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Több mint 800 millió forint uniós támogatásból 

megújul az iskolánk. Az I. ütem augusztus végére 

befejeződött, így szeptember 1-jén megkezdhettük a 

2019/2020-as tanévet. Zavartalan oktatás mellett folyik  

II. ütemben az iskola bővítése, új tantermek, 

csoportszobák, irodák, pihenő helyiségek, öltözők 

kialakítása. Folyamatban van az oktatást segítő 

informatikai eszközök beszerzése, s egy új 52 

személyes iskolabuszt is birtokba vehettek diákjaink, 

melyet  ünnepélyes keretek között Nemcsók Dénes 

Sándor az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért 

feleős helyettes államtitkár úr adott át.  

Elsöprő győzelmet arattak a FIDESZ-KDNP jelöltjei 

 

Nyírbogát döntött. Az önkormányzati választáson magas 

részvételi arány mellett, egyértelmű felhatalmazást kapott Dr. 

Simonné Dr. Rizsák Ildikó, így újra Ő lett településünk 

polgármestere. 2019. október 18-án a helyi választási bizottság 

elnökétől átvették a megbízó levelet a képviselő-testület tagja is, 

akik tíz indulóból hatan FIDESZ-KDNP támogatásával jutottak 

mandátumhoz. 2019. október 24-én megalakult az új képviselő-

testület. Folytatás a 2. oldalon 

 

A Községháza előtt felépített Betlehemi jászol elé hívtuk az idén 

is településünk lakosságát, hogy az advent négy vasárnapján az 

egyházakkal közösen gyújtsuk meg a hit, remény, szeretetet és az 

öröm gyertyáját az adventi koszorún.    Polgármester asszony 

felhívta az ünneplők figyelmét, hogy fordítsunk több időt emberi 

kapcsolatainkra, gyakoroljunk türelmet, megértést másokkal 

szemben, hogy ez az időszak különb legyen az átlagos 

hétköznapoknál. Térjünk vissza az örök emberi értékekhez: a 

családhoz, a hithez, éljük meg közösen az együvé tartozás, az 

egymásra figyelés melengető érzését.                                                                                                                                                                                         

 

 

Iskolabusz átadása 
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                                    Aranyos Ervin: 
 

„Szeretettel tárd ki lelked, Öleld át a nagyvilágot, kívánd 

azt, hogy minden ember itt a Földön, legyen áldott!” 
 

Békés, meghitt Karácsonyi ünnepet,                                                                                                                                  
és egészségben gazdag Boldog Új Évet 
kíván településünk minden lakosának 

a Képviselő-testülete nevében: 

                         

                      dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó 
polgármester 

 

Bereznyákné dr. Bényei Bernadett 
                                         jegyző 

 

    MIKULÁSJÁRÁS 



       
                                                                                  

                                       

Megalakult az új képviselŐ-testület 
 

2019. október 24-én megalakult az új képviselő-testület. 

Az alakuló ülésen Bakos Lehel a Helyi Választási 

Bizottság Elnöke részletesen beszámolt a 2019. évi 

helyhatósági választásokról. Településünkön kiteljesedett a 

demokrácia, 2541 választásra jogosult nyírbogáti lakos 

közül 2018-an érezték fontosságát annak, hogy véleményt 

nyilvánítsanak és döntsenek, hogy ki legyen a 

polgármester, kik legyenek az önkormányzati képviselők 

településünkön, s kik legyenek a megyei közgyűlés tagjai. 

A részvételi arány 79,42 % volt, ez a megyei átlagtól, 

24,62 %, az országos átlagtól 30,84 %-kal magasabb. 

Településünkön a polgármesteri tisztség megszerzéséért 

két fő, a képviselő tagságért pedig 10 fő képviselő jelölt 

indult. A választópolgárok 1666 szavazattal (84,61 %) 

újra Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikót (a FIDESZ-

KDNP)  választották polgármesternek. Az itt élő 

polgárok értékelték az eddig elért eredményeket, s a 

folytatásra szavaztak. Gratulálunk a győztes 

polgármesternek! Tuba Gábor független polgármester 

jelölt 303 szavazatot (15,39  

%) kapott.  A kampánnyal és a választással kapcsolatosan 

kifogás, panasz nem érkezett a Helyi választási 

Bizottsághoz. A választás a törvényi előírásoknak 

megfelelően zajlott.  

Képviselő jelöltnek 10 fő 

gyűjtötte össze a megfelelő 

számú ajánlást. A tíz főből 

az alábbi hat legtöbb 

szavazatot kapott jelölt lett önkormányzati képviselő, mely 

a szavazatok sorrendjében a következő:   
 

Rizsák Róbert    FIDESZ-KDNP 1374 szavazat 

Madácsi János   FIDESZ-KDNP 1350 szavazat 

Csonka Imre    FIDESZ-KDNP 1305 szavazat 

Gulyás Jánosné   FIDESZ-KDNP 1255 szavazat 

Császárné 

Dibáczi Tünde   FIDESZ-KDNP 1067 szavazat 

Donkáné Huszti Mariann Független        998 szavazat. 
 

A megalakult képviselő-testület alpolgármesternek 

egyhangúlag Gulyás Jánosnét választotta. A testület 

három bizottságot hozott létre: Az Egészségügyi-Szociális 

és Köznevelési bizottságot, elnöke Csonka Imre, a 

Pénzügyi Bizottságot, elnöke Rizsák Róbert, az 

Ügyrendi Bizottságot, elnöke Madácsi János lett. 

Gratulálunk megválasztásukhoz, együttműködő, jó 

döntéseket hozó, eredményes munkát kívánunk! 

 
Polgármester asszony megköszönte a képviselŐknek 2014-2019-es önkormányzati ciklusban végzett 
munkáját 
 

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony az 

elmúlt öt éves időszak lezárásaként, az önkormányzati 

választás előtti utolsó testületi ülésen - emlékplakettel - 

köszönte meg a képviselők település érdekében végzett 

önzetlen munkáját (Csonka Imrének, Gulyás Jánosnénak, 

Madácsi Jánosnak, Ostorháziné Vadon Izabellának, Papp 

Lajosnak, Rizsák Róbertnek), Dr. Simon Miklósnak, 

térségünk országgyűlési képviselőjének, Száva Erikának, a 

Vántus István Általános Iskola igazgatónőjének, Nagyné 

Hernádi Zsuzsánnának, a Mesekert Óvoda 

intézményvezetőjének, Terdik Mihály parochus úrnak, 

Horváth János plébános úrnak és Szerencsi Imre 

református lelkész úrnak.  A jelképes ajándékon, az 

emlékplaketten településünk címere és a képviselő-testületi 

tagok, polgármester és jegyző asszony neve van 

feltüntetve. Köszönet munkájukért! 

 

 

     Nyírbogáti Tükör 2. oldal                    2019. december                                       
 

 

 

Ünnepélyes keretek között 145 millió forint pályázati 
forrásból megvalósult Istvántanyára vezető két utat, a 

stabilizált Piricsei - az Arany János utat és a Jókai 
utcai járdát adta át Menczer Tamás államtitkár úr.  

 

152 millió forint támogatásból, két csoportszobás, huszonnégy 
férőhelyes, modern bölcsődével gazdagodott településünk.  

 

 



 

       
 

                        Címzetes főorvosi címet vehetett át településünk polgármestere a Megyeházán 
Méltó ünneplés keretében, a Megyeháza Dísztermében - Semmelweis 

nap keretében- címzetes főorvosi címet vehett át Dr. Simonné Dr. 

Rizsák Ildikó, településünk polgármestere, miszerint - egy 2000. évi 

kormányrendelet alapján e cím használatára jogosult az, aki legalább 20 

éven keresztül folyamatos háziorvosi feladatokat látott el. Doktornő  

1987-ben szerezte meg az általános orvosi diplomát a Debreceni 

Orvostudományi Egyetemen. Orvosi hivatását is Nyírbogáton kezdte 

háziorvosként. Folyamatosan képezte magát, Laser speciális 

tanfolyamon eredményes vizsgát tett, háziorvosi szakorvosi, 

akupunktúra ismereteiből is sikeres vizsgát tett. Foglalkozás -orvostan 

szakorvos lett 2004-ben, majd 2010-ben pszichoterápiával is 

foglalkozott. A lakosság körében a prevenció népszerűsítését tartja 

legfontosabb feladatának. Doktornő nagyon sokoldalú, magas 

munkabírású, magas színvonalú munkát megkövetelő és végző, határozott személyiség, aki maximálisan terhelhető, 

együttműködési készsége az élet minden területén megtapasztalható. 

Gratulálunk a főorvosi cím elnyeréséhez! 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díjat vehetett át 
településünk jegyzője 
Köztisztviselői nap alkalmából a Megyeháza Dísztermében Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díjat vehetett át településünk 

jegyzője, Bereznyákné dr. Bényei Bernadett, aki szakértelmével, 

fáradhatatlan munkatempójával, közösségünkért végzett építő 

tevékenységével méltán kiérdemelte ezen rangos elismerést! Gratulálunk 

Jegyző Asszonynak az elismeréshez! 
 

Nyugdíjba vonult Pálné Kósa Katalin tanárnő  
A Vántus István Általános Iskola pedagógusaival, jelenlegi és egykori 

diákjaival együtt búcsúztunk a nyugdíjba vonuló tanárnőtől, aki hosszú 

évtizedeken keresztül oktatta és nevelte Nyírbogát több száz, több ezer 

gyermekét. 40 éven keresztül Nyírbogát fiatalságáért dolgozó, odaadó, 

lelkiismeretes pedagógusként Katika általános iskolánk meghatározó 

személyiségévé vált, olyan nevelővé, akire szerető szívvel gondolnak 

kollégái, jelenlegi és egykori tanítványai. A nyugdíjas évekre kívánunk 

számára jó egészséget és sok boldog esztendőt szerettei körében.  
 

Elbúcsúztunk Hatházi Éva védőnőtől 
Hatházi Évikét 44 év lelkiismeretes szolgalátatot követően búcsúztattuk 

önkormányzatunk nevében nyugdíjba vonulása alkalmából. Generációkon átívelő precíz szakmai munkájának 

köszönhetően minden nyírbogáti család megismerte és megszerette Évikét, aki munkája során több száz kismamának 

nyújtott segítséget életük legboldogabb időszakában, átsegítve őket a várandósság nehézségein. Mindent köszönünk 

Évike! A nyugdíjas évekre kívánunk számodra jó egészséget és sok boldog esztendőt.  

                                                              Nyírbogáti Tükör 3. oldal          2019. december                                  
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Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó híradásunk óta  17 
gyermek  született, községünkben, 6 kislány és 11 kisfiú. 
Záma Miklós   2019.04.13. 
    édesanyja: Rézműves Aranka 
    édesapja: Záma Miklós  
Papp Benett   2019.04.20. 
   édesanyja: Katona Erika 
   édesapja: Papp Levente 
Miskolczi István  2019.04.28. 
   édesanyja: Brekk Katalin 
   édesapja: Miskolczi István 
Sütő Irina   2019.05.29. 
   édesanyja: Kovács Gabriella Enikő 
   édesapja: Sütő Ottó 
Palicskó Gabriella  2019.06.10. 
   édesanyja: Palicskó Gabriella 
Mankó Milla   2019.07.09. 
   édesanyja: László Alexandra 
   édesapja: Mankó Péter 
Milák Milán Jenő  2019.07.09. 
   édesanyja: Milák Alexandra 
   édesapja: Beri Jenő 
Orosz György József  2019.07.17. 
   édesanyja: Toldi Rozália 
   édesapja: Orosz József 
Makai Máté   2019.07.30. 
   édesanyja: Miklósi Orsolya 
   édesapja: Makai László 
Balogh Ádám   2019. 08. 12. 
   édesanyja: Tóth Klaudia 
   édesapja: Balogh Sándor 
Kecskés Bianka    2019. 08. 24.  
   édesanyja: Bíró Renáta 
   édesapja: Kecskés Dávid  
Balogh Lóránt   2019. 08. 24. 
   édesanyja: Kucskár Anikó 
   édesapja: Balogh András 
Petrucz Tibor   2019. 08. 27. 
   édesanyja: Diszházi Dóra 
   édesapja: Petrucz Zsolt 
Bécsi Gréta   2019. 09. 18.  
   édesanyja: Szilágyi Gréta Barbara 
   édesapja: Bécsi László  
Kapusi Kíra   2019. 10. 14. 
   édesanyja: Nagy Bianka 
   édesapja: Kapusi László Krisztián  
Sebők Szebasztián  2019. 11. 19. 
   édesanyja: Sebők Éva 
   édesapja: Sebők Szebasztián 
Kovács Alex   2019. 11. 20. 
   édesanyja: Kovács Barba Klaudia 
   édesapja: László Alex 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk  óta sajnos 
14-en eltávoztak. 9 nő és 5 férfi. 
Miklósi Sándorné (Veres Mária)  élt 85 évet 
Szabó Józsefné (Bütös Erzsébet)  élt 65 évet 
Mocsár Mihályné (Farkas Éva)  élt 64 évet 
Szabó Attila József   élt 48 évet 
Bársony Antal    élt 75 évet 
Palóczi Julianna    élt 90 évet 
Elek Erzsébet    élt 50 évet 
Csordás Lászlóné (Báthori Terézia Ilona) élt 68 évet 
Villás Éva    élt 53 évet 
Kabai Károly    élt 72 évet 
Goda József Tiborné (Kósa Magdolna) élt 77 évet 
Balogh András     élt 68 évet 
Fehérvári Lászlóné (Herczku Ilona)  élt 85 évet 
Puskás  Béla    élt 52 évet 
EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! Nyugodjanak békében!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Anyakönyvvezető előtt utolsó híradásunk óta 15 
pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
Toldi Rozália – Orosz József  2019.04.15 
Gyarmati Ágnes – Bényei László  2019.05.03 
Tószegi Nóra – Dr. Konyhás Richárd 2019.05.04 
Sankó Kármen Ramóna – Horváth László 2019.05.06 
Vida Adrienn – Zsigó Krisztián  2019.07.13 
Váradi Viktória – Bákonyi Sándor  2019.07.13 
Klapka Viven Leticia – Horváth Márk 2019.07.22 
Széplaki Anett – Magyar Márk  2019.08.03 
Lángfalusi Noémi – Turucz Tibor  2019.08.08  
Lánczi Diána – Varga Szabolcs  2019.08.21. 
Dibáczi Mariann – Csipkés László  2019.08.23. 
Zsigó Kitti Szabina – Hegedüs Krisztián 2019.09.13. 
Pável  Szilvia – Lukács László  2019.09.21. 
Somyai Enikő – Mocsár László  2019.10.19. 
Diczkó Cintia – Tejfel Alex  2019.10.19. 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búcsú Kabai Károlytól. Az élet teljességét  

nem években mérik, hanem örömben.  

Kinek-kinek annyit ér az élete amennyi  

örömet szerez másoknak. Kabai Károly 

egy egyszerű ember volt, aki csak tette a  

dolgát, önzetlenül minden nap, hogy minél több családnak 

tudjon örömöt szerezni, hogy minél több család megélhetése 

legyen biztosítva. Karcsi 1990-től 2007-ig volt 

önkormányzati képviselő. A közösségi életben a foci iránti 

szeretete elismerésre méltó volt. Köszönet a BOGÁT 2000 

TC nevében is azért a támogatásokért, melyet tőle kaptak a 

focisták. Három cikluson át volt alpolgármester. Halála 

mindenkit megrendített. Emlékét megőrizzük! 

 

 

Búcsú Bársony Antaltól: Anti bácsi a Polgárőr  

Egyesület alapító tagja volt. Rendszeres szolgálatai- 

val segítette az Egyesület munkáját. 2011-ben  

Nyírbogát Nagyközség Közbiztonságáért elismerés- 

ben részesült a sokéves szorgalmas munkáért. Sajnos 

életkora és betegsége miatt ezeket a rendszeres szolgálatokat  

nem tudta folytatni, de a kapcsolat megmaradt vele, így az 

Egyesület tiszteletbeli tagja maradt haláláig. Köszönjük a sok 

éves önzetlen munkáját. Emlékét kegyelettel megőrizzük!  

Búcsú Szabó Attilától: Hirtelen halálhíre  

szinte felfoghatatlan volt. Atilla sajnos 

fiatalon, 48 évesen távozott el. Mosolygós, 

vidám és segítőkész természetével minden  

korosztállyal  megtalálta a közös hangnemet. 

Szívesen vett részt a közéletbe, így kérte felvételét a 

Polgárőr Egyesületbe. Rendszeresen járt szolgálatba akár 

idősebb, akár fiatal társaival. Munkahelyein szerették, 

tisztelték és megbecsülték. Belföldi és nemzetközi 

kamionsofőrként dolgozott a tragédia bekövetkeztéig. 

Emlékét őrizzük! 

 

 

  



 

 

 

       
 

megemlékezések – Ünnepek 
A Nemzeti Összetartozás Napja: Bizakodásra ad okot, hogy ma 

olyan kormánya van Magyarországnak, amely gyökeresen szakított 

a múlt kárhozatos örökségével, és szívügyének tekinti az 

összmagyarság sorsát. Évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, 

hogy ma az anyaországi magyart és a külhoni magyart az 

állampolgárság is összekötheti. Ezen a napon azokra emlékezünk, 

akik összetartották az elmúlt közel száz esztendőben nemzetünket. 

Óvták és ápolták anyanyelvünket, kultúránkat, történelmünket. 

Emlékező beszédjében Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 

felhívta a jelenlévők figyelmét az összefogás erejének és 

szükségességének üzenetére. A történelmi egyházak vezetői imát 

mondtak ezen gyásznap alkalmából Hazánkért és az elszakított 

nemzetrészek magyarjaiért a Trianoni kopjafánál, ahol koszorút 

helyeztünk el. 
 

Pedagógus nap: Hagyományainkhoz híven, az idén is köszöntöttük 

pedagógusnap alkalmából a Mesekert Óvoda és a Vántus István Általános 

Iskola dolgozóit és a két intézmény munkáját segítő közalkalmazottakat, 

akik gyermekeink nevelésében egész évben fáradhatatlanul dolgoznak. "A 

legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. 

Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de 

ugyanígy szárnyakat is, lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább 

repülni.”-Ebben az emberfeletti munkában a legjelentősebb szerep a 

pedagógusokra hárul. Köszönet és megbecsülés a munkájukért, hisz 

hivatásuk mellett önkormányzatunk is mindig számíthat segítő 

munkájukra rendezvényeinken. 

 

Köztisztviselői és Semmelweis nap alkalmából 

önkormányzatunk intézményeinek dolgozóit, (a Hivatal, az 

ESZI dolgozóit és a szociális szférában dolgozókat) valamint 

valamennyi önkormányzati dolgozót köszöntött polgármester 

asszony, aki méltatta a polgármesterei hivatal és a szociális 

szférában dolgozók fáradozását,  (a védőnő - családsegítő, 

gyermekjóléti szolgálat – háziorvosi szolgálat – fogorvosi – 

gyógyszertári  dolgozók, a konyhai dolgozók és az Idősek 

Otthonában dolgozók) mindennapos felelősségteljes 

munkáját. 

 

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk. Október 6.-án közös gyertyagyújtáson 

emlékeztünk a 170 évvel ezelőtt történt gyászos eseményre, az Aradi vértanúk és 

Batthyány miniszterelnök mártírhalálára. Emlékező beszédében Dr. Simon Miklós 

országgyűlési képviselő hangsúlyozta:” Arad gyertyái napjainkig világítanak, a hősök 

élete és halála ma is példaértékű.” A megemlékezésen Dudás Alexandra Kovács Istvántól 

– Világos 1849, Türk Zita és Uri Izabella  6. a osztályos tanulók Hollós Korvin Lajostól – 

A tizenhármak idézése című verset adták elő. Az emlékezők csendes gyertyagyújtás 

keretében tisztelegtek a  Vértanúk előtt, majd Szerencsi Imre református lelkész, 

emlékezés gondolatait osztotta meg a jelenlévő polgárokkal. A képviselő-testület tagjai, 

az intézményeink vezetői,  a református egyházak vezetője pedig koszorút helyeztek el a 

kivégzett tábornokok emlékének adózva.  

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról is megemlékeztünk: 

Az ünnepi megemlékezésen a Mesekert 

Óvoda Hétszínvirág csoportjának és a 

Vántus István Általános Iskola  8. 

évfolyamának irodalmi összeállítását 

tekinthették meg a jelenlévők. Dr. Simon 

Miklós térségünk országgyűlési 

képviselője ünnepi beszédében  Wittner 

Mária ’56-os forradalom szabadságharcos szavait hangsúlyozta: „Mára meggyőződéssel és hittel állítom, hogy az 1956-os 

Magyar Forradalom és Szabadságharc fájdalmasan gyönyörű napjaiban kiontott magyar vér minden cseppje a mi és a minket 

követő nemzedékeink jobbulásába épül be. Isten áldja meg a hősök és a mártírok emlékét!" Az ünnepi műsort követően az 

emlékező közösség átvonult a „Büszkeségpont” keretében megvalósított ’56-os emlékműhöz  a Tájház elé, ahol Terdik Mihály 

parochus úr imát mondott a hősök emlékére. Koszorúzás után  az emlékezők elhelyezték az emlékezés mécseseit és gyertyáit. 
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 köszöntöttünk településünkön az Újszülött babákat 

 

A képviselő-testület a közelmúltban úgy döntött, hogy 

Családbarát önkormányzattá válik, így születéstől a szépkorig 

elkíséri a nyírbogáti polgárok életútját.  

Egy család életében a legjelentősebb és legszebb esemény egy 

baba érkezése. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben 

születnek gyermekek. A testületi döntés értelmében 2019. 

március 29. napjától született gyermekek 10.000 Ft értékben 

kelengyecsomagban részesülnek, melyben „Isten hozott 

Nyírbogátra!”, hímzésű takaró, 3 db body, „Nyírbogátinak 

születtem!” felirat, s egy kis baba kocsi kabát, rugdalózó, 

sapka, kesztyű van. Ebben az évben 14 babát köszöntöttünk, 

akik a képen látható számok alapján a következőek:  1. 

Balogh Ádámot, 2. Záma Miklóst, 3. Petrucz Tibort, 4. Makai 

Mátét, 5. Balogh Lórántot, 6. Milák Milán Jenőt, 7. Miskolczi 

Istvánt, 8. Orosz József Györgyöt, 9. Bécsi Grétát, 10. Papp 

Benettet, 11. Mankó Millát, 12. Sütő Irinát, 13. Palicskó 

Gabriellát és 14. Kecskés Biankát. Róluk készítettünk egy 

képes összefoglalót.  
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Köszöntöttük a 18 életévüket betöltött fiataljainkat! 

 

A 18. életévüket betöltött fiatalokat is hívjuk és várjuk egy 

közös ünneplésre, ahol egy Nyírbogáti címerrel ellátott 

torta mellett beszélgetve köszöntjük mindazon felnőtt 

korúvá vált fiatalokat, akik március 22-e után töltötték be a 

18. életévüket.  Önkormányzatunk arra törekszik, hogy 

erősítse a fiatalok helyi kötődését, melynek egyik útja, 

hogy minél jobban bevonjuk őket a helyi élet alakításában.  

Emlékül egy névre szóló tollal, tolltartóval, és egy „Isten 

éltessen!” köszönőlevéllel köszöntjük meg Őket.  

Ebben az évben 21 nyírbogáti fiatalt hívtunk  ünnepi 

köszöntésre: Dibáczi Zoltán Doriánt, Csoma Barbarát, 

Gami Mónikát, Goda Gabriella Klaudiát, Diczkó Gergőt, 

Diczkó Veronikát. Popovics Lászlót, Goda Lászlót, 

Várnagy Attilát, Szakály Tibort, Lipcsei Dominikot, Deres 

Vanesszát, Kovács Márkot, Tóth Balázst, Bákonyi 

Mercédeszt, Császár Lászlót, Lükő Klaudiát, Fülöp 

Beátát, Varga Balázst, Balogh Dominikát és Páll Dórát. 

Önkormányzatunk örömmel értesíti a nyírbogáti 18-35 év 

közötti fiataljait, hogy a „Találj otthonra Nyírbogáton!” 

című projekt kapcsán számos támogatási forma érhető el. 

Képzési támogatás, rezsitámogatás, jogosítvány 

megszerzésének támogatása. Tájékoztatjuk a célcsoportba 

tartozó (18-35 életkor), érdeklődő fiatalokat, hogy az 

említett támogatási formákat, a megfelelő kritériumok 

megléte esetén (18-35 korosztály, nyírbogáti állandó 

lakcím, hiányszakma munkakörben munkaszerződés 

megléte, illetve hiányszakma megszerzésére irányuló 

tanulmányok végzése) pályázati adatlap kitöltésével 

vehetik igénybe. Részletekért és további információkért 

keresse Hivatalunkban Donkáné Gulyás Emese szakmai 

vezetőt, a 06205423953 telefonszámon vagy 

eselyotthon.nyirbogat@gmail.com e-mai címen.  

 

Diczkó Veronika, Dibáczi Zoltán Dorián, Goda Gabriella 

Klaudia, Goda László, Gami Mónika, Diczkó Gergő 

 

Bákonyi Mercédesz, Deres Vanessza, Balogh Dominika, Fülöp Beáta, 

Czászár László, Kovács Márk, Szakály Tibor, Varga Balázs 

Varga Ba 
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Az új kenyér ünnepe 

Programokkal tele, felhőtlen szórakozás lehetőségét kínálta 

önkormányzatunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt 

augusztus 19-én. Családi napra invitáltuk a családokat, ahol 

ingyenes ugrálóvárak, arcfestés, lufihajtogatás, majd zenés 

gyerekműsor volt a kínálat a Bogát Vezér Tornacsarnokban.  

Ezt követően  Államalapító Szent István királyunkra és az új 

kenyér ünnepére  színes programokkal készültünk. A 

Mesekert Óvoda Mici-Mackó csoportjának előadása, Garai 

Dóra és Goda Gréta, a Vántus István Általános Iskola 

leballagott diákjai furulya előadása és Petrohán Zoltán 8. 

osztályos diák szavalata,  valamint Mocsár Bolgárka és 

Mocsár Máté zenés előadása színesítette rendezvényünket. 

Az ünnep gondolatait, Szent István intelmeit Dr. Simon 

Miklós térségünk országgyűlési képviselője osztotta meg a 

jelenlévőkkel. A történelmi egyházak vezetői megszentelték 

és megáldották az új kenyeret. Rendezvényünk keretében Dr. 

Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony és 

Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony az 

önkormányzatunk képviselő-testülete nevében Nyírbogát 

Nagyközség érdekében több éven keresztül végzett 

kiemelkedő közéleti munkáért emlékérem díjat adományozott 

Szerencsi Imre református tiszteletes részére. Gratulálunk az 

elismeréshez!  

Pásztor Zsolt 7. b osztályos tanuló is jutalomba részesült, az 

UNIFID World Championchips világbajnokságon 54 kg-os 

kategóriában elért I. helyezéséért, valamint az I. Yokkao 

Muaythai Magyar Bajnokságon elér I. helyezésért. 

Gratulálunk ehhez a kimagasló teljesítményhez! 

Ünnepségünk kenyérkóstolással folytatódott. A nap ezzel még 

nem ért véget, hisz a szabadtéri színpad elé már özönlöttek az 

érdeklődők, várták a több mint tíz éve Magyarország egyik 

legsikeresebb énekesnőjét, Ruzsa Magdit a rajongók. A 

kishegyesi lány olyan koncertet adott itt Nyírbogáton, amit 

sokáig emlegetni fognak, akik látták, hallották. Együtt 

énekeltek, táncoltak végig a rajongók.  Szinte érezhető volt 

egész koncert ideje alatt a felszabadult közönséggel való 

kapcsolat. Valószínűleg ennek volt köszönhető, hogy élt a 

produkció. Öröm volt a javából, amit a közönség is átérzett. 

Magdi itt a nyírbogáti színpadon vallott érzéseiről is és üzent 

a rajongóinak is. Felejthetetlen élmény volt.  

 
 

Szüreti felvonulás-szüreti bál 
Hagyományainkhoz híven idén is Szüreti felvonulással 

köszöntöttük az őszt településünkön. Külön öröm, hogy 

egyre többen vesznek részt a közösségépítő 

rendezvényeinken, melyet idén is remek hangulatban 

tölthettünk el együtt Köszönet az óvodásainknak és 

iskolásainknak a műsorért, a lovasok és fogathajtók 

közreműködéséért, és az Újfehértói Fúvószenekar és 

mazsorettcsoport színvonalas fellépéséért. Egy héttel 

később október 5-én szombaton pedig 5. alkalommal 

rendeztük meg a nagysikerű szüreti bált, ahol vendégünk 

volt Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős 

államtitkár. A hangulatot a Debreceni Valcer Táncstúdió 

táncosai fokozták.  

 

 

 



 

       
 

A szépkorú lakosokat köszöntöttük településünkön 
 
Önkormányzatunknál már hagyomány 

hogy az idősek világnapja alkalmából 

ünnepséget szervezünk a 65. 

életévüket betöltött nyírbogáti 

szépkorúak részére.  Dr. Simonné Dr. 

Rizsák Ildikó polgármester asszony 

meleg szavakkal köszöntötte a szép 

számú ünnepelteket, majd egy idős 

ember tanulságos intelmeit osztotta 

meg a jelenlévőkkel, s azt kívánta, 

hogy a szeretet, az a sok jó tanács 

amit kapott a család, a közösség, az 

találjon viszonzásra. Ünnepségünk 

kezdetén az óvodások mazsorett 

csoportjának előadásában 

gyönyörködhettünk, majd Tihanyi 

Tóth Csaba (a „Barátok Közt Lacija- 

ként” jól ismert ) operett énekes és 

felesége, Bognár Rita színvonalas 

produkciója kápráztatta el a 

közönséget. Az általános iskolások is 

műsorral kedveskedtek.  A 

hagyományainkhoz híven külön 

köszöntöttük a 60-55-50-45-40 éves 

házassági évfordulósokat, s emlékül 

róluk és a házassági évfordulósokról 

készült csoport képet kaptak 

ajándékba. A házasságévfordulósokra 

Szerencsi Imre református lelkész és 

Terdik Mihály parochus kért áldást a 

jó Istentől. Az idén 60. házassági 

évfordulójukat ünnepelte: Fülep 

Barna és Fülep Barnáné (Baranyai 

Emma), Fekete Mihály és Fekete 

Mihályné (Oláh Erzsébet),  

55. házassági évfordulójukat: Szabó 

Imre és Szabó Imréné (Kovács Ida), 

Puskás János és Puskás Jánosné 

(Szvetnyik Gizella), 

 50. házassági évfordulójukat: 

Bákonyi Miklós és Bákonyi Miklósné 

(Szabó Magdolna), Bíró József és 

Bíró Józsefné (Vadon Margit), Balogh 

Mihály és Balogh Mihályné (Dobos 

Mária), Duli Bertalan és Duli 

Bertalanné (Molnár Irén Anna), 

 45. házassági évfordulójukat: 

Szabó István és Szabó Istvánné 

(Soltész Mária), Göncző György és 

Göncző Györgyné (Mikó Margit), 

Dibáczi Dániel Pál és Dibáczi Dániel 

Pálné (Kiss Irén), Nagy Imre és Nagy 

Imréné (Deme Mária), Hajdu János és 

Hajdu Jánosné (Kollár Veronika), 

Bákonyi József és Bákonyi Józsefné 

(Zsukk Katalin), 

40. házassági évfordulójukat 

ünneplik az idén: Tóth Ferenc és Tóth 

Ferencné (Bihari Piroska), Üveges 

János és Üveges Jánosné (Tóth 

Mária). Önkormányzatunk azokról az 

idős emberekről sem feledkezett meg, 

akik az Egyesített Szociális Intézmény 

lakói. Őket az idősek otthonában 

vidította fel Lakatos Norbert 

tangóharmonikájával. Ünnepségünk 

végén pedig – az önkormányzatunk 

által készített szerény ebéd mellett - a 

jelenlévő szép korú vendégeink szívét 

is megörvendeztette. Gratulálunk az 

ünneplő házaspároknak, a  további 

mindennapokhoz jó egészséget, 

megértést, szeretetet kívánunk! 

 

 

 

 

TermelŐi piac átadása 
 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Terület-és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében a 

helyi termelői piac kialakítására. A kapott 180 millió 

forint támogatási összegből I. ütemben megvalósult a 

termelői piac. Ezáltal új arculatot kapott a Béke tér, 

újabb színfoltja lett településük központjának. Az 

átadó ünnepségünket megtisztelt Dr. Tuzson Bence 

közszolgálatárt felelős államtitkár úr, az óvodások, 

iskolások és Mocsár Boglárka színvonalas előadása 

színesítették rendezvényünket. A történelmi 

egyházak vezetői megszentelték és megáldották a 

komplexumot. A termelői piac lehetőséget kínál a 

nyírbogáti termelők és gazdálkodók előtt, hogy 

itthon, rendezett körülmények között értékesíthessék 

termékeiket. A II. ütemben a Petőfi út végén 

megvásárolt hűtőház felújítása valósul meg.  
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MÚLT-IDÉZŐ Helytörténeti Krónika 

Érdekes évfordulók 2019-ben 
 

Településünk 2019-ben több érdekes évfordulóról is megemlékezhet, amelyekről talán kevesen tudnak. Ismét 

egy kis időutazásra invitálom az olvasókat.  

 
1899-ben történt, hogy az Árpád utca sarkán megépült az egykori református iskola és nevelői lakás, 

amelynek épület falára helyezték el a honfoglalás 1000 éves évfordulójának az emlékére a Milleneumi 

emléktáblát. Bár az épületet már lebontották, (a később megépült körforgalom miatt) de az emléktábla ma is 

megtekinthető a Tájházban. 
 

1929-ben épült meg településünkön a Katolikus kápolna és egy szolgálati lakást magába foglaló épület.   Ettől 

kezdve járhattak külön felekezeti iskolába a katolikus vallású gyerekek. Ez egészen az államosításig működött. 

Sajnos ez az épület az államosítás áldozata lett, mint minden más egyházi ingatlan. Az államosítás után 

könyvtárként működött, 1963-tól egészen 2002-ig. Ezután visszaalakították, majd ismét felszentelték kápolnának és 

birtokba vehették a római katolikus hívek. Napjainkban ismét Római Katolikus kápolnaként működik. 
 

Az István tanyán 1939-ben, azaz 80 éve épült fel a ma is meglévő, egykor iskolaként épült tanyasi épület, melyet 

a ma is csak „tanyasi óvodá”-nak neveznek. Azonban napjainkban kevesen emlékeznek rá, hogy eredetileg 

iskolának épült és csak később lett belőle óvoda. Az eredetileg egy tantermet és egy nevelői lakást magába foglaló 

épületet azért építették, hogy ide járjanak a környező tanyákon lakó gyerekek, ezáltal biztosítva legyen számukra az 

iskolai oktatás. Az iskolát az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszterről (Kleibelsberg Kuno) Kleibelsberg-féle 

iskolának is nevezték. Egészen 1976-ig volt itt iskolai oktatás, majd ezután 10 évig óvodai nevelés működött. Az utolsó 

óvodai év 1986-ban volt.  
 

A mai Görög Katolikus templomot 1958-ban kezdték el építeni. A felavatására 1959 november 21-én került sor, 

amit Rajkovits István püspöki helynök végezett. Egészen 2002-ig itt voltak mind a római, mind a görög katolikus 

szertartások. 2002-ben önállóvá vált a két felekezet. Ekkor önálló egyházközséget alapítottak a görög katolikus    

hívek. 
 

Vezetékes ivóvíz hálózat egészen a 70-es évek végéig nem volt a községben. Így a lakóházakhoz tartozó kutakból 

juthattak vízhez az emberek. 1976 őszén indult el a mozgalom a vezetékes vízért. Az állam az építkezés költségét 

csak részben vállalta, így nagy részét a lakosságnak kellett kifizetnie. Az építkezés 1979 novemberére készült el. 

A megépült vezetékes vízhálózattal egyben elkészült a „hidroglóbusz” víztorony is. Az elkészült vezetékes vízhálózat a 

község 100%-át lefedte, beleértve az István tanyát is. Így elmondható, hogy 40 éve épült ki a vízhálózat településünkön. 
 

A végén egy érdekesség! 50 évvel ezelőtt az 1968/69-es iskolai tanévben az iskola tanulóinak létszáma 722 

fő!! volt. Osztályonként megosztva szám szerint: 1 oszt: 85 fő, 2 oszt: 76 fő, 3 oszt: 102 fő, 4 oszt: 99 fő, 5 

oszt: 91 fő, 6 oszt: 101 fő, 7 oszt: 76 fő, 8 oszt: 92 fő járt.  

Összeállította: Bodolai István 

 
 

Képeslap 
Képeslap rovatunkba olyan személyt mutatunk be, akit 

mindenki nagyon jól ismer településünkön. Bilku Tibor tanár 

úr Nyíregyházán született, ott végezte az általános és a 

középiskolát is. A Nyíregyházi Tanítóképzőben szerzett 

tanítói oklevelet, majd a Bessenyei György Tanárképző 

Főiskolán biológia-földrajz szakos tanári diplomát. Első 

munkahelye Bátorliget volt, ahonnan 1961-ben Nyírbogátra 

költözött, azóta is itt él családjával. Nyírbogátinak vallja 

magát. Munkája során fő célja volt, a gyerekek oktatása, 

nevelése, a környezet és a haza szépségeinek bemutatása, 

megszerettetése. A tehetséges és érdeklődő tanulókat mindig 

segítette, külön foglalkozott velük. Ennek köszönhető, hogy 

több tanuló országos versenyen is jól szerepelt. Szeretnek itt 

élni településünkön, s úgy gondolta, hogy meg kell őrizni a 

múlt emlékeit, ezért elkezdte gyűjteni a régi tárgyakat, 

melyeket a tájházban láthatnak az érdeklődők. Hobbija a 

festészet. Megfestette a számára kedves tájakat és a 

községben élt nemesek címereit. Az első diplomáját 60 éve, 

1959-ben szerezte.  

 

 

 
 

2019. szeptember 8-án  értékes szakmai tevékenysége 

elismeréséül Nyíregyházán a Kodály Zoltán Kulturális 

Centrumban ünnepség keretében vehette át  

Gyémántoklevelét. Gratulálunk az elismeréshez! 
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Közösségi terem: A Magyar Falu 

Program keretében településünk sikeres 

pályázatot nyújtott be a 'Nemzeti és 

helyi identitástudat erősítése' 

programban, mely keretében megtörtént 

a Községháza nagytermének 

klimatizálása, belső tér festése, továbbá 

az eszközbeszerzés, új hangtechnikai 

eszközök beszerzése. 

Piac működéséről rendelet: 

Önkormányzatunk megalkotta a helyi 

piac létesítéséről és üzemeltetéséről 

szóló rendeletét. A termelői piac egy 

héten 3 alkalommal tart nyitva. Szerdán 

– szombaton  és vasárnap. 6:00 -13:00 

óráig. A piacon árusítani a  

Nyilvántartási adatlap átadása, a 

helypénz megfizetését követően lehet. 

Az árusítás díja 200,- Ft/m2, helyieknek: 

100,- Ft/m2 összegben állapította meg. 

Közfoglalkoztatási kiállítás: A 

Budapesten megrendezett V. Országos 

Közfoglalkoztatási Kiállításon 

képviseltette magát településünk a 

közfoglalkoztatási programban készült 

termékeinkkel. A Megyei kiállításon 

Ezüst Termékdíját vehetett át 

polgármester asszony dr. Hoffmann 

Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi 

helyettes államtitkárától. Köszönet 

mindazon dolgozónknak, akik 

lelkiismeretes és odaadó munkájukkal a 

közfoglalkoztatásban is olyan értéket 

hoznak létre, mellyel országos szinten is 

kiemelkedik településünk, Nyírbogát! 

Civil szervezetek részére tájékoztató: 

A közelmúltban a  Hierotheosz 

Egyesület szervezésében a "CIVIL 

INFO-NEA 2020" című országos 

tájékoztató rendezvény NYÍRBOGÁTI 

állomásán Szalay-Bobrovniczky Vince 

helyettes államtitkárt fogadtuk a 

Községházán.  

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj: Az 

esélyteremtés érdekében a hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvétel 

támogatására önkormányzatunk idén is 

csatlakozott az ösztöndíj 2020. évi 

fordulójához. A pályázat beadási 

határideje: 2019. november 5. volt. 

Közterület átnevezése: A képviselő-

testület döntése értelmében 

településünkön két utcát átnevezünk. A 

Mező Imre utcát Mikszáth Kálmánra, a 

Rózsa Ferenc utcát Szent Istvánra. A 

Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalása szerint közintézmény nem 

viselheti olyan személy nevét, aki a XX. 

századi önkényuralmi politikai 

rendszerben részt vett. 

 Jogosítvány szerzéséhez támogatás: 

Az Esély otthon pályázat keretében – 

„Találj Otthonra Nyírbogáton!” 

ösztönző támogatásról, jogosítvány 

megszerzésére vonatkozóan pályázati 

felhívást hirdet önkormányzatunk a 2. 

ütemre, 20 fő részére: A pályázat 

benyújtásának határideje: 2019. 

november 30-a volt. Elbírálási határidő: 

2020. január 20. A támogatás mértéke: 

50 ezer Ft/pályázó. Ezen pályázat 

keretében a fogorvosi rendelő és 

szolgálati lakás teljes tetőszerkezete 

megújult, az ingatlan új kerítést kapott.  

Új felszerelés a focistáknak: A Bogát 

2000 TC eredményes gazdálkodásának 

köszönhetően új felszerelésben lépett  

pályára a közelmúltban a focicsapat, 

amikor is  fölényes 12-1 es győzelmet 

aratott Nyírcsászári ellen. Köszönjük 
játékosainknak és a szakmai stábnak a 

folyamatos munkát és odaadást, mellyel 

Nyírbogát sportéletének erősítésén 

dolgoznak!  

Külterületi kerékpárút: A Terület-és 

Településfejlesztési Operatív 

Programnak köszönhetően elkezdődött 

Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között a 

külterületi kerékpárút építése, 512 

millió forint ráfordítással. A turisztikai 

beruházás jóvoltából összeköttetés 

létesül ezáltal a 471-es főútvonal mellett 

kiépült Debrecen-Szatmárnémeti 

kerékpárút hálózat és a Máriapócsi 

Nemzeti Kegyhely között. 

A Magyar Falu Programnak 

köszönhetően újabb támogatások 

érkeznek önkormányzatunkhoz:  

- közel 15 millió forint a belterületi 

közterület karbantartásához szükséges  

eszközfejlesztésre, 5 millió forint járda 

építésre, 30 millió forint útfelújításra,  

30 millió forint óvodafejlesztésre,  5 

millió forint temető fejlesztésre. 

Belterületi csapadékvízelvezetés: 

Településünkön már több évtizede 

fennálló csapadékvíz elvezetéséből és 

belvízből eredő problémák, károk 

megszüntetése érdekében sikeres 

pályázat keretében közel 100 millió 

forint támogatásból kívánjuk 

megvalósítani a 471-es számú főút 

mellett (és egyéb lokális helyeken) 

közel kétezer méter csapadékvíz 

elvezető rendszer kiépítését, 

fejlesztését. A beruházás 100%-os 

támogatási intenzitású vissza nem 

térítendő európai uniós támogatásból 

valósul meg.  

Támogatás a nyírbogáti gyerekeknek: 

Örömmel számolunk be a kedves 

olvasóknak, hogy önkormányzatunk az 

idei évben tíz millió forint értékben 

juttatott egyszeri iskoláztatási, 

óvodáztatási, szociális támogatást a 

nyírbogáti gyermekek részére. Az 

általános és középfokú közoktatási 

intézmény nappali tagozatán tanuló 

gyermekek egyszeri 25.000 forintot, az 

óvodások egyszeri 8.000 forintot, az 

óvodai ellátásban nem részesülő 0-3 

éves korú gyermekek egyszeri 3.000 

forint támogatásban részesültek.  
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Advent: Önkormányzatunk 

karácsony közeledtével újra 

ünneplőbe öltöztette településünket. 

Az intézményeink fénye messzire 

világítanak, a Béke téren 

felállítottuk a falu karácsonyfáját, a 

Községháza előtt készen áll a 

Betlehemi jászol, az adventi 

koszorú négy gyertyáját az 

egyházak képviselőivel közösen 

meggyújtottuk. A 3. Adventi 

vasárnapon ajándékozás forgatagot 

szerveztünk. Öröm volt 

megtapasztalni, hogy vannak még 

jószándékú adakozók. Az 

ünneplőknek meleg teával, forralt 

borral, bejglivel, szaloncukorral, 

mézeskaláccsal, kedveskedtünk.   

Mikulásjárás: Már hagyomány, 

hogy Szent Miklós emléknapján  

településünkre és intézményeinkbe 

ellátogatott a Mikulás. 

Karácsonyi élelmiszercsomag: A 

szeretet ünnepe alkalmából idén is 

ajándék élelmiszercsomagot 

juttatott el önkormányzatunk 

minden háztartásba, hogy 

megkönnyítsük ezáltal az ünnepi 

bevásárlást. 

Szociális tűzifa: Önkormányzatunk 

évek óta sikerrel pályázik a 

szociális tűzifára, így az idei évben 

is több száz családon tudunk 

segíteni. A Belügyminisztérium 

jóvoltából a benyújtott pályázatunk 

alapján a 6 347 460 forint vissza 

nem térítendő támogatásból   294 

erdei köbméter keménylombos 

tűzifát tudunk kiosztani. Köszönet a 

Nemzeti Kormánynak a 

támogatásért!  

 

 

2019-es év számokban: Ez évben 

24 gyermek született 

településünkön, 8 kislány és 16 

kisfiú.  Sajnos 30 nyírbogáti lakos 

elhunyt, 22 nő és 8 férfi. 15 pár 

kötött házasságot. A képviselő-

testület 36 testületi ülést tartott, 1 

közös (Kisléta-Nyírderzs) testületit 

és 1 közmeghallgatást.  



       
              

                          Képes események 
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Nyírbogáti Tükör – Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja -  

Felelős kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 

www.nyirbogat.hu  

      Kirándulás Egerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Polgári est keretében - A Kávéház titkai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkezdődtek a külterületi kerékpárút                   

munkálatai Nyírbogát és Kisléta között  

 

Közfoglalkoztatási kiállításon Ezüst Termékdíjat  

kapott önkormányzatunk. 

 dr. Hoffmann Imre államtitkár úrtól 

 

                                 A BOGÁT 2000 TC futballistái 

 

 

 

 

 

 

 

Erős ember verseny a  

Polgárőrség szervezésében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

a közelmúltban Nyírbogátra látogatott 

            

5. Szüreti bálon vendégünk volt Schanda Tamás                        

parlamenti államtitkár 
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                                                              Kedves Olvasó! 

Küszöbünkön áll a nap, az az egyetlen nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté, a 

KARÁCSONY. Mindennél értékesebb idő a szeretteinkkel eltöltött idő.  Ez az, amitől 

igazán szép lehet az ünnepünk. Egy jó szó, a szerető gondoskodás a legdrágább 

ajándéknál is többet ér. De igazi karácsonya akkor van az embernek, ha az ünnep 

alkalmával ”rácsodálkozik” Isten földig hajló szeretetére, és meglátja a megtestesült 

SZERETETET a jászolban. Kívánjuk, hogy Jézus születése révén lássuk meg a csodát, a 

világosság áradjon szét településünkön,  s a szeretetet, az öröm legyen  minden családi ház 

vendége. A karácsonyi csodát akkor élhetjük át igazán, ha a lelkünkben is felkészülünk  

az ünnepekre. Fontos, hogy tudjunk időt szánni, s eljutni felekezettől függően a hittestvéri 

közösségbe az ünnepek alkalmából. Ehhez ajánljuk szeretettel olvasóink figyelmébe az 

Egyházak ünnepi istentiszteleteinek rendjét,  hogy ne csak otthonunk, hanem lelkünk is 

ünneplőbe öltözzön.  

 

A karácsonyi ünnepkör istentiszteleti rendje: 

 

Református Egyháznál: 
Szenteste: (december 24. kedd)  17:00 óra     - Istentisztelet, ünnepi műsorral 

Karácsony I. nap:   11:00 – 15:00 óra  - Úrvacsorás istentisztelet 

Karácsony II. nap      11:00 óra    - Istentisztelet 

Szilveszter (december 31.)        17:00 óra   -  Óévi istentisztelet 

2020 január 1. (szerda)    11:00 óra    -  Istentisztelet   

 

Görögkatolikus Egyháznál: 
Szenteste: (december 24. kedd)  19:00 óra    -  Műsor, és ünnepi szentmise 

Karácsony I. nap:   11:00 óra    -  Ünnepi Liturgia 

Karácsony II. nap   11:00 óra    -  Ünnepi Liturgia 

Szilveszter (december 31.)        16:00 óra    -  Hálaadás és  Liturgia 

2020 január 1. (szerda)    11:00 óra    -  Ünnepi Liturgia    

Római Katolikus Egyháznál: 
Szenteste: (december 24. kedd)  18:00 óra      - Mise  

Karácsony I. nap:   12:00 óra      - Liturgia  

Karácsony II. nap    12:00 óra       - Mise     

Szent Család ünnepe (dec. 29.) 12:00 óra       - Mise 

Szilveszter (december 31.)   16:00 óra      -  Mise -Hálaadás pezsgős koccintással      

2020 január 1. (szerda)    12:00 óra       -  Igeliturgia – Pezsgős koccintás 

 

Baptista Egyháznál: 
Szenteste: (december 24. kedd)  17:00 óra       -  Istentisztelet 

Karácsony I. nap:   11:00 óra       -  Istentisztelet  

Karácsony II. nap      11:00 óra       -  Istentisztelet  

Szilveszter (december 31.)     17:00 óra      -  Istentisztelet NYÍRBÁTORBAN 

2020 január 1. (szerda)    11:00 óra        - Istentisztelet  
        

                    

 

A szeretet és a vele járó békesség tegye széppé  minden nyírbogáti család ünnepét! 
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Az  ünnepek közeledtével ajánlunk egy gyors, egyszerű ételt, mely nagyon finom,  igaz 

nem a legolcsóbb hozzá az alapanyag, de vásárolhatunk hozzá egy pénztárca barátabb 

afrikai harcsafilét is.  A harcsa az egyik legfinomabb húsú halunk, a belőle elkészített étel 

egy sikerfogás, ami sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a legtöbb pörköltféle. Készítsük 

el az ünnepekre, melyhez két féle kísérőt is ajánlunk.  

Harcsapaprikás túrós galuskával vagy kapros-túrós puliszkával - Hozzávalók : 

• 1 kg harcsafilé, 2 evőkanál házi zsír, 1-2 nagyobb vöröshagyma, 2 gerezd 

fokhagyma , 1 zöldpaprika, 2 kisebb paradicsom, fűszerpaprika, só , borsikafű, 

majoranna, 1 evőkanál liszt , 1,5 dl tejföl  

A  túrós galuskához:  

• 3 tojás, kb. 10 púpos evőkanál liszt, 3 dkg olvasztott vaj, 25 dkg túró, 2-3 evőkanál 

olívaolaj, sült szalonnapörc, só 

Elkészítés:  

A hagymát vékonyan finomra kockázom, s a zsírban megdinsztelem, felöntöm egy 

pici vízzel, hozzáadom a fokhagymát egy kis házi darált paprikát,  és fedő alatt 

megpárolom.  Teszek bele paradicsomot, paprikát, sőt lehet bele főzni, ízlés szerint 

halászlékockát is.  Szórok bele pirospaprikát, így egy sűrű, tartalmas pörköltalapot 

készítek.  

A harcsafiléket megforgatom egy kis paprikás lisztbe, palacsinta sütőben egy kis 

vajon kérget sütök rajta, (ez elhagyható), belerakom az elkészített pörköltalapba, 

fűszerezem, borsikafűvel, majoránnával, sózom, és készre főzöm. Közben a tejfölt 

pici liszttel kikeverem, és a paprikásra öntöm. Ettől finom, selymes lesz a szaftja. 

Ezt követően készítem el a túrós galuskát. 

Egy tálban felverem a 3 tojást, majd hozzáadom a lisztet, az olvasztott vajat, a túrót, sót. 

Jól elkeverem, így kapok egy puha galuskatésztát,  s a felforrt vízben kiszaggatom. 

Leszűröm és sült szalonnapörccel együtt, zseniális összhangot teremtek.  

 

Kapros – túrós puliszka: 

-   3,5 dl tej,  só,  1 ek. olaj,  10 dkg kukoricadara  - 3 dkg vaj,  15 dkg túró,  

 3 ek. tejföl,   kapor 
 

Egy nagy lábasban összeforralom a tejet 3,5 dl vízzel. Hozzáadok egy kevés sót, az olajat, 

és beleszórjuk a kukoricadarát, kis lángon állandó kevergetés mellett (kézi habverővel) 

megfőzzük.  A végén beleforgatjuk a puha vajat. A puliszkát egy közepes méretű, hideg 

vízzel kiöblített gyümölcstorta forma tepsibe simítjuk, majd hagyjuk kihűlni és 

megszilárdulni. A túrót áttörjük a villával, hozzákeverjük a tejfölt, egy kevés felaprított 

kaprot, egy kevés  sót. A puliszkát tortacikkekre vágjuk, azokra halmozzuk a túrós 

krémet, és a 180 fokos sütőbe toljuk 15 percre. Ezzel tálaljuk a harcsapaprikást.  

Sok sikert és Jó étvágyat! 
                               

 


