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Községünk területén is II. fokú a belvízvédelmi készültség   

Településünkön is egyre több ingatlant veszélyeztet a belvíz, ezért 
polgármester úr elrendelte a II. fokú belvízvédelmi készültséget. Az első 
napokban az önkormányzat tulajdonában lévő nagyteljesítményű szivattyú 
mellett két vállalkozó tulajdonában lévő szivattyú segítségével végezték 
a belvízszivattyúzást, majd a katasztrófavédelmi felügyelőség is biztosított 
az önkormányzat számára 3 db nagyteljesítményű átemelő szivattyút. A 
Nyírségi vízgazdálkodási társulat kikotortatta a főcsatornát.  A képen látható, 
hogyan emelik át a belvizet a szivattyúk segítségével
a Rákóczi úti belterületi árokba. 

 

Településünkre újra ellátogatott a mikulás. 
Hintóval, csilingelve  érkeztek, bejárták a 
település utcáit, ellátogattak az óvodába, 
iskolába, az Egyesített Szociális Intézménybe. 
Szaloncukrot osztogattak, s  igény szerint 
behívhatták   Őket családokhoz.  

Vendégünk volt Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár,  aki elmondta, hogy 
egyszerűbbé, igazságosabbá és átláthatóbbá válik a közfoglalkoztatás 
rendszere, amely eddig túlságosan sokba került és rossz hatásfokkal 
működött. Folytatás a 4. oldalon 

 
Vendégünk volt Lezsák Sándor országgyűlés alelnöke 

A Községháza udvarán karácsony előtt újra 
felöltöztettük a falu karácsonyfáját 
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 EGYHÁZI HÍREK 

A Római Katolikus Egyház hírei:  
Várakozással, vágyakozással teltek az Adventi időszakok 
decemberben a Római Katolikus Egyházban is, ahol 
megtartották a kereszténység legnagyobb ünnepét, az Úr 
Jézus születését, majd óév utolsó napján az Év végi 
hálaadó szentmisét. Az új évet a 2011-es évet is 
igeliturgiával kezdte az egyház, majd január 2-án 
Vízkereszt alkalmából is Szentmisét tartott Babály 
András plébános úr, aki szeretetteljes békés, boldog Új 
Évet kíván mindenki számára! 
 

A  Görög Katolikus Egyház hírei: 
 Együtt ünnepelték szeretetben  az advent - a karácsony – 
a szilveszter – és az új évet is a Görög Katolikus Egyház 
testvérei is.  Terdik  Mihály paróchus úr a  kis Jézus 
kegyelmével és szeretetével megáldott örömteli,  és boldog 
új évet kíván mindenkinek! 
2010. november  21-én a Nyírbogáti Görög Katolikus 
templombúcsún Szocska Antal Ábel OFBM   
Máriapócsi paróchus ünnepi prédikációján az 
alábbiak hangzottak el:  
Szűz Mária  bevezetése a templomba, gyönyörűen szép 
ünnep! Tanítása, nem elküldeni, nem beküldeni, hanem 
bevezetni, elhozni, bekísérni kell gyermekeinket az Isten 
házába. Életünk olyan, mint az üveggömb, nekünk kell 
megtölteni értékekkel. Lassan, lassan megtelik az 
üveggömb. Nem mindegy, hogy mivel töltjük meg és 
milyen sorrendben. Melyek életünk legértékesebb és 
legdrágább kincsei?  (jelképesen: kagylók, gyöngyök, 
színes golyók… stb.)  Ki a legfontosabb a keresztény 
ember számára?   Ki lehet más, mint az ISTEN.  Jó 
dolgok: (kagylók) Hit, Remény, Szeretet, egészség, 
család, nevelés, jóság, kedvesség, becsület, ima, jótettek,   
…   Kevésbé értékesek, de mégis fontosak: (kis gömbök)  
munka, küzdelem, „pénz”...  Rossz dolgok az életünkben: 
(szürke homok) bűn, betegség, gyűlölet, fájdalom, 
közömbösség, harag, irigység, ellenségeskedés. Még 
rosszabb dolgok, amelyek megkeserítik az életet:  
szenvedély, alkohol, dohányzás, drog, Tv és mértéktelen 
számítógépezés. Az üveggömb hasonlata arra tanít, 
hogyan rendezzük be az életünket.  Mit tegyünk az első, 
második, harmadik… helyre. Nem szabad a sorrendet 
felcserélni. Ha előbb a szenvedéllyel töltjük meg (a 
gömböt) az életet,  pld. alkohollal (szürke homokkal), 
akkor már kevés értékes dolog fér bele, talán már bele 
sem lehet  tuszkolni az értékesebbet  (a gyöngyöt és a 
kagylót). A szürke dolgok és a szenvedélyek 
összekapcsolódnak, jól megférnek egymás mellett, 
szépen kitöltik az ember életét. Eltompítják az emberben 
a szépre, a jóra, a nemesre való törekvést. Mindig arra 
kell törekedni,  hogy az értékes dolgok kiszorítsák 
életünkből, lelkünkből a szürkeséget, (a sötét 
homokszemeket), egyre jobban  betemetik  az embert.  
Bűnbánattal, megtéréssel, szentírásolvasással, 
imádsággal,  hitünk gyakorlásával, templomba járással ki 
lehet szorítani az életünkből a rosszat! Szebb lehet az 
életünk,  ha Istent és az Ő kegyelmi ajándékait tesszük az 
első helyre az életünkben, ha gyermekeinket bevezetjük a 
templomba, ha megtanítjuk őket arra, amit az Isten kér 
tőlünk, akkor boldogok leszünk, és Isten megadja 

szívünk-lelkünk vágyait!  Vizsgáljuk meg életünket, mi a 
legfontosabb, mi az értékes benne?   Ne higgyük el azt, 
ha az életünk (az üveggömb)  csordultig megtelt, már 
nem lehet azon változtatni!! Isten segítségével mindig 
lehetséges!! Ki kell borítani az üveget!  Lelkünket  
bűnbánattal, megtéréssel, jóra  lehet fordítani!   Mindig 
újra lehet kezdeni a gyűjtögetést. Most kell elkezdeni!!  
Mindig a legértékesebbre kell törekedni!  Nem elég 
csak olykor eljárni a templomba, az értékrendünkben 
első helyre kell tenni  az Istent  mindennap! Nem elég 
hallgatni Isten Igéjét, úgy is kell élnünk! Szükségünk van 
egyházi közösségre, amely segít bennünket a helyes 
értékrend megtartásában!  Szükségünk van olyan 
emberekre, akik megtanítják a jövő nemzedékét  Krisztus 
tanítására, a Hitre, a Reményre és a Szeretetre! Amikor 
Szűz Máriát bevezették a templomba, számára Isten 
került az első helyre. Úgy kell a mi életünkben is a 
fordulat, értékrendet kell felállítani. Gyermekeinket, 
unokáinkat be kell vezetnünk az Úr templomába, hogy 
áldást, békét, kegyelmet nyerjenek!  Így váljunk Isten 
gyermekeivé, egymásnak testvéreivé és lehessünk Isten 
nagy családja!      
 Segítsen bennünket Istenszülő Szűz Mária, e templom 
védőszentje,  hogy rátalálhassunk Istenre és a helyes 
értékrendre!   Ámen  
Református Egyház hírei: 
 Szerencsi Imre lelkipásztor gondolatai az alábbiak voltak 
karácsony táján: „Nagy kiváltság hírül vinni, hogy Isten Fia 
eljött ebbe a világba. De még nagyobb áldás személyesen 
meggyőződni ennek a valóságáról. Jézus Krisztus azért jött, 
hogy kiterjessze Isten szeretetét a bűnben veszteglő 
emberre. Karácsony örömhíre egyértelmű és világos: Isten 
azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és 
reménytelen, azt ő isteni hatalmával megújítsa. A 
beteljesedett várakozás, a sötétséget legyőző világosság, a 
nagy bánatra támadt öröm, az elveszésből megmentő 
kegyelem árasszon szívünkbe ugyanolyan indulatot, mint 
volt Krisztusunkban, hogy kitartsunk a végsőkig a mi 
keresztyén hitünk mellett az Istentő tanulható 
emberszeretetben. Imádkozzunk, hogy szeretetünk még 
jobban ragyoghasson, s mutasson utat Krisztusig….” 
Békés, Boldog Új Esztendőt kíván a Református Egyház 
nevében: Szerencsi Imre és Szerencsiné Ujvári Julianna 
református lelkészek 
A Baptista Egyház hírei:  
Jézus Krisztus nem úgy jött a világra, ahogy azt az 
emberek elképzelték, és nem azért jött, amiért várták. A 
zsidó nép Jézus halála után is római elnyomás alatt maradt. 
"Nevezd el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét 
bűneiből!" (21. v.) Isten fontossági sorrendje egészen más. 
Őt az üdvösség kérdése foglalkoztatja, nem a nép jóléte és 
kényelme. Jézus születése, élete és megváltó munkája 
felülmúlta a várakozást. Ki gondolta volna, hogy a 
megváltó nem egy pici földrajzi területen élő népnek hoz 
ideiglenes szabadságot emberi, politikai elnyomástól, 
hanem az egész emberiségnek bűnből és halálból való 
szabadságot és örök életet szerez? Bár a saját életünkben is 
tudnánk teljesen ráhagyatkozni Isten bölcsességére!  
A Baptista gyülekezet minden kedves olvasót arra buzdít, 
hogy   Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 
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RÖVIDEN A 2010-ES ESZETNDŐRŐL   
 

Településünk lélekszáma 3.234 fő. 2010-ben 18 
gyermek született, 13 kislány és 5 kisfiú.  43 személy 
hunyt el, 21 nő és 22 férfi.  Temetési segélyben 23 főt 
részesített önkormányzatunk. Az elmúlt évben 8 ifjú 
pár kötött házasságot. Iskolás korú gyerekeink száma 
258 fő, óvodás gyerekeink száma 125 fő.  
Eredményként könyvelhetjük el, hogy - sok egyéb 
mellett-  intézményeink zavartalanul működtek, 
településünk szépen fejlődött, 25 munkahely jött létre  
az önkormányzat segítségével, havonta 85 főnek 
tudtunk munkát biztosítani a közmunka programban, 
amelyben járda, belvízelvezető árok felújítás, 
parkosítás, zöldség-termelés és sok egyéb történt.  Meg 
tudtuk rendezni újra a képnapos  Bogáti Forgatagot, 
tudtunk együtt örülni  óvodásaink, iskolásaink, 
nyugdíjasaink fellépéseinek, nemzeti ünnepeinket 
méltón megünnepeltük, megemlékeztünk Trianon-ról 
és újra nagysikerű Karácsonyi koncertet hallgathattunk, 
jeles vendégeket fogadtunk, parlamenti és 
önkormányzati választások résztvevői lehettünk, 
támogattuk az Egyházakat, a Bogát 2000 Torna 
klubbot, a Nyugdíjas Egyesületet, a Polgárőr 
Egyesületet, a Nagycsaládosok Egyesületét, az Ifjúsági 
és Kulturális Egyesületet. Legjobb eredményt elért 
tanulóinkat és felkészítő tanárainkat is pénzjutalomban 
tudtuk részesíteni  ballagás alkalmából. Semmelweis 
nap alkalmából a szociális dolgozók,  köztisztviselői 
nap alkalmából  a köztisztviselők, pedagógusnap 
alkalmából pedig az óvó és iskola pedagógusok 
emlékezetes kirándulással lettek gazdagabbak. 
Településünk parkjait, önkormányzati tulajdonú kertjeit 
rendszeresen gondoztuk. Önerőből összekötőjárdát 
építettünk az Árpád és a Kölcsey út között. 
Felújításokat végeztünk az Egyesített Szociális 
Intézményben. Önerőből üzlethelyiséget alakítottunk ki 
az Árpád út alatti régi „Kultúrháznál. Megépült a falu 
ikerkemencéje, amelyben új kenyeret sütöttünk 
 A képviselő-testület tavaly évben 21  ülést tartott.  
Önkormányzatunk tavaly 12 pályázatot nyújtott be, 
melyből 9 volt sikeres, összesen 76 millió forint 
összegben. Ebből a Falumegújítás és fejlesztése című 
pályázatunknak, mely 41 millió forint, mely pályázat 
közbeszerzése folyamatban van. Összegezve: az 
önkormányzatunk küzdelmes , de egyben sikeres évet 
tudhat maga mögött.  

Új vízdíj a Vízmű gazdaságos 
működéséke elérése céljából 

A Vízimű által szolgáltatott ivóvízért 2011. január 1. 
napjától az alábbi díjat kell fizetni:  
Fogyasztási díj, lakossági fogyasztók számára:        
196.-Ft + ÁFA. Fogyasztási díj, nem lakossági 
fogyasztók számára: (közületi fogyasztók) 208.-Ft + 
ÁFA. Rendelkezésre állási díj: ( nem változott) bruttó 
238.-Ft. Még ezen árakkal is a szolgáltatott víz minden 
egyes m3-t az önkormányzatunk mintegy 30 forittal 
támogatja és akkor még nem szóltunk az 
ivóvízminőség javító pályázat 33 milliós önerejéről, 
amelyet az önkormányzatnak kell vállalni.  

Egyéb szolgáltatási díj változásáról a 
www.nyirbogat.hu honlapon tájékozódhat 
 

         DEMJÁN ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
A Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Karitatív 
Egyesület közösen új pályázatot hirdetett a Nyírbátor és 
térsége, valamint a határon túli szociálisan hátrányos 
helyzetű, szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 
2011–es évre, hogy elősegítse óvodai nevelésüket, alap 
és középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres 
befejezését, melyben- mint minden évben - a 
Nyírbogáti Gyermekjóléti Szolgálat is részt vállalt. 
Pályázhattak az óvodai nevelésben, a közoktatási 
intézmények alap- és középfokú oktatásban részt vevő 
gyermekek, fiatalkorúak, illetve szüleik,  valamint 
óvodák fejlesztő és udvari játékokra 1.5 millió Ft – 2 
millió forint összegben. Az első fordulóban a 
pályázatok  beadásának a határideje 2010. november 
22.-e volt. Az első fordulóban 257 db. benyújtott 
pályázatot adott át településünk az Alapítvány részére. 
Az eredményt 2011. január 17.-e után teszi közzé az 
alapítvány, és kiértesíti  levélben a pályázókat.  
A második fordulóban átlagjavításra pályázhatnak:  
- Általános iskolai tanulmányokat folytató felső 

tagozatos tanulók (0,3 tanulmányi átlagjavítás:                
70.000 Ft/fő/év )        

- Középfokú oktatási intézményben (gimnáziumban és 
szakközépiskolában) nappali tagozatán tanulók 
(min.0,3 tanulmányi átlagjavítás: 90.000 Ft/fő/tanév  

- szakmunkásképző iskolában tanulóknak ( min. 0,2 
tanulmányi átlagjavítás ) 
Átlagjavítási pályázatok benyújtásának határideje: 
2011. február 07. 
A pályázati űrlapok átvehetőek a Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájában 4361 Nyírbogát, Béke tér 8. szám 
alatt Fekete Edina családgondozónál.  
Az ösztöndíj kifizetése két részletben (március, 
szeptember) bankszámlára való utalással történik. 
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GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó   híradásunk  óta három  kislány 
született  községünkben: 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről 2010. novemberétől 
sajnos nyolcan eltávoztak. 4 nő és 4 férfi. 

 

EMLÉKÜKET MEG RIZZÜK! 
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decemberben a Római Katolikus Egyházban is, ahol 
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Jézus születését, majd óév utolsó napján az Év végi 
hálaadó szentmisét. Az új évet a 2011-es évet is 
igeliturgiával kezdte az egyház, majd január 2-án 
Vízkereszt alkalmából is Szentmisét tartott Babály 
András plébános úr, aki szeretetteljes békés, boldog Új 
Évet kíván mindenki számára! 
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kegyelmével és szeretetével megáldott örömteli,  és boldog 
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2010. november  21-én a Nyírbogáti Görög Katolikus 
templombúcsún Szocska Antal Ábel OFBM   
Máriapócsi paróchus ünnepi prédikációján az 
alábbiak hangzottak el:  
Szűz Mária  bevezetése a templomba, gyönyörűen szép 
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bevezetni, elhozni, bekísérni kell gyermekeinket az Isten 
házába. Életünk olyan, mint az üveggömb, nekünk kell 
megtölteni értékekkel. Lassan, lassan megtelik az 
üveggömb. Nem mindegy, hogy mivel töltjük meg és 
milyen sorrendben. Melyek életünk legértékesebb és 
legdrágább kincsei?  (jelképesen: kagylók, gyöngyök, 
színes golyók… stb.)  Ki a legfontosabb a keresztény 
ember számára?   Ki lehet más, mint az ISTEN.  Jó 
dolgok: (kagylók) Hit, Remény, Szeretet, egészség, 
család, nevelés, jóság, kedvesség, becsület, ima, jótettek,   
…   Kevésbé értékesek, de mégis fontosak: (kis gömbök)  
munka, küzdelem, „pénz”...  Rossz dolgok az életünkben: 
(szürke homok) bűn, betegség, gyűlölet, fájdalom, 
közömbösség, harag, irigység, ellenségeskedés. Még 
rosszabb dolgok, amelyek megkeserítik az életet:  
szenvedély, alkohol, dohányzás, drog, Tv és mértéktelen 
számítógépezés. Az üveggömb hasonlata arra tanít, 
hogyan rendezzük be az életünket.  Mit tegyünk az első, 
második, harmadik… helyre. Nem szabad a sorrendet 
felcserélni. Ha előbb a szenvedéllyel töltjük meg (a 
gömböt) az életet,  pld. alkohollal (szürke homokkal), 
akkor már kevés értékes dolog fér bele, talán már bele 
sem lehet  tuszkolni az értékesebbet  (a gyöngyöt és a 
kagylót). A szürke dolgok és a szenvedélyek 
összekapcsolódnak, jól megférnek egymás mellett, 
szépen kitöltik az ember életét. Eltompítják az emberben 
a szépre, a jóra, a nemesre való törekvést. Mindig arra 
kell törekedni,  hogy az értékes dolgok kiszorítsák 
életünkből, lelkünkből a szürkeséget, (a sötét 
homokszemeket), egyre jobban  betemetik  az embert.  
Bűnbánattal, megtéréssel, szentírásolvasással, 
imádsággal,  hitünk gyakorlásával, templomba járással ki 
lehet szorítani az életünkből a rosszat! Szebb lehet az 
életünk,  ha Istent és az Ő kegyelmi ajándékait tesszük az 
első helyre az életünkben, ha gyermekeinket bevezetjük a 
templomba, ha megtanítjuk őket arra, amit az Isten kér 
tőlünk, akkor boldogok leszünk, és Isten megadja 

szívünk-lelkünk vágyait!  Vizsgáljuk meg életünket, mi a 
legfontosabb, mi az értékes benne?   Ne higgyük el azt, 
ha az életünk (az üveggömb)  csordultig megtelt, már 
nem lehet azon változtatni!! Isten segítségével mindig 
lehetséges!! Ki kell borítani az üveget!  Lelkünket  
bűnbánattal, megtéréssel, jóra  lehet fordítani!   Mindig 
újra lehet kezdeni a gyűjtögetést. Most kell elkezdeni!!  
Mindig a legértékesebbre kell törekedni!  Nem elég 
csak olykor eljárni a templomba, az értékrendünkben 
első helyre kell tenni  az Istent  mindennap! Nem elég 
hallgatni Isten Igéjét, úgy is kell élnünk! Szükségünk van 
egyházi közösségre, amely segít bennünket a helyes 
értékrend megtartásában!  Szükségünk van olyan 
emberekre, akik megtanítják a jövő nemzedékét  Krisztus 
tanítására, a Hitre, a Reményre és a Szeretetre! Amikor 
Szűz Máriát bevezették a templomba, számára Isten 
került az első helyre. Úgy kell a mi életünkben is a 
fordulat, értékrendet kell felállítani. Gyermekeinket, 
unokáinkat be kell vezetnünk az Úr templomába, hogy 
áldást, békét, kegyelmet nyerjenek!  Így váljunk Isten 
gyermekeivé, egymásnak testvéreivé és lehessünk Isten 
nagy családja!      
 Segítsen bennünket Istenszülő Szűz Mária, e templom 
védőszentje,  hogy rátalálhassunk Istenre és a helyes 
értékrendre!   Ámen  
Református Egyház hírei: 
 Szerencsi Imre lelkipásztor gondolatai az alábbiak voltak 
karácsony táján: „Nagy kiváltság hírül vinni, hogy Isten Fia 
eljött ebbe a világba. De még nagyobb áldás személyesen 
meggyőződni ennek a valóságáról. Jézus Krisztus azért jött, 
hogy kiterjessze Isten szeretetét a bűnben veszteglő 
emberre. Karácsony örömhíre egyértelmű és világos: Isten 
azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és 
reménytelen, azt ő isteni hatalmával megújítsa. A 
beteljesedett várakozás, a sötétséget legyőző világosság, a 
nagy bánatra támadt öröm, az elveszésből megmentő 
kegyelem árasszon szívünkbe ugyanolyan indulatot, mint 
volt Krisztusunkban, hogy kitartsunk a végsőkig a mi 
keresztyén hitünk mellett az Istentő tanulható 
emberszeretetben. Imádkozzunk, hogy szeretetünk még 
jobban ragyoghasson, s mutasson utat Krisztusig….” 
Békés, Boldog Új Esztendőt kíván a Református Egyház 
nevében: Szerencsi Imre és Szerencsiné Ujvári Julianna 
református lelkészek 
A Baptista Egyház hírei:  
Jézus Krisztus nem úgy jött a világra, ahogy azt az 
emberek elképzelték, és nem azért jött, amiért várták. A 
zsidó nép Jézus halála után is római elnyomás alatt maradt. 
"Nevezd el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét 
bűneiből!" (21. v.) Isten fontossági sorrendje egészen más. 
Őt az üdvösség kérdése foglalkoztatja, nem a nép jóléte és 
kényelme. Jézus születése, élete és megváltó munkája 
felülmúlta a várakozást. Ki gondolta volna, hogy a 
megváltó nem egy pici földrajzi területen élő népnek hoz 
ideiglenes szabadságot emberi, politikai elnyomástól, 
hanem az egész emberiségnek bűnből és halálból való 
szabadságot és örök életet szerez? Bár a saját életünkben is 
tudnánk teljesen ráhagyatkozni Isten bölcsességére!  
A Baptista gyülekezet minden kedves olvasót arra buzdít, 
hogy   Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 
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RÖVIDEN A 2010-ES ESZETNDŐRŐL   
 

Településünk lélekszáma 3.234 fő. 2010-ben 18 
gyermek született, 13 kislány és 5 kisfiú.  43 személy 
hunyt el, 21 nő és 22 férfi.  Temetési segélyben 23 főt 
részesített önkormányzatunk. Az elmúlt évben 8 ifjú 
pár kötött házasságot. Iskolás korú gyerekeink száma 
258 fő, óvodás gyerekeink száma 125 fő.  
Eredményként könyvelhetjük el, hogy - sok egyéb 
mellett-  intézményeink zavartalanul működtek, 
településünk szépen fejlődött, 25 munkahely jött létre  
az önkormányzat segítségével, havonta 85 főnek 
tudtunk munkát biztosítani a közmunka programban, 
amelyben járda, belvízelvezető árok felújítás, 
parkosítás, zöldség-termelés és sok egyéb történt.  Meg 
tudtuk rendezni újra a képnapos  Bogáti Forgatagot, 
tudtunk együtt örülni  óvodásaink, iskolásaink, 
nyugdíjasaink fellépéseinek, nemzeti ünnepeinket 
méltón megünnepeltük, megemlékeztünk Trianon-ról 
és újra nagysikerű Karácsonyi koncertet hallgathattunk, 
jeles vendégeket fogadtunk, parlamenti és 
önkormányzati választások résztvevői lehettünk, 
támogattuk az Egyházakat, a Bogát 2000 Torna 
klubbot, a Nyugdíjas Egyesületet, a Polgárőr 
Egyesületet, a Nagycsaládosok Egyesületét, az Ifjúsági 
és Kulturális Egyesületet. Legjobb eredményt elért 
tanulóinkat és felkészítő tanárainkat is pénzjutalomban 
tudtuk részesíteni  ballagás alkalmából. Semmelweis 
nap alkalmából a szociális dolgozók,  köztisztviselői 
nap alkalmából  a köztisztviselők, pedagógusnap 
alkalmából pedig az óvó és iskola pedagógusok 
emlékezetes kirándulással lettek gazdagabbak. 
Településünk parkjait, önkormányzati tulajdonú kertjeit 
rendszeresen gondoztuk. Önerőből összekötőjárdát 
építettünk az Árpád és a Kölcsey út között. 
Felújításokat végeztünk az Egyesített Szociális 
Intézményben. Önerőből üzlethelyiséget alakítottunk ki 
az Árpád út alatti régi „Kultúrháznál. Megépült a falu 
ikerkemencéje, amelyben új kenyeret sütöttünk 
 A képviselő-testület tavaly évben 21  ülést tartott.  
Önkormányzatunk tavaly 12 pályázatot nyújtott be, 
melyből 9 volt sikeres, összesen 76 millió forint 
összegben. Ebből a Falumegújítás és fejlesztése című 
pályázatunknak, mely 41 millió forint, mely pályázat 
közbeszerzése folyamatban van. Összegezve: az 
önkormányzatunk küzdelmes , de egyben sikeres évet 
tudhat maga mögött.  

Új vízdíj a Vízmű gazdaságos 
működéséke elérése céljából 

A Vízimű által szolgáltatott ivóvízért 2011. január 1. 
napjától az alábbi díjat kell fizetni:  
Fogyasztási díj, lakossági fogyasztók számára:        
196.-Ft + ÁFA. Fogyasztási díj, nem lakossági 
fogyasztók számára: (közületi fogyasztók) 208.-Ft + 
ÁFA. Rendelkezésre állási díj: ( nem változott) bruttó 
238.-Ft. Még ezen árakkal is a szolgáltatott víz minden 
egyes m3-t az önkormányzatunk mintegy 30 forittal 
támogatja és akkor még nem szóltunk az 
ivóvízminőség javító pályázat 33 milliós önerejéről, 
amelyet az önkormányzatnak kell vállalni.  

Egyéb szolgáltatási díj változásáról a 
www.nyirbogat.hu honlapon tájékozódhat 
 

         DEMJÁN ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
A Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Karitatív 
Egyesület közösen új pályázatot hirdetett a Nyírbátor és 
térsége, valamint a határon túli szociálisan hátrányos 
helyzetű, szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 
2011–es évre, hogy elősegítse óvodai nevelésüket, alap 
és középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres 
befejezését, melyben- mint minden évben - a 
Nyírbogáti Gyermekjóléti Szolgálat is részt vállalt. 
Pályázhattak az óvodai nevelésben, a közoktatási 
intézmények alap- és középfokú oktatásban részt vevő 
gyermekek, fiatalkorúak, illetve szüleik,  valamint 
óvodák fejlesztő és udvari játékokra 1.5 millió Ft – 2 
millió forint összegben. Az első fordulóban a 
pályázatok  beadásának a határideje 2010. november 
22.-e volt. Az első fordulóban 257 db. benyújtott 
pályázatot adott át településünk az Alapítvány részére. 
Az eredményt 2011. január 17.-e után teszi közzé az 
alapítvány, és kiértesíti  levélben a pályázókat.  
A második fordulóban átlagjavításra pályázhatnak:  
- Általános iskolai tanulmányokat folytató felső 

tagozatos tanulók (0,3 tanulmányi átlagjavítás:                
70.000 Ft/fő/év )        

- Középfokú oktatási intézményben (gimnáziumban és 
szakközépiskolában) nappali tagozatán tanulók 
(min.0,3 tanulmányi átlagjavítás: 90.000 Ft/fő/tanév  

- szakmunkásképző iskolában tanulóknak ( min. 0,2 
tanulmányi átlagjavítás ) 
Átlagjavítási pályázatok benyújtásának határideje: 
2011. február 07. 
A pályázati űrlapok átvehetőek a Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájában 4361 Nyírbogát, Béke tér 8. szám 
alatt Fekete Edina családgondozónál.  
Az ösztöndíj kifizetése két részletben (március, 
szeptember) bankszámlára való utalással történik. 
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GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó   híradásunk  óta három  kislány 
született  községünkben: 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről 2010. novemberétől 
sajnos nyolcan eltávoztak. 4 nő és 4 férfi. 

 

EMLÉKÜKET MEG RIZZÜK! 
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 Ez Történt Nyírbogáton 
A Nyírbogáti Napközi Otthonos óvodában 2010. 
november 24-én az óvoda szervezésében 
Egészségnapot tartottak.  A találékony óvó nénik  
szorgos  szülői kezek segítségével  gyümölcsökből, 
zöldségfélékből  igyekeztek finomabbnál finomabb, 
mutatótós, de egészséges sütiket, salátákat, krémeket, 
falatkákat készíteni. De nem csak megcsodálhatták a 
gyerekek és a szülők, hanem meg is kóstolhatták a 
rengeteg finomságot. Nemcsak a látvány volt 
csodálatos, hanem az íz világunk is gazdagodott. 
Napjainkban elengedhetetlen, hogy az egészséges életre 
módra nevelés már az óvodában elkezdődjön. Az 
egészséges táplálkozás az egészség megőrzés alapja. 
Minél korábban kezdjük el a gyerekeink egészséges 
életre való nevelését, és egészséges ételekkel etetni 
gyermekeinket, annál valószínűbb, hogy egészséges 
felnőttekké is fognak válni. Az egészséges életmódra 
nevelés elősegíti a gyermek testi fejlődését és érzelmi 
nevelését egyaránt.  
 

December 6-án délelőtt a Nyugdíjas Egyesület tagjai 
elkísérték a Mikulást az Óvodába, a nyugdíjasok 
adventi koszorúkkal kedveskedtek minden csoportnak,  
míg a  gyerekek az óvó nénik által készített 
angyalkákkal viszonozták az ajándékozást. Az örömtől 
csillogó gyermekszemek kíváncsian várták, hogy mit is 
rejtegethet számukra a puttonyban a Mikulás. A 
Nyugdíjas Egyesület tagjai közös névnapi ünnepséget 
tartottak, ahol megünnepelték az Erzsébetek, Etelka, a 
Máriák, a Jolán a Katalin, András,  a János és a Miklós  
névnapokat. Az összejöveteltelen részt vett a görög 
katolikus és a református egyház vezetője is. Az 
ünnepnapok úgy szépek, ha képesek vagyunk szeretni.  
Ezért az óvodás gyerekek ellátogattak az Egyesített 
Szociális Intézménybe is, hogy  karácsony előtt szebbé  
tegyék az ott lakó idősek napjait. Könnyes szemmel,  
meghatódva fogadták a Betlehemes előadást, s nagy 
szeretettel vették át a gyermekektől kapott ajándékot.  
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj: Az Önkormányzat Képviselő-testülete 3.000 
forint összegű önkormányzati ösztöndíj támogatásban 
részesítette 10 hónapra: Tószegi Károly, Zsuk Csaba, 
Turucz Melinda, Szabó Tamás, Szabó Éva, Bakos Zsolt 
Ádám, Baráth János, Csák Andrea, Csonka Réka, Erős 
Anett, Kapási Kitti, Kiss Mihály, Lamos Kinga, Lőrincz 
Júlia, Lőrincz Pál, Lőrincz Rita, Mikó Katalin, Papp 
Gabriella, Szabó Bernadett és Polyák Rita 
felsőoktatásban részt vevő hallgatókat. 
 
 

Közfoglalkoztatási fórumot tartottunk 2010. 
december 3-án, ahol vendégünk volt Czomba Sándor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás 
politikáért felelős államtitkára.  Az államtitkár 
elmondta: az előző kormány által indított Út a 
munkához programban százezer közfoglalkoztatottból 
ezer sem tudott az elsődleges munkaerőpiacon 
elhelyezkedni. A januártól életbe lépő új 
közfoglalkoztatás kapcsán kifejtette: a több lábon álló 
rendszer legfontosabb elemei a vállalkozások lesznek, 
amelyek hátrányos helyzetű munkanélküli 
foglalkoztatása esetén a munkabér és a járulékok akár 

hetven százalékát is megkaphatják támogatásként. 
Olyan rendszert kell kiépíteni, ami mögött valódi 
értékteremtő munka áll. Közlése szerint olyan 
térségekben - így például Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye több részén -, ahol viszonylag kevés vállalkozás 
működik, a közmunka továbbra is meghatározó lesz. 
Megmaradnak az országos közmunkaprogramok, az 
önkormányzatoknál pedig négy, hat, illetve nyolc órás 
foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak majd. Azzal a 
64 milliárd forinttal, amelyet a következő évben erre 
fordít a kormány, a mostani 100-110 ezer ember helyett 
közel 200 ezer léphet be a munka világába. Czomba 
Sándor a tájékoztatón hangsúlyozta: ahol az 
önkormányzat képtelen munkát biztosítani az 
embereknek, tágítani fogják a mozgásteret, így a 
településeknek lehetőségük lesz kiszervezni kötelezően 
ellátandó feladataikat vállalkozásoknak és civil 
szervezeteknek. A szakképzési rendszer átalakításáról 
szólva az államtitkár elmondta: az iskolai elméleti 
oktatás mellett nagy hangsúlyt fognak helyezni a 
gyakorlati képzésre. Ezentúl nem öt-hat évig kell a 
szakmunkásképzésben részt vennie a tanulóknak, 
hanem három év is elegendő, ezt azonban meg kell 
tölteni tartalommal. A bizonyítvány, amelyet végzéskor 
kap a tanuló, nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag 
is munkaképessé  kell, hogy tegye a tanulókat. 
 

Hungarikum  konferenciát tartottunk december 10-én, 
ahol vendégünk volt  Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, Fülöp István és Lakatosné Sira Mogdalna 
országgyűlési képviselők, és Simon Miklós 
polgármester úr, országgyűlési képviselő, akik a 
Nemzeti Fórum Hungarikum munkacsoport tagjai.  
Elképzelések szerint a nemzeti összjövedelem 
meghatározott részével támogatnák a nemzeti értékek 
védelmére és megőrzésére létrehozott hungarikum 
alapot. A hungarikumok összegyűjtésére 1998-ban 
indult az első kezdeményezés, melynek keretében az 
élelmiszerek értékfelmérését végezték. Tíz esztendővel 
később fogadta el a Parlament azt az országgyűlési 
határozatot, amely egy Kárpát-medencei értékleltár 
elkészítésére vonatkozott. A törvénytervezetről szólva 
elmondta: a piramisszerűen felépülő rendszerben 
kiemelt szerepet kap a helyi örökség, melyben akár 
egyéni emberi teljesítmények, épületek, vagy más, az 
adott térségre jellemző jelenségek szerepelhetnek. A 
megyei örökség része túlnő a térség határán, a 
következő szint pedig a Kárpát-medence kategóriája 
lesz, az ebben szereplő értékek már joggal tarthatnak 
igényt a hungarikum jelzőre - tette hozzá az 
Országgyűlés alelnöke. Így az ismert természeti 
jelenségek, mint a tihanyi visszhang, a hortobágyi 
délibáb, de akár a Kodály-módszer is védendő értékké 
válhat. Hangsúlyozta: a forrást nem szabad 
kiszolgáltatni a költségvetésnek és a politikának. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékleltárjának 
elkészítése számos kistérségben már elkezdődött. A 
tervek szerint januárban születhet meg a lista a kiemelt 
megyei értékekről, melyekről 2011 decemberében egy 
összefoglaló kiadvány is megjelenik. 
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 Ez Történt Nyírbogáton 
A Nyírbogáti Napközi Otthonos óvodában 2010. 
november 24-én az óvoda szervezésében 
Egészségnapot tartottak.  A találékony óvó nénik  
szorgos  szülői kezek segítségével  gyümölcsökből, 
zöldségfélékből  igyekeztek finomabbnál finomabb, 
mutatótós, de egészséges sütiket, salátákat, krémeket, 
falatkákat készíteni. De nem csak megcsodálhatták a 
gyerekek és a szülők, hanem meg is kóstolhatták a 
rengeteg finomságot. Nemcsak a látvány volt 
csodálatos, hanem az íz világunk is gazdagodott. 
Napjainkban elengedhetetlen, hogy az egészséges életre 
módra nevelés már az óvodában elkezdődjön. Az 
egészséges táplálkozás az egészség megőrzés alapja. 
Minél korábban kezdjük el a gyerekeink egészséges 
életre való nevelését, és egészséges ételekkel etetni 
gyermekeinket, annál valószínűbb, hogy egészséges 
felnőttekké is fognak válni. Az egészséges életmódra 
nevelés elősegíti a gyermek testi fejlődését és érzelmi 
nevelését egyaránt.  
 

December 6-án délelőtt a Nyugdíjas Egyesület tagjai 
elkísérték a Mikulást az Óvodába, a nyugdíjasok 
adventi koszorúkkal kedveskedtek minden csoportnak,  
míg a  gyerekek az óvó nénik által készített 
angyalkákkal viszonozták az ajándékozást. Az örömtől 
csillogó gyermekszemek kíváncsian várták, hogy mit is 
rejtegethet számukra a puttonyban a Mikulás. A 
Nyugdíjas Egyesület tagjai közös névnapi ünnepséget 
tartottak, ahol megünnepelték az Erzsébetek, Etelka, a 
Máriák, a Jolán a Katalin, András,  a János és a Miklós  
névnapokat. Az összejöveteltelen részt vett a görög 
katolikus és a református egyház vezetője is. Az 
ünnepnapok úgy szépek, ha képesek vagyunk szeretni.  
Ezért az óvodás gyerekek ellátogattak az Egyesített 
Szociális Intézménybe is, hogy  karácsony előtt szebbé  
tegyék az ott lakó idősek napjait. Könnyes szemmel,  
meghatódva fogadták a Betlehemes előadást, s nagy 
szeretettel vették át a gyermekektől kapott ajándékot.  
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj: Az Önkormányzat Képviselő-testülete 3.000 
forint összegű önkormányzati ösztöndíj támogatásban 
részesítette 10 hónapra: Tószegi Károly, Zsuk Csaba, 
Turucz Melinda, Szabó Tamás, Szabó Éva, Bakos Zsolt 
Ádám, Baráth János, Csák Andrea, Csonka Réka, Erős 
Anett, Kapási Kitti, Kiss Mihály, Lamos Kinga, Lőrincz 
Júlia, Lőrincz Pál, Lőrincz Rita, Mikó Katalin, Papp 
Gabriella, Szabó Bernadett és Polyák Rita 
felsőoktatásban részt vevő hallgatókat. 
 
 

Közfoglalkoztatási fórumot tartottunk 2010. 
december 3-án, ahol vendégünk volt Czomba Sándor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás 
politikáért felelős államtitkára.  Az államtitkár 
elmondta: az előző kormány által indított Út a 
munkához programban százezer közfoglalkoztatottból 
ezer sem tudott az elsődleges munkaerőpiacon 
elhelyezkedni. A januártól életbe lépő új 
közfoglalkoztatás kapcsán kifejtette: a több lábon álló 
rendszer legfontosabb elemei a vállalkozások lesznek, 
amelyek hátrányos helyzetű munkanélküli 
foglalkoztatása esetén a munkabér és a járulékok akár 

hetven százalékát is megkaphatják támogatásként. 
Olyan rendszert kell kiépíteni, ami mögött valódi 
értékteremtő munka áll. Közlése szerint olyan 
térségekben - így például Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye több részén -, ahol viszonylag kevés vállalkozás 
működik, a közmunka továbbra is meghatározó lesz. 
Megmaradnak az országos közmunkaprogramok, az 
önkormányzatoknál pedig négy, hat, illetve nyolc órás 
foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak majd. Azzal a 
64 milliárd forinttal, amelyet a következő évben erre 
fordít a kormány, a mostani 100-110 ezer ember helyett 
közel 200 ezer léphet be a munka világába. Czomba 
Sándor a tájékoztatón hangsúlyozta: ahol az 
önkormányzat képtelen munkát biztosítani az 
embereknek, tágítani fogják a mozgásteret, így a 
településeknek lehetőségük lesz kiszervezni kötelezően 
ellátandó feladataikat vállalkozásoknak és civil 
szervezeteknek. A szakképzési rendszer átalakításáról 
szólva az államtitkár elmondta: az iskolai elméleti 
oktatás mellett nagy hangsúlyt fognak helyezni a 
gyakorlati képzésre. Ezentúl nem öt-hat évig kell a 
szakmunkásképzésben részt vennie a tanulóknak, 
hanem három év is elegendő, ezt azonban meg kell 
tölteni tartalommal. A bizonyítvány, amelyet végzéskor 
kap a tanuló, nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag 
is munkaképessé  kell, hogy tegye a tanulókat. 
 

Hungarikum  konferenciát tartottunk december 10-én, 
ahol vendégünk volt  Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, Fülöp István és Lakatosné Sira Mogdalna 
országgyűlési képviselők, és Simon Miklós 
polgármester úr, országgyűlési képviselő, akik a 
Nemzeti Fórum Hungarikum munkacsoport tagjai.  
Elképzelések szerint a nemzeti összjövedelem 
meghatározott részével támogatnák a nemzeti értékek 
védelmére és megőrzésére létrehozott hungarikum 
alapot. A hungarikumok összegyűjtésére 1998-ban 
indult az első kezdeményezés, melynek keretében az 
élelmiszerek értékfelmérését végezték. Tíz esztendővel 
később fogadta el a Parlament azt az országgyűlési 
határozatot, amely egy Kárpát-medencei értékleltár 
elkészítésére vonatkozott. A törvénytervezetről szólva 
elmondta: a piramisszerűen felépülő rendszerben 
kiemelt szerepet kap a helyi örökség, melyben akár 
egyéni emberi teljesítmények, épületek, vagy más, az 
adott térségre jellemző jelenségek szerepelhetnek. A 
megyei örökség része túlnő a térség határán, a 
következő szint pedig a Kárpát-medence kategóriája 
lesz, az ebben szereplő értékek már joggal tarthatnak 
igényt a hungarikum jelzőre - tette hozzá az 
Országgyűlés alelnöke. Így az ismert természeti 
jelenségek, mint a tihanyi visszhang, a hortobágyi 
délibáb, de akár a Kodály-módszer is védendő értékké 
válhat. Hangsúlyozta: a forrást nem szabad 
kiszolgáltatni a költségvetésnek és a politikának. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékleltárjának 
elkészítése számos kistérségben már elkezdődött. A 
tervek szerint januárban születhet meg a lista a kiemelt 
megyei értékekről, melyekről 2011 decemberében egy 
összefoglaló kiadvány is megjelenik. 
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 EZ TÖRTÉNT NYÍRBOGÁTON  
Ivóvízminőség –javító program: Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata a  Nyírségi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás útján ( 
összesen 17 település) pályázatot nyújt be a Környezet 
és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-
javítás, pályázati konstrukció második fordulójára nettó 
másfél milliárd beruházási összeggel. Ebből 
Nyírbogáti beruházás 140 millió forintba kerül, az 
önrész 35 millió forint, melyből 20 millió  forintot az 
EU önerőalapjából szeretnénk megpályázni.  
 

Szennyvízberuházás: Nyírbogát Nagyközség és 
Kisléta Község Önkormányzata Szennyvízközmű 
Önkormányzati Társulást hozott létre annak érdekében, 
hogy a két településen megvalósíthassa a 
szennyvízelvezető hálózat kiépítését.  A pályázatot 
2010. december 15-én benyújtottuk. Ha minden a 
terveknek megfelelően halad a 2011 tavaszán lehet 
nyertes a pályázatunk. A közbeszerzési eljárás 90 napot 
vehet igénybe 2011. szeptemberében elkészülhet a 
kivitelezési terv, 2012. áprilisában megkezdődhet a 
kivitelezés. Előre láthatólag 2013-ban lehet vége a 
projektnek. 
 

Kiállítás: Hétköznapi Hőseink címmel Kiállítás 
tekinthető meg 2011. január 16-ig a Polgármesteri 
Hivatal I. emeletén a Nyugdíjas Egyesület termében. A 
LEADER közösségünk településein példaértékű 
tevékenységeket végző egyének, csoportok vezetőiről, a 
"hétköznapi hősökről", valamint a térség alkotóiról, 
sportolóiról, színészeiről, az élő/élt hírességekről, 
történelmi személyiségekről  készült  kiállítás.  
Közmeghallgatás: Az Önkormányzat Képviselő-
testülete 2010. december 17-én közmeghallhatást 
tartott. A helyi óvodás,  iskolás gyerekek és a Nyugdíjas 
Egyesület tagjai karácsonyi műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek.  Simon  Miklós polgármester  úr melyet 
diavetítéssel illusztrált tájékoztatót tartott a 2010. évben 
végzett munkáról, és az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról, majd közérdekű kérdések, 
javaslatok megvitatására került sor.  
Vántus hét: A Vántus István Általános Művelődési 
Központ és Könyvtárban november utolsó hetében 
került megrendezésre az immár hagyománnyá vált 
rendezvénysorozat – a Vántus-hét. Iskolánk 
névadójának tisztelegve változatos programokkal 
aktivizáltuk nemcsak az iskolánk tanulóit, hanem a 
környékbeli iskolákból hozzánk látogató nebulókat is, 
akik zenei vetélkedőn és röplabdakupán mérhették 
össze tudásukat és ügyességüket.  Iskolánk diákjainak 
papír - és petpalack gyűjtés szerveztünk, amelyen igen 
szép eredményt értünk el.  A Karácsonyi készülődés 
jegyében az iskolás gyerekek kreatív foglalkozás 
keretein belül készíthettek asztali- és 
karácsonyfadíszeket, ablakdekorációkat. Az elkészült 
művek egy részét hazavihették, a többi pedig az 
iskolánkat öltözteti ünnepi pompába. A legnépszerűbb 
program a Vántus héten az azt lezáró Tátika volt, 
amelyről képet a 8. oldalon és a www.nyirbogat.hu 
találhat. 

Cantemus hangverseny: Advent idején 
Önkormányzatunk fontosnak tartotta, hogy a rohanó 
hétköznapok mellett megpihenhessünk, s lelkiekben 
megerősödjünk. Erre volt kiváló alkalom, hogy újra 
részesei lehettünk  a világhírű Nyíregyházi Cantemus 
Kórus lelket gyönyörködtető hangversenyének a 
Református templomban 2010. december 19-én.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Cantemus kórust Szabó Dénes Kossuth Díjas 

karnagy vezeti és a műveket dirigálja 
 
 

Zenés- ajándék előadás: A Palánta Gyermek- és 
Ifjúsági Misszió munkatársai 1991-től szánják oda 
életüket Magyarország jövőjéért, a felnövekvő 
generációért, így rendszeresen járják az  óvodákat és 
iskolákat. Településünkön is már hagyomány, hogy 
évente két alkalommal ellátogatnak hozzánk. Ez történt 
nálunk  december 21-én is. A szülők legféltettebb 
kincse a gyermek. A gyermek, akinek jövőjét szeretettel 
egyengetik. A jó szülő szeretné, ha gyermeke kikerülné 
azokat a buktatókat, amikben ő egykor megbotlott. S 
azóta már milyen sokat változott negatív irányba a 
világ! A Gyermek-Lélek-Mentő munkatársak a Szent 
Írás legfontosabb történeteit és tényeit tanítják a 
gyerekeknek. A zenés előadáson a gyerekek CD-t és 
foglalkoztatási füzeteket kaptak ajándékba. Köszönet 
érte! 

Évértékelés a Bogát 2000 Sportegyesületnél 
 

 
 

Az értékelést Dr Rizsák Ildikó egyesületi elnök  és Sütő 
Ottó edző tartotta. Gratulálunk az eredményekhez, 
különösen az ifi csapat 1. helyezéséhez.  
 

Szeretetcsomag: Az Önkormányzat képviselő-testülete 
idén is minden családot élelmiszercsomagban 
részesített. Tette ezt jó szívvel, ezáltal kívánta eljuttatni 
minden családba szeretetét, és jó kívánságait az új 
esztendőre. Bízunk benne, hogy a legnagyobb 
ajándékból, a szeretetből sehol nem volt  hiány!!  
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 HÍREK, ESEMÉNYEK 

A Nagycsaládosok Egyesületének hírei: 2010. 
december 3-án ruhagyűjtési akciót szerveztünk 
településünkön. Külön segítséget kaptunk a 
Vöröskereszttől és a helyi egyházaktól. December 4-
én ezeket a ruhaadományokat a családoknak 
szétosztottuk. Megköszönjünk minden támogatónknak 
az adományt.  December  6-án a Nagycsaládosok 
Egyesületének Mikulása meglátogatta az egyesületi 
tagok gyerekeit otthonukban, így 146 gyermek részére 
adtunk át mikuláscsomagot. December 18-án 
Karácsonyi ünnepséget tartottunk, ahol 48 családnak 
adtunk át ajándékokat a Református 
egyházközösséggel együtt. Műsort szolgáltattak a 
református egyházközösség fiataljai,a lelkészházaspár, 
az egyesületi tagok gyermekei és Bécsi Lászlóné 
baptista gyülekezet vezetője. A református 
egyházközösségtől és a görög katolikus parochus úrtól  
előre elkészített „cipős dobozos” ajándékokat 
adhattunk át gyermekeinknek. Köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, akik közreműködtek abban, 
hogy egy szeretetteljes estét tölthettünk együtt, mint 
egy igazi nagy család.  

 az Egyesület vezetősége                                      
 

Polgárőr Egyesület hírei: a 2010-es  esztendőben 
számos több környezeti katasztrófa ért a 
településünket is, a károk helyreállításában és 
felügyeletében a polgárőrök is részt vállaltak. Egész 
éves munkánk során sokan támogatták a polgárőrség 
munkáját. Ezt nagyon köszönjük, hisz a lakosság 
segítsége nélkül nem működhetünk volna ilyen 
eredményesen. Köszönjük továbbá a polgárőrök 
családjainak a türelmét, és megértését, amit 
tanúsítanak, hogy zavartalanul végezhessük a 
mindennapi munkánkat. Köszönjük az Önkormányzat 
Képviselő-testületének segítségét, támogatását. a 
Polgárőr Egyesület Nyírbogát lakosságának 
nyugodt, békés és eredményekben gazdag Boldog Új 
Évet kíván!  
 

A falu karácsonyfájának öltöztetése 
 

2010. december 3-án a Községháza előtti udvar 
teljesen megtelt, az aprócska gyerekektől, a 
felnőttekig mindenki részt vett a falu 
karácsonyfájának díszítésében. Az óvodás gyerekek 
karácsonyi énekekkel, versekkel és   betlehemes 
műsorukkal átmelegítették  szívünket. Jutalmul a 
télapótól szaloncukrot kaptak. Nagyon ügyesek és 
aranyosak voltak, az udvar megtelt szeretettel.  
 

Belvíz sújtja  településünket is 
 
Településüknek mélyebben fekvő részét belvíz sújtja. 
Ezért került sor 2010 december 29-én a II. fokú 
belvízvédelmi készültség elrendelésére A probléma  
több okra vezethető vissza: a térségünkben kétszer 
annyi csapadék esett (kb: 1400 mm) a szokásosnál, 

másrészt   a településen  átvezető főcsatorna nem 
tudta levezetni a  belvizet harmadrész sok helyen  
betemették az árkokat, ami  a település  mélyen fekvő 
részeiről kivezette a vizet. A bajban segítségünkre 
sietett a Katasztrófavédelem, aki nagyteljesítményű 
szivattyúkat biztosított, másrészt a Nyírségi 
Vízgazdálkodási Társulat pedig kikotortatta a 
település főcsatornáját, így biztosítottá vált a 
vízelvezetés.  Most látszik, hogy jól döntött az 
Önkormányzatunk, amikor az elmúlt években - évente 
6-8 millió forint ráfordítással- rendbe tette a 
belterületi árkok jórészét. Szivattyúkkal emeljük ki a 
belvizet a Rákóczi út  az Árpád út közti, az Attila és 
Petőfi  út, a Teleki és Bethlen Gábor út által határolt 
területeken,  valamint a Kossuth út Görög katolikus 
templom mögötti részéről. Hétvégeken pedig figyelő 
szolgálatot tartunk. Ezáltal már a víz szintje 20-30 
cm-t lejjebb ereszkedett, ami jótékonyan hatott a fent 
ismertetett területek  belvízgondjaira.   
 

 
 
 
 
Új vezetőt választott a Nyírbátori  Kistérség 
 
2010. december 17-én  a Kistérségünk 20 
polgármestere új vezetőt választott 71 %-os  
többséggel,  polgármesterünk Dr. Simon Miklós 
személyében, akit beválasztottak a Fejlesztési 
tanácsba. Eddig a Kistérség vezetői tisztét Nyírbátor 
város polgármestere Balla Jánosné töltötte be. 
Gratulálunk és eredményes munkát kívánunk! 
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Csatornatisztítás a Bika kertnél Illyés János  
szakasz-felügyelő vezetésével 

A Kistérségi Társulási ülés egy pillanata 

 HÍREK KÉPEKBEN  
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Hét mikulás szállta meg Nyírbogátot december 5-én December 3-án a gyerekek felöltöztetik a falu karácsonyfáját

A Nagycsaládosok Egyesülete Karácsonyi ajándékot adott a 
településen élő nagycsaládosoknak 

  

A Nyugdíjas Egyesületben a - hagyományokhoz híven - 
névnaposokat köszöntöttek 

Cantemus Hangverseny a Református templomban

A Cantemus hangverseny után az Önkormányzat mákos 
türkössel és meleg teával várta a résztvevőket 

Karácsonyi ünnepség a Hivatalban

 

Templombúcsú a Görög katolikus templomban
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 HÍREK KÉPEKBEN  
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Templombúcsú a Görög katolikus templomban
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 KÉPES ESEMÉNYEK 
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Óvodások Betlehemes játéka a közmeghallgatáson 

Iskolások Betlehemes játéka  örvendeztette meg a 
közmeghallgatás résztvevőit 

Belvíz levezetése a Teleki utcában A Vízgazdálkodási társulat markolója tisztítja a Főcsatornát 

A mikulások hintón érkeztek a gyermekek örömére 

A betlehemesek eljutottak az Idősek Otthonába is 

Az Iskolánk idén is megrendezte a TÁTIKÁ-t 

Az iskolánk tánccsoportja jó hangulatot teremtett műsorával 


