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Megyenap: 2016. május 20-án - a megyei és a nyírbogáti 
önkormányzat szervezésében - több százan ünnepeltük a megye 
napját. Megtisztelt bennünket dr. Rétvári Bence az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának államtitkára is. Ünnepségünket 
ökumenikus istentisztelettel a református templomban kezdtük, 
majd a Községháza nagytermében kultrális műsorral folytattuk.  

Megyénk Nyírbogáton ünnepelt 

 

Bogáti Forgatag: Az idén  önkormányzatunk 2016. 
július 22-én pénteken és július 23-án szombaton 12. 
alkalommal rendezi meg a fesztivált. Fellépőink:  
Péter Sramek a Rising Star döntőse, Children of  

Distance, Mohácsi Brigi, Péter Szabó Szilvia 
háromszoros duplaplatina – és aranylemezes előadó, 

és a Hooligans együttes. Idén is óvodásaink, 
iskolásaink, a nyugdíjas egyesületünk fog 
bekapcsolódnak a közönség szórakoztatásába. Várunk 
mindenkit szeretettel! 

Tornacsarnok alapkőletétele: Ünnepélyes keretek 
között 2016. április 21-én leraktuk a Nemzeti 
köznevelési Infrastrukturális Fejlsztési Program 
keretében 286 millió forintból megvalósuló 
tornacsarnok alapkövét. Vendégünk volt Boros Anita 

vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár 
és Kozma Péter Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja is. 
Elkezdődtek a munkálatok, szépen halad az építkezés, 
jövő tavasszal már korszerű körülmények között az új 
tornacsarnokban sportolhatnak gyerekeink.  

 

Jó ütemben halad településünk központjában a Körforgalom és 

471-es főút korszerűsítése. Ez része annak a 2,047 

milliárdos beruházásnak, amellyel megújul a főút 
térségünkben. 

Milliárdos útfejlesztés a 471-es főúton 



       
 

ÚJABB MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETÜNK– ÉPÜL A TORNACSARNOK AZ ISKOLA UDVARÁN 
 

Tornacsarnok alapkő letétele: 2016. április 21-én 
ünnepélyes keretek között leraktuk a 286 millió forintos, 
Nemzeti Köznevelési Infrastrukturális Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló Tornacsarnok alapkövét. Köszönjük a 
Nemzeti összetartozás Kormányának, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnak, hogy segítséget nyújtottak az itt élő 
embereknek a szennyvíz beruházás önerejének a biztosítása 
mellett és a most építendő tornacsarnok költségeinek teljes 
fedezésében. Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési 
képviselője emlékeztetett Lázár János 2011 nyarán, - a Bogáti 
Forgatagon tett ígéretére - mely szerint a Nemzeti 

Összetartozás Kormánya mindent megtesz azért, hogy a 
Nyírségben élők jobb körülmények között élhessenek. 
Többek között ezért is lehetünk ma ezen a jeles, évtizedek óta 
várt napon itt Nyírbogáton a tornacsarnok ünnepélyes alapkő 
letételén - Az alapkő letételi ünnepségünket megtisztelte  dr. 
Boros Anita helyettes államtitkár, aki elmondta: a kormány 
célja az esélykiegyenlítés a testnevelés és a sport területén is, 

hogy valamennyi fiatal – lakjanak a fővárosban vagy vidéki 
községekben – egészséges felnőtté válhasson. – A több mint 
ezer négyzetméteres tornaterem a bogáti diákoknak is 
lehetőséget kínál majd arra, hogy megszeressék a testmozgást, 
és kitartó munkával élsportolók lehessenek. Közös feladatunk 
tehát, hogy felkutassuk a jövő bajnokait, s ez csak akkor 
lehetséges, ha nem elküldjük gyerekeinket sportolni 
nagyvárosokba, hanem hozzájuk telepítjük ezeket az 
infrastrukturális beruházásokat. Minden apró lépés közelebb 
visz bennünket a kis bajnokok és a győztesek Magyarországa 
felé. – mutatott rá a szabolcsi származású helyettes 
államtitkár. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszony köszöntőjében emlékeztetett: „Nyírbogát már évekkel 
ezelőtt a fejlődés, a megújulás útjára lépett, a kulcsfontosságú 
infrastrukturális beruházások sorában most újabb 

mérföldkőhöz érkezett.”– „Hazánk 
sajnos világelső a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekben, ezért különösen 
fontos, hogy a legkisebb településeken 
is megteremtsük a szabadidő 
egészséges eltöltésének, a sportszerető 
ifjú tehetségek felfedezésének és 
fejlesztésének a lehetőségét”– 
hangsúlyozta Kozma Péter megyei 
kormánymegbízott. Ünnepségünket az 
iskolások, óvodások és a Nyugdíjas 

Egyesület előadása színesítette. Az időkapszula 
elhelyezésekor Horvát János atya és Szerencsi Imre lelkész 
kérte a munkálatokra a jó Isten áldását, s hogy az építkezés 
ideje alatt minden rendben és balesetmentesen történjen, mert 
az emberi munka csak áldás kíséretében hoz eredményt. 

Jelenleg szépen folynak a munkálatok, jövő év elején már egy 
modern, tágas és látványos tornacsarnokban röplabdázhatnak, 
kosarazhatnak és teremfocizhatnak a gyerekeink.  
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MEGYE NAP - NYÍRBOGÁTON 
Bő egy évtizede annak, hogy megyénk ünnepén Szabolcs 
településen hajtanak fejet a szabolcs-szatmár-beregi elöljárók, 
s az ünnepséget megyénk egy-egy településén folytatják. Az 
idén településünket, Nyírbogátot érte az a megtiszteltetés, 
hogy a közelmúltban, május 20-án közösen ünnepelhettük 
együtt a megyével a Református templomban a Megyenapot. 
A vendégeket a Községháza melleti  téren a Kemencénél 
fogadtuk, mi közben a szabadtéri szinpadon a Vántus István 

Általános Iskola Mazsorett táncsoportjában 
gyönyörködhetünk.  Dr. Simon Miklós térség országgyűlési 
képviselője köszöntőjében részletesen ismertette Nyírbogát 
történetét, büszkén szólt a településen élők rendíthetetlen 
hitéről, kitartásáról, magyarságtudatáról, és arról, mennyit 
fejlődött a község az elmúlt kétszáz esztendőben.  
„Mindenkinek megadni a magáét!” – ez áll Nyírbogát 
címerén, ám a több ezer éves mondat teljes egészében is 
kiállta az idő próbáját. „Tisztességesen élni, másnak nem 
ártani!” – ezek olyan tanácsok, melyeket ha megfogadnak a 
családok, egymást segítve, támogatva élhetnek a felnövekvő 
generációk is. – Amikor a kormány 2010-ben 
nagyvonalakban felvázolta a közigazgatás átalakításának 
tervét, a legfontosabb elv az volt, hogy a régi megyékre ne 
csak mint egy cég egyes részlegeire, hanem mint a magyar 
emberek identitásának részeként tekintsenek – mondta dr. 

Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára, s 
hozzátette: ezért döntöttek úgy, hogy a régiók helyett a 
megyei értékeket erősítik szervezeti, intézményi szinten is. 
Kitért az elmúlt időszak nagyberuházásainak jelentőségére is. 
Megjegyezte: abban reménykednek, hogy a kormánynak 
ezekkel sikerül valamit visszaadni a megyében élőknek abból, 
amit a történelem során, a háborús időkben az országért 
tettek. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
közgyűlés elnöke adta át a megyei kitüntetéseket. 
Ökumenikus istentisztelet keretében Szerencsi Imre 
református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus 

és Horváth János római katolikus plébános hirdetett igét. Az 
egyházi műsor szinvonalát Csordás Bianka furulya szólója, 
Uri Viktória Krisztina szólóéneke, a Bogáti rézfúvós trió 
(Szerencsi Imre lelkész, Sebők Gyula diák, Magyar Csaba 
régész) és a Református Kórus énekkara – emelte. Az 
istentisztelet és a díjátadás után a Községháza Nagytermében 

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony 
köszöntötte a megjelenteket, s reményét fejezte ki, hogy a 
megyenap alkalmából az idelátogató vendégek 
megtapasztalhatták nyírbogát lakosságának vendégszeretetét. 
Reméli, hogy sikerült megmutatnunk Nyírbogát értékeit is!  A 
kitüntetettek munkájához sok sikert és egészséget kívánt 
Nyírbogát valamennyi lakosa nevében.  A kulturális program 
keretében a Mesekert Óvoda Mazsorett csoportjának tánca, a 
Nyugdíjas Egyesület Énekkarát, és a Vántus István Általános 
Iskola  3. osztályos néptánc csoportjának előadását,  Bulyáki 
József 8. osztályos diák  „Szilágysági férfi  szóló táncát” és a  

a 4. bosztály lassú és friss csárdását 
tekinthette meg az ünneplő közönség.  
Rendezvényünk végső állomása egy 
Kiállítás volt a Tájházban „Írásos és 
tárgyi emlékek településünk 
múltjából” - címmel, ahol Bilku 
Tibor, a helyi helytörténeti kör vezetője mondott köszöntőt. E 
tartalmas ünnepségünket a Sz-Sz-Bereg Megyei értéktár 
kiállítása is gazdagította.  
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MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk: Ezen 
emléknap alkalmából Dr. Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője beszédében rámutatott, hogy: „… 

azokra az áldozatokra emlékezünk, akik szenvedésének 

történetéről sokat hallottunk. Azokra a kevésbé ismertekre, 

akikről apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink se mertek 

beszélni nekünk. Azokra is, akikről talán nem tudta senki, 

hogy áldozatok, mert csak magukban cipelték fájdalmukat. 

Emlékezünk a halálos áldozatokra és a túlélőkre is, mert a 

kommmunista diktatúra százféleképpen szedte áldozatait: 

gyilkolt, kivégzett, bebörtönzött, kínzott, vallatott, 
megfélemlített, kényszermunkára küldött, tönkretett, 
kisemmizett és lelkileg megnyomorított százezreket itt 
Magyarorszgon is.” A megemlékezésen Goda László 8. 
osztályos tanuló Radnóti Miklós – Töredék című versét 
szavalta el, mely versben az író mindenki számára 
egyértelművé teszi, hogy milyen korban élt Ő itt e földön.  
Szerencsi Imre református lelkész és Terdik Mihály görög 
katolikus parochus imát mondtak az áldozatokért, az Ő 

tiszteletükre és megbecsülésük emlékére önkormányzatunk 
koszorút, az emlékező polgárok mécseseket helyeztek el az 
emlékműnél.  
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra 

emlékeztünk: Az ünnepi megemlékezésen polgármester 
asszony beszédében a forradalmárok bátorságát és 
áldozatkészségét emelte ki leginkább. „’48 fiataljai és idősei 

tudták, hogy országunknak szüksége van rájuk, s hogy az Ő 

önfeláldozásuk az alapja a mi szabadságunknak. A mi 

nemzedék ezt a szabadságot már szinte ajándékba kapta, 

azonban nekünk is tenni kell érte valamit. A szabadság 

kötelességet is ró ránk. Ma is van teendőnk. Kötelességünk 

megvédeni kultúránkat, nyelvünket, hitünket. Kötelességünk 

nekünk is tenni azért, hogy unokáinknak, dédunokáinknak 

megőrizzük ezt a szép országot. Ezért is kell nemet 

mondanunk a kötelező betelepítési kvótára.” Ünnepi 

megemlékezésük szinvonalát a Mesekert Óvoda Hétszínvirág 
csoportja, a Vántus István Általános Iskola tanulóinak 
előadása, az énekkar műsora és a Nyugdíjas Egyesület énekei 
emelték. Vendégünk volt dr. Kozma Péter, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja, aki hangsúlyozta, hogy: „Jó 
ünnepelni, együtt emlékezni mind arra, ami bátor és 
becsületes és magyar” - továbbá  azt kívánta 
mindnyájunknak, hogy legyünk hűek, és bízzunk 
nemzetünkben, s ha ez a bizalom hittel párosul, az eredmény 
sem marad el. A történelmi egyházak képviseletében 
Szerencsi Imre református lelkész, Terdik Mihály görög 
katolikus parochus méltatták a bátrakat, s imádkoztak a 
forradalom és szabadságharc hőseiért. Ezen a napon a 
Tájházban kiállítást szerveztünk településünk írásos 
emlékeiből, dokumentumaiból, melyet Bilku Tibor nyugdíjas 
pedagógus, a Helytörténeti Kör vezetője mutatott be az 
érdeklődők számára. 
 

Trianoni megemlékezés: Önkormányzatunk fontosnak tartja, 
hogy megemlékezzen a múlt század legnagyobb nemzeti 
tragédiájáról, mivel 2010 óta június 4. már nem csak a gyász, 
hanem a nemzeti összetartozás napja is.   
Polgármester asszony beszédében felhívta az emlékezők 
figyelmét, hogy: „Nekünk is arra szolgál az emlékezés, hogy 

a fájdalmat újra átélve meggyászoljuk feldarabolt hazánkat, 

majd hazatérve mindent megtegyünk azért, hogy az életben 

maradtak, az anyaországi és határainkon kívül élő magyarok 

érdekeit szem előtt tartva cselekedjünk. ….. A mi 

kötelességünk, hogy Trianon kérdését őszintén 

megválaszoljuk. Ehhez tudnunk kell, mi is történt 96 évvel 

ezelőtt. Ahogy a korabeli sajtó írta, elszakították tőlünk a 

ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a 

Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, 

az iparkodó Temesvárt.” …..  Magyarországot nem 

megbüntették Verasilles-ban, hanem kivégezték. Területünk 

325 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre 

csökkent, lakosainak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt. 
3,2 millió magyar került a szomszéd országok határai közé. 
Mások döntöttek a fejünk felett rólunk. Igazságtalanul, a 

gyűlölet jegyében. A megemlékezésen Goda László 8. 
osztályos diák előadásában a Magozott cseresznye zenenekar 
– Trianon című dalának szövegét hallgathatták meg a 
jelenlévők.  A képviselő-testület tagjai, az intézmények 
vezetői és az egyházak képviselői koszorút helyeztek el a 
Trianoni emlék-kopjafánál, fejet hajtva azok előtt, akik 
magyarságukért hátrányt szenvedtek, vagy életüket áldozták 
nemzeti önazonosságuk vállalásáért. 
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ÜNNEPEK  
A Magyar Kultúra Napja: A Vántus István Általános Iskola 
diákjai lelkes részvételével a Magyar Kultúra Napján „Együtt 
Szaval a Nemzet” program keretében 220 diák szavalta 
közösen Petőfi Sándor: Talpra magyar című versét, ünneplőbe 
öltözve, ünneplő szívvel az iskola aulájában. Itt  hirdették ki 
és jutalmazták a Körzeti Helyesírási Verseny eredményét.  A 
helyezést elért diákoknak Dr. Simon Miklós képviselő úr és 
Száva Erika igazgató nő elismerő okleveleket adtak át. 

Nőnapi köszöntés: Nőnap alkalmából a férfi önkormányzati 
képviselők, a polgármesteri hivatal férfi dolgozói 
köszöntötték önkormányzatunk intézményeinek - a 
Polgármesteri Hivatal, a Mesekert Óvoda, a konyha, a Vántus 
István Általános Iskola,  az Egyesítet Szociális Intézmény és a 
Nyugdíjas Egyesület minden női dolgozóját és lakóját.   A 
munka mellett a magánélet, a család, nők számára olyan 
összetartó kapocs, mely az élet minen területére kihatással 

van.  Mindannyian elismerjük, hogy a nő szerepe a családban 
meghatározó.  Az a szeretet,  törődés, figyelem, gyengédség, 
amit nap mint nap  kapunk tőlük, elmondhatatlan. - hangzott 
el képviselő úrtól. A nőnapi ünnepségünk színvonalát két 
szavalat is emelte, melyet Káscsák Péter 3. a  és Goda László 
8. a osztályos diákok adtak elő.  
 

A költészet napja:  József Attila születésnapjára emlékezve 
1964 óta minden évben április 11-én ünnepeljük 
Magyarországon. Ebből az alkalomból a Vántus István 
Általános Iskolában  a már hagyománnyá vált József Attila 
Szavalóversenyt rendeztek. Összesen 86 tanuló lelkes 
résztvételével, 4 korcsoportban történt a versenyzés. A diákok 
a neves költőtől az Altató, a Mama, a Szeretném, ha 

vadalmafa lennék, valamint az Anyám című versekkel, 

illetve egy szabadon választott művel nevezhettek be a 
versenyre.. Gratulálunk valamennyi helyezést elért diáknak!  
 

Ratkó József zenés-irodalmi emlékest: Abonyiné Antal 
Anna, nyírbogáti születésű, nyugdíjas magyar nyelv és 
irodalomtanár, drámapedagógus, könyvtáros, - "lélekkel 
magasabb - A költészet dicsérete” – címmel tartott zenés - 
irodalmi emlékestet. Mindannyiunk számára nagy öröm volt 
hallani a tanárnő nagyszerű előadásában a Nyírség Költőjének 

verseit, aki a költővel való személyes találkozásairól élmény 
dúsan beszélt. Az előadást megtisztelte Dr. Simon Miklós, 
térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Simonné dr. Rizsák 
Ildikó településünk polgármestere, s örömmel és 
elégedettséggel hallgatta a tanárnőt az édesapja is, aki a 95. 
évet betöltve "településünk legidősebb férfi polgára" .  
Abonyiné Antal Anna diákkorában országos aranydíjas 
versmondó volt, Nagykállói gimnazistaként ismerte meg 
Ratkó József  író, költő, drámaírót (1936-1989) és verseit, aki 
Budapesten született, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 
fogadott földjének tartotta. Itt élt, alkotott ezért a megyéért 
Nagykállóban könyvtárosként, mindenesként. Hálából maradt 
itt, mert a hajdani lelenc, hányatott sorsú gyermek ebben a 
megyében, Tiszadobon, az árvaházban tapasztalta meg 
először az emberséget. „Megszerettem a hazát, szerelmet 
féltő-vigyázó költeményeit, az anyák halhatatlanságáról, a 
halottak hazát megtartó erejéről szóló verseit, azokat, amelyek 
a fiatalok és az öregek tiszteletéről, az anyanyelv 
játékosságáról szólnak.”- hangoztatta  az előadó.  A 
személyes emlékek felidézése mellett természetesen Ratkó 
költészetéé volt a főszerep ezen az estén. A megzenésített és 
elszavalt versein keresztül igyekezett bemutatni a megjelent 
nyírbogáti felnőtteknek, fiataloknak, családoknak a költő 
emberi nagyságát, akinek munkássága a nemzetről, hitről, 
szeretetről, fiatalokról és idősekről szól. 
 

Anyák Napja: Az óvoda  Katica csoportjának gyermekei 
lelküket ünneplőbe öltöztetve köszöntötték az Egyesített 
Szociális Intézmény idős lakóit Anyák napja alkalmából. Az 
idős lakók szemében az öröm könnyei csillogtak, amikor 
meglátták az óvodás gyermekeket. A műsoruk végén saját 
készítésű ajándékkal lepték meg az időseket, akik nagy 
tapssal jutalmazták Őket. Nagyon felemelő érzés volt látni a 
néniken azt a boldogságot, amit a gyermekek köszöntése 
nyújtott nekik. Az a szeretet és öröm, ami áradt a 
mosolyukból, könnyeikből, átjárta mindannyiunk szívét, és 
boldogan tértünk vissza az óvodába. Tartalmas, szép, 
felemelő délelőttöt töltöttünk el az idősekkel együtt. – tudtuk 
meg Nagy Márta intézményvezetőtől.  
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INTÉZMÉNYI NAP 

Június első hétvégéjén Intézményi napot tartott 
önkormányzatunk közösség építés céljából, ahol 
önkormányzatunk minden intézménye, annak minden 
dolgozója meghívott volt. Színes, ötletekkel gazdag péntek 
délutánt tudhatunk magunk mögött. Minden intézmény üstben 
- bográcsban főzött, és  kemencében sütött különböző 
finomságokat. Az Általános Iskola, a Mesekert Óvoda, az 
Egyesített Szociális Intézmény, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói külön-külön csapatban szorgoskodtak.  A hivatal 
dolgozói csülök pörköltet idénysalátával főztek, sör kiflit és 
szilvalekváros papucskát sütöttek, a  pedagógusok kolbászos-
tojásos lecsót, az óvoda dolgozói toroskáposztát, disznótoros 
hurkát – kolbászt készítettek, az Egyesített Szociális 
Intézmény gondozónői és a kisegítők halászlét főztek, csülkös 
cipót és  húsos tekercset sütöttek. A szabadban finomabbnál 
finomabb illatok keringtek.  Köszönet illeti 

önkormányzatunkat, mert mindehhez a nyersanyagot 
biztosította!  A sütés-főzés mellett volt női-férfi foci, 
ügyességi versenyek, (kötélhúzás-talicskázás – ping-pong 
labdával való futás – hullahopp karika dobálás) íjászkodás. 
Minden intézmény ízlésesen, ötletesen feldíszített  sátorban 
várta a zsűri tagjait. A zsűri tagja volt térségünk országgyűlési 
képviselője Dr. Simon Miklós, a képviselő-testület férfi 
tagjai: Csonka Imre alpolgármester, Rizsák Róbert, Madácsi 
János képviselők, és Szerencsi Imre református lelkész.  A 
nap zárásaként Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk 
polgármestere, Bereznyákné dr. Bényei Bernadett jegyző 
asszony és Dr. Simon Miklós köszöntötte a pedagógusokat 
pedagógusnap alkalmából, virágot kaptak még a 
köztisztviselők a közelgő köztisztviselői nap alkalmából, az 
egészségügyben dolgozók Semmelweis nap alkalmából, s 
minden intézmény munkáját segítő közfoglalkoztatott is.  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt utolsó híradásunk 
óta 5 pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
 

2016.  február 12-én Gábor Attila  - Laczó Gabriella 
2016. április 9.-én   Székely János  – Peleskei Katalin  
2016. május 14. -én Balogh Sándor  – Tóth Klaudia 
2016. május 27. -én Jebudenszki József  - Szabó Emese 
2016. június 11. -én Lőrincz József  – Tóth Enikő 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy az utolsó 
híradásunk óta16  gyermek született 
községünkben, 7 kislány és 9 kisfiú. 

2015. december 14.   Szente Áron 
2015. december 24.   Tóth Roland Imre 
2015. december 28.  Bodnár Ádám Márton 
2016. január 05.   Balogh Liliána 
2016. február 16.  Nógrádi László 
2016. február 18.   Tóth Liza Krisztina 
2016. február 22.  Kiss Balázs  
2016. március 02.   Goda Máté Árpád 
2016. május 08.   Pál Luca  
2016. május 18.  Gábor Botond 
2016. június 09.   Szegedi Tamás Noel 
2016. június 27.   Rézműves Izabella 
2016. június 27.  Dibáczi Hédi Lea 
2016. július 01.   Szakály Hanna 
2016. július 13.   Szabó Zsolt Szilárd 
2016. július 14.   Ostorházi Ninett  

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk óta  
sajnos 27-enn eltávoztak. 12 nő és 15 férfi. 
Gólya Miklós      élt 71évet 
Balogh József      élt 58 évet 
Tóth Benedek      élt 67 évet 
Máté Lajos      élt 87 évet 
Szabó József     élt 50 évet 
Kástyák Ferenc      élt 71  évet 
Petrucz Jánosné Tóth Julianna    élt 79 évet 
Mikó József     élt 70 évet 
Kacsur Mihályné Bulátkó Anna   élt 82 évet 
Mészáros Józsefné Tóth Erzsébéet    élt 85 évet 
Barkaszi Zoltánné  Madai Amália   élt 79 évet 
Palicskó György      élt 77 évet 
Szondy  István     élt 56évet 
Mankó Pálné Rédai Julianna    élt 87 évet 
Meszezsánné Terdik Ildikó    élt 57 évet 
Juhász Imre     élt 60 évet 
Káscsák  Sándor     élt 53 évet 
Szalai Istvánné Mitrócsák Erzsébet   élt 60 évet 
Koleszár Ferenc     élt 75 évet 
Mányák Ferenc     élt 49 évet 
Donka Sándorné Szász Magdolna   élt 89 évet 
Vass Andrásné Karnai Ilona   élt 55 évet 
Tóth Károlyné Bihari Jolán    élt 84 évet 
Vágó Istvánné Nagy Irma    élt 87 évet 
Bíró József     élt 69 évet 
Pellei Istvánné Szabó Julianna   élt 88 évet 
Szőke Sándor     élt 78 évet 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

BAYER ZSOLT PUBLICISTA NYÍRBOGÁTON: Nagyszámú 
érdeklődő várta Bayer Zsolt publicistát, aki „Merre tart 
Európa, merre tart Magyarország?" címmel előadást tartott 
településünkön. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszony köszöntötte a megjelent vendégeket, egyházvezetőket, 
polgármestereket, Kovács Sándor és Simon Miklós 
országgyűlési képviselőket. "Sajnos ma olyan időket élünk, 
amikor az Európa népei, fővárosai nincsenek biztonságban. Az 
európai nemzeteket, az európai létformát, a biztonságot, a 
kultúrát, a hitet ma olyan veszély fenyegeti, ami 
veszedelmesebb, minden eddigi erőnél, amivel Európa valaha 
találkozott. A világtörténelem eddigi legintenzívebb 
népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. 
Szerencsére mi, akik itt élünk az ország keleti részén nem 
sokat tapasztalunk mindezezekből. Polgármester asszony 

Wass Alberttől idézett, miszerint: „a tisztánlátás az élet 

olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik”. Ennek 
a tisztánlátás jegyében hívtuk meg Bayer Zsoltot, aki 
előadásában rámutatott arra, hogy…”úgy tűnik, hogy az 
Európai vezetők többségének elment az esze. Miközben a 
terrorizmus tűzfészkéből, ekkora tömeg elindul, s nap-mint 
nap özönlik, európa tehetetlenül áll, s azt mondják, hogy ez 
remek dolog, hisz európa népessége egyre fogy, s 20-30 év 
múlva nem lesz, aki megtermelje a nyugdíjunk. A publicista 
határozottan állította, hogy ma népvándorlás zajlik, hisz olyan 
helyről özönlenek az emberek, ahol évek óta súlyos 
polgárháború van, mint például Szíriában Irakban, 
Afganisztánban, Pakisztánban és Bangladesben. Nem tűnik 
logikátlannak, hogy miért jutott 2015-ben mindenkinek 
egyszerre az eszébe, hogy nem bírják tovább, s muszály 
eljönniük? Micsoda logisztikai feladat ekkora embertömeget 
mozgatni? Nincs a világon hadsereg, aki erre képes lenne! A 
migránsok 3-4 ezer kilométereket gyalogolnak, s minezek 
mellett elmennek a világ leggazdagabb selykjei mellett, ahol 
saját vallásuk – kultúrájuk van, s mégsem ott telepednek le, 
hanem eljönnek Európába. Az előadó felhívta a figyelmünket, 
hogy: „Tíz körömmel ragaszkodni kell ahhoz a külpolitikához, 
amelyet jelenleg a kormány csinál és visz, s abból semennyit 
nem adni fel, s bármi áron szembe kell menni a jelenlegi 
Európai szándék és akarattal szemben.” 

Búcsú: A közelmúltban 76 éves korában eltávozott Pajkos 
Gyuri bácsi,(postamester) aki 2011-ben feleségével 
gyermekeihez, Debrecenbe költözött. Gyuri bácsi 
önkormányzati képviselőként számos ötlettel, kiemelkedő 
közéleti tevékenységével hozzájárult településünk 
fejlődéséhez.   

Vegera Miklósné, Kató Mária nyírbogáti lakos saját versével kíván 

az év minden névnaposának Boldog névnapot.  

Névnapodra: Eljött hát a neved napja, Köszöntünk most téged. 

Azt kívánom teljesüljön minden szép reményed. Bánat ne érjen soha, 

örömnek és boldogságnak szíved legyen az otthona. Mosoly legyen az 

arcodon, Szerencse kísérjen utadon, Gond és bánat kerülje a házad 

és fogadd el tőlem ezt a rózsaszálat. A jó szívedért szeressen téged az 

egész világ.



       
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 
Körforgalom: Hamarosan elkészül a 471-es főút Nyírbogáti 
csomópontjánál a körforgalom teljes útalapja, melyet a nagy 
forgalomra való tekintettel négy ütemre bontva valósítanak 
meg a Kivitelezők. A Fidesz-KDNP kormány jóvoltából 1,39 
milliárdos beruházás részeként megvalósuló körforgalom 
mellett egyidőben megújul a 471-es főút 43 km (Nyírbogát) 
és 52,6 km Nyírbátor főtér közti szakasza, melynek 
Nyírbogát-Nyírbátor külterületi szakaszán  az útszélesítés is 
megtörténik. 
 

Kötelező beépítési kvóta: Az Önkormányzat Képviselő-
testüle egyhangú igen szavazattal elutasította a kötelező 
betelepítési kvótát, mely jogtalan, értelmetlen, s növeli a 
bűnözés kockázatát, a terrorveszélyt és veszélyezteti a 
mindennapjaink biztonságát. Vállalhatatlan terheket jelentene 
a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 

Büszkeségpontok: Pályázatot nyújtottunk be az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az 
áldozatoknak emléket állító 1956-os emlékhely kialakítására. 
Pályázatunk 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, a megvalósításhoz az önerőt az önkormányzat 
biztosítja.  
 

Többfunkciós közösségi fejlesztés: A „régi tanyasi óvoda” 
épületére a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, energetikai 
korszerűsítésre, a megújuló energiaforrások használatára 
pályázatot nyújtottunk be.  
 

Testvér-települési programok és együttműködések: Az 
önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a testvér – 
települési programok és együttműködések címmel. Így 
településünk a Párciumban, Szilágymegyében, Romániában –
található Szilágycseh városával kíván kölcsönös kapcsolatot 
kiépíteni, s a jövőben ápolni.  A képviselő-testület a 
közelmúltban ellátogatott Szilágycseh városába, ahol  nagyon 
szívélyes fogadtatásban részesültek, s a vendégszerető 
házigazdák bemutatták a város nevezetességeit. 
Önkormányzatuk viszont meghívásként szeretettel várja a 
Bogáti Forgatagra a testvér települési tanács tagjait.  
 

Fenntarható települési közlekedésfejlesztés: Újabb jó hír a 
kerékpárosok szerelmeseinek. Önkormányzatunk Nyírbogát 
belterületén 2,7 kilométer új kerékpárút építésére nyújtott be 
pályázatot a 471-es számú főútvonal mentén, melynek teljes 
költsége közel négyszáz millió forint.  
 

Fenntarható települési közlekedésfejlesztés: Új kerékpárút 
építésére nyújtottunk be pályázatot Nyírbogát és Kisléta 
között Nyírbogát belterületen 1,150 kilométer, külterületen 
3,2 km.  Sikeres elbírálás esetén a teljes projekt egészét 
tekintve több mint 400 millió forintból valósulhat meg a 
beruházás.  
 

Helyi gazdaságfejlesztés: Termelői piac, kültéri 
elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés kiépítésére nyújtottunk be 
pályázatot. Elképzeléseink szerint, a régi, lebontott 
polgármesteri hivatal helyén kívánja megvalósítani az 
önkormányzat a piac kialakítását.  
 

Szociális alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, 
fejlesztése: 
 

Védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése Nyírbogáton: 
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a régi „kisiskola” 
épületében kialakítandó védőnői ellátás infrastrukturális 
fejlesztésére.  

 

2016. évi költségvetés: Az Önkormányzat Képviselő – 
testülete a 2016. évi költségvetését 1 729 153 Ft költségvetési 
bevétellel és 1 729 153 Ft költségvetési kiadással állapította 
meg. A költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 
működési bevételei között a költségvetési törvényben 
meghatározott támogatásokon felül 63. 000 e Ft összegben 
kiegészítő működési támogatást tervezett be, mely a 
működési költségvetési kiadások és bevételek különbözetének 
fedezeteként szerepel és az önkormányzat a kiegészítő 
támogatás igénybevételéről szóló rendelet megjelenése után 
készíti el a pályázatot.  
 

Szünidei gyermekétkeztetés: Az önkormányzat a tavaszi és 
őszi tanítási szünet minden munkanapján, valamint a nyári 
tanítási szünetben 43 munkanapon keresztül biztosítja az 
étkeztetést.  
 

Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megszegésének következményeiről: Önkormányzatunk 
megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megszegésének következményeiről szóló rendeletét. A 
rendelet értelmében közigazgatási bírsággal sújthatók azon 
cselekmények, melyek a közterület rendjével és annak 
rendeltetésszerű használatával ellentétesek, többek között az 
alábbi magatartások: - Közterülek rendjének, tisztaságának 
nem rendeltetésszerű használata, - szeszesital közterületi 
fogyasztása, - ha valaki lakóingatlanát nem tartja tisztán – 
síremlék gondozási kötelezettségének nem tesz eleget, nem 
műveli meg az ingatlanát, - szennyvizet saját terülre kiengedi,  
– ha gépjárművét közterületen tárolja.  
Közigazgatási bírsággal a 14. életét betöltött kiskorú is 
büntethető! A rendeletet bővebben a nyirbogat.hu 
honlapunkon ismerhetik meg.  
 

Közigazgatási szünet: A Nyírbogáti Közös Önkormányzati 
Hivatal  2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 21-ig a nyári 
időszakban igazgatási szünetet tart. Ez idő alatt a 
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 
Hivatal ügyeletet tart.  
 

Útfelújítás: A Batthyány út felújítására pályázatot 
nyújtottunk be, a támogatás összege közel 15 millió forint. A 
megvalósításához szükséges 2,6 millió forint önerőt az 
önkormányzat költségvetésében biztosítja.   
 

Naperőmű-park építése: A Nemzeti összefogás 
kormányának kiemelt fontosságú a megújuló alapú 
villamosenergia-termelés támogatása, ezért arra ösztönözte 
önkormányzatunkat is, hogy a tervezett pályázatokban való 
sikeres részvételhez a projekt előkészítői feladatokat 
határidőben lásuk el. Terveink szerint a naperőmű-park 
megvalósításával településünk közvilágítását teljes egészében 
kiváltanánk.       
 

Bölcsőde építése: Településünkön egy régi hiányt sikerülne 
pótolni egy bölcsőde megvalósulásával. Ezért a terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program keretein belül az 
életminőség javítása tárgyában 2 bölcsődei csoportot 
alakítanánk ki az óvodánál, eszközbeszerzéssel, 153 millió 
forint támogatással, 100 %-os intenzitással. Így az édesanyák 
hamarabb munkába állhatnának, s ezzel nem csak Nyírbogát, 
hanem a környező települések kisgyermekes családjainak is 
segítséget nyújthatnánk, amellett, hogy új munkahelyeket is 
teremthetnénk.  
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                                         PORTRÉ NÉGY  DIÁKRÓL 
Véget ért a tanév, ismét itt a nyár, a vakáció. Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy ismerjék meg a kedves olvasók az 
általános iskola tehetséges diákjait lapunk hasábjain keresztül. Olyan négy diákot szeretnék bemutatni, akik nemcsak a család, 
hanem az iskola és az önkormányzat büszkesége is. Három diák - Bégányi Ábel, Császár Dóra, Dibáczi Zoltán Dorián a sport 
területén értek el kimagasló eredményeket, Csordás Bianka 8. b osztályos tanuló pedig az iskola nevelőtestülete által javasolt 
legkiemelkedőbb teljesítménye alapján megkapta a Kóródi János és felesége által felajánlott aranygyűrűt. Gratulálunk az elért 
eredményhez! Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra is kitartó szorgalmat, sok sikert kíván számukra! 
 

Bégányi Ábel a 2. osztály példamutató magaviseletű, kitűnő tanulója. 13 éve élnek Nyírbogáton 
a Bocskai utcában. Édesapja Bégányi Csaba lovas oktatással foglalkozik, fogathajtásban 
versenyzik. Édesanyja Bégányiné Lipcsei Mária, gyógypedagógiai asszisztens Nyírbátorban. 
Nyírbogáti kötődést az anyai nagymama Vámos Mária jelenti. Köszönjük, hogy a mi 
településünket választották lakhelyüknek. Ábel óvodás kora óta úszik és számos versenyen 
indult: a Szent István úszóversenyen, az Ibrányi Szabolcs Touron, a nyírbátori Mikulás kupán, a 
nyírbátori Diákolimpia elődöntőjén, az újfehértói Szabolcs Touron, a záhonyi Szabolcs Touron, 
a fehérgyarmati Szabolcs Touron és a Lengyelországban megrendezett úszóbajnokságon 
dobogós helyezéseket ért el. Összesen 21 aranyérem, 9 ezüst- és 5 bronzérem boldog 
tulajdonosa eddig. Az elért eredményei alapján az egy évvel idősebbek között az év úszója lett, 
megvédve ezzel a tavalyi címét. Gratulálunk az elért eredményekhez! 
 

Császár Dóra 5.a osztályos tanítványunk intézményünk egyik büszkesége. Példamutató 
magatartása és kiváló tanulmányi eredménye mellett már több éve kiemelkedő eredményeket ért 
el úszásban is. Szülei Császárné Dibáczi Tünde és Császár László, fáradságot, energiát nem 
kímélve viszik naponta edzésre, hétvégéken versenyekre. Az eredmény nem is maradt el, az 
úszóranglista összesített eredményei alapján a Jövő Bajnokai program keretében az Észak-
Alföldi régió válogatott úszója lett, így bekerült az országos válogatott keretbe. Megkapta a 
2015-2016-os évben megrendezett Szabolcs Tour versenysorozat legeredményesebb „A” 
kategóriás leányúszója címet. Nemzetközi és országos versenyeken több alkalommal állhatott a 
dobogó legfelső fokán. Ezidáig több mint 100 éremmel büszkélkedhet. A Magyar Úszó 
Szövetség által kiadott könyvben, A Jövő Bajnokai című kiadványban, így nyilatkozik 
elképzeléseiről: „Szeretnék bizonyítani magamnak és az edzőmnek. Folyamatosan meg 
szeretném dönteni a saját egyéni csúcsomat és kihozni magamból a lehető legtöbbet. Célom 
kijutni az olimpiára és ott a dobogó legtetejére állni.” Gratulálunk a kimagasló eredményekhez! 
Sok erőt és kitartást kívánunk Dórikának álmai megvalósításához! 
 

Dibáczi Zoltán Dorián – a Vántus István Általános Iskola júniusban elballagott tanulója. 
Szülei ifj. Dibáczi Zoltán és Dibácziné Karnai Beáta vállalkozók. Dorián már több éve kiváló 
sport eredményeket ér el: a Szent István labdarúgó kupán elért I. helyezés, Gólkirályi cím; a 
Diákolimpia teremlabdarúgás – futsal körzeti döntőjén elért I. helyezés; a megyei elődöntőn 
elért III. helyezés; 2012-2013-ban a Bozsik Program kiemelkedő játékosa cím; a 2012-2013-
as év bajnokság Gólkirályi cím; 2013. év Nyírsuli Kft. – labdarugó szakág – az év játékosa 
cím; a Szlovákiában rendezett nemzetközi kupán – legjobb játékosa címet nyerte el. Jelenleg a 
Nyíregyházi Spartacus U-16 utánpótlás csapatában játszik. Tanulmányait szeptembertől a 
Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolában folytatja. 
Gratulálunk a sikerekhez! 
 

Csordás Bianka: A 2015/2016-os tanévben a Vántus István Általános Iskola  
nevelőtestülete Bianka részére javasolta az aranygyűrűt - kitűnő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért. A felajánlást már 11 éve Kóródi János és 

feleségének köszönheti az iskola.  
Bianka édesapja  Csordás Péter, családi 
gazdálkodó, édesanyja Csordás Péterné 
(Vadon Erzsébet) egyéni vállalkozó. A 
nyolc mesébe illő diákéve hamar 
elrepült és el kellett dönteni mi 
szeretne lenni, ha "felnő". 
Kisgyerekkora óta szereti a zenét, így 
nem volt kérdés számára, hogy zenét 
szeretne tanulni. Rengeteg 
hangversenyen részt vett kimagasló 
eredménnyel. Jelentkezett és sikeres 

felvételt nyert a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép 
Iskolába furulya tanszakra. Ebben nagy segítségére voltak felkészítő 
tanárai és Szerencsi Imre református lelkész, aki elindította ezen az 
úton és megmutatta neki milyen értékes kincseket rejt a zene. A zsoltáríró szavait vallja, hogy: "merni kell nagyot álmodni és 
tenni érte, akkor megtermi gyümölcsét és olyan lesz: mint a folyóvíz mellé ültetett fa "(Zsoltárok 1,3 )" Az önkormányzat 
gratulál valamennyi diáknak az elért eredményekhez, büszkék vagyunk rájuk! 
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AZ ISKOLA HÍREI 
 
A Vántus István Általános iskolában 4. éve került 
megrendezésre a Körzeti helyesírási verseny. A díjak 
ünnepélyes átadására a magyar kultúra napján került sor. A 
legszebb eredményt elért tanulók Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő úrtól és Száva Erika igazgató nőtől 
vehették át az értékes jutalmakat.  
„Iskolacsalogató” foglalkozásokon vehettek részt a 
nagycsoportos óvodás gyermekek, összesen 5 alkalommal. 
Ezeken a délutánokon a gyerekek játékos és ötletes 
feladatokat oldottak meg. Énekeket, mondókákat tanultak, s a 
hangok tiszta kiejtésével, valamint az angol és a német nyelv 
szépségeivel ismerkedhettek meg. A záró foglalkozásról a 
tanító nénik által készített ajándékokkal és oklevelekkel 
térhettek haza leendő elsőseink. Az iskolára hangoló 
programsorozatunkat az „Ovisulival” tettük teljesebbé. 
Az első osztályosokkal közösen 25 óvodás gyermek ízlelhette 
meg a tanítási órákon az együttmunkálkodás és az együttes 
tevékenység örömét. Az iskolában töltött órák emlékére apró 
ajándékokat készítettek iskolánk legifjabb növendékei az 
óvodások számára. 
A farsangé, a  jelmezes bemutatóé volt a főszerep március 
elején. A rendezvényünket megtisztelte Dr. Simonné Dr. 

Rizsák Ildikó polgármester asszony is. Az alsó és felső 
tagozatos diákok egyaránt kreatív jelmezekben léptek a 
színpadra. A délután vidám hangulatú diszkóval folytatódott. 
Március 15-én az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékeztünk. Iskolánk énekkara és 7. 
osztályos tanulói a községi rendezvényen is színvonalasan 
szerepeltek.  
A tavasztól kezdődő időszakban számos versenyen vehettek 
részt diákjaink, ahol öregbítették iskolánk hírnevét azzal, 
hogy dobogós helyezéseket értek el. Egész évben folyt a 
levelezős verseny, a Bendegúz Tudásbajnokság. Több gyerek 
sikeresen szerepelt ezen a megmérettetésen. 
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a József 
Attila Szavalóversenyt. A versenyre benevezett tanulók 
színvonalas előadással tisztelegtek a magyar líra előtt.  
A tornacsarnok alapkőletételi ünnepségen a neves 
vendégek között külön tisztelettel köszönthettük Dr. Boros 
Anita helyettes államtitkár asszonyt, aki ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy a kormány célja az esélykiegyenlítés a 
testnevelés és a sport területén is, hogy valamennyi fiatal 
egészséges felnőtté válhasson, a fővárosban és vidéken 
egyaránt. A bogáti gyerekek nagy álma válhat valóra 
hamarosan a tornacsarnok felépítésével.  

Iskolánk a papírgyűjtésben is szorgalmasan részt vett. A 
verseny eredményeként az alsó tagozatban a 4.b lett az 1. 
helyezett, a felső tagozatban pedig az 5.a osztály.  
A sportéletben is dicséretre méltóan teljesítettek 
tanítványaink.   
Nyílt tanítási órákat is tartottunk az 5-6. osztályokban, 
amelyeken a szülők bepillantást nyerhettek az intézményben 
folyó oktató-nevelő munkákba.  
Május végén gyermeknapot szerveztünk. Ez a nap az 
önfeledt, felhőtlen játéké, a kikapcsolódásé és a szórakozásé 
volt.  
Szeretném még kiemelni iskolánk három tehetséges csillagát: 
Bégányi Ábelt és Császár Dórát, akik az úszásban értek el 
kimagasló eredményeket. Dibáczi Zoltán Dorián a futball 
területén ért el kiemelkedő sikereket. A róluk készült portrét a 
9. oldalon ismerhetik meg a kedves olvasók. Büszkék 
vagyunk Rájuk!    
A tanév utolsó hétvégéjén rendezte meg a Vántus István 
Általános Iskola a ballagási ünnepségét.  
Búcsút vett Somlyai Lászlóné és Sütő Katalin osztályfőnökök 
vezetésével a 8. évfolyam 31 végzős diákja az Alma Matertől. 
Az ünnepség fénypontjaként sor került a jutalmak átadására 

azon tanulóknak, akik jó tanulmányi eredményeket értek el, 
vagy sikeresen szerepeltek a versenyeken. Kóródi János úr és 
kedves felesége által felajánlott aranygyűrűt ebben az évben 
Csordás Bianka 8. b. osztály tanuló kapta meg. Kilenc tanulót 
, - Páll Dórát, Fülöp Beátát, Deres Vanesszát, Garai Fannit, 
Dibáczi Doriánt, Szabó Anettet, Császár Lászlót, Goda 
Lászlót és Bujáki Józsefet „A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért 
Alapítvány” részesítette külön jutalomban:. A 
jutalomkönyveket Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
biztosította.   
Programokban, eseményekben, élményekben és 
eredményekben gazdag tanévet zárhattunk az idén. 
2015/2016-os tanévben 61 kitűnő és 11 jeles tanulóval 
büszkélkedhet iskolánk. Büszkék vagyunk tanulóink szép 
versenyeredményeire is!  
Köszönetet mondok Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő úrnak, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszonynak és Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egész évi nagylelkű anyagi 
támogatásért. Megköszönöm a kedves szülők önzetlen 
segítségét, együttműködését és a kollégáim odaadó, lelkes 
munkáját. Kívánok a nyári szünidőre – a gyerekeknek és a 
pedagógusoknak egyaránt – kellemes feltöltődést és jó 
pihenést!                                  Száva Erika intézményvezető 
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                              VISSZATEKINTÉS AZ  ÓVODAI PROGRAMOKBA 
Ebben az évben újult erővel kezdtük meg a munkát 
intézményünkben, s szerveztünk továbbra is jobbnál jobb 
programokat a gyerekeknek. Folytatódott a hetenkénti úszás. 
Évvégére a gyerekek elsajátították az úszás alapjait, s többen 
beiratkoztak a nyári intenzív úszó tanfolyamra is, ahol 
folytatják a megkezdett munkát. 
Nagy gondot fordítottunk továbbra is az egészséges 
életmódra nevelésre, s ezért meghívtuk óvodánkba a 
védőnőt, aki előadást tartott a mindennapi tisztálkodás 
fontosságáról. Folytattuk ezt a programot másnap, ahol 
minden csoport többfajta gyümölcsöt is kóstolgatott. Az 
egészség hetünk méltó lezárásáról a Kölyökidő alapítvány 
zenés, táncos műsora gondoskodott, ahol a mozgás kapott 
vezető szerepet. 
A farsangi mulatságra is nagy izgalommal készültünk, 
melyet a Községháza nagytermében tartottunk meg. 
Mindhárom csoport készült egy - egy közös produkcióval, 
valamint megmutatták jelmezeiket az egyéni felvonulás 
alkalmával. Meglepetésként Lulu bohóc hívta táncba a 
gyerekeket, akik igazán felszabadulva élvezték az előadást.  
A következő időszak a nagycsoportosokról szólt, s 5 héten 
keresztül a Vántus István Általános Iskolába voltunk 
hivatalosak az iskolacsalogatóra. Együtt tevékenykedés 
közben ismerkedhettek meg gyermekeink az iskola 
szokásaival, programjaival. Ebben az évben a 
nagycsoportosaink közül 22 - en kezdhetik meg az első 
osztályt szeptemberben. Gratulálunk és sok sikert kívánunk 
nekik! 
Folytattuk a bérletes színházi előadásokra látogatásainkat 
Nyírbátorba valamint Nyíregyházára.  
Február végén óvodánk két óvodapedagógusa Pappné Vadon 
Valéria és Pál Józsefné -  nyugdíjba vonulásuk előtt -  
megkezdték a  szabadságuk letöltését. Kívánunk nekik 
tartalmas, boldog nyugdíjas éveket! 
Nőnap alkalmából a nagycsoportos fiúkkal megleptük a 
Nyírbogáti Egyesített Szociális Intézmény idős lakóit a 
nőnapi köszöntésünkkel, s egy kis mosolyt csempésztünk a 
mindennapjaikba. 
A Hétszínvirág csoport gyermekei az óvó nénik 
felkészítésével méltó ünnepi műsort adtak a Nagyközségi 
Március 15.-ei ünnepi megemlékezésen. A vendégek 
elismerő tapssal jutalmazták szereplésüket. 
A hónapot végigkísérte a húsvétra, valamint a víz 
világnapjára való készülődés.  Gyűjtőmunkák, vetélkedők, és 
kísérletek megszervezésével ismertettük meg az ovisokat a 
víz fontosságával, természetben betöltött szerepével. 

Megrendeztük a házi mesemondó délelőttünket, ahol 10 
gyerek mutatta meg ügyességét a mesélés terén. Az első két 
helyezett képviselte óvodánkat a Piricsén megrendezett 

Kistérségi mesemondó délelőttön.  Harcsa Zoltán ovisunk 
különdíjazott lett! Gratulálunk neki! 
Áprilisban nyílt- napot tartottunk, ahol a szülők betekintést 
nyerhettek az óvoda életébe és megfigyelhették gyermekük 
tevékenységeit. 
Májusban megtartottuk az egyik legszebb ünnepünket, az 
anyák napját. A hagyományoktól eltérően az édesanyák 
köszöntése, egy meghittebb módon történt. Egy kis sarkot 
rendeztünk be erre az alkalomra, ahol a gyermek 
felköszöntötte az édesanyját. Az anyukák meghatódva 
fogadták gyermekük köszöntését. Anyák napi műsorral lepték 
meg a Katica csoport gyermekei a Nyírbogáti Egyesített 
Szociális Intézmény idős lakóit. Az idősek könnyes szemmel 
tapsolták meg a gyerekeinket, s örömmel nézték végig a kis 
műsort.  
Májusban a Micimackó csoportos gyerekek és óvó nénik 
Nyírbátorba kirándultak, ahol a történelmi sétányt 
megnézték, majd fagylaltoztak egyet. A délelőtt zárásaként a 
fedeles lovardában csodálhatták meg az állatokat. 
Május végén gyermeknapot tartottunk, melyre a leendő 
óvodásainkat is meghívtuk. Többféle programot kínáltunk a 
gyerekeknek: zenés torna, kézműves foglalkozás, ugráló vár, 
rendőrautó- tűzoltó autó bemutató, fagylaltozás. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, nagyon sok élménnyel lettek 
gazdagabbak.  
Május utolsó hétvégéje az évzárókról és a ballagásról szólt. 
Az évzárókon és a ballagón is megmutatták ovisaink, hogy 
milyen sokat fejlődtek és okosodtak az év során. A ballagó 
gyerekek a műsor végén, az édesanyjuk kezét megfogva, az 
udvaron egy színes lufit engedtek a magasba, amely az 
eltöltött vidám éveket szimbolizálta.  
Május 31.-én a búcsúzó gyerekekkel közös kirándulást 
szerveztünk vonattal Debrecenbe, szülői kíséret nélkül. 
Megérkezésünk után, villamosra ültünk és a körúton 
megcsodálhattuk Debrecen nevezetességeit. A sétáló utcán 
fagylaltoztunk, a szökőkútnál hűsöltünk, s végül a 
McDonald’s- ban elfogyasztottunk egy Happy Meal menüt. 

Az óvodai közös kirándulásra a szülőkkel június 9.-én került 
sor, s a debreceni Kerekerdő Élményparkba látogattunk el. 
Ez a park igazán óvodásoknak és kisiskolásoknak van 
kitalálva. Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat, s 
kellemesen elfáradva értünk haza. 
Tartalmas és örömökkel teli tanévet zártunk az óvodában, s 
igyekszünk továbbra is a gyermeknek a nyár folyamán minél 
több élményt, és ismeretet nyújtani! Minden óvodásnak, 
szülőnek kívánok kellemes időtöltést és jó pihenést a nyárra! 
                                                 Nagy Márta    intézményvezető 
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                                                      EGYHÁZI HÍREK 
 

A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Ha kitesszük 
magunk elé Andrej Rubljov Szentháromság ikonképét, 
elkezdjük szemlélni, a következő titkokra döbbenünk rá:  „ 
Az asztalnál hárman ülnek, három angyal alakjában 
megnyilatkozott, feltárulkozott az Isten:  Atya,  Fiú,  
Szentlélek. Ezek a személyek egy akarat, egy szeretet, egy 
lényeg és egy Lélek itat át, másképpen Isten az ölelkező 
szeretet. De van még egy hely az asztalnál, ez a hely a tiéd! 
Téged vár ide az Isten, Téged,  akit élettel ajándékozott meg 
az Atya, Téged, akit megváltott bűneidtől a Fiú,  Téged, akit 
elvezet az igazságra a Szentlélek. Lépj be az ünnepbe, lépj be 
az egyetlen szeretet ünnepébe és átölel téged az Isten.” 
Ezekkel a gondolatokkal készültek a gyermekeink az 
elsőáldozásra.  Amikor eljött a nap, 2016.06.05. vasárnap 

délelőtt,  három gyermek – Koda Márta Vanda, Koleszár 
Fruzsina és Lukács Péter -  izgatottan ált a templom előtt, 
felöltözve  ünneplő fényes ruhába, hogy méltóképpen 
találkozzon  az Eucharisztiában, Oltáriszentségben Jézussal, 
az Ő valóságos testében és vérében a kenyér és bor színe alatt. 
Jézus szavai mindig a fülükben csengjen: „Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet annak Örök élete van, és Én 
feltámasztom Őt az utolsó napon!”  Találkoztak és szívükbe 
fogadták a Mindenhatót! Megígérték és megfogadták , hogy 
hűek lesznek hozzá, nem szakadnak el tőle soha,  a rossz és 
ördög ellen hősiesen küzdenek, s az Úr oltáránál sokszor 
találkoznak vele! Reméljük így is lesz majd!  A szentmise 
után fényképeket készítettünk s a templomkertben megterített 
asztal mellett  hálát adtunk e csodálatos nap ajándékaiért.  
Istenünk bőséges áldása kísérje gyermekeink további életét! 
Május 21-én szombaton kerékpár-zarándoklatra indultunk 
Máriapócsra.  A legfiatalabbat csupán négy hónapos 
csöppséget autóval hozták, de velünk volt, jött köszönteni a 
csodatévő Istenszülő Máriát. Hittanos gyerekek szüleikkel, 
családok, fiatalabbak és középkorúak összesen 40 főt 
számláltunk. Amikor beértünk a Kegytemplom kertjében 
észrevettünk néhány szép lovat és díszbe öltözött lovasát, 
hiszen ezen a napon volt a Lovasok-zarándoklatai is. A 
gyerekeknek nagy élmény volt ennyi szép lovat látni, akiket 
megáldottak és megszenteltek. Haza indulás előtt kint a Pápa 
téren felmentünk a csoda-toronyba. Gyönyörű volt a kilátás, 
gyerekek mosolygós arccal jöttek le és újságolták, hogy onnét 
másképp látni a világot. Igazuk van, az ember azért tesz meg 
sok lépcsőfokot, hogy felülről láthassa a földet. A keresztény 
ember, azért megy fel a templomba, hogy más szemmel és 
más szívvel nézze, szemlélje ezt a világot!!  Kicsit elfáradva, 
de lélekben felüdülve nagy élménnyel a szívünkben jöttünk 

haza. Megfogadtuk, hogy hamarosan újra nyeregbe 
pattanunk!                                       Terdik Mihály parochus 
 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ  HÍREI:  
Napóleon emlékirataiban élete legszebb napjaként 
elsőáldozását jelölte meg. Előírásaink szerint 3 évi hittanra és 
templomba járásnak és a keresztény élet tanulásának kell 
megelőznie ezt a fontos eseményt. Idén heten lettek először 
Jézus vendégei a szentáldozásnak. A hetenkénti előkészületet 
a templomban és a közösségi házban tartottuk. Pünkösd volt a 
szép ünnep napja. Örömmel találkoztam a családokkal 
otthonaikban, mielőtt sor került volna az első gyónásra és 
áldozásra. Pető Vivien, Tóth Dóra, Béres Bálint, Madai 
Gergő, Mocsár Máté, Pető Sándor és Tóth András egyesültek 

Krisztussal a kenyér/ostya és a bor színében. Az elsőáldozási 
igéretek betartása nem megy szülői, nagyszülői, keresztszülői 
segítség nélkül. Egy év múlva bérmálás is lesz és az alsó 
korhatár a 7. osztály. A hit és erkölcstant nem helyettesíti az 
erkölcstan, amely világnézetileg semleges és nem kötődik 
felekezetekhez, bár egyetemes értékeket mélyítenek el. 
Sokszor, ahogy Csókay András idegsebész irta legújabb 
könyvében: "az emberi élet célja: megélni a damaszkuszi 
utat."Jung."Sajnos, sokan megjárják a tékozló utat. Nehéz 
otthon maradni." CS.A. Ez a hét vajon otthon marad az atyai 
házban? Ha nem, rálép majd a damaszkuszi útra, a 
megvilágosodás után a tisztulás útjára? Az év végén 
különösen a ballagókat ajánlottuk  Mária oltalmába és a 
család büszke volt az elért eredményekre. Az Úr vigyázzon 
rájuk. A hit nem betü szerint élet, hanem Lélek szerint való 
élet. A bennünk élő Jézust fel kellene fedezni az ifjúságnak és 
a felnőtteknek is. Ifjúsági találkozó lesz Krakkóban a Pápával. 
A 2002-es torontói találkozón mondta szent II.János Pál: "Ne 
hagyjátok, hogy a bírtoklás és élvezet kultúrája elaltassa 
lelkiismereteteket! Legyetek éber őrszemek!" Csillogó szemü 
elsőáldozóink!" "El ne vesszen bűn miatt a tiszta csillogás! Jó 
szülők, ha nem vigyáztok ránk, vigyáz-e más?" A tartalmas és 
Istennel teljes nyár után következzen a folytatás a 
hittanórákon és a templomban.         Horváth János rk.lelkész 
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A REFORMÁTSU ÉS BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI 
 

A  református templom tornyában lakó harangokról: "Hívom az 
élőket, elsiratom a megholtakat, megtöröm a villámok 
erejét." Köztudott, hogy református templomunk tornyában 
két harang van. Hangjukat sokszor hallhatjuk, akik a közelben 
laknak azok mindig, de kedvező feltételek mellett kilométeres 
távolságba is elhallatszik a hangjuk. Mit tudunk róluk? 
Milyen érdekességeik vannak harangjainknak?  Először is azt 
kell tudnunk, hogy a templom harangja felszentelt eszköz, 
amely az Isten szolgálatában áll. Megszólalásuk hozzá 
tartozik az istentisztelethez. Ne úgy gondoljunk a harangra, 
mint közönséges tárgyra. Hangjuk ne csak a fülünkig jusson 
el, hanem a lelkünkig is.  A harang szava azt mondja: „Midőn 
hallod zengésemet, jer és imádd Istenedet!" A harang szava 
bennünket, az élőket szólít az Isten tiszteletére. A harang 
ugyanakkor a holtakat is elsiratja. Temetés alkalmával 
megszólalnak a harangok. Hírt adnak az elhunytról, hogy 
eltávozott egy élet ebből a földi világból. A temetőbe is 
kihallatszó harangzúgás alatt visszük ki szerettünk földi 
maradványait a sírhoz. A harangot vigasztaló szóként is 
halljuk, amely az örök élet reményét önti s a szívünkbe, 
hogy feltámadott az Úr bizonnyal.  
Ha pedig veszély idején szólalna meg, mert valamilyen nagy 
baj történt a faluban, ami emberi életeket veszélyeztet, akkor 
a harang szava jelentené a mi imádságunkat is. Azt, hogy 
Isten jöjjön a bajba jutottak segítségére, és adjon 
mindnyájunknak erőt, hogy mi is segíthessünk.  Mi az, amit 
református templomunk harangjairól tudhatunk? A 
Nyírbogáti Református Templom tornyában két harang 
lakik. A nagyobbik harang átmérője egy méter. Jól olvasható 
írás található rajta német nyelven: „Gott beschütze Ungarn”, 
ami azt jelenti: Isten óvja a magyart. Elkészítésének 
dátumáról nincs feltárt adatunk. Következtetés alapján a 
legkorábbi dátum az 1864-es esztendő lehet. A kisebbik 
harang, amely 82 centiméter átmérőjű, a következő feliratot 
olvashatjuk: „Isten áldd meg a magyart. Baksay István 
1864.” A felirat tehát Kölcsey himnuszának első sorával 
kezdődik, egy névvel folytatódik, valamint felszentelésének 
idejével fejeződik be. Külön érdekessége, és egyben 
páratlansága a nyírbogáti templom harangjainak, hogy 
nem bronzból vannak öntve, mint a legtöbb, hanem 
acélból. Hangjuk ezzel együtt nagyon szép. Nem tudták ezt 
azok az emberek (katonák), akik az I. világháború idején el 
akarták vinni a két harangot, hogy fegyverek gyártására 
használják fel. Már ledobták őket a toronyból, amikor 
rájöttek, hogy alkalmatlan a háborús célokra. A harangok így 
megmenekültek a beolvasztástól. Maradhattak helyükön mind 
a mai napig. Gondoljuk csak el, hogy azóta hányszor szólaltak 
meg. 1864 óta fáradhatatlanul szolgálják az Isten dicsőségét 
és a mi javunkat. Hány történet kapcsolódik a harangokhoz 
csak azok közül is, amit az elmúlt években átéltünk. Van 
olyan testvérünk, aki ha meghallja a harang szavát 
elérzékenyül, könny szökik a szemébe, mert nagyon szeretne 
ugyan az Isten házába elmenni, de már nem tud megromlott 
egészségi állapota miatt. Ó, hányan lehetnek még ugyanígy 
ezzel? Ismertem olyan testvérünket is, aki siketnémán 
rendszeresen járt a templomba. És amikor már ehhez sem volt 
elég ereje, a ház falához tapasztotta siket fülét, és azt mondta, 
ő a falon keresztül is hallja a harangszót. Élete utolsó 
szakaszában az Idősek Otthonának lakója volt, és én 
búcsúztattam e földi életből. Az, aki siket fülével a falból is 
kihallotta a harangszót, egész életemben példa marad előttem. 
Legyünk tisztelettel hát a harangok szava iránt Testvéreim, 

értsük meg az üzenetét, mert hozzánk szólnak!          
Szerencsi Imre lelkész 
 

A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI:  
Túrmezei Erzsébet: Add össze! 

Félve megyek az iskola felé, Félve a Mester hű szeme elé. 
Szabódva nyújtom át a füzetet, A sok kusza, egymás alá vetett 

Tétova számot: „Valaki beteg… Szenved, gyötrődik, akit 
szeretek… Ellenség tör reám. S magam vagyok, Önmagamnak 
ellensége – legnagyobb.” A Mester nézi… hosszan, komolyan. 

„Bizony, a feladatban hiba van! Sorakozik a sok sötét adat, 
S nem adtad hozzá a hatalmamat!” 

Pirulva nézem. Ó, mennyire más, Ahogy Ő vezet, az összeadás. 
Olyan megnyugtató a vége is, Oly bíztató az eredménye is! 

Hozzáadva hatalmát, erejét, Szeretetét, mely melengetve véd, 
Mindenhez, ami nyomja a szívem. Az eredmény:  

„Hiszek, Uram! Igen!” 
 A Baptista Gyülekezet örömmel és Isten iránti hálával ad 
hírt arról, hogy megújult Imaházunk külseje. Évtizedes 
vágyunk teljesült ezzel, amiért köszönettel tartozunk az Úr 
után Önkormányzatunk Képviselő-testületének, akik részt 
vállaltak a költségekből támogatásukkal. Tudjuk és érezzük 
annak a felelősségét, hogy lelki életünk megújulásának 
legalább ennyire látszani kell. 2016. évben is Gyülekezetünk 
volt a helyszíne a januárban megtartott ökumenikus alkalmak 
egyikének. Jó volt érezni az együvé tartozást az ige 
asztalánál!  
Februárban - más felekezethez tartozó hittestvéreinkkel együtt 
- a nyírbátori Kulturális Központban néztük meg az első 
magyar keresztény filmet, aminek a címe: Az új esély! 
Meghatottan ajánlom minden érdeklődő figyelmébe, mert a 
történet valóságosan elmondja, hogyan változtatja meg Isten 

ma is egy ember életét, gondolkodását. Nem kötelező 
elkárhozni, Isten ma is örül a megtérő bűnösnek!  
A Baptista közösségben tavasszal tartjuk a TELEK 
alkalmakat. Ilyenkor Erdélyből érkeznek hozzánk igehirdető 
testvérek, a mi lelkipásztoraink pedig ősszel viszonozzák ezen 
alkalmakat. Idén Érszőlősről jött közénk Hiri János testvér, 
aki tolmácsolta az Úr üzenetét. Legyen a dicsőség ezért is az 
Úré! Örülünk a „barátkozóknak”, akik húsvét ünnepén, vagy 
pünkösd napján is velünk együtt hallgatták az ige üzenetét. 
Hisszük, hogy nem hiábavalóan tették, mert a „hit hallásból 
van, a hallás pedig Isten igéje által!” A gyülekezet tervez a 
jövőt illetően, Isten pedig végezni fog hatalmánál fogva. 
Terveink között szerepel az Imaházunk hátsó részénél mosdó 
épület kialakítása. De reménységünk van megtérő lelkek 
bemerítésére is. Kívánom, hogy minden kedves olvasó érezze 
és lássa meg, hogy jó az Úr! 
                                             Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető 
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Dibáczi Csaba Tas 1.o Donka Martin 1.o Koleszár Katinka 

1.o 
Sáfár Ádám 1.o Szabó Anett 1.o Szakály Krisztián 1.o 

  

  

 
Tóth Barbara Berta 1.o Veres Regina 1.o   Bégányi Ábel 2.o Dudás Alexandra 2.o 

  

  

 
Duli Szabolcs 2.o Lipcsei Zsóka 2.o   Lukács Viktória 2.o Mikó Tamara 2.o 

  

  

 
Rab Réka 2.o Szabó Laura 2.o   Szilvás Mercédesz 2.o Szőke Anna 2.o 

  

  

 
Türk Zita 2.o Tóth Levente 2.o   Uri Izabella Dóra 2.o Csordás Csenge 3.a 

  

  

 
Káscsák Péter 3.a Petrucz Antónia 3.a   Sütő Márk 3.a Mocsár Máté 3.a 

     
Goda Bálint 3.b Madai Adrienn 3.b Szőke Eszter 3.b Kósik Liliána 4.a Mikó Dániel 4.a Pásztor Bence 4.a 

                          Csupa ötös diákok  - 14. oldal                                   2016. július      
 

 

 

Iskolánk 235 tanulójából  

61 DIÁK KITŰNŐ 

és  

11 DIÁK JELES  

tanulmányi eredményt  

ért el!  

 

Ők azok, akik  az egész év 

folyamán kitartóan, 

szorgalmasan tanultak. 

Jutalmul önkormányzatunk 

bemutatja ezeket a diákokat 

a család, s településünk 

büszkeségére. 

Gratulálunk valamennyi  

kitűnő és jeles tanulónak  

az elért eredményekhez! 

További szép sikereket 

kívánunk iskolánk 

valamennyi diákjának! 



    
Petrohán Zoltán 4.a Szántó Anita 4.a Szkiba Mihály 4.a Tóth Marcell 4.a Bécsi Bianka Regina 

4.b 
Bíró Lili 4.b 

    
Dibáczi Eszter 4.b Kusnyér Zsófia 4.b Lőrincz Enikő 4.b Papp Esztella 4.b Türk Károly 4.b Czine Dominik 5.a 

     
Császár Dóra 5.a Dibáczi Liliána 5.a Jakab Zoltán 5.a Madácsi Roland 5.a Tácej Ákos 5.a Szilvás Alexandra 6.a 

   
Bákonyi Evelin 6.b Baráth Petra 6.b Kardos Anna Sára 

6.b 
Molnár Dorina Fanni 

6.b 
Jánszki Vivien 

Csenge 7.o 
Uri Viktória Krisztina 

7.o 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Csordás Bianka 8.b Deres Vanessza8.b Fülöp Beáta 8.b Garai Fanni 8.b Páll Dóra 8.b 

  

 

   

 

 

 

 

 
 Fülöp Anaisz 1.o Jáncki Vivien 1.o Béres Bálint 3.b Goda Norbert József 

4.a 
Szabó Krisztián Gergő 4.a 

     
Szente Emese 4.b Szilvás Dzsenifer 4.b Garai Dóra 5.a     Koda Vanda 5.a Koleszár Fruzsina 5.a Fülöp Hajnalka 6.a 

      2016. július                           Csupa ötös és Jeles diákok – 15. oldal     

 

ŐK A JELES 

DIÁKOK! 
 

Gratulálunk az 

eredményükhöz, 

kívánjuk, hogy 

jövőre fényképük 

a csupa ötösök 

között 

szerepeljenek! 
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ÁLMAINK MEGVALÓSULNAK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS KORMÁNYÁNAK JÓVOLTÁBÓL 
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