatunk a gyermekért és 
szüleiért.  A közelmúltban ilyen jeles alkalmunk volt 
gyülekezetünkben. Donkáné Gulyás Emese testvérnő és férje, 
Donka Sándor első gyermeküket hozták az Úr házába, hogy 
megköszönjék Istennek a tőle kapott különleges ajándékot, 
Aminát. A gyermekbemutatás alkalmával a szülők és a 
gyülekezet hálás szívvel állt meg az ajándékozó Isten előtt és 
fejezte ki köszönetét az új életért. Pető András lelkipásztor igei 
szolgálata is erről szólt. Majd lelkipásztorunk kezében tartva 
Aminát, imádkozott érte, és kérte Isten áldását, gondoskodó 
szeretetét növekedéséhez, segítségét az Úr ismeretéhez. Hálát 

adott a szülőkért, hogy megőrizte az édesanyát minden bajtól. 
Imádkozott a szülőkért, az Isten szerinti helyes nevelésért, hogy 
Amina egészségesen fejlődhessen testi és lelki értelemben is. A 
helyi gyülekezet - és a baptista körzet részéről is hangzottak el 
köszöntések. Kívánjuk, hogy a gyermeket és a szülőket is áldja 
meg az Úr! 2015. augusztus 20-23-ig a Nyírbátori Baptista 
körzet testvériségével (28-an) – Erdélyben kirándultunk, ahol 
az első magyar nyelvű biblia-nyomtatásról láttunk kiállítást. 
Voltunk Koltón, ahol Petőfi Sándor feleségével, Szendrei 
Júliával a nász időszakát töltötte. Máramarosszigeten a 
börtönmúzeumban, az Ásványtani Múzeumban azokat az 
ásványokat, köveket csodálhattuk meg, melyet emberi kéz nem 
érintett, egyedül Isten ujja. A Kakastaréj hegyen kirándultunk 
és csak ámultunk a természet szépségén. Vasárnap a 
nagybányai Imaházban voltunk és szolgáltunk testvéreinkkel az 
Úrnak és szereztünk örömöt a kinti magyar testvéreknek. 
Mindenért az Úré a dicsőség!     
                                             Bécsi Lászlóné gyülekezetvezető 
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KISTÉRSÉGI ZÁRÓ RENDEZVÉNY:  
Rendezvényünket megtisztelte Kozma Péter, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. Szabó 
István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Kéri Zoltán, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
TÁMOP 5.2.1 kiemelt pályázatának országos szakértője, 
szakmai vezetője és a EMET regionális szakértői, a kistérség 
polgármesterei, az intézmények vezetői, történelmi egyházak 
képviselői is. A pályázat megvalósításában részt vett 
munkatársak (pedagógusok, óvónők, szociális szakemberek, 
védőnők, a Gyerekesély Iroda dolgozói is nagyszámban 
megjelentek. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
településünk polgármestere elmondta, hogy: Az elmúlt két 
évben az ország egyik leghátrányosabb kistérségében 
sikerült segítséget nyújtani az itt élő nehézsorsú 
gyermekeknek és családjaiknak. A segítségnyújtás mellett az 
elmúlt két év munkája hozzájárult a gyermekek, a családok 
életszemléletének a formálásához is. Számtalan színes 
programmal sikerült megtörni a hétköznapok szürkeségét, s 
reméljük, mosolyt is tudtunk varázsolni az élet nehéz 
pillanataiban. Bízunk abban, hogy a szakemberek szeretete, 
amivel a munkájukat végezték és az a sok-sok befektetett 
energia nem volt hiábavaló. A projektzáró rendezvényt a 
pályázat "Mutasd meg magad!" programelemében működő 
nyírbogáti néptánc műhely műsora, a Kislétai Szivárvány 
Gyermekcsoport Bökönyi tánca, Rostás Tünde, a Báthory 
István Katolikus Gimnázium tanulójának előadása és a 
Nyírvasvári Tanoda stars hip-hop műsora színesítette. A 
pályázatot összefoglalta és értékelte Borbásné Szabolcsi 
Edit szakmai vezető, miszerint hatszáz millió forint 
támogatásban részesült a Nyírbátor és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulás, elősegítve ezzel a felzárkózást 
és az esélyteremtést. Balog Zoltán miniszter úr a 
gyerekesély programok fontosságára hívta fel a figyelmet, és 
hangsúlyozta, hogy nem elég, hogy segíteni akarunk a 
szegény családoknak - nekik is akarniuk kell elfogadni a 
segítséget. E cél elérését egy hasonlattal érzékeltette - 
sötétségben kell egyre több helyen gyertyát gyújtva fényt 
vinni a reménytelen családok életébe. De ezt csak együtt 
tudjuk megvalósítani. Dr. Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője megköszönte a projektben 
részvevőknek a kitartó munkát, mellyel hozzájárultak a 
családok felzárkózási esélyeinek növeléséhez a szegénység, 
különösen a gyerekszegénység csökkenéséhez. Köszönet 
Magyarország Kormányának, Köszönet az Európai Uniónak 
a pályázat keretében nyújtott támogatásért! 

START KÖZMUNKAPROGRAM: Az előző években a 
lehetőségeket kihasználva új munkahelyeket teremtettünk. A 
„segély helyett munkát adni” elv megvalósításával 
elmondhatjuk, Nyírbogáton jelenleg aki dolgozni szeretne, 
az tud is. Az értékteremtő közfoglalkozás keretében a start 
mezőgazdasági projektben 100 főt foglalkoztatunk. 
November 30-ig a mezőgazdasági földutak rendbetételére 30 
főt, a belvíz elvezetési rendszerek rendbetételére újabb 30 
főt alkalmazunk. Július 15-től október 31-ig három 
tanfolyam keretében, zöldség-gyümölcs feldolgozó, 
anyagmozgatógép kezelő és motorfűrész kezelő tanfolyamra 
35 fő jár. Az elért eredményeknek nem „csak” a település, 
hanem maguk a foglalkoztatottak is örülnek. 
Önkormányzatunk a Munkaügyi Központ jóvoltából 46 
diáknak adott július és augusztus  hónapban  diákmunka 
lehetőséget. 



     
Bégány Ábel 1.o Dudás Alexandra 

1.o 
Lipcsei Zsóka 1.o Lukács Viktória 1.o Mikó Tamara 1.o Orosi Ferenc 1.o 

    

Rab Réka 1.o Szőke Anna 1.o Türk Zita 1.o Uri Izabella Dóra 1.o Béres Bálint 2.o Csordás Csenge 2.o 

  

  

 
Goda Bálint 2.o Káscsák Péter 2.o   Madai Adrienn 2.o Mocsár Máté 2.o 

  

  

 
Petrucz Antónia 2.o Sütő Márk   Szőke Eszter 2.o Kósik Liliána 3.a 

   
Mikó Dániel 3.a Pásztor Bence 3.o Petrohán Zoltán 3.a Szántó Anita 3.a Szkiba Mihály 3.a Tóth Marcell 3.a 

   
Barna Zalán 3.b Bécsi Bianka 3.b Biró Lili 3.b Dibáczi Eszter 3.b Kusnyér Zsófia 3.b Lőrincz Enikő 3.b 

   
Szilvás Dzsenifer 3.b Türk Károly 3.b Czine Dominik 4.o Császár Dóra 4.o Dibáczi Liliána 4.o Garai Dóra 4.o 

                          Csupa Ötös diákok  - 8. oldal                             2015. augusztus      
 

 

Iskolánk 250 tanulójából  
63 DIÁK KITŰNŐ 

és  
14 DIÁK JELES  

tanulmányi eredményt  ért el!  
 

Ők azok, akik  az egész év 
folyamán kitartóan, szorgalmasan 

tanultak. Jutalmul 
önkormányzatunk bemutatja ezeket 
a diákokat a család, s településünk 

büszkeségére. 
Gratulálunk valamennyi  
kitűnő és jeles tanulónak  

az elért eredményekhez! 



   
Jakab Zoltán 4.o Koda Márta Vanda 

4.o 
Koleszár Fruzsina 

4.o 
Madácsi Roland 4.o Tácej Ákos 4.o Tóth Beáta 4.o 

   
Bákonyi Evelin 5.o Baráth Petra 5.o Kardos Anna Sára 

5.o 
Molnár Dorina Fanni 

5.o 
Szilvás Alexandra 

5.o 
Jánszki Vivien 6.o 

   
Uri Viktória Krisztina 

6.o 
Csordás Bianka 7.b Deres Vanessza 

7.b 
Páll Dóra 7.b Baricsán Márton 8.a Hermanovszky Laura 

8.a 

   
Kósa Kitti Beáta 8.a Papp Szabolcs 8.a Széplaki Gréta 8.a Tóth István 8.a Tóth Norbert 8.a Balogh Bence 8.b 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Szántó Diána 8.b    Balogh Petra 1.o Duli Szabolcs 1.o 

   
Szabó Laura 1.o Szilvás Mercédesz 1.o Tóth Dóra 3.a Papp Esztella 3.b Szente Emese 3.b Tóth Attila 4.o 

   
Fülöp Hajnalka Tünde 5.a Erdei Vivien 6.o Orosi Andrea 6.o Enyedi Boglárka 7.a Fülöp Beáta 7.b Garai Fanni 7.b 

      2015. augusztus                           Csupa ötös és Jeles diákok – 9. oldal     

 

ŐK A JELES DIÁKOK! 
 

Gratulálunk az eredményükhöz, kívánjuk, hogy 
jövőre fényképük a csupa ötösök közt 

szerepeljenek! 



       
 

A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
 

Megkerestük Pálné Kósa Katalin igazgató asszonyt, 
hogy adjon tájékoztatást a kedves olvasók számára, 
hogy mi történt az iskola háza tájékén április óta, s mi a 
jelen helyzet az intézménynél. 
 

Pálné Kósa Katalin igazgató asszony:  Iskolánk fő 
feladatának természetesen a tanulást, a sok-sok új ismeret 
elsajátíttatását tartja, azonban a tanév végén is tartalmas 
rendezvények, programok színesítették az iskolai életet. 
Fontosnak tartottuk, hogy gyerekeink jól érezzék magukat, 
s megtapasztalják az összetartozás örömét, jelentőségét is. 
 

Költészet Napja: Április 11-én rendeztük meg  a József 
Attila Szavalóversenyt. Összesen 82 tanuló jelentkezett 
erre a megmérettetésre. Bízunk és reménykedünk abban, 
hogy a résztvevő tanulók az átlagnál gyakrabban vesznek 
kezükbe verses kötetet, s azt olvasgatva, a szép vers, a 
költészet nemesíti lelküket, gondolkodásukat. 
 

Mesemondó verseny: Iskolánkban már hagyomány, hogy 
minden évben megrendezésre kerül az óvodások és az első 
osztályosok mesemondó versenye. Ebben a tanévben 
április 20-a volt a verseny időpontja. Elmondhatjuk, hogy 
mindannyian emlékezetes és izgalmas perceknek lehettünk 
a részesei, hisz a gyerekek alapos felkészültségükkel, 
bátorságukkal, tehetségükkel varázsoltak el bennünket.  
 

Környezetvédelmi napot tartottunk  2015. május 8-án. A 
megnyitó után a 7.osztályos tanulók színvonalas  irodalmi 
műsorát láthatta a közönség. Előzetes feladatként szebbnél 
szebb rajzokat készítettek a tanulók, de ügyességi és 
szellemi versenyszámokban is összemérhették tudásukat.  
A szülők is segítségünkre voltak a nap megszervezésében, 
többen készségesen vállalták az állomások vezetését és a 
versenyfeladatok lebonyolítását. A tanulók nagy örömére a 
Nyíregyházi Vadasparkban interaktív beszélgetésen vettek 
részt az állatok gondozásával kapcsolatosan, 
állatbemutatóval egybekötve. Az osztályfőnökök 
vezetésével minden diák kivette a részét az iskola 
udvarának szépítésében is, virágok ültetésével. 
 

Diák Önkormányzati nap megszervezésében a Kistérség 
volt segítségünkre. Az osztályok változatos programokon 
vettek részt, vidáman töltötték el a napot. 
 

Művészeti Gála:  Iskolánkban 2015. június  8-án  már 8. 
alkalommal rendeztük meg, melyre a néptáncra és 
képzőművészeti foglalkozásra járó tanulók lelkesen 
készültek. Az alsós osztályok különböző népszokásokat 
elevenítettek fel, a felsősök már komolyabb koreográfiát 
mutattak be. A műsorszámokat a közönség vastapssal 
jutalmazta. A képzőművészeti tanszak is bemutatkozott, 
szebbnél szebb munkáik iskolánk falait díszítik. 
 

Ballagás: A tanév utolsó hétvégéjén rendeztük a ballagást. 
2015. június 13-án délután vett búcsút 38 végzős diákunk 
az Alma Matertől.   Az ünnepség fénypontjaként sor került 
a jutalmak átadására azoknak, akik jó tanulmányi 
eredményeket értek el, vagy sikeresen szerepeltek a 
versenyeken. Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt 
ért el és példamutató magatartást tanúsított négy tanuló: 
Balogh Bence, Hermanovszky Laura, Tóth István és Tóth 
Norbert.  
  

Aranygyűrű: Kóródi János úr és kedves felesége által 
felajánlott aranygyűrűt Hermanovszky Laura kapta, a  
másik három tanulót pedig az alapítványunk részesítette 
külön jutalomban.  
Sok – sok kimondott és csak magunkban érzett 
jókívánsággal engedtük el valamennyi tanítványunkat. 
Reméljük, új iskolájukban is megállják majd a helyüket. A 
nyár folyamán is részt vettek tanulóink szervezett 
programokon: az Erzsébet táborban 50 tanuló, a 
Szamoskéri táborban pedig 51 tanuló tölthette tartalmasan 
szabadidejét. 
Jutalmak a tanulmányi versenyek legjobbjainak és 
felkészítő tanáruknak. Iskolánk  három tanulóját, 
Bákonyi Evenlint, Kardos Anna Sárát és Molnár Dorinát a 
Jedlik Ányos Országos matematika-fizika versenyen elért 
helyezéséért, valamint felkészítő tanárukat, Tószegi 
Zoltánnét önkormányzatunk pénzjutalomban részesítette. 
Az elismerés emléklapjait a ballagási ünnepségen  Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere 
adta át.  
Köszönöm az önkormányzatnak, a Nyírbátori 
Tankerületnek, a szülőknek, kollégáimnak a segítségét, 
munkáját, mely lehetővé tette, hogy sikeresen zárjuk a 
2014/15 – ös tanévet. Tájékoztatom a kedves olvasókat, 
hogy megszereztem a mesterpedagógusi fokozatot és 
pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés 
szakértői címet. Tavasztól intézményvezetői feladataim 
mellett az ezzel kapcsolatos teendőket is el kellett látni.  
 A két feladatkör felelősségteljes, lelkiismeretes ellátása 
véleményem szerint nem lehetséges. Mivel a 36 éves 
pályafutásom alatt nagyrészt (33 év) pedagógusként 
dolgoztam, úgy érzem a megszerzett tudásomat, 
tapasztalatomat is pedagógusként és szakértőként jobban 
tudom hasznosítani, átadni. Szeretnék ezért, a pályám 
további részében ismét pedagógusként tevékenykedni, 
szakértői feladatokat ellátni, ezen a két területen dolgozni, 
ezért az intézményvezetői megbízatásomról lemondtam. 
Továbbra is szeretnék a jövőben is együttműködve a 
község vezetésével, az új iskolavezetéssel dolgozni 
iskolánk fejlődéséért.  
Az iskola fenntartója az állam, s a nemzeti köznevelési 
törvény értelmében az intézményvezető kiválasztása 
nyilvános pályázat útján fog történni. Szabó László a 
KlIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központot) 
igazgatója - a  helyi Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint az intézmény vezetői feladatok ellátására   
Száva Erika tanárnőt bízta meg.  

                                                                   Nyírbogáti Tükör 10. oldal                         2015. augusztus 



       
 

A MESEKERT ÓVODA HÍREI
Megkerestük Bécsi Lászlóné (Nórika) megbízott Óvoda 
vezető asszonyt, hogy elmondja, milyen események 
zajlottak az elmúlt időszakban az intézményükben, s 
hogy mi a jelenlegi helyzet az óvodában.  
Nevelésünk gyermekközpontú, biztonságot nyújtó érzelmi 
környezetben, a gyermeki személyiség kibontakozására 
törekszünk, korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazásával. A komplexitáson túl, fontos célunk volt a 
gyerekek közösségi nevelése, egészséges életmódra 
nevelése, a szűkebb és tágabb környezet helyi lehetőségek 
kihasználásával. 
Mesemondó verseny: Április hónapban már a 
hagyománnyá vált házi mesemondó verseny első két 
helyezettje Veres Regina és Papp Dóra részt vettek a 
kistérségi mesemondó versenyen, mely Piricsén került 
megrendezésre. A gyerekek ott is igen szép eredményt 
értek el.  
A húsvéti ünnepkör keretében különböző barkácsolási 
lehetőségeket kezdeményeztünk, kínáltunk a gyerekeknek. 
Festettünk, ragasztottunk, varrtunk, színeztünk. 
Előkerültek a húsvéti jelképek, tojás, bárány. Az ünnepeket 
megelőzően sokat beszélgettünk a húsvéti szokásokról, 
történeteket hallhattak tyúkanyóról, a nyuszikról, a 
locsolkodási szokásokról. A szülők szívesen hoztak be 
ilyenkor kifújt tojásokat, amit aztán hímes tojássá 
varázsoltunk, húsvéti fácskát készítettünk. A 
tevékenységekbe a legkisebbek is aktívan bekapcsolódtak. 
A Föld, Madarak és Fák napjáról is megemlékeztünk 
Szépítettük kiskertünket, a gyerekek palántákat hoztak, 
amit ők maguk ültettek el az óvoda kertjébe. Locsolták, 
vigyázták, és figyelték a palánták növekedését, virágzását. 
Vadasparki kirándulás: Izgatott készülődés előzte meg. 
A szülőkkel közösen szervezett kiránduláson nagy 
számban vettünk részt. (162 fő) 4 buszra szálltunk, ami 
már maga is élmény volt a gyerekek számára. A 
Vadasparki állatok látványa lenyűgözte őket, a fóka és a 
papagáj show felejthetetlen élmény marad számukra. 
Gyermeknap: Május elején vidám zsongástól volt hangos 
óvodánk udvara. Gyermek napot tartottunk, melyre a 

leendő óvodásokat is meghívtuk. Ez alkalommal sok 
meglepetésben részesültek a gyerekek Volt itt zenésműsor, 
kézműves foglalkozások és  fagylaltozás. is.  
Évzáró ünnepség: Minden csoport színes, színvonalas 
műsorral készült az évzáróra. A műsort az év során 
megismert versekből, dalos körjátékokból állítottuk össze, 

kiegészítve néhány kedves jelenettel, tánccal. Az évzáró és 
a ballagás fontos állomás a gyermekek és a szüleik 
életében, hiszen lezárul egy életszakasz, a vissza nem 
hozható „boldogóvodáskor”, amire mindig kedves 
emlékként gondolnak majd vissza a gondjainkra bízott 
gyermekek.  
Mint ismeretes, a Mesekert Óvoda korábbi vezetője 
Ostorháziné Vadon Izabella tavaly, indok nélkül 
lemondott a vezetői megbízatásáról. A képviselő-testület 
az új pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, 
megbízta Bécsi Lászlóné óvodapedagógust az intézmény 
vezetői feladatok ellátásával. Hallgatva ezt az az élmény 
dús beszámolót, melyet megbízott óvodavezető asszony jó 
kedélyűen, elégedettséggel mondott el, felvetődik a 
kérdés, hogy miért nem pályázta meg senki a helyi  
óvónők közül az intézmény vezetését? 
Bécsi Lászlóné óvónő: A megváltozott törvényi 
környezetben, az új törvényi elvárások tükrében nagyon 
nehéz úgy megfelelni, hogy egyik napról a másikra az 
óvodai csoportszobából a vezetői székbe kerüljön közülünk 
bármelyik óvónő. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk 
nevében elmondhatom, hogy évtizedeken keresztül 
maximálisan elláttuk a feladatunkat, mindannyian 
szívügyünknek tekintjük az    óvodai    nevelő – oktató  
munkát. Igaz, az önkormányzattól maximálisan minden 
segítséget megkaptunk és Csonkáné Pósán Valéria 
óvónővel elkezdtük a közoktatás vezetői képzést, mégis 
úgy éreztük, hogy a mai közoktatási rendszer olyan magas 
szintű kihívások elé állított, melynek nem tudtunk volna 
megfelelni. Több informatikai ismeretekkel (EPER és KIR 
program használata) kellett volna rendelkeznünk. Jelenleg 
nem volt közülünk olyan óvónő, aki megpályázta volna 
a vezetői álláshelyet. Sokan közülünk nyugdíj közeli 
időszakhoz közeledünk.  Jövőre két óvodapedagógus 
betölti a 40 éves szolgálati idejét.  Örülünk annak, hogy a 
most  sikeres pályázó (aki nem Nyírbogáti)  új színfoltokat, 
új szokásokat kíván bevinni az óvoda életébe, mint az 
úszás-oktatás, az idegen nyelv megismertetése a 
gyerekekkel.   
Tényként állapítható meg, hogy míg a 2011-es nevelési 
évben 129 volt a gyereklétszám, mára a rohamosan 
csökkenő tendencia miatt  majdnem a felére, 67 főre 
csökkent. Így a képviselő-testület szeptembertől három 
óvodai csoport indítását engedélyezte.  Azonban igény van 
a bölcsőde kialakítására, hisz településünkön nincs 
bölcsőde, s a szomszéd városban is kevés a férőhely, s  
jelenleg 15 gyereket írattak be a szülők, akik nem 
óvodakötelesek.  Bízunk benne, hogy önkormányzatunk új 
lehetőségként ki tudja alakítani a bölcsődét (mely  nem 
kötelező faladat ) – a törvényi előírásoknak megfelelően. 
Megköszönjük Bécsi Lászlóné megbízott óvoda vezetőnek 
és Csonkáné Pósán Valéria helyettes óvónőnek a munkáját, 
és sajnálatunkat fejezzük ki, hogy egy helyi óvónő sem 
nyújtotta be az intézményvezetői álláshelyre a  pályázatát. 
A sikeres pályázónak, Nagy Márta óvónőnek gratulálunk, 
munkájához  és a pályázatban megfogalmazott terveihez 
az elkövetkezendő öt évre eredményeket, sikereket 
kívánunk. Nagy Márta óvónő pályázatát egyöntetű igen 
szavazattal támogatta és elfogadásra javasolta az 
alkalmazotti közösség és a szülői munkaközösség is.  

2015. augusztus                                  Nyírbogáti Tükör 11. oldal                                   



       
 

 

HOGYAN TÖLTHETTÉK GYEREKEINK A NYÁRI SZABAD IDEJÜKET? 
 

Önkormányzatunk szívén viseli az óvodás és  iskolás 
gyerekek nyári szabadidős eltöltését. Tudjuk, hogy sok 
szülőnek gondot okoz a 11 hétre való gondoskodás. Kire 
hagyja, milyen programot szervezzen csemetéje  
számára.  Úgy gondoljuk, hogy a Kistérségi táboroztatás 
és az önkormányzat által biztosított  Ifjúsági Ház  nyári 
programjaival viszont tartalmas alternatívát kínálhattunk 
a  gyerekeknek.  
Településünkön a Gyerekesély Táborok 2015. június 22 
- június 30 - ig tartottak.  A táborban 22 gyermek vett 
részt, mindannyian a helyi általános iskola tanulói 
voltak.  A programok szervezésénél igyekeztünk 
változatos programokat összeállítani.  Nagy hangsúlyt 
fektettünk a  közösségépítő játékokra. Fakultatív 
programokat  szerveztünk,  valamint kreatív 
foglalkozásokat tartottunk.  Gyalogtúrát szerveztünk a 
településünkön lévő kilátóhoz,  Nyírbátorba utaztunk a 

városnéző barangoló kisvonattal és a  Nyíregyházi 
Vadasparkba is ellátogattunk.  A táborozás ideje alatt a 
foci szerelmeseinek biztosítottuk a lehetőséget, hogy  a 
műfüves pályán focizhassanak.   Volt lehetőség 
gipszfigurák öntésére,  rajzolásra,  közös 
társasjátékozásra, kalács sütésre  az önkormányzat 
kemencéjénél. Utolsó nap a Táborzárással egybekötött 
zenés délutánt tartottunk a gyerekek számára. 
Összességében a gyermekek elmondhatják, hogy olyan 
élményekkel gazdagodtak, s olyan helyekre is eljutottak, 

ahová a tábor nélkül nem lett volna lehetőségük.  
Igyekeztünk a  kulturált szórakozás szabályait  
 
 

megismertetni, a kommunikációs képességeiket  
fejleszteni. Az egészséges versenyszellem kialakítása, 
a kulturált szórakozás szabályainak megismertetése 
reméljük sikerrel járt,  bízva abban, hogy ezeket a 
szabályokat, készségeket és képességeket  a jövőben 
megfelelően alkalmazzák  majd egymással szemben.  
Mi a  programok elkészítésénél mindig azt helyeztük 
előtérbe, hogy a gyerekek tudják egymást elfogadni, 
segíteni. A színes programok mellett a gyerekek 
részére napi háromszori étkezésről is 
gondoskodtunk.  
2015 július hónapban az önkormányzat támogatásával 
megkezdődött az Ifjúsági házban a gyerekfelügyelet. 
Változó létszámmal, de annál nagyobb kedvvel vettek 
részt a gyerekek a különböző programjainkban. 
Minden reggel fél nyolckor volt a gyülekező, majd 
reggeli torna következett. Napközben a kézműves 
foglalkozás keretében a kreatív gyerekek számára 
különböző dekorációk készítésére volt lehetőség. A 
szabadidős programok keretében templom látogatáson 
vettünk részt, amit az egyházak képviselői nagy 
örömmel fogadtak. A focizni vágyó gyerekek 
kihasználták a műfüves pálya lehetőségét. 
Különböző versenyeket szerveztünk. (hulla-hopp 
karika és tollaslabda versenyt). Az Ifjúsági házban 
rendelkezésünkre állt a csocsó és ping-pong asztal, a 
különböző társas játékok. A közelgő iskolakezdésre 
való tekintettel szellemileg is megtornáztattuk a 

gyerekeket, kvíz  játékos foglalkozások keretében.  A 
gyerekek legnagyobb örömére biztosított volt a film 

nézés, a  zenehallgatás és a napi ebéd. Köszönet az 
önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosítottak arra, 
hogy gyerekeink a nyári szünetet biztonságban és 
tartalmasan tölthették! 

                                                              Nyírbogáti Tükör 12. oldal                               2015. augusztus   



       
 

ANYAKÖNYV       FÓRUM 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt  
utolsó híradásunk óta 7 pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

2015. május 30-án Gégény József      – Kaszás Viktória 
2015. június 20-án Miskolczi Attila  – Kecskés Erzsébet 
2015 . július 4-én Lencsés János      – Jakab Angéla 
2015. július 17-én Balogh András     – Kucskár Anikó 
2015. július 17-én Szabó Gábor        – Jaczina Erika 
2015. augusztus 7-én Fekete Miklós      – Molnár Erika 
2015. augusztus 15-én Mészáros Imre     –  Pálvölgyi Zita 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
az utolsó híradásunk tizennégy gyermek 
született községünkben, hat kislány  
és nyolc kisfiú. 
2015. április 20.  Rézműves Melissza Heni    
2015. április 28.  Akpoydo Ferenc 
2015. április 29.  Nagy Maja Dorina 
2015. június 07.  Sebők Hanna Dorina 
2015. június 16.  Bakos Adél 
2015. június 22.  Bákonyi Zoltán 
2015. június 10.  Karakas Kevin Zsolt 
2015. július 09.  Üveges Mira 
2015. július 09.  Üveges Milán 
2015. július 09.  Üveges Bendegúz 
2015. július 19.  Tácej Bence Noel 
2015. július 21.  Szalai István 
2015. július 31.  Havasi Kornél 
2015. augusztus 12. Mészáros Hanna 
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk óta  
sajnos 18-an eltávoztak. 8 nő és 10 férfi. 
 

Kalló Huszár Francisc    élt 85 évet 
Bencsik  András      élt 61 évet 
Ujfalusi Sándorné (Garai Erzsébet)   élt 81 évet 
Csonka József      élt 60 évet 
Veres Árpád Simon     élt 74 évet 
Guti Józsefné (Káscsák Piroska)   élt 83 évet 
Záma Mátyás András     élt 67  évet 
Hollai Andrásné (Ványi Mária)   élt 88 évet 
Vida István      élt 66 évet 
Tóth István     élt 67 évet 
Bákonyi Gáborné  (Madai Margit)   élt 94 évet 
Villás Julianna     élt 52 évet 
Balogh Alexandra     élt 27 évet 
Demeter Gézáné (Lőrincz Eszter)   élt 75 évet 
Márki Endréné (Kalló Huszár Erzsébet Irén) élt 61 évet 
Kecskés István     élt 32 évet 
Popovics László     élt 46 évet 
 Palóczi István     élt 64 évet 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

 

Búcsú:Veres Árpádtól: 2015.május 3.-án 
eltávozott  közülünk. Árpád 2013-ban  
Nyírbogát  Nagyközség érdekében több 
évtizeden keresztül végzett kiemelkedő 
közéleti  munkásságáért Nyírbogát  
Nagyközségért  Emlékérem díjat vehetett 
át. Nyírpilisen  született 1940. augusztus  
20-án.  
Egy éves  korában édesanyja meghalt, s azóta Nyírbogáton 
nevelkedett a nagyszüleinél. Budapesten tanult 1957-ig. 
Hazajárt futballozni minden vasárnap 1961-ig. Húsz éven át 
volt a nyírbogáti Sport Egyesület kapusa. Ezután rövid ideig 
játékvezető volt a nyírbátori járásban. Szívügyének 
tekintette, hogy Nyírbogátnak jó sporteredményei legyenek. 
Mindig szeretett közösséghez tartozni, nagy érdeklődést 
tanúsított a közélet iránt. Nemzeti érzelmű elkötelezettségét 
mindig felvállalta. 2004-től belépett a helyi Fidesz csoportba.  
Nyugdíjas éveiben, szabad idejében előszeretettel kereste fel 
és osztotta meg véleményét társaival.  Szerette a fiatalokat, 
szeretett velük foglalkozni így Ő is sokáig fiatalos tudott 
maradni. Emberszerető, nyugodt természetű, a problémák 
megoldásában próbált mindig higgadt maradni. Feleségével 
49 évet élt együtt szeretetben, jóban –rosszban. Négy 
gyermekük született, majd két unokával bővült a család, 
akiket mindig nagy örömmel várt és fogadott. Sajnos néhány 
évvel ezelőtt betegsége miatt a fizikai aktivitása már 
csökkent. Aztán jöttek a nagyobb problémák, a 
gyógyíthatatlan kór, a mozgáskorlátozottság, ami még 
jobban megnehezítette életét. Fokozatosan, lassan romló 
egészségi állapota miatt felesége segítségét vette igénybe.  
74 évesen végleg álomba szenderült. 

 

NYUGODJON BÉKÉBEN! 

 

Vállalkozói fórum: Dr. Rizsák Ildikó településünk 
polgármestere és Dr. Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője fontosnak tartja, hogy 
településünk egy gazdaságilag aktív település legyen, s 
továbbá  lehetőséget látnak új üzemek, vállalkozások 
létrehozására, ezért vállalkozói fórumot szerveztek. A  
vállalkozóknak az Opus Team Kft. képviseletében Joó 
Szabolcs nyújtott általános tájékoztatást a jövőbeli 
pályázati kiírásokkal kapcsolatban, mivel változott a 
pályázati rendszer. Képviselő úr elmondta, hogy komoly 
összeg áll rendelkezésre a pályázni kívánók részére. 
Eddig az önkormányzatoknak volt lehetőségük, most a 
vállalkozásoknak lesz több pályázati lehetőségük. Célunk 
a meglévő vállalkozások megerősítése, beruházásainak 
műszaki-technológiájának tudatos fejlesztése. Lényeg a 
munkahelyteremtés és megtartás.  
 

 



       
 

MÚLT IDÉZŐ: HELYTÖRTÉNETI KRÓNIKA 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” - Széchenyi István

 

Nyírbogát életében ismét egy olyan nap jött el, melyre 
büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk, s elégedettek, hiszen 
településünk legrégebbi épületében,  Leader támogatásból és 
önkormányzati önerőből impozánsan   felújított Tájházat 
alakítottunk ki. 2015.07.31-én – A Forgatag 1. napján -   
helytörténeti és festmény kiállítás nyílt.  Ezt megelőzően  
ebben az épületben már lehetőséget kapott „ A Nagy Háború 
1914-1918.” címmel - egy történelmi vándorkiállítás,  az I. 
világháború kitörésére emlékezve. Dr. Simon Miklós 
képviselő úrtól elhangzott, hogy:  „Egy valamit magára adó 
közösség igen is foglalkozik a múltjával, egy valamit 
magára adó közösség nem mehet el a múltja mellett. 
Ismernünk kell a településünk múltját és okulni kell abból.” 

Ebből a célból jött létre a helytörténeti kör,  melynek 
vezetője Bilku Tibor és felesége, akiket megbíztunk a  
település történetének feldolgozásával. A közkeletű mondás 
szerint is annak van jövője, aki a múltat ismeri. Szeretnénk 

ha Magyarországon ilyen  településnek, mint Nyírbogát is 
jövője lenne ebben a hazában. A Bilku házaspár évtizedeken 
keresztül nagyon sokat fáradozott azon, hogy összegyűjtsék 
településünk történetével kapcsolatos emlékeket, 
dokumentumokat, tárgyakat, értékeket. Ezek a régi 
használati tárgyak kerültek a tájház belső termében 
kiállításra. 1986 nyarán Nyírbogáton meg alakult egy 
öntevékeny művészeti kör. Az idők folyamán Petrucz 
Jánosné, Vadon Sándor nyugdíjas református lelkész és 
Bákonyi János bácsi sajnos meghaltak. Tagjai közül Bilku 
Tibor, Baracsi András és Kovács Istvánné még ma is 
aktívan festenek, s az ő festményeikből készült kiállítást 
lehetett megtekinteni a tájház első termében.  
Az épületről röviden: Az épületet, amely egykor az Ormós 
család kúriája volt, Csicseri Ormós Erzsébet építette 1762-

ben. Így, ez a településünk legrégebbi épülete, mely 250 
éves. Az 1930-as években Győri József presbiter elmondása 
szerint, az épület még egyszer olyan hosszú volt, mint most, 
de a romos déli végét lebontották, mivel leégett. Olyan 
mélyen volt az alapja, hogy felnőtt ember alig tudta belőle a 
téglát kinyújtani. 1918-ban még az épület fazsindellyel volt 
fedve, de már rossz állapotban volt a tető. 1922-ben az 
épületre palatető került. Csaknem az egész épület alatti 
lábazaton nyugvó boltozatos pince van, amelynek déli 

oldalán felismerhető a régi csigalépcsős lejárat helye. A 
lakássá átalakítás folyamán a pincelejárat feletti tornácot 
befalazva kamrává alakították. Az épület az idők során igen 

sok funkciót betöltött: református iskola, nevelői lakás, 
raktár, családok háza, (védőnői – családsegítő –
gyermekjóléti szolgálat) és jelenleg végre az épület 
rangjához méltó funkciót szerzett , s így lett belőle Tájház.  
Az épület funkciója legtöbb ideig tanítói lakásként szolgált. 
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Régi képeslap az épületről 



A savanyító üzemben a megtermelt zöldségek         
befőzéséről gondoskodnak a téli napokra. 

Szorgos kezek szedik a nagy melegben is az uborkát

www.nyirbogat.hu 

       
 

                                             KÉPES ESEMÉNYEK TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBŐL  
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A Községháza Kemencéje melletti terület – a 
közfoglalkoztatottak által készített  térkővel rakták le 

  

A régi, hosszú kisiskolát is felújíttatja önkormányzatunk Az Árpád utcán két  új parkkal gazdagodott 
településünk 

A régi  Hivatal   lebontásra kerül,  
itt parkoló kialakítására fog sor kerülni. 

A Vántus István Általános Iskola 38 végzős diákja vett búcsút az Alma Matertől. 



 
A BOGÁTI FORGATAG PILLANATAI KÉPEKBEN 
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www.nyirbogat.hu 

 

 


