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Felelős Kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester  Szerkesztő: Gulyás Jánosné  

Adventi gyertyagyújtás: Az idén önkormányzatunk a betlehemi jászol előtt a 
történelmi egyházakkal közösen gyújtottuk meg a négy adventi gyertyát, a hit a 
remény a szeretetet és az öröm jegyében. Az I. adventi gyertyagyújtást 
megtisztelte Szocska Ábel atya, a nyíregyházi görög katolikus egyházmegye 
apostoli kormányzója is. 

A településünkön megépült körforgalomnál vágták át a szalagot a 
      471-es főútvonal térségbeli fejlesztéseivel kapcsolatos 
        beruházások ünnepélyes átadásán.  

A Nemzeti Összetartozás kormányának és az Európai Unió támogatásának köszönhetően 4,3 milliárd forintból megvalósult a 
471-es számú út nyírségi szakaszának fejlesztése, melynek keretében 23 kilométer úttest újult meg, két körforgalom épült 
Nyírbátorban, egy településünkön, és 27 kilométer kerékpárút Nyíradony és Nyírmeggyes között. Az ünnepélyes átadáson a 
szalagot átvágta dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Dr. 
Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője,  dr. Nemes - Nagy Tibor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
Bence Antal a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. vezérigazgatója, Kozma Péter a Sz. – Sz. - B. Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja, az érintett települések polgármesterei és Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és  
Boldog Új Évet kíván  

a Képviselő-testület nevében: 
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 

polgármester és 

Bereznyákné dr. Bényei Bernadett 
jegyző 



 

A 471-es főútvonal térségbeli fejlesztésével kapcsolatos beruházások ünnepélyes átadása 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kelet-Magyarország napilap  címlapján 

2016. november 19-én az alábbi cikk jelent meg az ünnepélyes átadásról.  
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Az ünnepélyes átadást megtisztelte dr. 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
Miniszter, Tasó László 
közlekedéspolitikáért  felelős 
államtitkár, dr. Nemes – Nagy Tibor a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója, Kozma Péter a Sz-
Sz.-B. Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja és dr.  Simon 
Miklós térségünk országgyűlési 
képviselője, a környező településekről 
megjelent polgármesterek,  jegyzők, a 
kivitelező cégek képviselői. 
Polgármester asszony beszédében 
hangsúlyozta, hogy:  „Nyírbogát és a 
térség lakosságának több évtizedes 
álma valósult meg a Debrecent – 
Mátészalkával összekötő 471 főút 
felújításával. A 471 sz főút felújítása 
majdnem két évtizedet váratott magára. 
Ez az út azért kapta a halálút nevet, 
mert minden második km-es szakaszon 
halálos baleset történt.  A projekt 
keretében Nyírbogát belterületén - 
közlekedés szempontjából a 
legveszélyesebb csomópontban - 
megépült a körforgalom, új 
aszfaltborítást kapott az úttest, rendbe 
tették a útpadkát és a vízelvezetést. 
Külterületén megszélesítették és 
megerősítették az úttestet, egyszóval 
biztonságosabbá vált a közlekedésünk. 
A megépült kerékpárutak nemcsak a 
közlekedők biztonságát növelték, 
hanem hozzá járultak az egészség 
megőrzéséhez is, hiszen a mozgás 
örömét megtapasztalók belakták a 
kerékpár utakat. Remélem, a mai napon 
átadott beruházások sok örömöt 
jelentenek majd a mai és a jövőbeni 
nemzedéknek egyaránt. Legyünk 
büszkék rá, becsüljük meg, és 
használjuk rendeltetésének 
megfelelően! Gyalogosként, 
kerékpárosként és autósként is 
egyaránt!” 



 

ADÓCSÖKKENTÉS A BÉREMELÉSÉRT 
 

Jelentős minimálbéremelés 2017-től: Rendszerváltás óta 

nem volt ilyen mértékű béremelés! 

A munkanélküliségi ráta csökkenésében is mérhető a 
munkavállalók pártján álló kormány gazdaságpolitikája, 
hangsúlyozta Dr. Simon Miklós, térségünk országgyűlési 
képviselője. 2017-től a minimálbér 15 százalékkal, a garantált 
bérminimum 25 százalékkal nő jövőre, a munkáltatói 
járulékok 5 százalékponttal csökkennek. 2018-ban a 
minimálbér újabb 8, a bérminimum 12 százalékkal nő és 
további 2 százalékponttal csökkennek a járulékok. Tehát a 
jelenlegi bruttó 110 ezer forintról januártól 127 500 forintra 
emelkedik a minimálbér, 2018-ra pedig 137 862 forintra nő. 
Ez nettóban a mostani 73 815 forint helyett jövőre 84 887, 
utána pedig 91 679 forintot jelent. A bérminimum, vagyis a 
szakképzett minimálbér jelenleg bruttó 129 ezer forint, ami 
jövőre 161 250 forint lesz, egy évre rá pedig 180 600 forint. 
Nettóban ez a jelenlegi 85 785 forintról jövőre 107 231 
forintra emelkedik, majd 2018-ban 120 099 forint lesz. – 
tájékoztatja a kedves olvasókat képviselő úr.  Vitathatatlan, 
hogy a munkabérek összege térségünkben lemarad a fővárosi 
bérszínvonaltól, viszont a rendszerváltás óta nem volt ilyen 
mértékű béremelés, így képviselő úr reményét fejezte ki, hogy 
a mostani 15 százalékos emelés tompítani fogja a fővárosi 
bérszínvonalhoz viszonyított 20-30 százalékos elmaradást a 
térségben. A tendencia folytatódik, ugyanis 2018-tól további 
8 százalékos, a szakmunkásoknál pedig 12 százalékos 
minimálbér-növekedés várható. „Mi megbecsüljük a munkát, 
ellentétben a szocialistákkal, akik – inkább csak a segélyezést 
ösztönözve  8 év alatt mindössze 23 ezer forinttal emelték a 
minimálbért. Emellett a vállalkozások terheit 

adócsökkentéssel ellentételezzük, a vállalati nyereségadó 9 
százalékra csökken, a kisvállalkozói adókedvezmény 
megduplázódik, a szociális hozzájárulási adó jövőre 5, 2018-
ban pedig 2 százalékponttal csökken. 
 A Nemzeti Összetartozás kormánya az elmúlt években azért 
dolgozott, hogy segély helyett munkából éljenek meg az 
emberek, s mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson is.  
Reméljük, hogy a szépen alakuló gazdasági növekedés a 
jövőben is plusz lehetőségeket teremt. A minimálbér, illetve a 
bérminimum megemelésének hatására minden szinten tovább 
nőhetnek a fizetések, hisz ekkor tudjuk megtartani a jó 
képességű, a megfelelő szakmával, tudással, motiváltsággal 
rendelkező szakembereket. A Kormány és a Fidesz-KDNP 
parlamenti frakciója elkötelezett az erős és gyarapodó 
Magyarország megteremtése mellett, a magyar emberek és 
családok boldogulását valódi, kézzelfogható módon segíti elő.  
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TAO pályázat támogatása:  
 

A Bogát 2000 Torna Club 2016/2017 évi TAO látvány 
és csapatsport támogatás pályázaton több mint  45 
millió Ft. támogatást kapott, ezen belül tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 1,572 millió Ft-ot, ingatlan tárgyi 
eszköz beruházás felújításra több mint 39 millió Ft-ot, 
utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására több mint 
4 millió  Ft-ot. A Nemzeti Összetartozás Kormányának 
fontos célja, hogy a nemzet sport teljesítménye, 
elsődlegesen a jelenleg is népszerű csapatsportágakban, 
mérhetővé váljék. A TAO törvény 2015-től lehetőséget 
biztosít, hogy az esedékes adóelőleg-fizetési 
kötelezettséget megelőző hónap utolsó napjáig 
rendelkezzen az adózó a társasági adóelőleg-
kötelezettsége 50 %-nak, kedvezményezett célra történő 
felajánlásáról. Ugyanakkor megmaradt a lehetősége 
annak, hogy a teljes adóévre esedékes adókötelezettség 
80%-nak összegéig felajánlást tegyen, és rendelkezzen, 
a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló 
bevallásában. Ezek alapján megkerestük a helyi és 
környékbeli vállalkozókat a támogatás feltöltésének 
eredményessége és annak megvalósítása érdekében. 
Tisztelettel kérünk minden sportszerető, társasági 
adóval rendelkező vállalkozót a Társasági Adója terhére 
adható kvótánk feltöltéséhez támogatást nyújtani 
szíveskedjenek! 
 

Zajlik az élet az ifjúsági házban:  
Az Ifjúsági ház nyári „élete” után ősszel újra indítottuk a 
rendszeres heti programjainkat. Hétfőnként kézműves 
tevékenységek keretében ügyesednek a hozzánk járó 
gyerekek. Megismerkednek új manuális technikákkal, s 
igyekszünk minél változatosabb tevékenységeket 
biztosítani számukra, hogy az érdeklődésüket 
folyamatosan fent tudjuk tartani. Kedden Lamos Jánosné, 
Pötyi óvó néni várja a színjátszó szakkörre járó gyerekeket, 
ahol jobbnál - jobb jeleneteket tanulnak meg és adnak elő, 
az óvodás és iskolás gyerekek örömére. Szerdán a néptáncé 
a főszerep. Az óvodások megismerkednek a 
hagyományainkkal, a népdalainkkal, táncos 
gyermekjátékokkal. Csütörtökön kitárjuk ajtóinkat a Baba- 
Mama klubba járó édesanyák és gyermekeik előtt. 
Igyekszünk ebben az évben is meghívni szakembert a 
délutánjainkra, akik a gyermeknevelésben nyújtanak 
segítséget a szülőknek. 
Pénteken a hét levezetéseként játékdélutánra invitáljuk a 
gyerekeket, ahol ping-pongozhatnak, csocsózhatnak, 
valamint különböző társasjátékokat játszhatnak.  
Ebben az évben is igyekszünk minél változatosabb 
programokkal várni az idelátogató gyerekeket, ezért a heti 
rendszeres programjainkat kiegészítettük még 
kerékpártúrával, valamint ha sikerül beindítjuk az 
aerobikot és a zumbát az érdeklődők számára. 
Programjaink megszervezésénél mindig szem előtt tartjuk 
a gyermekek érdeklődését, valamint azokat az igényeket, 
amelyeket a település lakói közvetítenek felénk. 



 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: 
 

Kedves Keresztény Testvéreim! 
Az Advent a Karácsonyra való készület ideje.  A keresztény 
ember különösen  lelkileg készül az ünnepre.  Sokan 
készítenek egy ajtó díszt, egy szép adventi koszorút és 
napról-napra, hétről-hétre gyújtanak egy gyertyát és 
mondanak egy fohászt. Milyen sokan a vásárlási láz 
forgatagában élnek, azt gondolják minél nagyobb az ajándék 
annál értékesebb. Az ajándék értéke nem a nagyságától 
függ, hanem attól, milyen szívvel készítjük. Egy 
édesanyának az a legkedvesebb meglepetés , ha a gyermeke 
rajzol egy képet, azt kiszínezi és ráírja mennyire szeretlek. 
A saját kezünkkel készített tárgy, az mindig értékesebb és  
személyesebb, mint a vásárolt ajándék.  A hittanos 
gyermekekkel készültünk és megfogalmaztunk néhány 
fohászt, amit megosztunk minden olvasóval.   
Karácsonyi Ima: Hálát adunk Néked Mennyei Atyánk, 
hogy elküldted Fiadat Jézus Krisztust, aki Betlehemben 
embernek született. Köszönjük Jézus, hogy emberré lettél, 
megváltottál minket. Általad összeköttetésbe lépett az ég és 
a föld,  az ember az Istennel. Köszönjük Jézus, hogy 
születéseddel öröm és fény derült erre a világra. Köszönjük 
Jézus, hogy földi születésnapodon egybegyűjtöd a 
családokat, Istennek gyermekeit és az egész keresztény 
népedet.  Kérünk Téged Jézus, légy a mi vendégünk, 
foglalj helyet nálunk és legyél a mi szívünk királya .  
Könyörgünk hozzád Jézus, hogy segítsd meg a 
szenvedőket, betegeket, éhezőket,  hajléktalanokat. 
Küldj  Urunk,  jószívű és adakozó  keresztényt , minden 
elesett és rászoruló ember mellé.  Jézus az Istennek szent 
fia, áld meg ünnepünket. Áld meg életünket és 
családunkat, hogy szeretet és béke legyen szívünkben és 
ezen a szent Karácsony ünnepen. Ámen.  
Ezekkel a gondolatokkal  kívánok minden keresztény 
testvéremnek: Jézus áldásával békés, örömteli 
Karácsonyt és Isten kegyelmével és áldásával 
eredményes és boldog új esztendőt!!  
                            Szeretettel: Terdik Mihály parochus  

A Községháza előtti adventi koszorú I. gyertyáját közösen 
gyújtottuk meg Szocska A. Ábel atyával, a nyíregyházi 
görög katolikus egyházmegye apostoli kormányzójával, 
aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy úgy 
készüljünk az ünnepre, hogy a lelkünk utolérjen 
bennünket. 
 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: 
Örömről szól Jézus, a Megváltó születésének ünnepe. 
Kilenc hónappal korábban Gábor angyal örvendezésre 
szólította fel a názáreti Máriát. Júdea pusztájában a születést 
követően az Úr angyala ugyanezen szóval beszélt a 
pásztoroknak a nagy örömről. Bár a karácsony nekünk 
öröm, Jézus számára azonban szenvedésének kezdete volt. 
Micsoda szegénység, egyszerűség vette körül. 
Később,tudatosan is ezt az utat járta, amin a föld lakóinak 
nagyobbik része él ma is. Nem véletlenül rendelte Ferenc 
pápa Krisztus Király vasárnapja elé a Szegények 
emlékezetét. Jövőre már így lesz. Szent Ferenc azon az 
1223-as greccioi szentestén, mint felszentelt diakonus, ahol 
megjelenítette Betlehem eseményeit, nem másról, mint Isten 
alázatáról tanított. A fagyos éjszakán, sivárságban, Ő értünk 
született meg. Akarja,hogy higgyünk irántunk érzett 
szeretetében. Megtanít a világ megvetésére. Születésétől 
fogva egészen átadta magát nekünk. 
Láthatták,érinthették,hallgathatták és mi szolgálhatjuk, 
vigasztalhatjuk, szerethetjük egymást, ahogy Ő szerette a 
kiválasztott tizenkettőt, kik az alkalmatlanságukat eléggé 
megmutatták. De nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené. Az ő elinduló, majd egy 
emberöltővel később rogyadozó lábainak nyomában járva 
nekünk már nem szabad magunkra gondolnunk, nekünk 
Istenre kell gondolnunk, Isten dolga, hogy ránk gondoljon. 
Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk,de el nem 
veszünk. Így vetjük magunkat a ráhagyatkozás krisztusi  
tettével az Eukarisztia misztériumába, mely Betlehemet is 
magában foglalja. Mily kitüntetés, hogy az idők végezetéig  
szolgálhatjuk Őt, aki itt él közel hozzánk a 
tabernákulumban. A mi Istenünk szelíden és mosollyal 
felénk tárta kicsiny, szelíd gyermekként karját,de ez a 
mozdulata és üzenete most is megszólít: Jöjjetek hozzám! 
Jöjjetek! Imádjuk az Urat! 
Erőt adó Ünnepeket kívánok szeretettel: Horváth János  

REFORMÁTUS EGYHÁZ:  
Református Egyház: Kedves Testvéreim! Karácsony ünnepe 
alkalmából szeretettel köszöntelek benneteket áldást kívánva 
mindnyájatoknak! Nem fényképet szeretnék közölni most a 
református egyházról, hanem a bennem lévő gondolatokat 
szeretném megosztani veletek. Szeretném leírni, ami a 
szívemben van most 2016. karácsonyára készülve. Nagyon 
vágyom arra, hogy békességben készülhessek az ünnepre.  
Békességre vágyom, amelyről tudjuk törékeny. Vágyom a 
nyugalomra. Arra a nyugalomra, amelyben megtelik szívünk 
szeretettel, amelyben kisimulnak a ráncok a homlokunkon.  
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EGYHÁZI HÍREK     
Vágyom a szívből jövő igazi melegségre, az igaz szavakra, az 
egyenes és őszinte tekintetekre. Vágyom arra, hogy igazán 
oda tudjak figyelni az emberekre, és vágyom arra, hogy 
együtt lehessek a szeretteimmel, együtt a családommal és a 
gyülekezettel. Vágyom mennyei Atyám szavára, az ő Igéjére, 
arra, hogy lélekben vele lehessek. Tudjátok mi a különbség az 
első karácsony és a mai karácsony ünnepelése között? Az, 
hogy 2000 évvel ezelőtt a betlehemi istálló nem volt 
kivilágítva, nem volt feldíszítve, az arra járó emberek kívülről 
nem is sejthették, hogy milyen csoda van ott bent születőben. 
Azonban dísztelensége ellenére mégis olyan fényesség áradt a 
betlehemi istálló belsejéből, ami megmelegítette a pásztorok 
szívét, ami belül tudott hatni az ember lelkében. Ma 
feldíszítjük városainkat, feldíszítjük házainkat, a hideg fények 
azonban csak külső díszek.  Nem melegítik át a szívünket. 
Csak egy valami képes átmelegíteni ma is az ember szívét, a 
te szívedet és az én szívemet: az Isten szeretete.  Én hiszem, 
hogy Isten szeretetében hordoz mindnyájunkat! Hiszem, hogy 
az Isten szeret bennünket, nem hagyott magunkra, velünk 
van. Engem, mint embert ez melegít át: Isten szeretete testet 
öltött karácsonykor Jézus Krisztusban. Legyen ez közös 
imádságunk: „Kereslek Uram, engem te is keress! Szeretlek, 

tudod, ó hát te is szeress! Kívánom Testvéreimnek, hogy 
életünkben ez a mostani karácsony is legyen lélekemelő, 
szívet megmelegítő ünnepünk!  
                        Szeretettel: Szerencsi Imre református lelkész 

BAPTISTA EGYHÁZ:  
A szeretet ünnepére készülve az alábbi igeverssel kívánok 
mindenkinek áldott karácsonyt:  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” (Jn. 3:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igazi szeretet ezt jelenti, karácsony ezért van! Isten nagyon 
jól látta, hogy az embert megfertőzte a bűn, amikor ősszüleinket 

a sátán becsapta és engedetlenségre ösztönözte. Isten 
szentségéből adódóan meg kell, hogy büntesse a bűnt, már pedig 
a bűn zsoldja a halál – ez a büntetés. Ki vétkezett? Az ember. 
Kinek kellene meghalnia emiatt? Az embernek. És akkor Isten 
úgy gondolta, mert szerette az embert (és szereti), hogy az 
egyetlent, a tökéletest, a bűn nélkülit elküldi ebbe a világba, 
hogy az ember helyett meghaljon. Az ember helyett szenvedjen.  
Így mutatta meg Krisztusban az emberszeretetét Isten. Miután 
Jézus elvégezte, befejezte az ember megmentéséért a 
váltságmunkát, Isten feltámasztotta a halálból. Megváltónk 
elment helyet készíteni az övéinek a mennybe, de megígérte, 
hogy újra eljön erre a földre megítélni a világot. Aki elfogadta az 
ő helyettesítő áldozatát, az örök boldogságra jut Vele, aki 
elutasította, az a kárhozatra kerül. Adventben élni – Istenre 
várakozni  - mindezek ismeretében és tudatában kell. Igen, 
hálával emlékezünk meg arról, hogy az isteni küldött, Jézus 
Krisztus szegényes körülmények között, istállóban megszületett 
akkor Betlehemben. De minden évben megszületik? – kérdezte 
egy gyermek az édesanyjától, mert emlékezett rá, hogy tavaly is 
így ünnepelték a születését. Ugye mi sem gondoljuk komolyan? 
Minden évben kisgyermekként látjuk? Valóban, több, mint 2000 
évvel ezelőtt megszületett, de az örömhírnek van folytatása is!  
Felnőtt, sokakat meggyógyított, hirdette az Isten országának 
dolgait, majd 33 évesen keresztfára szegezték koholt vádak 
alapján. Eltemették, de 3. napon feltámadt a sírból, most pedig az 
Isten jobbján esedezik az övéiért. Várja az Atyja parancsát, hogy 
újra eljöjjön, de már nem kisgyermekként, hanem ítélő Bíróként. 
Te hogy Várod Őt? Ég és Földnek Urát, aki életét értünk adta – 
énekeljük. Válaszold meg őszintén a kérdést, mert addig nem 
lehetsz biztonságban! Csodálatos életet lehet Vele élni, érezni a 
menny előízét már itt a földön. A legjobb döntésem volt, amikor 
Őt választottam életem Urának, mert onnantól kezdve  a győztes 
oldalán vagyok én is. És Te? Áldott, békés ünnepeket kívánok:
        Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető 

 

2016. december                                      Nyírbogáti Tükör 5. oldal                              
 

Egyház             Szenteste Karácsony I. Karácsony II. Karácsony 
III. 

Szilveszter Újév 

 

Református  

 
17.00 óra  

Istentisztelet  

11.00 óra úrvacsorás 
istentisztelet templomban 

15.00 óra úrvacsorás 
istentisztelet gyülekezeti t. 

11.00 óra istentisztelet Vekerdi 
János legátus szolgálatával 

15.00 óra istentisztelet Vekerdi 
János szolgálatával 

  
18.00 óra óévi 
istentisztelet 

 
11.00 óra 

újévi 
istentisztelet 

Görög 
Katolikus 

19.óra 
Ünnepi műsor 

ünnepi szentmise 

11 óra  
Ünnepi 
 liturgia 

11 óra  
Ünnepi liturgia 

9 óra  
Ünnepi 

 szentmise 

16 óra  
Év végi  

 Hálaadás 

11 óra  
Ünnepi  

szentmise 
Római 
Katolikus 

18.00 óra 
Ünnepi 

szentmise 

 
12.00 óra 

Ünnepi liturgia 

 
12.00 óra  

Ünnepi liturgia 

 16.00 
Év végi  

Hálaadás 

12.00 óra 
Ünnepi 

szentmise 
 

 
Baptista  

 
17.00 óra 

Istentisztelet 

 
10.30 imaóra 

11.00 Istentisztelet 

 
10.30 Imaóra 

11.00 Istentisztelet 

 
- 

 
17.00 óra 

Istentisztelet 

10.30 
Imaóra 

11. 
Istentisztelet



 

ADVENT 
 

Karácsony közeledtével településünkön ünnepi a hangulat, a közintézményeink újra az ünnephez méltó fényben 

csillognak, a Béke téren felállítottuk a falu karácsonyfáját. A Községháza előtti téren - Jézus születésére emlékezve -  

készen áll a Betlehemi jászol, az adventi koszorú négy gyertyájának fénye világít.  
 

Adventi koszorú gyertyagyújtási ünnepség: Advent az eljövetel, 

a várakozás és reménykedés ideje, a Karácsonyra való felkészülés 

időszaka. Ennek jegyében hívta a település lakosságát négy 

vasárnap Önkormányzatunk közösen, minden vasárnap más egyház 

képviseletében a Községháza előtti adventi koszorú gyertyagyújtási 

ünnepségére. A négy gyertya a hitet, a reményt, a szeretetet és az 

örömöt szimbolizálja. Az első, a  hit gyertyájának fényét a görög 

katolikus,- a második, a remény gyertyáját a baptista gyülekezet, a 

harmadik a szeretet gyertyáját a református,- a negyedik az öröm 

gyertyájának fényét a római katolikus egyház és önkormányzatunk 

biztosította. Az ünnepségen Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 

polgármester asszony elmondta, hogy a gyertyák színe a katolikus 

hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a 

harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm 

vasárnapja. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg, minden 

alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának 

növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet  Isten Jézusban 

a várakozónak ad karácsonykor.  
 

Mikulásjárás: 2016. december 6-án Szent Miklós emléknapja 

alkalmából lovas hintón megérkeztek településünkre a Mikulások 

egy krampusz kíséretében. A délelőtt folyamán ellátogatott a 

legkisebbekhez az iskolába, az oviba, ahol csillogó szemekkel 

lesték, hogy mi kerül elő a fehérszakállú puttonyából. Nagy volt az 

öröm a gyerekek körében, hálából verssel, énekkel köszöntötték a 

Mikulást. Délután betért az Egyesített Szociális Intézménybe, a 

Megyei Gyermekvédelmi Intézménybe, majd bejárták településünk 

utcáit, csoki mikulást és szaloncukrot osztogattak. Reméljük, hogy 

a kedves olvasó is találkozott velük, s ezzel a hagyománnyal sikerült  

újra szebbé tenni ezt a napot. 

 

Mikulásjárás a 

Nyírbogáti ROMA 

Nemzetiségi 

Önkormányzatnál. 

2016. december 3.-án 

a Roma gyerekek 

nagy örömére, 

ellátogatott a 

Mikulás. 

 A Roma 

önkormányzat elnöke ünnepséget szervezett, ahol több mint 100 

gyerek örülhetett a Mikulás csomagnak, a családok a vendéglátásnak.  
 

Szeretet-csomag karácsonyra: A szeretet ünnepe alkalmából, - már 

hagyomány, hogy önkormányzatunk – ajándék élelmiszer csomagot 

kíván eljuttatni településünkön minden lakásba, hogy megkönnyítse 

az ünnepi bevásárlást. Ezáltal is szeretnék eljuttatni  szeretetünket  és 

jó kívánságainkat az  ünnepre és az új esztendőre. Nyírbogát minden 

polgárának kívánunk családi körben eltöltött, áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket, sok örömöt, boldogságot! 
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ÜNNEPELTÜNK  

Államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepét a Görög 
Katolikus templomban tartottuk meg. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármester asszony ünnepi beszédében bizakodva beszélt arról, hogy :  „  
most, mikor veszély fenyegeti a szent István által alapított keresztény 
államunkat.  A keresztény ember képes szembenézni múltjával és jelenével, 
s bízom abban, hogy a ma nemzedéke megérti ezt az üzenet és megőrizzük 
Magyarországot gyermekeinknek keresztény, független országnak.” Terdik 
Mihály görög katolikus parochus méltatta Szent István érdemeit, Szerencsi 
Imre református lelkész a hálaadásról, gondviselésről, Isten szeretetéről 
szólt, Bécsi Lászlóné, a baptista gyülekezet vezetője hangsúlyozta, hogy a 
testi táplálék mellett nagyon fontos a lelki éhséget is megelégíteni az élet 
kenyerével, aki maga Jézus.  Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta, hogy : „Magyarország pontosan tudja, hogy 
milyen tragikus következményei vannak annak, ha megváltozik egy állam etnikai – vallási - kulturális összetétele.  Ünnepi 
műsorunkat Molnár Dorina, Türk Zita és Szőke Eszter szavalatai színesítették. Az új kenyeret településünk egyházvezetői 
megszentelték és megáldották, amit a jelenlévők meg is 
kóstolhattak.  

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük a település idős 
lakóit: Október 9-én ünnepséget szerveztünk, melyre meghívtuk a 
település minden 65. életévét betöltött lakosát.  Ez a nap az Ő 
tiszteletükről szólt. A megjelenteket köszöntötte térségünk 
országgyűlési képviselője és polgármester asszony, aki 
köszöntőjében kiemelte, hogy minden társadalmat az minősít, hogy 
miként bánik öregjeivel, majd Riemanntól idézett: „ az öregkornak 
számtalan erénye van. Az érett kor egyik legfontosabb erénye a 
higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal 
szemben.” A Mesekert Óvoda Micimackó csoportja köszöntő 
verssel, énekkel és jó kedélyű tánccal örvendeztette meg az 
időseket.  A Vántus István Általános iskolából Erdei Vivien  8.-ik osztályos tanuló Óbecsey István- Szeressétek az öregeket- 
című versét szavalta el, majd a néptáncosok az "Ősszel érik babám a fekete szőlő" című táncot mutatták be. A református 
kamara kórus két énekkel köszöntötte a résztvevőket: Közreműködött a Furulya együttes, Egyházi énekeket szólaltatott meg a 
Bogáti Rézfúvós Trió. A köszöntők soraiba Terdik Mihály görög katolikus parókus is beállt, aki imádkozott az idős emberekért. 
Kovács Viktória csodálatos énekhangjával, operett csokorral kedveskedett az időseknek. A Nyugdíjas egyesületünk nem csak 
ünnepeltek voltak, hanem részesei a programunknak. Ők ezen a napon is bebizonyították, hogy rájuk mindig számíthatunk, 
énekhangjukkal  megtelt a terem.  Önkormányzatunk egy kis csekély ajándékkal köszöntötte a 40-50-60 éves házassági 
évfordulósokat. Ünnepségünk végén egy olyan fiatalember vidította és örvendeztette meg a szép korú vendégeink szívét, akinek 
fiatal kora ellenére már sokszor volt szerencséje időseket köszönteni.   Lakatos Norbert zenész tangóharmonikával kísérte át az 
időseket az Ifjúsági Házba, ahol egy finom vacsora kíséretében tovább folytatódott a vigadalom. Nagyon jó egészséget, hosszú, 
boldog életet kívánunk valamennyi szép korú számára, kívánjuk, hogy érezzék családjuk szeretetét, környezetük figyelmét a 
mindennapjaikban! 

SZÜRETI FELVONULÁS 2016. október havának 15. napján  
Önkormányzatunk szervezésében kezdetét vette a  SZÜRETI 
FELVONULÁS.  A Községháza udvarán gyülekeztek a traktorosok, 
lovas fogatok, látványos mazsorett bemutatóval, mulatós zene helyi 
lakosok,– a rend őreinek kíséretében.  A Mesekert Óvoda és a Vántus 
István Általános iskola mazsorett csoportja ragyogó műsort adtak elő, 
mellyel megörvendeztették a felvonulást kísérő nézelődőket.  A szüreti 
felvonulás élén a kisbíró közhírré tette, hogy a felvonulás  traktoros 
vetélkedővel és ügyességi versenyekkel folytatódik a Községháza 
udvarán, ahol a felvonuló sereget bográcsban főtt  vadpörkölt, a 
gyerekeket tepertőkrémes szendvics és meleg tea várta a kemence 
mellett. Az ügyességi versenyek traktoros akadályok leküzdésével 
kezdődtek. Ezt követően a bátor és erős vállalkozók kistraktort húzhattak. Nagy érdeklődés övezte a csizmahajító versenyt is. A 
szurkolók a gyönyörű napsütésben fáradhatatlanul buzdították a versenyzőket. Felejthetetlen emlék marad mindannyiunknak.  
A nap ezzel még nem ért véget, mert akik mulatni szeretnek, s a lábuk még bírta, azokat bálba invitálták.  A báltermet csoda 
szépen az ősz színeibe öltöztették. Bálunkat jelenlétével megtisztelte még Dr. Nagy Ervin a Nyírbátori Foglalkoztatási Osztály 
osztályvezetője.  Az este színvonalát emelte a Nyírbogáti Mesekert Óvoda Micimackó csoportjának táncos műsora, a Vántus 
István Általános Iskola Mazsorett csoportjának látványos produkciója, valamint Bohács Brigitta és Éder Róbert előadása, akik 
a Nyírség Táncegyüttes nívódíjas táncosai. A mulatozás fénypontjaként intézményeink dolgozói fergeteges kán-kánnal 
szórakoztatták a bálozókat. A jó hangulatról Mocsár Zsolt és Olasz György gondoskodott. Köszönet minden szorgos kéznek, 
akik munkájukkal, felajánlásukkal, támogatásukkal  hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 
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MEGEMLÉKEZÉSEK  
 

Az Aradi vértanúkra emlékeztünk: Október 6-a az emlékezés, a 
főhajtás napja, a kegyetlen megtorlás szimbóluma, ugyanakkor 
jelképe a hazaszeretetnek. Az aradi vértanúk példaképpé váltak 
minden magyar számára. Dr. Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője emlékező beszédében hangsúlyozta, 
hogy az aradiak tette olyan lámpásként kell, hogy világítson, ami 
utat mutat a jelen és a jövő nemzedékének. Rájuk emlékeztünk és 
arra a lelkületre, amelynek ma már alig-alig akad nyoma a 
világban. A Vántus István általános iskola 6. osztályos diákjai 
ünnepi műsorral készültek, műsorukban bemutatták a 13 aradi 
vértanút és a kivégzés körülményeit. Önkormányzatunk koszorút 
helyezett el a Béke téri emlékműnél, az egyházvezetők imát 
mondtak a vértanúk emlékére, az emlékező polgárok pedig 
mécseseket helyeztek el. 

 
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen 

megemlékeztünk a hősökről és felavattuk a 
Büszkeségpont keretében Bíró Lajos szobrászművész 
alkotását az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseinek emléket állító emlékművet, melyet az 56-os 
emlékbizottság támogatott. Dr. Simonné Dr. Rizsák 
Ildikó településünk polgármestere ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy : „60 évvel a magyar szabadságharc és 

forradalom után ismét olyanok akarnak irányítani 

minket, akik nem élnek köztünk, akikkel nem közösek az 

élményeink és az álmaink. Mi a szabadságunkat, a 

hazánkat soha nem ajándékba kaptuk. Senki ne várja azt 

tőlünk, hogy most egy brüsszeli parancsra átadjuk 

olyanoknak, akik nem tisztelik a kultúránkat és a 

törvényeinket. A Mesekert  Óvoda  ünnepi 
összeállításával, a Nyugdíjas Egyesület énekeivel 
méltóképp színesítette a múlt eseményeit. Az 1956-os 
események főszereplői a fiatalok voltak. Ők mondták ki, 
hogy elég volt a hazugságból, a félelemből, a 
jogfosztottságból. Ezt idézték fel előadásukkal a Vántus 
István Általános Iskola 8. osztályos tanulói. A 
képviselő-testület megjelent tagjai, polgármester 

asszony, jegyző asszony, Bíró Lajos 
szobrász művész és térségünk 
országgyűlési képviselője leleplezték, 
majd a történelmi egyházak képviselői 
megszentelték és megáldották az 
emlékművet.  Bákonyi Evelin 7.a 
osztályos tanuló elszavalta Márai Sándor 
Mennyből az angyal című versét.  Dr. 
Simon Miklós képviselő úr köszönetét 

fejezte az 1956-os Emlékbizottságnak, hogy 5 millió forint támogatással, 10  
%-os önkormányzati önerővel  a Büszkeségpont létrehozásának keretében 
megvalósult egy emlékmű, majd méltatta az emlékmű jelentőségét.  Bilku 

Tibor a helytörténeti kör vezetője beszélt az Ő személyes ’56-os emlékéről, és 
településünket érintő ’56-os történésekről. Ünnepi megemlékezésünk végén a jelenlévők 
elhelyezték megemlékezés mécseseit, gyertyáit az emlékműnél. Illesse kegyelet 
mindazokat, akik a forradalom és szabadságharcban vesztették életüket.  
November 4.-e a Nemzet gyásznapja:  
1956. november 4-e súlyos tragédiával köszöntött ránk. Hajnal 4 órakor megkezdődött a 
második szovjet intervenció. Háború hadüzenet nélkül. Így lett november 4-e az 1956-os 
forradalom és szabadságharc véres leverésének a napja, az idegen hatalom ellen küzdő 
nemzet gyásznapja. Gyertyagyújtással emlékeztünk 56 hőseire. 
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ANYAKÖNYVI - EGYESÜLETI HÍREK 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt  
utolsó híradásunk óta 9 pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

Mikecz Sándor – Szloboda Judit     2016. július 29. 
Duli Zsolt – Dibáczi Ágnes 2016. július 30. 
Koleszár Krisztián – Tóth Patrícia Mercédesz    2016. augusztus 20. 
Páll Attila – Jaczina Erzsébet       2016. augusztus 25. 
Morong Sándor – Krizsai Edina      2016. szeptember 03. 
Bojti Gábor – Egresi Flóra                    2016. október  01. 
László Richárd – Balogh Barbara                   2016. október  05. 
Péter Donát – Tóth Tímea                    2016. október 11. 
Magyar József – Tóth Lejla Zita     2016. október 11. 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
az utolsó híradásunk óta 11  gyermek 
született községünkben, 3 kislány és 8 kisfiú. 
 
Balogh Réka    2016.08.02. 

Varga Benjamin   2016.08.24. 

Orsós Olivér    2016.08.27. 

Szemán Mihály    2016.09.13. 

Tácej Dávid    2013.09.13. 

Székely Botond János  2016.10.02. 

Páll Attila    2016.10.28. 

Garai Hanna Melinda   2016.10.29. 

Jebudenszki  Máté   2016.10.30. 

Varga Kevin    2016.11.03. 

Molnár Zsófia    2016.11.10. 

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

Kedves Szülők! 

Minden alkalommal nagy örömömre szolgál, hogy hírt 

adhatunk a gólyahír rovatban az újszülöttek érkezéséről. 
Ezentúl ha szeretnék, hogy gyermekikről fénykép is jelenjen 

meg a gólyahír fényképalbumában, úgy azt kérem a 

gulyasne.marta@fidesz.hu e-mail címre juttassák el! 

HALOTTAINK 

 

Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 25-en eltávoztak.  
5 nő és 20 férfi. 
 
Szegedi András    Élt: 49 évet 
Szabó Sándor    Élt: 53 évet 
Bagaméri Tibor Pál   Élt: 63 évet 
Markos Gyula    Élt: 75 évet 
Göncző János    Élt: 64 évet 
Somlyai Gáborné Koszkócsák Erzsébet Élt: 79 évet 
Varga Róbert    Élt: 34 évet 
Bákonyi József    Élt: 67 évet 
Szabó Miklós    Élt: 80 évet 
Pellei István    Élt: 41 évet 
Ványi József György   Élt: 55 évet 
Koda Mihály    Élt: 79 évet 
Antal József    Élt: 96 évet 
Bagaméri Lajosné Erdős Rozália  Élt: 94 évet 
Szántó Miklós    Élt: 68 évet 
Jebudánszki Istvánné  Bereczki Ilona Élt: 80 évet 
Megyesi Imre    Élt: 53 évet 
Sersényi Béla    Élt: 55 évet 
Huszti Mihály    Élt: 59 évet 
Barna József    Élt: 71 évet 
Csoltói Tibor    Élt: 54 évet 
Záma Mátyás Andrásné Révész Ilona Élt: 68 évet 
Somlyai Ferencné Balogh Mária  Élt: 71 évet 
Bákonyi Sándor    Élt: 78 évet 
Varga László     Élt: 70 évet 
 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 
Nyugodjanak Békében! 

A Polgárőr Egyesület hírei: 
 

Az egyesület a közelmúltban tisztújító gyűlést tartott. Csonka Imre további bizalmat kapott az egyesület elnöki 

tisztségének betöltésére, gazdasági felelősnek Pálvölgyi Miklóst, titkárnak Jaczina Zsoltot választották a polgárőrök. Az 

egyesület kilenc új taggal bővült, a rendőrségi kapcsolattartó Papp János lett. Sajnos ebben az évben három polgárőr 

társuktól Juhász Imre, Sersényi Béla és Huszti Mihály polgárőröktől vettek végső búcsút. Önkormányzatunk köszönetét 

fejezi ki, hogy szabadidejükből a köz érdekében aktívan tevékenykedtek s számos éjszakai szolgálatot vállaltak. 

Nyugodjanak békében!  Emléküket megőrizzük! Polgárőreink a járőrözések alkalmával sikeresen végezték a szolgálatot, 

hisz tűzet oltottak, lopott kerékpár után kutattak, illetve eltűnt személyek felkutatásában is segítették a rendőrség 

munkáját. A máriapócsi búcsún is részt vettek. A polgárőrök  munkájának segítségével csökkent a bűncselekmények 

száma. Mindenszentek napján állandó szolgálatot biztosítottak a temetők környékén. Önkormányzati rendezvényeinken 

aktívan részt vettek, ezzel is elősegítve a szervezők munkáját. 

 A Polgárőr Egyesület minden nyírbogáti lakos részére Békés, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és  sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet kíván! 



Vizsgáznak a számítógépes adatrögzítő tanfolyamon résztvevők

 

 Helyi sajátosságokra épülő Közfoglalkoztatás önkormányzatunknál 
A közmunkaprogram nagyon komoly feladatot jelent az 
önkormányzat számára. Az elért eredményeknek nem „csak” 
a település, hanem maguk a foglalkoztatottak is örülnek. 
2016 tavaszától újra indult a Start mintaprogram, 100 fő 
foglalkoztatásával, melynek  keretében a Mezőgazdasági 
Projektben   6000 folyóméteren kordonos uborkát, 1 hektáron 
almapaprikát, különböző zöldségféléket (pl.: burgonyát, 
hagymát, borsót,  sárgarépát, petrezselymet …..)  illetve 

étkezési napraforgót termesztettek önkormányzatunk 
közfoglalkoztatottjai. A zöldségfélék egy része (uborka, 
almapaprika) értékesítésre került,  a többit az önkormányzat 
konyhája használta fel. Így a megtermelt zöldségfélékkel 
településünk konyhája önellátó tudott lenni.  Kiemelendőnek 
tartjuk az elmúlt télen beinduló tésztagyártást, így a házi 
jellegű tésztából készülnek az önkormányzat konyháján az 
ételek. Fűszerpaprika szárítása és étkezésre való felhasználása 
szintén közfoglalkoztatásban történik. A mezőgazdasági 
projektben ebben az évben lehetőség nyílt egy burgonya vető 
és egy burgonya felszedő gép megvásárlására, ezzel 
megkönnyítve a dolgozók munkáját. A program keretében 10 

millió forint támogatásból megépült egy Zöldség- és 
gyümölcstároló.  Az előző évekhez hasonlóan a 
fóliasátrakban tovább folytatjuk a zöldségtermesztést 
(paprika, újhagyma stb.) és virágpalánták nevelését. 2016 
áprilisától a belvízelvezető rendszerek és a mezőgazdasági 
földutak rendbetételében 40 főt foglalkoztattunk, akik a 
belterületi vízelvezető árkokat, az utak melletti fasorokat 
tették rendbe, s a parlagfű irtás is elengedhetetlen volt. 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 32 főt 
foglalkoztattunk, akik számítógépes adatrögzítő tanfolyamon 
vettek részt. 2016. július 08.-tól augusztus 24.-ig újra indult a 
„diákmunka”. A foglalkoztatás keretében 42 diák vehetett 
részt. Az „Útőr” program 10 fővel indult, melynek feladata a 
Nyírbogát-Nyírbátor illetve Nyírbogát-Nyírgelse között 
megépült kerékpárút takarítása, karbantartása. 2016. 

december 01.-től téli közfoglalkoztatás keretében 30 főt  
foglalkoztatunk 2017 tavaszáig. Az idén első alkalommal 
2016. szeptember 15-én Nyíregyházán rendezték meg  a  
Megyei, majd 2016. szeptember 22-23-án a 
Belügyminisztérium  második alkalommal az Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítást.  A megyei rendezvényen 130 
kiállító, az országos kiállításon 74 kiállító mutatta be a 

közfoglalkoztatásban elért eredményeit, köztük Nyírbogát 
Nagyközség önkormányzata is.  
2016. szeptember 30-án a közfoglalkoztatottaknak. 
polgármester asszony megköszönte az egész éves 
munkájukat, egy „közfoglalkoztatási nap” keretében, ahol a 
dolgozók egy falusi „disznótorost” készítettek az 

önkormányzat kemencéje mellett.  Zene, különböző ügyességi 
játékok, kis pályás futball és jó beszélgetések szórakoztatták 
őket e nap alkalmával. 
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A Mesekert Óvoda 2016/2017-es nevelési év történései, mindennapjai. 
 

Szeptember ismét a beszoktatásról, az újbóli egymásra 
találásról szólt. Megtartottuk szülői értekezleteinket, ahol a 
szülőkkel megbeszéltük az előttünk álló év feladatait. 
Megtisztelték óvodánkat az egyházak képviselői, és 
megkezdődött a hittan keretein belül a közös munka. Október 
elején az idősek világnapja alkalmából, köszöntöttük az 

Egyesített Szociális Intézmény idős lakóit, s kis műsorral 
örvendeztettük meg Őket. Majd a szüreti felvonulásra, este 
pedig a szüreti bálra került sor. Szokásainkhoz híven, 
gyerekeink kis műsorral szórakoztatták a község lakóit. Este 
folytatódott a mulatság, s a szüreti bál közönségét a 
Micimackó csoportunk szórakoztatta. Nagy sikert arattak, s 
vastapssal kísérték végig a táncukat. Októberre ismét sikerült 
beindítanunk heti rendszerességgel az úszást, ahova 20 
gyermek jár. Nagy örömmel készülnek minden héten az 
úszásra, amelyhez ismét megkaptuk az önkormányzat 
kisbuszát térítésmentesen, így a szülőket nem terheli, az 
útiköltség ebben az évben sem. Köszönet érte!  

Az októberben kihasználva a csodálatos időt, a műfüves 
pályát ismét birtokba vettük  a gyerekekkel, s  
focibajnokságot rendeztünk. Nagyszerű dolog az, hogy 
bármikor rendelkezésünkre áll a pálya, s ez a gyerekek 
egészséges fejlődéséhez nagyban hozzájárul. Alig várjuk már 
a tornacsarnok átadását, ahol még több lehetőség lesz új 
sportágak kipróbálására. Természetesen ebben az évben is 
nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális programok 
megszervezésére, s ismét bérletet váltottunk a Nyíregyházi 
Színház előadásaira. Már az első előadás megvolt, ahol a Vuk 
című mesét néztük meg. Nagyszerű délelőttöt töltöttünk el a 
színházban. A kicsikre is gondolva, óvodánkba meghívtunk 
bábszínházi előadást, amelyet gyermekeink tátott szájjal 

figyeltek. A mese címe: Röfi malac. Novemberben ismét 
megrendeztük a „Tök jó hetet” amelyre gyűjtőmunkával 

készültünk. Meghirdettük a tökfaragó versenyt, amelyhez 
minden csoport csatlakozott. Viccesebbnél viccesebb „Tök” 
fejek készültek, amelyeket kiállítottunk. Nehéz dolga volt a 
zsűrinek, de szerencsére minden csoport nyert valamelyik 
kategóriában, így ajándékkal és oklevéllel gazdagodhattak. 
November végén óvodánkba látogatott a Csengő- Bongó 

együttes, akik zenés-táncos műsorukkal színesítették a 
gyermekeink mindennapjait. Szinte pillanatok alatt elrepült az 
év, s már meg is érkezett óvodánkba a várva-várt Mikulás! A 
tornatermünkben tartottuk meg a Mikulás ünnepségünket, 
ahova meghívtuk a helyi nyugdíjas klub tagjait is. Szeretettel 
jöttek hozzánk, és meglepték a gyermekeinket csoki 
mikulással. Nagyon köszönjük! Természetesen mi is 
készültünk egy kis műsorral erre a szép napra, s először a 
színjátszó iskolások adták elő a „Nokkedli és Hokkedli” című 
jelenetet, majd nagy örömmel énekeltek, verseltek a 
gyerekeink a jó öreg Mikulásnak. Az ünnepségünk után, a 
Mikulás minden csoportot meglátogatott, és személyesen adta 
át minden gyermeknek az ajándékát. Élményekkel teli napot 
zártunk. Jelenleg a mindennapjainkat a karácsonyra való 
előkészületek teszik ki. Elkezdődtek a közös 
mézeskalácssütések, s az egész óvodát belengi a mézeskalács 
„meleg” illata. Évünket a közös Karácsonyi Ünnepségükkel 
zárjuk, melyet a Községháza nagytermében tartunk meg. Ide 
várjuk óvodásaink családtagjait, ahol ünnepi műsorral 
kedveskedünk a közönségnek. Eseményekben, és 
élményekben teli időszak van mögöttünk, s a téli szünet után 
új lendülettel folytatjuk tovább a mindennapjainkat! 
Áldott Ünnepeket kívánunk a település minden lakosának! 
                                              Nagy Márta Intézményvezető 
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Visszatekintés az Iskola mindennapjaiba 
 

A 2016/2017-es oktatási-nevelési évet ünnepélyes 
keretek között nyitottuk meg, 225 tanulóval. 24 első 
osztályos előtt tárult ki iskolánk kapuja. A Vántus István 
Általános Iskola nevelőtestülete arra törekszik, hogy 
hagyományainkhoz híven a jövőben is megtartsuk 
iskolánk gyermekközpontú szellemiségét, kialakult 
értékrendjét, emellett nyitottak legyünk az új ötletekre, 
pedagógiai elképzelésekre, módszerekre.  Ebben a 
tanévben lépett életbe a módosított Pedagógiai 
Programunk, így került sor a matematika és biológia 
tantárgyak emelt óraszámú bevezetésére. Ennek célja, a 
sikeres felvételi és a hatékony továbbtanulás elősegítése. 
2005 óta Benedek Elek születésnapján a népmese napját 
is ünnepeljük. Iskolánk alsó tagozatában szeretettel 
emlékeztünk erre a napra. A lelkes tanító nénik 
Meseországba kalauzolták a kíváncsi kisdiákokat. 
Csizmás Kandúr hétmérföldes csizmájában ügyességi 
feladatokat oldottak meg. Jancsi és Juliska bőrébe bújva a 
gonosz boszorkány - mézeskalács házikójának kerítését is 
megkóstolhatták. Nagy volt az izgalom, amikor 
mesejelenetet kellett kirakniuk puzzle formájában. A 
találós kérdések megfejtése meseszereplők képének 
kitalálása volt. A hosszú kalandos út után 
varázsszőnyegen hazarepültek, és kértük a gyerekeket, 
hogy az elkövetkező időben is olvassanak sok mesét, 
meséljenek minél többet, hogy jövőre, ugyanezen a 
napon ugyanilyen lelkesedéssel tudjunk a népmesékre 
emlékezni. A délutáni foglalkozással párhuzamosan a 
könyvtárban nonstop meseolvasás – mesehallgatás 
történt, amiben a szülők aktív szerepet vállaltak. Iskolánk 
aktív részese volt az őszi szüreti felvonulásnak, és mi 
adtunk otthont a szüreti bálnak is. Ebben a tanévben is a 
6. osztályosok készültek ünnepi műsorral október 6-ára, 
bemutatták a 13 aradi vértanút és a kivégzés 
körülményeit. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára a 
8. osztályos tanulók emlékeztek, majd az 1956-os 
emlékmű avatására került sor. Intézményünk 
pedagógusai fontosnak tartják a hazaszeretetre nevelést. 
Célunk, hogy diákjaink ismerjék meg nemzetünk múltját, 
legyenek tisztában azzal, hogy mikor milyen eseményre 
emlékezünk. Első alkalommal szerveztünk fergeteges 
Hallowen-partyt tanítványainknak. Előzetes feladatként 
minden osztály megmutathatta kreativitását. Az 
elkészített töklámpásokat kiállítottuk az iskola aulájában. 

Hagyományainkhoz híven megható emlékműsor 
keretében emlékeztek a 7. osztályos növendékeink 
iskolánk elhunyt pedagógusaira. Az 1. és 2. osztályos 
gyerekek a községi könyvtárban interaktív 
mesehallgatással egybekötött beszélgetésen érezhették át 
a magyar mesevilág szépségét Mács Katalin meseíró 
közreműködésével. Minden évben a 7. osztályosaink 
ellátogatnak Nyíregyházára a Pályaválasztási Kiállításra. 
Ezen a napon bepillantást nyerhetnek az egyes szakmák 
rejtelmeibe. A Bozsik-program keretében év elejétől 
folyamatosan zajlanak a labdarúgó-bajnokságok. 
November 11-től a 6. évfolyam tanulói 10 alkalommal 
úszásoktatásban részesülnek. Továbbképzés keretében 
meghívott vendégünk volt Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármesterasszony, körzeti orvos, aki hasznos és 
gyakorlati tanácsokkal gazdagította a pedagógusok 
ismereteit elsősegélynyújtás témakörben. Nyílt napokat 
szerveztünk a 3-4. és a 7-8. osztályokban, hogy a szülők 
bepillantást nyerhessenek az itt folyó oktató-nevelő 
munkába.  December 5-9-ig került megrendezésre 
intézményünkben a Vántus-hét. Ismételten gazdag 
programokat kínáltunk a gyerekeknek. Első nap 
kézműves foglalkozás keretében feldíszítettük az aulában 
felállított fenyőfát. A második nap délelőttjén nagy 
izgalommal vártuk a Télapót, délután a körzeti Mikulás-
Kupán legjobb röplabdásaink bizonyíthatták 
tehetségüket. Meg is szerezték a II. és III. helyezést! 
Harmadik nap az alsó tagozatosok játékos sportdélután 
részesei lehettek. A negyedik napon rendeztük meg a 
Körzeti Helyesírási Versenyt, amelyre 86 tanuló nevezett 
be. Az eredményhirdetésre 2017-ben A magyar kultúra 
napján kerül majd sor. Az utolsó napon a Tátika 
délutánján elsőseinket iskolánk növendékeivé avattuk, 
majd minden osztály bemutathatta zenés-táncos 
produkcióját. Az estét vidám hangulatú táncmulatsággal 
aranyoztuk be. Császár Dóra, 6.a osztályos diákunk, 
iskolánk büszkesége december 8-án Nyíregyházán a 
Megyeházán vehette át a „Jó tanuló, jó sportoló” 
kitűntetést a Megyei Közgyűlés alelnökétől, Baracsi 
Endre úrtól.  A nevelőtestület nevében kívánok 
mindenkinek ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET! 
                                                          Száva Erika igazgató 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Népszavazás: 2016. szeptember 23-án nagyszámú érdeklődő 
előtt „Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen” -  országjáró 
fórum keretében vendégünk volt Dr. Tuzson Bence 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkára, A fórum teljes 

teltház előtt zajlott. Önkormányzatunk Köszönetét fejezi ki 
minden nyírbogáti választópolgárnak, aki élt a  polgári 
demokrácia adta lehetőséggel, s kötelességének érezte, hogy  
elmenjen szavazni.  Településünkön 71,38  %-os  volt a 
részvételi  arány,  1803-an  mentek el szavazni, ez a megyei 
és az országos átlagtól is jóval jobb eredmény. Érvényesen 
1704-en szavaztak, ebből az igenek száma 18, a NEM-ek 
száma 1686,  tehát 98,94 % volt. Aki otthon maradt, az a 
többiekre bízta a döntést, a döntés pedig az, hogy a magyarok 
nem akarnak kényszerbetelepítést. Országosan a szavazók 98 
százaléka, mintegy 3.3 millió ember nemet mondott a 
kötelező betelepítésre. A magyar választók 98%-a elutasította 
azt, hogy Brüsszel rákényszerítse hazánkra a migránsok 
betelepítését. A magyar választók úgy látják, Brüsszelnek 
ehhez nincs joga, csak a magyarok dönthetnek arról, kikkel 
kívánnak együtt élni. 10-ből 9 ember ma Magyarország 
mellett, az ország önálló döntési joga mellett szavazott.  
 

Tornacsarnok műszaki átadása: A 286 millió forintos, 
Nemzeti Köznevelési Infrastrukturális Fejlesztési Program 
keretében December elején megtörtént a „B” típusú 
tornaterem műszaki átadása. Jövő év elejétől  már egy 

modern, tágas és látványos tornacsarnokban 
röplabdázhatnak, kosarazhatnak és teremfocizhatnak a 
gyerekek Nyírbogáton. A több mint ezer négyzetméteres 
tornaterem a bogáti diákoknak is lehetőséget kínál majd 
arra, hogy megszeressék a testmozgást, és kitartó munkával 
élsportolók lehessenek.  

Útfelújítás: A Batthyány utca lakosai örömére,-  és minden 
nyírbogáti lakos elégedettségére, akik a mindennapjaikban 

közlekednek rajta,- közel 15 millió forint fejlesztési 
támogatásból - a Belügyminisztérium jóvoltából,-  
önkormányzatunk  felújította a Batthyány utat. A 
pályázathoz szükséges önerőt saját bevételei terhére a 2016. 
évi költségvetésében biztosította.  
Szennyvíz díj: A lakosság érdekeit szem előtt tartva, 
önkormányzatunk kezdeményezte a Trv- Zrt-nél, hogy a 
szennyvízrendszer ideiglenes szolgáltatásának időszakában 
alkalmazható átmeneti díjtól kisebb összegben, a környező 
településeken más közszolgáltató által alkalmazott díjhoz 
hasonló mértékben állapítsa meg a szolgáltatás díját.  
Sportpark – futókör: Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség sportpark Programban részt 
vesz és 200 méteres futókört, ( a műfüves pálya környékén) , 
és sportparkot ( a „Bika kert” néven ismert területen) kíván 
megvalósítani. 
Rendkívüli ÖNHIKI: Önkormányzatunk rendkívüli 
önkormányzati támogatás jogcímen több mint 21 millió forint 
összegben részesült.   
Testvértelepülés: A Képviselő-testület a közelmúltban 
Romániába,Szilágy Megyei Szilágycseh városába utazott, 
ahol Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere, 
és Cheregi Ioan Szilágycseh város tanácsának elnöke 
Együttműködési egyezményt írtak alá. Így már hivatalosan is 
létrejött a testvértelepülés kapcsolat. 
Hűtőkamra A kistérségi startmunka program 
közfoglalkoztatás támogatás mezőgazdasági programelem 
keretében Nyírbogát nagyközség önkormányzata részére 
lehetőség nyílt hűtőkapacitás bővítésére, és így egy 2.406.650 
forint értékű hűtőkamra megépítése valósulhat meg. Ebben a 
hűtőkamrában a konyhára és a savanyító üzembe beérkező 
zöldségféléket, gyümölcsöket tudjuk hosszabb időn keresztül 
tárolni. 
Zöldség-és gyümölcstároló építése: A közfoglalkoztatási 
Program keretében zöldség-és gyümölcstároló építésére több 
mint 10 millió forint összegű támogatást nyert 
önkormányzatunk. A tároló megépítése már el is készült, a 
Ponkházi Béla bácsi kertjéből megvásárolt önkormányzati 
tulajdonon.  
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás: 
Önkormányzatunk közművelődési érdekeltség növelő 
támogatás jogcímén 321 ezer forint támogatásban részesült. 
Közmeghallgatás: A képviselő-testület 2016. december 16-
án nagyszámú érdeklődők előtt közmeghallgatást tartott, ahol 
polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket a 2016- 
évben végzett munkáról és a további feladatokról, majd a 
feltett közérdekű kérdésekre válaszolt. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés: A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletében –a 
szociális keret terhére-úgy döntött, hogy a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, nem 2H,3H-s gyermekek részére 
átvállalja a szünidei étkeztetés költségét. - Az önkormányzatunk 
így 1.200.000,-Ft összegben fizette ki a rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetését.  
 
Szociális tűzifa: A Nemzeti Összetartozás kormányának 
köszönhetően településünk is részesül szociális tűzifa 
támogatásban, közel 4 millió forint összegben, melyhez a 
szükséges önerőt a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés 
terhére biztosítja. A program a rezsicsökkentés része. Előnybe 
részesíti az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra 
jogosult, valamint a   65 éven felüli nyugdíjas, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.  
A tűzifa támogatásnál ugyanazon lakott ingatlanon belül csak 
egy család jogosultságát lehet megállapítani, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a háztartások számától. A tűzifát 
2017. február 15. napjáig osztja ki önkormányzatunk a 
rászorulók részére, ezzel  segítséget kívánunk nyújtani a 
családoknak a téli hónapokra. A házhozszállításért 
önkormányzatunk semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 
Lakcímváltozással kapcsolatos intézkedések: A Kormány 
345/2014. (XII.23.) rendeletében előírta, hogy Magyarország 

területén minden ingatlannak bejegyzett címmel kell 
rendelkeznie. Az előírás alapján Nyírbogáton is megtörtént a 
lakcímek rendezése, aminek során néhány esetben 
házszámváltozás történt. Az érintett utcák, valamint házszámok a 
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerültek, amennyiben lakóházat is 
érint a változás, azokról a hivatal külön értesítést készít.   Ezt 
követően a lakcímváltozást az önkormányzat hivatalból elvégzi. 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj: 
Önkormányzatunk csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében tanulmányokat 
folytató hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez, melynek keretében 28 hallgató „A” 
típusú, 3 hallgató „B” típusú ösztöndíjban részesül,  havi 2.300 
Ft  összegű támogatást kap önkormányzatunktól.  
„Minden gyerek lakjon jól!” A Nyírbogát – Kisléta – Nyírderzs 
Települések Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nyírbogát 
településre vonatkozóan a Minden Gyermek Lakjon Jól 
Alapítvány jóvoltából a három éven aluli HH és HHH 
gyermekek részére 2016. április hónaptól 2016. december 
hónapig élelmiszeradományban részesítette a rászoruló 
gyermekeket. Az adomány tej, étkezési búzadara, rizs, 
csokoládés müzliből tevődött össze. Az adományban átlagosan 
15 család részesült.  
Helyi adó kedvezmény: A képviselő-testület a helyi adókról 
szóló rendeletében mentesíti az adókötelezettség alól az építési 
tilalom alatt álló telket a tilalom ideje alatt, s azt a telket, aminek 
utcafronti szélessége nem éri el a  14 m-t.  Továbbra is az 
önkormányzat 50 %-os mértékű adókedvezményt nyújt 
kérelmére annak a 60. életévét betöltő magán személynek, aki 
egyedül élő.  
Fűtési támogatás: Önkormányzatunk lakott ingatlanonként 
fűtéshez nyújtott települési támogatással kívánja segíteni azon 
családokat, akik a szociális tűzifa támogatásban nem részesültek.   
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2016. ÉV SZÁMOKBAN 
Az év eltelt időszakában 27 gyermek született, 10 kislány, 
és 17 kisfiú. Sajnos 51 nyírbogáti lakos elhunyt, 17 nő és 34 
férfi. Ebben az évben 14 pár kötött házasságot. A 
képviselő-testület 38 testületi ülést tartott. 20 rendkívülit, 9 
rendes, 6 zárt és 3 közös testületi ülést és 1 
közmeghallgatást, illetve lakossági fórumot. 
Önkormányzatunk ebben az évben 23 pályázatot nyújtott 
be, melyből 7 pályázat pozitív elbírálásban részesült 14 
pályázat elbírálása van folyamatban van, 2 pályázatnak 
pedig a  beadása van folyamatban.  

BOGÁT 2000 TC: Befejeződött a 2016-2017-es labdarúgó 
bajnokság őszi szezonja. A Bogát 2000 TC csapata a 8. 
pozícióban zárta ezt a szakaszt. Az ősz folyamán a 12 
mérkőzésen 4 győzelem és 7 vereség született. Ezeken a 
mérkőzéseken a csapat rendre jó teljesítményt nyújtott, néha 
csak a szerencsén múlott egy-egy siker.  A tabella elején álló 
csapatokkal nagyon szoros, és jó színvonalú mérkőzéseket 
sikerült játszani, viszont a középcsapatokkal sajnos nem mindig 
jött ki a lépés. A góllövéssel néha hadi lábon állt a csapat ezeken 
a mérkőzéseken, annak ellenére, hogy megvoltak a helyzeteink. 
A negatív mérleg ellenére a gólarány nem mondható rossznak, 
hiszen a rúgott gólok száma meghaladja a kapott gólokét, ami a 
helyenként stabil védekezésnek is volt köszönhető.  A téli szünet 
feladata lesz, ezeket a hátrányosságokat kijavítani, kellő erőnléti 
állapotba kerülni, mentálisan és technikailag felkészülni a 
tavaszi szezonra, és ennek köszönhetően előre lépni a táblázaton. 
Ehhez az egyesület vezetése és az Önkormányzat biztosítja a 
feltételeket, és remélhetőleg az új tornaterem átadása után a téli 
időszakban is lesz lehetőség minőségi felkészülésben részesülni 
a csapatainknak. Szeretnénk megköszönni a felnőtt és a Bozsik 
programban résztvevő korosztályos labdarúgó csapataink 
játékosainak a kellő hozzáállást és kitartást az edzéseken és a 
versenyeken, a szüleiknek a támogatást, az intézményvezetők és 
tanárok türelmét a néha hiányzó diákjaikkal szemben, és nem 
utolsósorban a segítőknek, akik rendre biztosítják sportolóinknak 
a versenyre eljutást.  Ők idén ősszel is szép sikereket értek el a 
körzeti tornákon, és továbbra is a legjobbak közé tartoznak. Erre 
bizonyíték, hogy a legjobb diákjaink rendszeresen meghívást 
kapnak a körzeti válogatottba, és egy diákunk az ősztől már a 
Nyíregyházi Bozsik Akadémia csapatában folytatja pályafutását.  

 
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a BOGÁT 2000 TC.  elnöke 
az önkormányzat nevében  egy szerény vacsorával köszönte 
meg a csapat munkáját, s tájékoztatta őket a nyertes TAO 
pályázatról.  
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                      Batthyány utca felújítása 

Szép, látványos, településünk legszebb épülete 

 lett a tornaterem.  
350 millió forintból megépült az új tornaterem az 

iskola udvarán 

www.nyirbogat.hu 

4. adventi ünnepségünkön a Betlehemesek. 

 

A 471-es főútvonal térségbeli fejlesztéseivel 

kapcsolatos beruházások ünnepélyes átadásán 

Megépült a Zöldség és gyümölcstároló a Start 

munkaprogram keretében 

 

Az átadó ünnepség műsorát egy ökumenikus 

énekkar színesítette 

A „PRO-TEAM” Kft. Varroda dolgozói 

egy éves évfordulót ünnepeltek.


