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Élő Energia országos konferencia-sorozat 19. 
rendezvényének adott otthont településünk  
február 25-én. Ezen konferencia a megújuló 
energia önkormányzati felhasználási 
lehetőségeivel foglalkozott.  A rendezvényt 
Seszták Oszkár országgyűlési képviselő, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
elnöke nyitotta meg, majd  Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő, településünk 
polgármestere köszöntötte a résztvevőket. 
Nagy érdeklődés kísérte Bencsik János, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és 
energiaügyekért felelős államtitkárának 
előadását. A rendezvényen tizenhét  neves 
előadó a bioenergia -  zöld technológia – 
komplex megoldások – nap és földenergia 
témakörben tartottak előadást. Részletes 
beszámoló a 2. oldalon.

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc alkalmából 

Az l848-49-es Forradalom és Szabadságharc  a ma emberének 
a nemzeti öntudat, a szabadságvágy és a kitartás jelképe, mely 
több mint másfél évszázad távlatából is maradandó értékeket 
hordoz, és irányt mutat. Nyírbogát polgárai számára is  mélyre 
ható üzenete volt március idusának, ezért a hagyományoknak 
megfelelően március 15-én délután  ünnepi megemlékezést 
tartottunk a  Művelődési Ház Nagytermében. Ünnepi beszédet 
mondott településünk polgármestere, majd a Napközi Otthonos 
Óvoda óvodásai, a Vántus István ÁMK diákjai és a Nyugdíjas 
Egyesület tagjai színvonalas műsort adtak. 
 (Részletesebben a 3.  oldalon olvashatnak az olvasók.) 

Húsvét a legnagyobb keresztény ünnepünk. 
Ezen az ünnepen Jézus Krisztus 
kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. 
Arra, hogy átvállalta az emberiség bűneit, 
keresztre feszítették, majd harmadnapon 
feltámadott.  
 

A feltámadás örömével kíván áldott, 
örömteli ünnepeket Nyírbogát             

minden lakosának az 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
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ÉLő ENERGIA KONFERENCIA A MEGÚJULÓ ENERGIA ÖNKORMÁNYZATI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
Az Élő Energia konferencia rendezvénysorozata 
2011. február 25-én településünkön  került 
megrendezésre. Az eseményen Bencsik János, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és 
energiaügyért felelős államtitkára tartotta a 
vitaindító előadást. A  házigazda  Dr. Simon Miklós 
településünk polgármestere elmondta, hogy számtalan 
előnye is van, ha az önkormányzatok az eddigi import, 
drága, fosszilis energiahordozókat helyben termelt 
megújuló energiával helyettesítjük. Az elképzelése 
szerint egy központi 1,5 MW-os fűtőmű állíthatná elő 
azt a hőenergiát, amit távhő vezetékeken keresztül az 
önkormányzati intézmények ( községháza, művelődési 
ház, óvoda, iskola, idősek otthona) fűtésére 
használnának fel.  A fűtőmű fűtőanyagát, amely 
elsősorban fa lenne itt  helyben termelnénk  meg az 
önkormányzati közmunka program ill. az ezen célra 
létrehozott szociális szövetkezet kötelékében, de a 
szóba kerül gazdálkodók erdészeti és egyéb növényi 
hulladék anyagainak (kukorica csutka, napraforgó kóró, 
szalma) felvásárlása is. Ilyen módon egy belső piacot 
teremtenénk, így  az a 10-15 millió forint, amibe éves 
szinten a középületek fűtése kerül az 
önkormányzatunknak itt használnánk fel helyben, 
ami munkahelyeket és a gazdák számára járulékos 
piacot jelentene.  Egy ilyen fűtőmű  pályázati forrásból 
150 – 200 ft-ból valósítható meg, amire az új Széchenyi 
terv pályázatai lehetőséget adnak. Célunk ezen fűtőmű 
megvalósítása Nyírbogáton.   
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
klíma és energiaügyekért felelős államtitkára 
emlékeztetett: „A  2030-ig tartó magyar 
energiastratégia tervezésének első fázisa már lezárult, a 
tervezetet a február elején hagyta jóvá a kormány, ezt 
követően kezdődött el a nyilvános konzultációsorozat. 
Olyan új nemzeti energiastratégia megalkotása van 
folyamatban, amely teljesíti az energiaellátás 
biztonságával és az éghajlatvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeket - mondta Bencsik János. 
Vélekedése szerint az új irányvonal megfogalmazása 
azért is fontos, mert a becslések szerint a tervezési 
időszak végén az ország villamos energia fogyasztása - 
miközben mintegy húsz százalékkal növekszik a 
felhasználói oldal hatékonysága - nagyjából tíz 
százalékkal fog növekedni a jelenlegihez képest. 
A megújuló energiaforrásokból az ország 
energiaigényének mintegy 15-20 százalékát lehetne 
kielégíteni 2030-ra, ennek elérésén kell dolgozni a 
energiafüggőség megszüntetésének érdekében - 
szögezte le az államtitkár. Azonban - mint arra 
rámutatott - önmagában sem a fosszilis, sem a megújuló 
energia nem tudja biztosítani erre az időpontra 
Magyarország villamos energia előállításának teljes 
függetlenségét. A tervek szerint 2030-ra az ország 
hőenergia-igényének 35-40 százalékát lehetne 
kielégíteni hazai, elsősorban megújuló alternatív 
energiák alkalmazásával. Bencsik János szerint ezt az 
"ambiciózus" célszámot a biomassza, a termál-, szél- és 
napenergia fokozottabb használatával lehetne elérni. 
Ehhez azonban elengedhetetlen az önkormányzatok, 
valamint a kis-és középvállalkozások érdekeltté tétele: 

az erdészeti és mezőgazdasági melléktermékeket, a 
szennyvíziszapot, vagy az ártalmatlanításra váró 
vágóhídi hulladékot jó hatásfokkal át lehet alakítani 
biogázzá, amelyet hőenergia, vagy kapcsolt villamos 
energia előállítására lehetne használni. Szigetszerű 
ellátásra alkalmas lehet a tanyás térségekben a szél- és 
napenergia, a tervezési időszak első felében azonban a 
természeti források egyike nem lesz versenyképes 
támogatások nélkül a fosszilis energiahordozókkal 
szemben - szögezte le Bencsik János, hozzátéve, hogy 
ezeket az energiaforrásokat intézmények szintjén jól 
lehet alkalmazni például meleg víz előállítására. 
 

 
Bencsik János államtitkár  az előadást tartja 

 

A 2011-es esztendőben a mintaprogramoké lesz a 
főszerep: az Új Széchényi Terv első ütemében 
összességében 140 milliárd forint jut a zöld gazdaság 
fejlesztésére, melyből 65 milliárd forint 
hulladékgazdálkodási feladatokra, a fennmaradó összeg 
pedig az épületenergetikai, megújuló energia 
használatát elősegítő beruházásokra fordítható - 
összegezte az államtitkár. 
Utóbbi programkomponensre önmagában mintegy 30 
milliárd forint áll rendelkezésre, további 6 milliárdos 
pályázati keret pedig a megújuló energia alapú 
mintaprogramok kidolgozására van elkülönítve. 
Az előadásokat nagy érdeklődés követte. A jelenlévők 
különböző témákban hallgathatták meg a jeles 
előadókat,  többek között: Prof Dr. Máté Endre rektor-
helyettest, Dr. Lenti István főiskolai tanárt, Dr. Petis 
Mihály c. főiskolai tanárt, vállalkozót. Elhangzott 
településünk szülöttének, Dr. Lengyel Antal 
tanszékvezető főiskolai tanár és Dr. Kalmár Imre  
főiskolai tanár közös előadása is. A konferencia anyaga 
és képei a honlapunkon (www.nyirbogat.hu) az Élő 
Energia címszó alatt található.  
 

Az Élő Energia Konferencia zárasaként a  kommunista 
diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából 
Bécsi Tamara verssel emlékezett. A Magyar 
Köztársaság Országgyűlése február 25-ét  - 2000. 
06.13-i  határozata alapján – a  kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 1947. február 
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát, a kor demokratikus közéletének meghatározó 
alakját orosz katonák az utcán -  jogellenesen – 
letartóztatták és elhurcolták. Ebből az alkalomból 
helyeztük el  a kegyelet és az emlékezés koszorúját  a  
Béke téri emlékműnél a kommunizmus áldozatainak 
emlékére. 
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Ünnepeltük március idusát 
A hagyományoknak megfelelően március 15-én délután  
ünnepi megemlékezést tartottunk a  Művelődési Ház 
Nagytermében. Ünnepi beszédet mondott dr. Simon 
Miklós településünk polgármestere, országgyűlési 
képviselő. Beszédében – visszaemlékezve – szólt arról, 
hogy mit jelentett az elmúlt időszakokban kiállni a 
nemzetért, s rámutatott, hogy a mai nemzedékünknek  
másfajta nehézségekkel kell szembenézni, mint 
elődeinknek. „A mi március tizenötödikénken, a 
szabadságért nem idegenerőkkel kell megküzdenünk. 
Nekünk a gazdasági szabadságunkért, a minket 
gúzsba kötő adósággal kell megküzdenünk. Ezért 
ma az összetartás, a kitartás ahhoz kell, hogy 
legyőzzük azt a nyomasztó adósságot, amely láncra 
köt bennünket, amely miatt nem tudjuk magunkat 
szabadnak érezni. Kiállni a nemzetért ezért ma 
következetes, szívós és összetartó munkát jelent. 
Számunkra a nehézségeket az örökölt adósság, a 
sikert a talpra állás jelenheti. A mi nemzedékünk 
sikere lehet azonban, hogy húsz évvel a rendszerváltás 
után végre új fejezetet nyithatunk Magyarország 
történelmében, lezárhatunk egy átmeneti, bizonytalan 
és sikertelen korszakot. Új fejezetet nyithatunk, amely 
– reményeink szerint – egy összetartó, sikeres, 

öntudatos Magyarországé. Kivételes  pillanat, hogy a 
választóvonalat ma mi magunk, szabadon és 
függetlenül az új alkotmánnyal jelölhetjük meg. A mi 
nemzedékünk sikeres lehet tehát, hogy visszaadjuk az 
országnak az önrendelkezés szabadságát, 
megszabadítjuk az országot a nyomasztó terhektől, és a 
mi sikerünk lehet, hogy a gyermekeink számára egy 
olyan lelkében, államában, működésében megújult 
Magyarországot adunk át, amelyeknek nem kell 
félnie a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól, és 
a mi sikerünk lehet, hogy egy olyan Magyarországot 
teremtünk, amely minden tekintetben szabad.” 
Az ünnepi beszéd után  színvonalas műsor keretében 
idézték fel a Napközi Otthonos Óvoda óvodásai és a 
Vántus István ÁMK diákjai az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeit. A Nyugdíjas Egyesület 
tagjai forradalmi dalokkal, szavalatokkal tovább 
emelték rendezvényünk  színvonalát. Az ünnepség után 
a jelenlévők átvonultak a  Béke téri emlékműhöz, ahol 
a  Képviselő – Testület tagjai, az intézményvezetők és a  
helyi egyházak  képviselői elhelyezték az emlékezés 

koszorúit, és fejet hajtottak az ünneplő közösséggel  az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt!! 
 
Mária út: 2011. március 18-án - Turisztikai 
vonzerőfejlesztés a vallási turizmus jegyében - 
tájékoztatót tartottak településünkön, ahol jelen 
voltak az érintett települések polgármesterei, 
egyházvezetői és a  zarándoklat fő védnöke Seszták 
Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
elnöke. A házigazda Dr. Simon Miklós településünk 
polgármestere, országgyűlési képviselő úr volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tavaly ősszel elnyert projekt keretében többek között 
a Mária Út Közhasznú egyesület szervezői  
megtervezték az útvonalat, és az arculati kézikönyvet. 
Az útvonal megépítése, a jelzés festése, és az 
információs jelzésrendszer kiépítése még ezután 
következik, ám mára a tervek között szerepel egy 
zarándoklat magvalósítása. 2011. június 4-én 
szeretnének egy kiengesztelő zarándoklatot tartani, ahol 
az önkormányzatok és egyházi vezetők által 
kiscsoportos zarándoklatok indulnának Máriapócs felé, 
majd ott egy széles tömeg előtt egy rendezvényt 
terveznek. Célja, hogy a helyi közösségek önmaguknak 
érezzék a Mária utat, és önálló életre keljen, s a 
mindennapi élet részévé váljon. A régióban több, mint 
200 km-es szakaszon épül a Mária út. Az elnyert 
támogatás 45. millió forint, az útvonal menti, a 
konzorciumban résztvevő települések pedig a 
megvalósításhoz szükséges önrészt biztosítják. Dr. 
Simon Miklós polgármester úr, országgyűlési képviselő 
örömét fejezte ki,  hogy a Mária úti Egyesület az elmúlt 
években nagyon szép munkát végzett, s hogy a  
településünk is részese lehet ennek a programnak. 
A Mária út hét országot át ívelő úthálózat, mely 
vándorút megtétele a spiritualitást erősíti. A 
zarándokok az útvonal bejárása során az 
állomásokon pecsétet, és egyedi azonosítású 
gyöngyszemet kapnak. 
 
Útfelújítás a 471-esen: Több mint 10 ezer 
négyzetméter útburkolatot újítanak fel a 471-esen 
Nyírbogát térségében. Ez az útfelújítás már régen ráfért 
a főútvonalra. A felújításról készült kép a 8. oldalon 
látható.  
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ÉLő ENERGIA KONFERENCIA A MEGÚJULÓ ENERGIA ÖNKORMÁNYZATI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
Az Élő Energia konferencia rendezvénysorozata 
2011. február 25-én településünkön  került 
megrendezésre. Az eseményen Bencsik János, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és 
energiaügyért felelős államtitkára tartotta a 
vitaindító előadást. A  házigazda  Dr. Simon Miklós 
településünk polgármestere elmondta, hogy számtalan 
előnye is van, ha az önkormányzatok az eddigi import, 
drága, fosszilis energiahordozókat helyben termelt 
megújuló energiával helyettesítjük. Az elképzelése 
szerint egy központi 1,5 MW-os fűtőmű állíthatná elő 
azt a hőenergiát, amit távhő vezetékeken keresztül az 
önkormányzati intézmények ( községháza, művelődési 
ház, óvoda, iskola, idősek otthona) fűtésére 
használnának fel.  A fűtőmű fűtőanyagát, amely 
elsősorban fa lenne itt  helyben termelnénk  meg az 
önkormányzati közmunka program ill. az ezen célra 
létrehozott szociális szövetkezet kötelékében, de a 
szóba kerül gazdálkodók erdészeti és egyéb növényi 
hulladék anyagainak (kukorica csutka, napraforgó kóró, 
szalma) felvásárlása is. Ilyen módon egy belső piacot 
teremtenénk, így  az a 10-15 millió forint, amibe éves 
szinten a középületek fűtése kerül az 
önkormányzatunknak itt használnánk fel helyben, 
ami munkahelyeket és a gazdák számára járulékos 
piacot jelentene.  Egy ilyen fűtőmű  pályázati forrásból 
150 – 200 ft-ból valósítható meg, amire az új Széchenyi 
terv pályázatai lehetőséget adnak. Célunk ezen fűtőmű 
megvalósítása Nyírbogáton.   
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
klíma és energiaügyekért felelős államtitkára 
emlékeztetett: „A  2030-ig tartó magyar 
energiastratégia tervezésének első fázisa már lezárult, a 
tervezetet a február elején hagyta jóvá a kormány, ezt 
követően kezdődött el a nyilvános konzultációsorozat. 
Olyan új nemzeti energiastratégia megalkotása van 
folyamatban, amely teljesíti az energiaellátás 
biztonságával és az éghajlatvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeket - mondta Bencsik János. 
Vélekedése szerint az új irányvonal megfogalmazása 
azért is fontos, mert a becslések szerint a tervezési 
időszak végén az ország villamos energia fogyasztása - 
miközben mintegy húsz százalékkal növekszik a 
felhasználói oldal hatékonysága - nagyjából tíz 
százalékkal fog növekedni a jelenlegihez képest. 
A megújuló energiaforrásokból az ország 
energiaigényének mintegy 15-20 százalékát lehetne 
kielégíteni 2030-ra, ennek elérésén kell dolgozni a 
energiafüggőség megszüntetésének érdekében - 
szögezte le az államtitkár. Azonban - mint arra 
rámutatott - önmagában sem a fosszilis, sem a megújuló 
energia nem tudja biztosítani erre az időpontra 
Magyarország villamos energia előállításának teljes 
függetlenségét. A tervek szerint 2030-ra az ország 
hőenergia-igényének 35-40 százalékát lehetne 
kielégíteni hazai, elsősorban megújuló alternatív 
energiák alkalmazásával. Bencsik János szerint ezt az 
"ambiciózus" célszámot a biomassza, a termál-, szél- és 
napenergia fokozottabb használatával lehetne elérni. 
Ehhez azonban elengedhetetlen az önkormányzatok, 
valamint a kis-és középvállalkozások érdekeltté tétele: 

az erdészeti és mezőgazdasági melléktermékeket, a 
szennyvíziszapot, vagy az ártalmatlanításra váró 
vágóhídi hulladékot jó hatásfokkal át lehet alakítani 
biogázzá, amelyet hőenergia, vagy kapcsolt villamos 
energia előállítására lehetne használni. Szigetszerű 
ellátásra alkalmas lehet a tanyás térségekben a szél- és 
napenergia, a tervezési időszak első felében azonban a 
természeti források egyike nem lesz versenyképes 
támogatások nélkül a fosszilis energiahordozókkal 
szemben - szögezte le Bencsik János, hozzátéve, hogy 
ezeket az energiaforrásokat intézmények szintjén jól 
lehet alkalmazni például meleg víz előállítására. 
 

 
Bencsik János államtitkár  az előadást tartja 

 

A 2011-es esztendőben a mintaprogramoké lesz a 
főszerep: az Új Széchényi Terv első ütemében 
összességében 140 milliárd forint jut a zöld gazdaság 
fejlesztésére, melyből 65 milliárd forint 
hulladékgazdálkodási feladatokra, a fennmaradó összeg 
pedig az épületenergetikai, megújuló energia 
használatát elősegítő beruházásokra fordítható - 
összegezte az államtitkár. 
Utóbbi programkomponensre önmagában mintegy 30 
milliárd forint áll rendelkezésre, további 6 milliárdos 
pályázati keret pedig a megújuló energia alapú 
mintaprogramok kidolgozására van elkülönítve. 
Az előadásokat nagy érdeklődés követte. A jelenlévők 
különböző témákban hallgathatták meg a jeles 
előadókat,  többek között: Prof Dr. Máté Endre rektor-
helyettest, Dr. Lenti István főiskolai tanárt, Dr. Petis 
Mihály c. főiskolai tanárt, vállalkozót. Elhangzott 
településünk szülöttének, Dr. Lengyel Antal 
tanszékvezető főiskolai tanár és Dr. Kalmár Imre  
főiskolai tanár közös előadása is. A konferencia anyaga 
és képei a honlapunkon (www.nyirbogat.hu) az Élő 
Energia címszó alatt található.  
 

Az Élő Energia Konferencia zárasaként a  kommunista 
diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából 
Bécsi Tamara verssel emlékezett. A Magyar 
Köztársaság Országgyűlése február 25-ét  - 2000. 
06.13-i  határozata alapján – a  kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 1947. február 
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát, a kor demokratikus közéletének meghatározó 
alakját orosz katonák az utcán -  jogellenesen – 
letartóztatták és elhurcolták. Ebből az alkalomból 
helyeztük el  a kegyelet és az emlékezés koszorúját  a  
Béke téri emlékműnél a kommunizmus áldozatainak 
emlékére. 
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Ünnepeltük március idusát 
A hagyományoknak megfelelően március 15-én délután  
ünnepi megemlékezést tartottunk a  Művelődési Ház 
Nagytermében. Ünnepi beszédet mondott dr. Simon 
Miklós településünk polgármestere, országgyűlési 
képviselő. Beszédében – visszaemlékezve – szólt arról, 
hogy mit jelentett az elmúlt időszakokban kiállni a 
nemzetért, s rámutatott, hogy a mai nemzedékünknek  
másfajta nehézségekkel kell szembenézni, mint 
elődeinknek. „A mi március tizenötödikénken, a 
szabadságért nem idegenerőkkel kell megküzdenünk. 
Nekünk a gazdasági szabadságunkért, a minket 
gúzsba kötő adósággal kell megküzdenünk. Ezért 
ma az összetartás, a kitartás ahhoz kell, hogy 
legyőzzük azt a nyomasztó adósságot, amely láncra 
köt bennünket, amely miatt nem tudjuk magunkat 
szabadnak érezni. Kiállni a nemzetért ezért ma 
következetes, szívós és összetartó munkát jelent. 
Számunkra a nehézségeket az örökölt adósság, a 
sikert a talpra állás jelenheti. A mi nemzedékünk 
sikere lehet azonban, hogy húsz évvel a rendszerváltás 
után végre új fejezetet nyithatunk Magyarország 
történelmében, lezárhatunk egy átmeneti, bizonytalan 
és sikertelen korszakot. Új fejezetet nyithatunk, amely 
– reményeink szerint – egy összetartó, sikeres, 

öntudatos Magyarországé. Kivételes  pillanat, hogy a 
választóvonalat ma mi magunk, szabadon és 
függetlenül az új alkotmánnyal jelölhetjük meg. A mi 
nemzedékünk sikeres lehet tehát, hogy visszaadjuk az 
országnak az önrendelkezés szabadságát, 
megszabadítjuk az országot a nyomasztó terhektől, és a 
mi sikerünk lehet, hogy a gyermekeink számára egy 
olyan lelkében, államában, működésében megújult 
Magyarországot adunk át, amelyeknek nem kell 
félnie a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól, és 
a mi sikerünk lehet, hogy egy olyan Magyarországot 
teremtünk, amely minden tekintetben szabad.” 
Az ünnepi beszéd után  színvonalas műsor keretében 
idézték fel a Napközi Otthonos Óvoda óvodásai és a 
Vántus István ÁMK diákjai az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeit. A Nyugdíjas Egyesület 
tagjai forradalmi dalokkal, szavalatokkal tovább 
emelték rendezvényünk  színvonalát. Az ünnepség után 
a jelenlévők átvonultak a  Béke téri emlékműhöz, ahol 
a  Képviselő – Testület tagjai, az intézményvezetők és a  
helyi egyházak  képviselői elhelyezték az emlékezés 

koszorúit, és fejet hajtottak az ünneplő közösséggel  az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt!! 
 
Mária út: 2011. március 18-án - Turisztikai 
vonzerőfejlesztés a vallási turizmus jegyében - 
tájékoztatót tartottak településünkön, ahol jelen 
voltak az érintett települések polgármesterei, 
egyházvezetői és a  zarándoklat fő védnöke Seszták 
Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
elnöke. A házigazda Dr. Simon Miklós településünk 
polgármestere, országgyűlési képviselő úr volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tavaly ősszel elnyert projekt keretében többek között 
a Mária Út Közhasznú egyesület szervezői  
megtervezték az útvonalat, és az arculati kézikönyvet. 
Az útvonal megépítése, a jelzés festése, és az 
információs jelzésrendszer kiépítése még ezután 
következik, ám mára a tervek között szerepel egy 
zarándoklat magvalósítása. 2011. június 4-én 
szeretnének egy kiengesztelő zarándoklatot tartani, ahol 
az önkormányzatok és egyházi vezetők által 
kiscsoportos zarándoklatok indulnának Máriapócs felé, 
majd ott egy széles tömeg előtt egy rendezvényt 
terveznek. Célja, hogy a helyi közösségek önmaguknak 
érezzék a Mária utat, és önálló életre keljen, s a 
mindennapi élet részévé váljon. A régióban több, mint 
200 km-es szakaszon épül a Mária út. Az elnyert 
támogatás 45. millió forint, az útvonal menti, a 
konzorciumban résztvevő települések pedig a 
megvalósításhoz szükséges önrészt biztosítják. Dr. 
Simon Miklós polgármester úr, országgyűlési képviselő 
örömét fejezte ki,  hogy a Mária úti Egyesület az elmúlt 
években nagyon szép munkát végzett, s hogy a  
településünk is részese lehet ennek a programnak. 
A Mária út hét országot át ívelő úthálózat, mely 
vándorút megtétele a spiritualitást erősíti. A 
zarándokok az útvonal bejárása során az 
állomásokon pecsétet, és egyedi azonosítású 
gyöngyszemet kapnak. 
 
Útfelújítás a 471-esen: Több mint 10 ezer 
négyzetméter útburkolatot újítanak fel a 471-esen 
Nyírbogát térségében. Ez az útfelújítás már régen ráfért 
a főútvonalra. A felújításról készült kép a 8. oldalon 
látható.  
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 ÖNKORÁNYZATI HÍREK 
Bogáti gyerekek járnak a nyírbátori uszodába az 
iskola szervezésében. A gyerekeket az önkormányzat 
díjmentesen  szállítja az új kisbusszal heti két 
alkalommal. 
Szennyvízelvezetés és tisztítás: A Nyírbogát – Kisléta 
települések szennyvízelvezetés – és tisztítása c. pályázat 
benyújtásra került 2010. decemberében, melyet a 
közreműködő szervezet 2011. 02. 08. napjával 
befogadott, az elbírálás most van folyamatban. Az 
önkormányzat teljesítette vállalását és befizette a 
közel 6 millió forint  számlanyitási díjat és az első 
törlesztő részletet a lakosság helyett.  
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése: Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetését 779.417 ezer forintba, kiadási főösszegét 
816.395 ezer forintba, és a hiány összegét 36.978 ezer 
forintba tervezte. Önkormányzatunk a szorított 
költségvetés és a takarékossági intézkedések ellenére is 
csak forráshiánnyal tudott tervezni. Alapvető ok az 
állami feladatok alulfinanszírozása. Ennek ellenére 
teljesítettük a szennyvíz beruházással kapcsolatos 
lakossági számlanyitási díj első havi részletét, ami közel 
6 millió forint volt. Nem kerültek tervezésre a 
bérjellegű juttatások között az adható étkezési 
hozzájárulások és a  központi normatívával nem 
fedezett pedagógus minőségi bérpótlék, megszűnt a 
pedagógus szakkönyv támogatás. Nem került tervezésre 
jutalomkeret sem a köztisztviselőknél, sem a 
közalkalmazottaknál. Jól tudni azt olvasóinknak, 
hogy ahhoz, hogy egy lámpatest világítson 
településünkön, az 17.500 Ft-ba kerül évente 
önkormányzatunknak. Településünkön 396 
lámpatest van, így az éves közvilágítás 7 millió 
forintba kerül.   
Átalakult 2011-től a közfoglalkoztatás rendszere: 
megszűnt a munkanélküliek rendelkezésre állási 
támogatása, helyette bérpótló juttatásban részesülnek 
(BPJ) azok, aki legalább 30 nap munkaviszonnyal és a 
rendezett lakókörnyezettel rendelkeznek. A bérpótló 
juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel 
nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. 
2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a 
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban 
bérpótló juttatásra jogosult személyek 
foglalkoztathatóak. A bérpótló juttatásra való 
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. 
december 31-e után csak annak a személynek lesz 
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 
megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt 
tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz 
részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon 
helyezkedik el.  
Önkormányzatunk rövid időtartamú  közfoglalkoztatás 
keretén belül  egész évben  180 főt tervez 
foglalkoztatni, ebből jelenleg 54 főt ( 4 óra) keretében, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében éves 
szinten tervezett 17 főt,  ebből jelenleg 5 főt 
foglalkoztatunk. Értékteremtő közfoglalkoztatás keretén 
belül (zöldségtermesztés, virág – kertészet - 
parkosítás)5 főt,  bevezetés a munka világába pedig 3 fő 

csökkent munkaképességűt  foglalkoztat 
önkormányzatunk.  
Közigazgatási és takarítási szünet: A Képviselő – 
testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatalban a 
közigazgatási szünet és az oktatási intézményeinkben a 
nyári takarítási szünet 2011. június 18-tól augusztus 6-
ig tart.  
Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy a Területalapú 
támogatás beadására 2011. április 26 – 29 között kerül 
sor. A pontos időpontról  a húsvét utáni héten  értesítést 
küld a falugazdász. A szokott ügyfélszolgálat április 
14-től május 16-ig szünetel. 
Településünkön a Jósa András Oktatókórház Térségi 
Diagnosztikai  és Szűrőcentruma Mobil Szűrőbuszon 
2011. április 8– 12-ig  mellkas röntgent tüdőszűrő 
vizsgálatot végzett. 42,33%-os volt a részvétel, annak 
ellenére, hogy előzetes értesítést küldtünk minden 
családba, és a vizsgálat helyben,  ingyenes volt. A 
tüdőszűréssel együtt vaszkuláris szűrést végző mobil 
szakrendelést is működtettek. A szűrőbusz 
tevékenységének az volt a fő célja, hogy a szív-
érrendszeri rizikó faktorokkal élők között kiszűrje az új 
cukorbetegeket, magas vérnyomással, magas 
koleszterin szinttel, érszűkülettel élőket.  A  vizsgálat 
elvégzése időigényes volt,  így csak korlátozott számú  
(14–18 ) beteget tudtak egy napon  háziorvosi 
előjegyzés alapján ellátni.  
Szilárdhulladék szállítás: Településükön 2011. április 
1-től a lakossági szilárdhulladék szállítását és 
ártalmatlanítását – mint Önkormányzati rendeletben 
kijelölt közszolgáltató - a megye önkormányzatainak 
kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. végzi. A szolgáltatás 
keretében a közszolgáltatást végző Kft. gondoskodik a 
lakosság tulajdonában álló 1 db 120 literes szabvány 
gyűjtőedényből, heti rendszerességgel történő egyéb 
települési hulladék elszállításáról és a hulladék 
jogszabályokban előírt módon történő 
ártalmatlanításáról. A hulladék gyűjtése és elszállítása 
heti rendszerességgel történik az eddigi rend szerint 
hétfői napokon, mely – előzetes kiértesítést követően –a 
jövőben változhat. A szolgáltatás díja 2011. évben éves 
szinten bruttó 13.000 Ft ingatlanonként, (3.250 
Ft/negyedév), melynek arányos negyedéves 
rendszerességgel, utólag számláz ki a közszolgáltató.  A 
számla összegének kiegyenlítése történhet a számlához 
csatolt készpénz-átutalási megbízáson vagy banki 
átutalási folyószámlán keresztül. A vegyes hulladék 
gyűjtésén túlmenően bevezetésre kerül a szelektív 
hulladék zsákos gyűjtése is, melynek pontos módjáról 
és időpontjáról a későbbiekben a közszolgáltató Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.  tájékoztatást fog 
küldeni.  Bármilyen további hulladékgazdálkodást 
érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal 
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.–hez, 
melynek munkatársai készségesen állnak az érdeklődők 
rendelkezésére a 42/508-364-es telefonszámon.  
Bogáti Forgatag: Tájékoztatjuk településünk 
lakosságát, hogy önkormányzatunk a  Bogáti 
Forgatagot augusztus 12-13-ára tervezi megrendezni.  
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 ÖNKORÁNYZATI HÍREK 
Bogáti gyerekek járnak a nyírbátori uszodába az 
iskola szervezésében. A gyerekeket az önkormányzat 
díjmentesen  szállítja az új kisbusszal heti két 
alkalommal. 
Szennyvízelvezetés és tisztítás: A Nyírbogát – Kisléta 
települések szennyvízelvezetés – és tisztítása c. pályázat 
benyújtásra került 2010. decemberében, melyet a 
közreműködő szervezet 2011. 02. 08. napjával 
befogadott, az elbírálás most van folyamatban. Az 
önkormányzat teljesítette vállalását és befizette a 
közel 6 millió forint  számlanyitási díjat és az első 
törlesztő részletet a lakosság helyett.  
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése: Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetését 779.417 ezer forintba, kiadási főösszegét 
816.395 ezer forintba, és a hiány összegét 36.978 ezer 
forintba tervezte. Önkormányzatunk a szorított 
költségvetés és a takarékossági intézkedések ellenére is 
csak forráshiánnyal tudott tervezni. Alapvető ok az 
állami feladatok alulfinanszírozása. Ennek ellenére 
teljesítettük a szennyvíz beruházással kapcsolatos 
lakossági számlanyitási díj első havi részletét, ami közel 
6 millió forint volt. Nem kerültek tervezésre a 
bérjellegű juttatások között az adható étkezési 
hozzájárulások és a  központi normatívával nem 
fedezett pedagógus minőségi bérpótlék, megszűnt a 
pedagógus szakkönyv támogatás. Nem került tervezésre 
jutalomkeret sem a köztisztviselőknél, sem a 
közalkalmazottaknál. Jól tudni azt olvasóinknak, 
hogy ahhoz, hogy egy lámpatest világítson 
településünkön, az 17.500 Ft-ba kerül évente 
önkormányzatunknak. Településünkön 396 
lámpatest van, így az éves közvilágítás 7 millió 
forintba kerül.   
Átalakult 2011-től a közfoglalkoztatás rendszere: 
megszűnt a munkanélküliek rendelkezésre állási 
támogatása, helyette bérpótló juttatásban részesülnek 
(BPJ) azok, aki legalább 30 nap munkaviszonnyal és a 
rendezett lakókörnyezettel rendelkeznek. A bérpótló 
juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel 
nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. 
2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a 
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban 
bérpótló juttatásra jogosult személyek 
foglalkoztathatóak. A bérpótló juttatásra való 
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. 
december 31-e után csak annak a személynek lesz 
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 
megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt 
tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz 
részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon 
helyezkedik el.  
Önkormányzatunk rövid időtartamú  közfoglalkoztatás 
keretén belül  egész évben  180 főt tervez 
foglalkoztatni, ebből jelenleg 54 főt ( 4 óra) keretében, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében éves 
szinten tervezett 17 főt,  ebből jelenleg 5 főt 
foglalkoztatunk. Értékteremtő közfoglalkoztatás keretén 
belül (zöldségtermesztés, virág – kertészet - 
parkosítás)5 főt,  bevezetés a munka világába pedig 3 fő 

csökkent munkaképességűt  foglalkoztat 
önkormányzatunk.  
Közigazgatási és takarítási szünet: A Képviselő – 
testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatalban a 
közigazgatási szünet és az oktatási intézményeinkben a 
nyári takarítási szünet 2011. június 18-tól augusztus 6-
ig tart.  
Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy a Területalapú 
támogatás beadására 2011. április 26 – 29 között kerül 
sor. A pontos időpontról  a húsvét utáni héten  értesítést 
küld a falugazdász. A szokott ügyfélszolgálat április 
14-től május 16-ig szünetel. 
Településünkön a Jósa András Oktatókórház Térségi 
Diagnosztikai  és Szűrőcentruma Mobil Szűrőbuszon 
2011. április 8– 12-ig  mellkas röntgent tüdőszűrő 
vizsgálatot végzett. 42,33%-os volt a részvétel, annak 
ellenére, hogy előzetes értesítést küldtünk minden 
családba, és a vizsgálat helyben,  ingyenes volt. A 
tüdőszűréssel együtt vaszkuláris szűrést végző mobil 
szakrendelést is működtettek. A szűrőbusz 
tevékenységének az volt a fő célja, hogy a szív-
érrendszeri rizikó faktorokkal élők között kiszűrje az új 
cukorbetegeket, magas vérnyomással, magas 
koleszterin szinttel, érszűkülettel élőket.  A  vizsgálat 
elvégzése időigényes volt,  így csak korlátozott számú  
(14–18 ) beteget tudtak egy napon  háziorvosi 
előjegyzés alapján ellátni.  
Szilárdhulladék szállítás: Településükön 2011. április 
1-től a lakossági szilárdhulladék szállítását és 
ártalmatlanítását – mint Önkormányzati rendeletben 
kijelölt közszolgáltató - a megye önkormányzatainak 
kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. végzi. A szolgáltatás 
keretében a közszolgáltatást végző Kft. gondoskodik a 
lakosság tulajdonában álló 1 db 120 literes szabvány 
gyűjtőedényből, heti rendszerességgel történő egyéb 
települési hulladék elszállításáról és a hulladék 
jogszabályokban előírt módon történő 
ártalmatlanításáról. A hulladék gyűjtése és elszállítása 
heti rendszerességgel történik az eddigi rend szerint 
hétfői napokon, mely – előzetes kiértesítést követően –a 
jövőben változhat. A szolgáltatás díja 2011. évben éves 
szinten bruttó 13.000 Ft ingatlanonként, (3.250 
Ft/negyedév), melynek arányos negyedéves 
rendszerességgel, utólag számláz ki a közszolgáltató.  A 
számla összegének kiegyenlítése történhet a számlához 
csatolt készpénz-átutalási megbízáson vagy banki 
átutalási folyószámlán keresztül. A vegyes hulladék 
gyűjtésén túlmenően bevezetésre kerül a szelektív 
hulladék zsákos gyűjtése is, melynek pontos módjáról 
és időpontjáról a későbbiekben a közszolgáltató Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.  tájékoztatást fog 
küldeni.  Bármilyen további hulladékgazdálkodást 
érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal 
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.–hez, 
melynek munkatársai készségesen állnak az érdeklődők 
rendelkezésére a 42/508-364-es telefonszámon.  
Bogáti Forgatag: Tájékoztatjuk településünk 
lakosságát, hogy önkormányzatunk a  Bogáti 
Forgatagot augusztus 12-13-ára tervezi megrendezni.  

                                                               Nyírbogáti Tükör 4. oldal                                     2011. április 
Változások a térítési díjaknál és a szociális ellátásoknál 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 13/2010. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelete szerint 2011. január 1. napjától  

Óvodai étkeztetés térítési díja egész napi étkezés esetén (tízórai, ebéd, uzsonna): 
100 %-ot fizetők  392.-Ft/nap,  50 %-ot fizetők 196.-Ft/nap   
Iskolai étkeztetés térítési díja egész napi étkezés esetén (tízórai, ebéd, uzsonna): 
100%-ot fizetők  447.-Ft/nap,  50%-ot fizetők 224.-Ft/nap 
Vendég (ebéd) 655.-Ft/nap a térítési díj.  
 

Az Egyesített Szociális Intézményben az (bentlakásos) intézményi térítési díj összege: 59.901.-/hó/fő. A 
személyi térítési díjakat ez alapján az intézményvezető határozza meg.  
Szociális étkeztetés térítési díja az alábbiak szerint alakult:  
Egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át   220.-Ft/nap 
Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-300 % -a közé esik  270.-Ft/nap 
Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-a fölé esik  352.-Ft/nap a térítési díj összege.  
 

A házi segítségnyújtásért az önkormányzat térítési díjat nem állapított meg.   
 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemű 
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelete alapján a 
fizetendő térítési díj összege 2011. január 1. napjától  
1. Fogyasztási díj, lakossági fogyasztók számára.      196.-Ft + ÁFA/m3 

2. Fogyasztási díj, nem lakossági fogyasztó számára:(közületi fogyasztók)  208.-Ft + ÁFA/m3 
3. Rendelkezésre állási díj:         190.-Ft +ÁFA/hó 
 

A temetkezési szolgáltatások díja nem változott az előző évihez képest. Az üzemeltető a lakosság 
anyagi terhére tekintettel nem kérte a díjak emelését. 
 

A helyi adóknál az előző évihez képest emelés nem történt. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a lakosság és a vállalkozások nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem emelte a helyi 
adók mértékét.  

 

Szociális ellátásoknál történt változások 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezései 2011. 
január 1. napjával több ponton módosult. Változott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet is.  Alapvető változás történt az aktív korúak ellátására vonatkozóan. A rendelkezésre 
állási támogatás helyett új ellátási forma került bevezetésre, a bérpótló juttatás.  
 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján a bérpótló juttatás 
megállapításának valamint folyósításának feltétele, hogy a jogosult kérelmező köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítani. A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje a kerítéssel a közterület 
felől kívül határos terület, járda tisztántartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására 
irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a  lakáshasználat milyen jogcímen áll 
fenn (tulajdonos, bérlő, stb.). Az ellátás jogosultja kötelezettségének teljesítését az Oktatási, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság a helyszínen ellenőrzi.  

 
 

A temetési segélynél a jövedelemhatár csökkent, így 2011. április 1. napjától nem állapítható meg 
temetési segély annak, akinek családjában az egy főre eső jövedelem eléri az *öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át, illetve aki a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.  
 

2011. április 1. napjától méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult 
személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az *öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20 %-át (5.700.-Ft-ot) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az *öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 151 %-át (43.035.-
Ft-ot), egyedül élő esetén 201 %-át (57.285.-Ft-ot) 2011. évben.  
 
 Megjegyzés: *öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28.500 Ft 
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Egyházi és Anyakönyvi hírek 
 
A Református Egyház nevében az alábbi verssel 
kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket! 
AZ ÉLET DIADALA 
Minden zord télre rügyfakadás jön, Szomorúságra 
támad az öröm; Sziklák mozdulnak a kripta nyílik, 
Isten hatalma elhat a sírig, Sűrű homályból világosság 
lesz, Ó, nem káprázat, szent valóság ez: Sötét üregben 
nincs már halott, Angyal hirdeti: az Isten Fia          
Feltámadott! Feltámadott! 
Kedves Testvéreim! 
Ünnepeljünk együtt húsvétot a mi keresztyén 
hitünk szerint, ahogyan az ének is mondja: E 
húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében Dicsérjük 
Istent szívvel, Ki értünk megholt Fiát, Ki értünk 
megholt Fiát Feltámasztotta testben. 
Szeretettel:         Szerencsi Imre református lelkész 
 
A Görög Katolikus Egyház Hírei: A Katolikus 
Egyház a 2011 –es évet a Családok évének 
nyilvánította. Ennek tudatában különös figyelemmel 
fordulunk a családok felé.  A Nyírbogáti Görög 
Katolikus Egyházközségben élelmiszergyűjtéssel 
próbáltunk segíteni a rászoruló embertársainkon.  A 
gyűjtést a Második törvénykönyv felszólításával 
hirdettük meg: „Nyisd meg a kezedet a szűkölködő 
és szegény előtt!” Hála Istennek sok jó szándékú 
keresztény /vállalkozó/ szívügyének tekintette és 
bőkezű felajánlást tett erre a nemes célra. Ebből 45 
család számára tudtunk csomagot készíteni. Az 
adakozókat a következő keresztényelv  motiválta: „Ha 
veszel, megtelik kezed! Ha adsz, megtelik szíved!!” 
Hálásan köszönöm  a megajándékozottak nevében is 
mindenkinek a nagylelkű adományát.  A jó Isten 
bőséges áldása szálljon életükre és családjukra!! A 
legnagyobb ajándék az emberiség számára Jézus 
Krisztus az Isten fia, aki magára vette a világ bűneit, 
aki meghalt és feltámadt, hogy az embert megváltsa a 
haláltól, és örök életet adjon a benne hívőknek. 
Megtisztult szívvel és lélekkel  készüljünk a Húsvét  
ünnepére, hogy méltóképpen részesedjünk a feltámadt 
Jézus kegyelmi ajándékaiból.  A Föltámadás 
örömében, áldott Húsvétot kívánok minden 
keresztény testvéremnek! 
 Sok Szeretettel:       Terdik  Mihály  paróchus 
A Római katolikus egyháznál a templombúcsú fő 
celebránsa Papp Sándor császlói plébános lesz. 

Ünnepi Miserendek Egyházainkban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptista Egyház hírei: „ Mondd, ismered-e azt a 
helyet, hol meghalt az Üdvözítő? Érted-e, hogy mért 
szenvedett ott a fán, kínok között Ő? „ Ezek az ének 
sorok kívánom, hogy minden kedves olvasót 
gondolkodtassanak el húsvét lényegéről, és 
késztessenek bennünket az Úr előtti bűnbánatra, 
megtérésre, hogy a húsvét áldott örömével készüljünk 
a közelgő ünnepre!  
                                Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető 
 
 

                                               Nyírbogáti Tükör 6 . oldal                                       2011. április  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban   anyakönyvvezető előtt  
2011. januárjától egy pár fogadott  
egymásnak örök hűséget. 
2011. 02. 26-án  Jaczina Attila    -   Görög Món ika 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 

GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó   híradásunk  óta öt kislány és 3  
kisfiú született  községünkben: 
 

2011. JANUÁR 17.  LUKÁCS FANNI 
2011. JANUÁR 19.  BALÁZS BOGLÁRKA 
2011. JANUÁR 22. ZÁMA GRÉTA ARANKA 
2011. JANUÁR 29. BODNÁR RÓBERT MÁTÉ 
2011. JANUÁR 31. TEJFEL LÁSZLÓ GYULA 
2011. FEBRUÁR 06. NYIRI DÁVID 
2011. FEBRUÁR 11. LUKÁCS GRÉTA 
2011. FEBRUÁR 27.  ROHÁLY STEFÁNIA 

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről 2011. januárjától 
 sajnos tízen  eltávoztak. 
 4 nő és 6 férfi. 
 

BÁKONYI LAJOS    ÉLT 72 ÉVET 
MANKÓ PÁL    ÉLT 86 ÉVET 
BIRTA SÁNDORNÉ  (Szabó Gizella)  ÉLT 83 ÉVET 
BARÁT SÁNDOR    ÉLT 75 ÉVET 
GARAI MIKLÓSNÉ (Szabó Gizella)  ÉLT 70 ÉVET 
SZABÓ SÁNDORNÉ (Tóth Erzsébet) ÉLT 68 ÉVET 
RÁCZ JÁNIOSNÉ ( Palóczi Julianna) ÉLT 66 ÉVET 
KAPTUR JÁNOS    ÉLT 76 ÉVET 
KOVÁCS KÁROLY    ÉLT 75 ÉVET 
SZABÓ ISTVÁN    ÉLT 84 ÉVET 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK!

Egyház Nagypéntek Nagyszombat Húsvét vasárnap Húsvét hétfő Húsvét 2.  

Református 
Egyház 

11:00 Istentisztelet  
18:00 Passió 

18:00   
istentisztelet    

11:00 Úrvacsora  
Istentisztelettel            

15:00 Úrvacsora 
Istentisztelettel 

11:00 Istentisztelet 
15:00 Istentisztelet  

Görög Katolikus 
Egyház 

8:00 királyi imaórák 
17:00 sírba tételi 

vecsernye 

8:00 lutergia 21:00 
feltámadási szertartás 
gyertyás körmenettel

9:00 Ünnepi liturgia, 
Pászkaszentelés 

10:30 Ünnepi liturgia 
körmenettel 

10:30 ünnepi 
liturgia 

Római Katolikus 
Egyház 

17:00 órakor 
Nagypénteki szertartás 

 
6:30 Pászkaszentelés      

9:30 Szentmise 
9:30              

Igeliturgia 
15:00 

templombúcsú 

Baptista Egyház 
11:00        

Istentisztelet  
10:30 Istentisztelet  
16:00 Istentisztelet 

11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet  

 

Az Óvoda hírei: Ebben a nevelési évben is igyekeztünk 
tartalmas nevelőtevékenységet folytatni. A nevelési év 
folyamán sok élményszerzési lehetőséget biztosítottunk 
annak érdekében, hogy óvodásaink személyisége minél 
tartalmasabban fejlődjön. A”Nyírbogáti Óvodásokért 
Alapítvány” által szervezett jótékonysági farsangot 
ismét a jókedv, kacagás jellemezte, gyerekeink már 
napokkal előtte készültek a jelmezükkel. Szeretném 
megköszönni minden kedves szülőnek óvodánk 
számára nyújtott támogatását, a farsangi 
rendezvényből, valamint az adó 1%-ból befolyt 
összeget az Alapítvány céljainak megfelelően fogjuk 
felhasználni. Március 15-én nagyobb gyerekeinkkel a 
községi ünnepségen szerepeltünk. Nagy örömünkre a 
nyílt napon a szülők érdeklődése jó volt, amely azt 
tükrözi, hogy a szülők kíváncsiak az óvodában folyó 
munkánkra. Március 24.-én megrendeztük a 
mesemondó versenyt, melynek győztesei vettek részt 
Piricsén a Kistérségi mesemondó versenyen, majd 
pedig az első osztályosokkal közösen szervezett 
mesemondó versenyen. Hagyománnyá vált óvodánkban 
a Húsvéti néphagyományőrzés. Pályázati támogatásból 
igyekeztünk intézményünk felszereltségét, 
játékkészletünket, fejlesztő eszközkészletünket is 
gyarapítani, télapóra és gyermeknapra fejlesztő 
játékokat és mesekönyveket vásároltunk. A Demján 
Sándor Alapítvány által kiírt Udvari játék pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, 2.000.000 Ft. értékű 
udvari játékot nyert intézményünk, melynek beszerzése 
még folyamatban van. Óvodai nevelésünk fontos célja a 
közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése, a 
természethez közel (álló) kerülő, azt megismerni akaró 
és szerető gyermek nevelése. Ezért fontos 
feladatunknak tarjuk a környezetvédelem „zöld 
napjainak” a gyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelő szinten való megrendezését. Ilyenek: A 
Takarítási világnapja szeptember 23, Az állatok 
világnapja október 5,  A víz világnapja március 22,  A 
föld napja április 22, Madarak fák napja május 10, 
Környezetvédelmi világnap június 5. A május hónap a 
„sűrű programok” hónapja óvodánkban. Május elején 
anyák napi műsorral kedveskedünk az édesanyáknak. 
Az év során lehetőséget biztosítunk a logopédiai, a 
fejlesztőfoglalkozások, a gyógytorna és az angol 
foglalkozások tartására. Az egyházak képviselői 
rendszeresen hittan foglalkozást tartanak a gyerekek 
részére. Ebben a hónapban tervezzük a 
hagyományoknak megfelelően a közös családi 
kirándulást a szülőkkel, a Vadasparkba. A tanévzáró 
ünnepséget június első hétvégéjén szeretnénk tartani. 
Igyekeztünk egész év során olyan külső és belső 
környezetet biztosítani a gyerekeknek, amelyben jól 
érzik magukat, s személyiségük megfelelően fejlődik. 
                      Ostorháziné Vadon Izabella óvodavezető 
Gyermekjóléti Szolgálat hírei: A Demján Sándor 
Alapítvány és az Értetek Karitatív Egyesület közösen 
újból pályázatot hirdetett a Nyírbátor és térsége, 
valamint a határon túli szociálisan hátrányos helyzetű, 
szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 2011 – es 
évre is, hogy elősegítse óvodai nevelésüket, alap és 
középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres 

befejezését, melyben mint minden évben a 
Gyermekjóléti Szolgálat is részt vállalt. Pályázhattak az 
óvodai nevelésben, a közoktatási intézmények alap- és 
középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, 
fiatalkorúak, illetve szüleik, vagy törvényes 
képviselőjük. A Demján Sándor Ösztöndíjpályázat I. 
fordulójában 65 pályázó nyert támogatást. A második 
fordulóban településünk 80 db. benyújtott pályázatot 
adott át az Alapítvány részére, melyből 36 pályázó 
nyert támogatást. Gratulálok a nyertes pályázóknak! 
                                   Fekete Edina családgondozó 
Egészségnap: 2011. április 18-án a Vántus István 
ÁMK pedagógusai az osztályfőnöki-munkaközösség 
szervezésében egy olyan iskolai egészségnapot 
szerveztek, amely tevékenységekbe ágyazottan próbálta 
közvetíteni az egészséggel kapcsolatos értékeket. A 
projekt az egész iskolát megmozgatta, sok diák, szülő 
és meghívott vendég vett részt a különböző egészséggel 
kapcsolatos programokon. A kínálatban voltak ajánlott 
és kötelező feladatok is. Az Egészségnap reggel 8 
órakor a hatodik osztály rendhagyó osztályfőnöki 
órájával kezdődött, majd zenés reggeli tornával és 
közös futással lett megalapozva a nap hangulata. A 
délelőtti órákban Hadházi Éva védőnő tartott előadást a 
testápolásról, a bőrápolásról, a szájhigiéniáról és a 
fogápolásról, ezzel párhuzamosan filmvetítésen vettek 
részt a diákok, majd a nyírbogáti Szakály László, a 
mentőszolgálat munkatársa, beszélt az 
elsősegélynyújtás alapjairól. Az iskola udvarán 
különböző labdajátékok, futball, pingpong, tollaslabda 
várta a sportolni vágyókat, az osztálytermekben pedig 
„Egészségtál”-ak készültek az osztályfőnökök, a szülők 
és a gyerekek közreműködésével Az egészség 
témakörében plakátversenyt hirdettek az iskolában, A 
nevelőiben a vállalkozó kedvűek megkóstolhatták a 
pedagógusok által készített finomságokat is: például a 
padlizsánkrémes vagy a lencsepástétomos rozskenyeret, 
a zöldségkrémet vagy a gyümölcssaláták valamelyikét. 
Az Egészségnap egyik kötelező feladata volt az 
egészségteszt, melyek javítását  a szülők végezték. A 
projekthez szervesen hozzátartozott a plakátok és az 
egészségtálak értékelése is. A zsűrinek nem volt 
könnyű feladata, hisz szemet gyönyörködtető, 
káprázatos, leleményes, az egészséges íz világában 
gazdag gyümölcs és szendvics tál költeményeket 
készítettek a csapatok.  A nap végén minden osztály 
értékes nyereményben részesült. Az Egészségnap 
eredményes volt, a rengeteg pozitív visszajelzés, 
gyerekektől, szülőktől egyaránt, megerősítette a bogáti 
pedagógusokat abban, hogy munkájuk nem volt 
hiábavaló. Ezúton is szeretnének köszönetet mondani 
azoknak, akik hozzájárultak a nap sikeréhez, és várjuk 
a további ötleteket hasonló projektek megvalósításához. 
A tapasztalatok alapján szükség van ehhez hasonló 
napokra, mert mindennél fontosabb az, hogy a 
gyerekek tevékenységek során jussanak olyan 
információk birtokába, amelyekre a tanórán nincs 
lehetőség. Ez a rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy 
a szülők betekintést nyerjenek az iskola életébe és 
aktívan közreműködjenek a feladatok elvégzésében.  
                          Bákonyiné Szilágyi Róza igazgató 
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Az Óvoda hírei: Ebben a nevelési évben is igyekeztünk 
tartalmas nevelőtevékenységet folytatni. A nevelési év 
folyamán sok élményszerzési lehetőséget biztosítottunk 
annak érdekében, hogy óvodásaink személyisége minél 
tartalmasabban fejlődjön. A”Nyírbogáti Óvodásokért 
Alapítvány” által szervezett jótékonysági farsangot 
ismét a jókedv, kacagás jellemezte, gyerekeink már 
napokkal előtte készültek a jelmezükkel. Szeretném 
megköszönni minden kedves szülőnek óvodánk 
számára nyújtott támogatását, a farsangi 
rendezvényből, valamint az adó 1%-ból befolyt 
összeget az Alapítvány céljainak megfelelően fogjuk 
felhasználni. Március 15-én nagyobb gyerekeinkkel a 
községi ünnepségen szerepeltünk. Nagy örömünkre a 
nyílt napon a szülők érdeklődése jó volt, amely azt 
tükrözi, hogy a szülők kíváncsiak az óvodában folyó 
munkánkra. Március 24.-én megrendeztük a 
mesemondó versenyt, melynek győztesei vettek részt 
Piricsén a Kistérségi mesemondó versenyen, majd 
pedig az első osztályosokkal közösen szervezett 
mesemondó versenyen. Hagyománnyá vált óvodánkban 
a Húsvéti néphagyományőrzés. Pályázati támogatásból 
igyekeztünk intézményünk felszereltségét, 
játékkészletünket, fejlesztő eszközkészletünket is 
gyarapítani, télapóra és gyermeknapra fejlesztő 
játékokat és mesekönyveket vásároltunk. A Demján 
Sándor Alapítvány által kiírt Udvari játék pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, 2.000.000 Ft. értékű 
udvari játékot nyert intézményünk, melynek beszerzése 
még folyamatban van. Óvodai nevelésünk fontos célja a 
közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése, a 
természethez közel (álló) kerülő, azt megismerni akaró 
és szerető gyermek nevelése. Ezért fontos 
feladatunknak tarjuk a környezetvédelem „zöld 
napjainak” a gyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelő szinten való megrendezését. Ilyenek: A 
Takarítási világnapja szeptember 23, Az állatok 
világnapja október 5,  A víz világnapja március 22,  A 
föld napja április 22, Madarak fák napja május 10, 
Környezetvédelmi világnap június 5. A május hónap a 
„sűrű programok” hónapja óvodánkban. Május elején 
anyák napi műsorral kedveskedünk az édesanyáknak. 
Az év során lehetőséget biztosítunk a logopédiai, a 
fejlesztőfoglalkozások, a gyógytorna és az angol 
foglalkozások tartására. Az egyházak képviselői 
rendszeresen hittan foglalkozást tartanak a gyerekek 
részére. Ebben a hónapban tervezzük a 
hagyományoknak megfelelően a közös családi 
kirándulást a szülőkkel, a Vadasparkba. A tanévzáró 
ünnepséget június első hétvégéjén szeretnénk tartani. 
Igyekeztünk egész év során olyan külső és belső 
környezetet biztosítani a gyerekeknek, amelyben jól 
érzik magukat, s személyiségük megfelelően fejlődik. 
                      Ostorháziné Vadon Izabella óvodavezető 
Gyermekjóléti Szolgálat hírei: A Demján Sándor 
Alapítvány és az Értetek Karitatív Egyesület közösen 
újból pályázatot hirdetett a Nyírbátor és térsége, 
valamint a határon túli szociálisan hátrányos helyzetű, 
szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 2011 – es 
évre is, hogy elősegítse óvodai nevelésüket, alap és 
középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres 

befejezését, melyben mint minden évben a 
Gyermekjóléti Szolgálat is részt vállalt. Pályázhattak az 
óvodai nevelésben, a közoktatási intézmények alap- és 
középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, 
fiatalkorúak, illetve szüleik, vagy törvényes 
képviselőjük. A Demján Sándor Ösztöndíjpályázat I. 
fordulójában 65 pályázó nyert támogatást. A második 
fordulóban településünk 80 db. benyújtott pályázatot 
adott át az Alapítvány részére, melyből 36 pályázó 
nyert támogatást. Gratulálok a nyertes pályázóknak! 
                                   Fekete Edina családgondozó 
Egészségnap: 2011. április 18-án a Vántus István 
ÁMK pedagógusai az osztályfőnöki-munkaközösség 
szervezésében egy olyan iskolai egészségnapot 
szerveztek, amely tevékenységekbe ágyazottan próbálta 
közvetíteni az egészséggel kapcsolatos értékeket. A 
projekt az egész iskolát megmozgatta, sok diák, szülő 
és meghívott vendég vett részt a különböző egészséggel 
kapcsolatos programokon. A kínálatban voltak ajánlott 
és kötelező feladatok is. Az Egészségnap reggel 8 
órakor a hatodik osztály rendhagyó osztályfőnöki 
órájával kezdődött, majd zenés reggeli tornával és 
közös futással lett megalapozva a nap hangulata. A 
délelőtti órákban Hadházi Éva védőnő tartott előadást a 
testápolásról, a bőrápolásról, a szájhigiéniáról és a 
fogápolásról, ezzel párhuzamosan filmvetítésen vettek 
részt a diákok, majd a nyírbogáti Szakály László, a 
mentőszolgálat munkatársa, beszélt az 
elsősegélynyújtás alapjairól. Az iskola udvarán 
különböző labdajátékok, futball, pingpong, tollaslabda 
várta a sportolni vágyókat, az osztálytermekben pedig 
„Egészségtál”-ak készültek az osztályfőnökök, a szülők 
és a gyerekek közreműködésével Az egészség 
témakörében plakátversenyt hirdettek az iskolában, A 
nevelőiben a vállalkozó kedvűek megkóstolhatták a 
pedagógusok által készített finomságokat is: például a 
padlizsánkrémes vagy a lencsepástétomos rozskenyeret, 
a zöldségkrémet vagy a gyümölcssaláták valamelyikét. 
Az Egészségnap egyik kötelező feladata volt az 
egészségteszt, melyek javítását  a szülők végezték. A 
projekthez szervesen hozzátartozott a plakátok és az 
egészségtálak értékelése is. A zsűrinek nem volt 
könnyű feladata, hisz szemet gyönyörködtető, 
káprázatos, leleményes, az egészséges íz világában 
gazdag gyümölcs és szendvics tál költeményeket 
készítettek a csapatok.  A nap végén minden osztály 
értékes nyereményben részesült. Az Egészségnap 
eredményes volt, a rengeteg pozitív visszajelzés, 
gyerekektől, szülőktől egyaránt, megerősítette a bogáti 
pedagógusokat abban, hogy munkájuk nem volt 
hiábavaló. Ezúton is szeretnének köszönetet mondani 
azoknak, akik hozzájárultak a nap sikeréhez, és várjuk 
a további ötleteket hasonló projektek megvalósításához. 
A tapasztalatok alapján szükség van ehhez hasonló 
napokra, mert mindennél fontosabb az, hogy a 
gyerekek tevékenységek során jussanak olyan 
információk birtokába, amelyekre a tanórán nincs 
lehetőség. Ez a rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy 
a szülők betekintést nyerjenek az iskola életébe és 
aktívan közreműködjenek a feladatok elvégzésében.  
                          Bákonyiné Szilágyi Róza igazgató 
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Polgárőreink 2011. január 22-én sikeres vizsgát tettek, 
továbbra is számítunk önzetlen munkájukra.

Burgonyát ültetnek a közfoglalkoztatottak, gépi segítséggel  
az Egyesített Szociális Intézmény kertjében

Nyílt napon a Vántus István ÁMK-ban a leendő első 
osztályos gyerekek szüleikkel.  A 471-es főútvonal felújítása Nyírbogát területén

Látványos, egészséges gyümölcs-zöldség költeményeket 
készítettek az iskolában a diákok, a szülők és a  pedagógusok 

Egészségnap keretében a 6. osztály bemutató órát tartott 
az egészségről tanult ismereteikről

Ügyességi verseny és szellemi vetélkedő Földünkről a 
nagycsoportos és az első osztályos gyerekek között

Az Éltes Mátyás Iskola diákjai felajánlásban festették az ESZI. 
kerítését és a garász épületét. 

 


