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TORNACSARNOK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 

 

Március idusára emlékeztünk. A magyar nemzet egyik 

legszebb ünnepe március 15-e, amikor mindenki kokárdát tűz, 
hogy a szabadságot, a függetlenséget és a nemzeti hőseinket 
ünnepelje. Dr. Simon Miklós, térségünk országgyűlési képviselője 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy március 15 mindig is a 
bátrakról, a magyarok bátorságáról szólt.  
Megemlékezésünk színvonalát a Mesekert Óvoda Katica 
csoportjának, az általános iskola 7. osztályos tanulóinak előadása, az 
énekkar műsora és a Nyugdíjas Egyesület énekei emelték. 



       

                                                                                  

A BOGÁT VEZÉR TORNACSARNOK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 
 

2017. február 24-én településünk évtizedes álma vált 

valóra. A közel 200 millió forint hazai támogatással épült, 
pompás díszbe öltöztetett  Bogát vezér Tornacsarnok 
ünnepélyes átadására került sor, mely megnyitóra 
zsúfolásig megtelt. Az új tornacsarnok 1010 négyzetméter 
alapterületű, több mint hét méter belmagasságú, B-típusú, 
azaz bővíthető terem 2 fiú,  2 lány öltözővel, orvosi 
szobával és  szertárral, mely a  legújabb eszközökkel van 
felszerelve. A tornacsarnok bármilyen testnevelési és 
sporttevékenységre alkalmas, de közösségi térként is 
hasznosítható. Az átadó ünnepségre a Mesekert Óvoda 
mazsorett bemutatóval, a Vántus István általános iskola 8. 
osztályos tanulói szóló énekkel,  alsó-és felső  tagozatosok 
látványos tornabemutatóval, az iskola mazsorett csoportja 
táncos produkcióval készültek. Gratulálunk a gyerekeknek 
és a felkészítő pedagógusoknak a színvonalas előadáshoz! 
Rendezvényünket megtisztelte Dr. Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, Dr. Boros Anita 

vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár, 

Seszták Oszkár Sz-Sz-B. Megyei közgyűlés elnöke, Dr. 

Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője, 

Kovács Norbert NSK főigazgató, Dr. Medvigy Mihály 

BMSK Zrt. vezérigazgatója. - Különösen nagy érdekünk 

fűződik ahhoz, hogy a vidék Magyarországa boldogulni 

tudjon, ehhez pedig minden itt születő gyermek számára 

képessége szerint biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 

tehetség, a szorgalom, az ambíció és a felkészültség, ne 

pedig a szülők anyagi helyzete határozza meg a sorsát. 

Azért épülhetett meg a nyírbogáti tornacsarnok is, mert az 

itt élők a gyermekeik érdekében ezt akarták, mert volt 

bennük elszántság, hit és akarat, hogy megváltoztassák az 

őket körülvevő világot. A településvezető kérésére fel kell 

újítanunk az iskola belsejét, ami a könnyebb feladat, mert a 

komoly kérdés az, hogy a pedagógusközösség mire 

használja a diákok képességeit, tudnak-e élni a 

lehetőségekkel és milyen lesz az oktatás minősége – ez már 

a tanárokon múlik, hiszen ők határozzák meg a gyermekek 

további sorsát. Ahhoz, hogy boldogulni tudjanak, szükség 

van a szülők segítségére és támogatására, valamint arra, 

hogy az állam jó gazdája legyen az iskoláknak, s hogy a 

pedagógusok át tudják adni a tudásukat – mutatott rá Dr. 

Lázár János. Dr. Boros Anita vagyongazdálkodásért 
felelős helyettes államtitkár hozzátette: büszkék arra, hogy 

hozzájárulhatnak a település dinamikus fejlődéséhez. 

Gyermekeink a mindennapos testnevelésen keresztül 

szerezhetik meg a rendszeres és szervezett testedzés első 

örömeit, ismerhetik meg, milyen csapatban és egymásért 

harcolni, milyen a győzelem íze, illetve milyen érzés 

elbukni és újra felállni. A nyírbogáti diákok mindezt 

megtapasztalhatják. 

Polgármester asszony beszédében rámutatott, hogy 
három évvel ezelőtt, 2014-ben az önkormányzatnak 
dönteni kellett arról, hogy milyen tornacsarnokot szeretne.  
Az akkori  képviselő-testület elbizonytalanodott, hiszen 
150 millió forintos önerőt igényelt a beruházás, s a testület 
nem minden tagja támogatta ezt. Mostanra viszont 
bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk, hogy hallgattunk 
képviselő úrra, aki viszont ragaszkodott a nagyobb, „B” 
típusúhoz – árulta el polgármester asszony. 
Dr. Simon Miklós, térségünk országgyűlési képviselője 
bemutatta Nyírbogát elmúlt hat évének beruházásait, majd 
szólt  az előttük álló feladatokról. Az útfelújítások, 
szennyvíz-kezelési problémák megoldása, energetikai 
fejlesztések mellett kiemelte a kerékpárút-hálózat és az 
ipari park kiépítését, valamint a közfoglalkoztatottak 
átképzésének fontosságát is. 
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ÜNNEPEK – MEGEMLÉKLEZÉSEK 
 

A Magyar Kultúra napját ünnepelték a Vántus István 

általános iskolások: Az ünnepségen megtartották a 6.  

alkalommal megrendezett  Körzeti Helyesírási Verseny 

ünnepélyes eredményhirdetését is.  A rendezvényt  

megtisztelte Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, atelepülésünk 

polgármestere, Pesti Béla László, a KLIK Mátészalkai 

Tankerület Központ igazgatója, Dr. Simon Miklós 

térségünk országgyűlési képviselője, Terdik Mihály 

görög katolikus paróchus, Szerencsi Imre református 

lelkész. Képviselő úr ünnepi beszédében a jelenlévőket  

egy Kölcsey idézettel bíztatta, mely szerint: „Az élet fő 
célja – tett; s tenni magában vagy másokkal együtt 

senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!” A magyar kultúra 

napja alkalmából az általános iskolások  színvonalas 
műsorát csodálhatták meg a jelenlévők, majd kihirdették a 
Körzeti Helyesírási Verseny eredményeit, és jutalmazták a helyezést elért tanulókat.  A díjkiosztó ünnepség alkalmával 
könyvjutalomban részesültek a Nyírbogáton 2016. december 8-án megrendezett Körzeti Helyesírási Versenyen első három 
helyezést elért tanulók. A megmérettetésen összesen 8 iskola 84 felső tagozatos tanulója mérte össze tudását. A feladatokat 
magas színvonalon oldották meg a versenyzők. Az intézmény köszönetét fejezte ki a KLIK Mátészalkai Tankerület 
Központnak és Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának, hogy hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához. Minden 
tanulónak és pedagógusnak további sikereket kívánunk!  
 

A Kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk: 

 2017. február 25-e, a Kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja. Az áldozatok megszentelik nemcsak a földet, de az 
utánuk jövők sorsát is. A kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja arra kötelez valamennyiünket, hogy soha ne feledjük a 
hazugságra és megfélemlítésre alapozott, az embereket szegénységbe 
taszító, ördögi rendszer létét. A  múlt felidézése mellett kegyelettel 
emlékezünk mindazokra, akik  áldozatul  estek  a  kommunista  
diktatúrának:   A rendszer áldozataira emlékezve,  fejet hajtva, 
koszorút helyeztünk el a Béke téri emlékműnél. 
 

Nőnapi köszöntés önkormányzatunknál:  

Már hagyomány, hogy Nőnap alkalmából önkormányzatunk 
intézményeinek dolgozóit virággal köszöntik a képviselő-testület 
férfi tagjai és térségünk országgyűlési képviselője. Az idén sem 
volt ez másképp, egy-egy szép cserép virággal kedveskedtek a 
polgármesteri hivatal, az óvoda, az iskola, az Egyesített Szociális 
Intézmény, a védőnői –családsegítő-gyermekjóléti szolgálat, a 
konyha valamennyi női dolgozójának. Az ünnep alkalmából 
Tácej Ákos 6.a osztályos tanuló - Donkó László: Nőnapi 

köszöntő, Madácsi Roland 6.a osztályos tanuló, Bars Sári: 

Március 8.című verssel köszöntötte a megjelenteket.  
 

Megemlékeztünk a 1848-49-es forradalom- és 

szabadságharcról. Képviselő úr 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy: „Ez a nap figyelmeztet minket, 

hogy nekünk, magyaroknak a 

szabadságot sohasem adták ingyen. A 

szabadság nem magától értetődő, 
hanem újra és újra, minden 

generációnak meg kell küzdenie érte. 

……. Nagy erők dolgoznak azon, 

hogy ne a nemzetek irányítsák saját 

életüket, hanem brüsszeli és más 

hatalmi központok. Az árral szemben 

úszni mindig nagy bátorságot kíván. 

Tisztelet a bátraknak, akik ’48-ban ezt vállalták és tisztelet a bátraknak, akik ezt ma is vállalják.” A megemlékezés végén  a 
történelmi egyházak papjai, Szerencsi Imre református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus, Horváth János római 
katolikus plébános méltatták a bátrakat, s imádkoztak a forradalom és szabadságharc hőseiért, s szabadságunkért. Ezt követően 
a jelenlévők átvonultak a Béke téri emlékműhöz, ahol koszorút helyeztek el.  
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                                                                                 EGYHÁZI HÍREK 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: Kedves Nyírbogáti 
Keresztények! Kérem, mindenki olvassa el a következő 
történetet, jól gondolja végig, személy szerint milyen 
keresztyénnek érzi magát a saját közösségében? Valahol 
Európában történt. Egy kisváros katolikus hívein lassan hűvös 
közöny és egykedvű érdektelenség lett úrrá.  Látta, tudta ezt 
az egyházmegye püspöke is és egyik legbuzgóbb papját 
küldte oda lelkipásztornak. De már az új pap személye, 
buzgósága sem érdekelte az embereket.  Mindjárt az első 
vasárnap üres templomban prédikált és nem volt ez másképp 
a következőn sem. Az új plébános a hét közbeeső napjain 
házról házra járt és ajtóról ajtóra kopogtatott.  Az egyik 
helyen kimért udvariasság, a másikon ellenséges hangulat 
fogadta és sokan közömbösen keresztülnéztek rajta.  Az 
egyház itt már úgyis halott, nincs már szükségünk rá, hogy 
újraéledjen, mondogatták itt is, ott is.  Az újabb vigasztalan 
vasárnapot követő héten a városka helyi lapjában 
feketekeretes gyászjelentés jelent meg. Szövege így hangzott: 
A plébános - híveivel egyetértésben - közli,  hogy a helybéli 
Szent József egyházközség meghalt. A gyászmisét érte 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartjuk.  Szeretettel hívom az 
egyházközség területén lakókat, hogy vegyenek részt a 
végtisztesség megadásán. A lapot azután megdöbbenve 
olvasta mindenki. Vasárnap már fél 11-kor zsúfolásig megtelt 
a templom.  Kérdező tekintetek néztek egymásra: mi lesz 
most? Mi történik itt? Ami azután valóban történt, arról az 
egyik helyi lakosnak, egy huszonhat éves fiatalembernek a 
beszámolója tájékoztat. ,,Amint beléptem a templomba, 
mindjárt észrevettem az oltár előtti alacsony ravatalra 
helyezett koporsót.  Egyszerű tölgyfából készült, aranyozott 
kereszt díszítette. A plébános 11-kor felment a szószékre. 
Néhány percnyi csendes imádság után felénk nézett és így 
szólt: az egyházközség hívei, vagy legalábbis azok, akiket 
annak véltem, közölték velem, és magatartásukkal is 
igazolták, hogy egyházközségük halott. Úgy tűnik, nincs már 
semmiféle remény az újjáélesztésre. Szeretném azonban 
véleményüket még egy utolsó próbával megcáfolni vagy 
esetleg igazolni. Kérem, menjenek el sorjában, egymás után a 
koporsó mellett, vessenek pillantást a benne nyugvó halottra.     
Azután hagyják el a templomot a keleti kapun!  Ezt követően 
majd én magam elvégzem a gyászszertartást. Ha mégis 
akadna néhány ember, aki kifelé menet elgondolkodik és arra 
a meggyőződésre jut, hogy megváltoztatja véleményét, mert 
úgy gondolja, egyházközségünk mégis életképes, akkor 
kérem őket,  jöjjenek vissza az északi kapun!  Ebben az 
esetben a jelenlevőkkel nem gyászmisét, hanem hálaadó 
istentiszteletet fogok tartani. Ezután a pap a koporsóhoz 
lépett, megilletődve levette fedelét és félreállt.   A menet 
pedig lassan megindult. A sorban az egyik utolsó - írja a 
tudósító - én voltam. Maradt hát elég időm, hogy 
elgondolkodjak. Ilyesmi jutott eszembe: vajon ki és mi az 
egyház? Kik és mik vagyunk mi, akiket hívőknek neveztek? 
És ki lesz majd a koporsóban? Minden bizonnyal a 
megfeszített Krisztus képét vagy szobrát helyezte el a 
plébános, hogy vele szembesítsen minket. Ilyen és hasonló 
gondolatok villantak fel bennem, de úgy látszik, az előttem 
vonulókban is, mert láttam, hogy mindenki zavartan lépked 
előre. Láttam, hogy egyfajta aggódás ül ki az arcokon, félnek, 
amint közelednek a koporsóhoz. A látvány azonban hatott, 
megnyílt az északi kapu, s egyre többen tértek vissza a 
templomba. Végre én is ott álltam a koporsó előtt, hogy 
megnézzem, kit és mit találok ott. Mikor a koporsó fölé 
hajoltam, előbb behunytam a szemem.     Amikor azután félve 

kinyitottam, nem az egész egyházat, nem is halott 
egyházközségünket, de még csak nem is a halott Krisztus 
képmását láttam meg, hanem egyet a halott egyházközségünk 
tagjai közül: A koporsóba helyezett tükörben önmagamat 
pillantottam meg.'' Az Egyház egyetlen tagja sem lehet 
tétlen! Olyan kincset kaptunk, amit nem lehet elásni, hanem 
továbbítani, kamatoztatni kell. Szent Pál is erre figyelmeztet: 
„Krisztus az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a 
különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az 
erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel 
saját magát a szeretetben." (Ef 4.16) Hogyan tartozol a (saját) 
egyházközségedhez? Mit teszel érte? Talán lelkedben meghalt 
a hit és az egyházhoz való ragaszkodás? Soha nem késő 
elindulni, keresni Istent, mert aki keres, az mindig rátalál. 
/Vigyázzon mindenki, mert aki nem az Istent keresi, azt 
megtalálja a gonosz!/  Aki igazi hívő, az szereti Istent, az 
Egyházat és állhatatosan dolgozik a jó ügyért. Tanítsuk meg 
erre közösségünk minden tagját!! 
A Feltámadt Krisztus Kegyelmével, Áldott, békés szép 
Húsvétot kívánok minden keresztény testvéremnek! 
                                                   Terdik Mihály parochus 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:  
A tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő első 
vasárnap emlékeztek a hitben keresztény őseink az "Úr 
napjáról. Az ünnepség egész napos böjttel kezdődött. Amikor 
leszállt az est, a hívek összegyűltek, hogy imában töltsék az 
éjszakát. A virrasztás kezdetekor meggyújtották a lámpákat. 
Ez volt a nagy virrasztás, "az összes vigília közül a 
legmagasztosabb"- mondja Szent Ágoston. Hajnalig tartott. 
Elő kellett készíteni a szíveket az Úr várására. Egy és 
ugyanazon ünneplésbe olvadt össze a Küriosz feltámadása és 
várása. Krisztus bevezette az új választott népet Isten földjére. 
Megünnepelve az eukharisztiát, a keresztények lángoló 
szívvel tértek vissza hajnalban mindennapi feladataikhoz. Mi 
habozás nélkül áttáncolunk egy egész éjszakát, de ma 
képtelenek vagyunk egy éjszakát szentelni annak, hogy 
megünnepeljük hitünk titkát. "Ó nappalnál világosabb, 
napsugárnál ragyogóbb, paradicsomnál édesebb éj, éj, melyet 
egész éven át vártunk!" Synesius. Pál az első korinthusi levél 
15. fejezetében beszél a halál felett aratott végleges 
győzelemről, amelyet Krisztus átélt, s amelyet egy napon mi 
is át fogunk élni. Nem adott magyarázatot a körülöttünk és 
bennünk lévő, olykor őrjítő fájdalmakra, de megmutatta 
annak értelmét. A titokzatos test nem zárkózhat el a Fő 
istenemberi testében hordozott fájdalmaitól.  A végleges 
győzelemre várunk és erős reménnyel valljuk: "Hiszek a test 
feltámadásában és az örök életben." A feltámadás beteljesíti 
azt az álmot, amely öröktől fogva hevít bennünket, hogy 
tökéletesen uraljuk önmagunkat. "Szeretnék elköltözni, hogy 
Krisztussal egyesüljek."Fil 1,23. Tényleg szeretnék? A menny 
sokkal szebb, mint a föld. "Nem halok meg, belépek az 
életbe."- mondta Teréz. Felfelé emelkedtünk a  bűnbánati 
előkészületi időben. Krisztus alámerült, hogy megkelessze az 
emberiség tésztáját. A reménytelennek tűnő 
megfeszítettségünkben is egyesül testében testünkkel. Halljuk 
meg vigasztaló üzenetét az eukharisztikus egyesülés és 
beteljesülés pillanataiban: "Sosem hagylak el, drámád az én 
drámám is, életed az én életem is, halálod az én halálom is. 
Feltámadásom a tiéd is!" Isten elköteleződése az ember 
mellett visszavonhatatlan, teljes és végleges. Boldogok, akik 
nem látták és mégis hisznek.  A Föltámadás örömében, 
áldott Húsvétot kívánok minden keresztény testvéremnek!  
                                                               /Horváth János/ 
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                                                                                 EGYHÁZI HÍREK 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: 
Nyírbogáton járt a vándor Biblia. Páratlan esemény résztvevői 
lehettünk 2017. február 17-én, amikor a vándor Biblia 
Nyírbogátra érkezett. Ünnepi istentisztelet alkalmán 
felolvastuk a számunkra kijelölt igeszakaszokat. A felolvasást 
a gyülekezet különböző rétegeiből önként jelentkező testvérek 
vállalták. Szíveket indított meg, amikor az Ároni áldás 
felolvasása következett. Az ünneplő gyülekezet egy 
emberként a helyéről felállva hallgatta az áldó szavakat. Mit 
jelent a Biblia számunkra? A Biblia számunkra Isten hozzánk 
szóló kijelentése, amelyből megismerhetjük a mindenség Urát 
és Teremtőjét, Megváltónkat és Vigasztalónkat. A Biblia 
életünk zsinórmértéke, amelynek az olvasása és megismerése 
azért fontos, hogy Isten szava és akarata legyen életünk 
vezérfonala. E nélkül nem tudjuk, hogy valójában kik 
vagyunk mi emberek. Nem tudjuk, mi az életünk értelme és 
célja. De a Bibliában Isten Igéje mindezt elmondja nekünk. A 
vándor Bibliát másnap gyalog vittük át Nyírbátorba, és részt 
vettünk az ottani ünnepi istentiszteleten. Felváltva vittük 
kezünkbe fogva és úgy meneteltünk vele végig az úton. A 30 
fős csoportban a legfiatalabb 7 éves, a legidősebb 74 éves 
volt. Ennek a képét láthatjuk éppen, amint elhagyjuk vele a 

községet. Azért vállaltuk ezt az utat, hogy felhívjuk a 
figyelmet a Szentírás fontosságára. Szinte minden családban 
található a Bibliából legalább egy példány. Vegyük elő, 
olvassuk, ne hagyjuk, hogy a por belepje! Isten áldása legyen 
az ő Igéjének olvasásán és befogadásán! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végezetül Dr. Fekete Károly püspök szavát idézem:  „A 

Biblia nekünk nemcsak egy könyv a többi között, hanem 

kiemelt jelentőségű mű – a könyvek könyve. Olyasmit várunk 

tőle, amit más könyvtől nem. A Szentírás Isten kijelentésének 

a tanúja, hiteles forrása, amelyben Isten szava szólal meg az 

ember üdvösséges javára. Benne iránytűt kapunk a kezünkbe, 

ami helyes tájékozódáshoz segít bennünket a hit útjain. A 

Biblia számunkra mindent meghatározó és semmivel felül nem 

múlható mérték. A hit normája, hitünk és életünk 

zsinórmértéke”  Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánok 
mindenkinek!          Szeretettel: Szerencsi Imre lelkipásztor 
 

BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI:  
„A  halottak nem élnek, az árnyak nem támadnak föl, ezért 
büntetted meg őket, még az emlékezetüket is eltörölted.” 
(Ézsaiás 26:14) Élőként az Élőt dicsőíteni! Gondolkodjunk 
együtt – a feltámadás ünnepére készülve – mit jelenthet ez a 
mondat?!  Templomokba, imaházba járó emberek bizonnyal 
tudjuk, hogy a bűn engedetlenség, ellenszegülés Isten 
akaratával szemben. Lázadás, ami büntetést von maga után. 
Jézus, az Isten Fia  azért jött el a földre, hogy magára vállalja 
a büntetést, és meghaljon Ő helyettünk, miattunk és értünk. 
Felfoghatatlan szeretet, de Ő megtette. Így az embernek már 
nem kell elszenvednie bűnei büntetését, mert Krisztus ezt 
vállalta. Azokat nevezi a biblia „Élőknek”, akik ebben 
hisznek, és ez a meggyőződésük hatással van az életükre. Az 
Élők kiváltsága az, hogy Istennel élik meg földi napjaikat, és 
amit eközben a feltámadt Krisztusért tesznek, annak  
örökkévaló jutalma van. Teljes valóságban akkor nyerjük 
majd ezt el, ha a feltámadott Jézust színről-színre látjuk majd. 
Ha maradandót akarsz alkotni, nem kell mást tenned, 
mint Istennek adni az életed. Neki felajánlani a munkádat, a 
hivatásodat, az erődet, az idődet és tehetségedet, mert ez  a 
lehető legjobb befektetés. Ez nem egyszeri dolog, hanem 
mindennapos döntés. No, akkor mi a válaszunk? Jön a húsvét, 
amikor a halál felett is győzelmet arató Krisztust, az örökké 
Élőt akarjuk dicsőíteni! De a halottak ezt nem tudják soha 
megtenni. Ezért hát: ébredj fel, aki alszol! Támadj fel a 
halálból! – és felragyog néked Krisztus! Ünnepeljünk így, 
dicsőítve az értünk meghalt és feltámadt Golgotai Hőst! 
Áldott ünnepet kívánok!                             Bécsi Lászlóné  
                                                   baptista gyülekezet-vezető 
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Egyház Nagypéntek Nagyszombat Húsvét I. napja Húsvét II. napja 
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Templomban 
15:00 úrvacsorás 
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8:00 
Liturgia, gyónási lehetőség 

20:00  
Feltámadási szertartás 
gyertyás körmenettel 

9:00 
 Ünnepi Liturgia 

Pászkaszenteléssel 

11:00 
Ünnepi Liturgia 

Római 
Katolikus 

16:00 
Liturgia 

 7:00 
Mise 

 ételszenteléssel 

12:00 
Liturgia 

Baptista 

 
18:00 

Istentisztelet 

 10:30 Imaóra 
11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

10:30 Imaóra 
11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

 



       

 

RÉGI KÉPEK -  EMLÉKEK 
 

A Nyírbogáti Tükör korábbi számában már közzétettünk egy felhívást, mely szerint  – 
önkormányzati lapunk hasábjain  keresztül régi fényképeket, esetlegesen régi  településünket 
ábrázoló képet-képeslapokat  kívánunk közreadni, melyeket várunk a lakosságtól. Elsősorban 

olyan képeket kérünk Önöktől, amelyek mindannyiunk számára  érdekesek lehetnek azért, mert 
településünkön  készültek  a régi időnkből, a múltban, települési – falusi rendezvényekről. 

Szeretnénk az emlékek közreadásával a jelent, a múltat  és  a jövőt  ilyen módon is 
összekapcsolni településünk történetéhez.  A képeket az alábbi úton  juttathatják el hozzánk. 

Személyesen behozhatják a Községházára,  a művelődés szervezői  irodába  (I. emelet – jobbra), 
ahol beszkenneljük, s az eredetit visszaadjuk a  tulajdonosának, - digitalizált formában a :  

gulyasne.marta@fidesz.hu vagy  a  jegyzo.nyirbogat@gmail.com,   e-mail címekre elküldik. 
Reméljük, hogy az összegyűjtött fényképek  nyilvánosságra hozatalával, bemutatásával  a 

régmúlt felidézésével a Nyírbogáti polgárok számára  örömöt tudunk szerezni, hiszen 
családtagjaikat, rokonaikat láthatják, ismerhetik fel majd a képeken! 

A most bemutatott képeket Vadon Sanyi bácsitól kaptuk, aki korábban a sportegyesület 
elnöke volt,  és a futballcsapatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye II. osztályában 

szerepelt, mint a   nyírbogáti TSZ SE.  
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Guggolnak:  
Nagy István, Juhász Ferenc, Sersényi 
László, Takács Sándor, Somlyai János, 
Kupás László 
 

Álló sor: Birta Sándor, Szabó József, 
Kósa János, Budai József, Bécsi Elek, 
Pálvölgyi Sándor, Szalai István, 
Sersényi Béla, Gulyás János, Vadon 
Sándor 

Guggolnak:  
Barna Sándor, Veres Tibor, Veres Béla, 
Bákonyi Ferenc, Csonka István, Czeily 
Tibor 
 
Álló sor: 
Vadon Sándor, Kabai Károly, Veres 
Árpád, Balogh József, Palóczy Lajos, 
Deres Miklós, Jurth Sándor, Budai 
József, Szalai István, Tácej János 

 
Guggolnak:  
Tejfel László, Kupás László, Somlyai János, 
Szabó István, Nagy István, Deres Miklós 
 
Álló sor: 
Tácej Péter, Vadon Sándor, Csernyi János, 
Deres Miklós, Sersényi Béla, Kapitány 
György, Szalai István, Csernyi Attila, 
Kocsár László 



       

 

MÚLTIDÉZÉS – HELYTÖRTÉNETI ROVAT 

2017-ben megemlékezünk az iskolánk fennállásának 470 éves évfordulójáról 
 

z idei esztendőben 470 éve annak, hogy Nyírbogáton, 

elindult az iskolai oktatás.  

Az iskolának 470 éves múltját bemutatni   igen nehezen 

lehetne terjedelmi okok miatt, azonban pár szót mégis 

fontos megemlíteni, hiszen ez a 470 év szerencsére nem 

múlt el nyomtalanul és története szorosan összefonódott a 

település életével, mert az örök érvényű igazság ma is, 

2017-ben is elmondható: egy közösség, egy település 

megmaradása ott lehetséges, ahol van működő iskola és 

templom. 

Az, hogy községünkben iskola létesülhetett, jelentős 

szerepe volt a reformációnak. Az új hit igen hamar 

megjelent községünkben és  az egész falu áttért a 

református vallásra.  Ennek eredményeként községünkben 

is létrehozott a református egyház egy iskolát, ami egészen 

1950-ig az államosításig fennmaradt, addig minden 

tanköteles gyerek a református iskolába járt.  

A református egyház legrégibb anyakönyvében van 

feljegyezve az alábbi szöveg:  „Bogáthy Rfta Eclésia 

Tiszt. Prédikátorának és Oskola Mesterének 

Esztendőnként való fizetésének lajstroma. A régi fizetés 

mely kiírattatott a N. Tractus Protocollomábol, mely már 

1547-be meg volt, újonnan pedig leíratott 1649-i 

esztendőben e szerint volt.”  

Egyértelműen nem mondja ki a feljegyzés, hogy 1547-ben 

iskola működött, azonban ebben az időben a prédikátor és 

az oskola mester ugyanazon személy volt, így az oskola 

mester léte vitathatatlanul kiderül. Ahol pedig tanító van, 

ott a gyermekek oktatása is folyik, ez pedig az ISKOLA. 

Ezen a feljegyzés alapján tartották meg az iskola 

fennállásának 420 éves évfordulóját az 1967/68 –as 

tanévben, amikor egy emléktáblát avattak fel, mely most is 

megtalálható a ma már ifjúsági házként működő egykori 

református iskola falán. 

 

 

A
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A lenti cikk 1985. október 24-én jelent meg a Kelet –

Magyarország megyei napilap 7. oldalán  

Az oldalt összeállította: 

Bodolai István a helytörténeti kör tagja 



       

                                                                                  

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
Esély Otthon pályázat: 2017-ben a fiatalok vidéken 
maradását, illetve vidékre történő visszaköltözését 
támogató pályázat indul Esély Otthon címmel azon fiatalok 
részére, akik jövőjüket a fejlődésben lévő vidéken képzelik 
el.  A felhívásra háromezer és húszezer lakos közötti 
települések önkormányzatai pályázhatnak, az egyes 
önkormányzatok 50 és 200 millió forint közötti vissza nem 
térítendő támogatást nyerhetnek el, a helyben boldogulást 
ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoportba 
tartozó fiatal egyének, párok és családok számára. A 
lakosságszám mellett a pályázat másik feltétele, ha az adott 
településen a 18-35 év közötti korosztály száma csökkenő 
tendenciát mutat. A KSH adatai alapján országszerte 294 
ilyen település van, köztük Nyírbogát is.  
 

Paktum: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata, a Kelet-
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és a Szabolcs-
Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal TOP- 
foglalkoztatási Paktum keretében a térségben 350 millió 
forint pályázati támogatást nyert. A projekt célja, hogy a 
térség vállalkozásai részére a helyi munkaerőt 
képezve/átképezve új munkahelyeket teremtsen. A projekt 
során a vállalkozások részéről jelzett hiányszakmákban a 
munkaügyi központ által kiírt képzések kerülnek 
megvalósításra, valamint új munkahelyek létesítéséhez 
anyagi támogatást is biztosít a pályázat. A projekt célja a 
foglalkoztatási együttműködés elősegítése, a 
foglalkoztatási és képzési programok fellendítése, a 
foglalkoztatási szint növelése, a helyi munkaerő 
minőségének és foglalkoztathatóságának javítása a térség 
gazdaságának javítása érdekében. 
 

Szünidei gyermekétkeztetés: Önkormányzatunk a 
szünidei gyermekétkeztetést a szülők kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a 
tavaszi- nyári – őszi – téli szünet valamennyi munkanapján 
(legfeljebb 43 munkanap) ingyen biztosítja. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
étkeztetése lehetőség, az nem kötelező, de 
önkormányzatunk az Ő részükre is a szünidei 
gyermekétkeztetést saját költségvetése terhére ingyenesen 
biztosítja.  
 

Rákóczi és a Jókai út összekötő járdarész 
megvilágítása: 2 millió forint támogatási összeget biztosít 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 6 db LED kandeláber 
telepítése céljából a Rákóczi és a Jókai útat összekötő 
járdarész megvilágítására.  
 

Településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet elkészítése: A településképi arculati kézikönyvre 
épül a településképi rendelet. Önkormányzatunk fontosnak 
tartja, hogy helyi építési szabályzatot alkosson, mely 
szerint új fejlesztési területek jelölhetőek ki. A főépítészi 
feladatok ellátására okleveles településmérnököt bízott 
meg önkormányzatunk. 
 

Táncsics utca felújítása: Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a belterületi Táncsics utca felújítási 
munkálataira. A támogatási összeg 15 millió forint, a 
szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésében biztosítja  
önkormányzatunk.  
 

Közétkeztetés fejlesztése: Pályázatot nyújtottunk be a 
közétkeztetés fejlesztésének megvalósítása érdekében, a 
közétkeztetéshez kapcsolódó (főzőüst, villanysütő, 
hűtőkamra) eszközbeszerzésére, melynek önerejét 
önkormányzatunk biztosítja.  
 

Ágaprítékoló gép beszerzése: Önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be ágaprítékoló gép beszerzésére, 
maximum 10 millió forint vissza nem térítendő támogatási 
összegre. Sikeres elbírálás esetén NEGRI C19D típusú 
ágaprító gépet kíván önkormányzatunk beszerezni. 
 

Külterületi helyi közutak fejlesztése: Önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be az István tanyára vezető két 
külterületi út fejlesztésére (a Táncsics út felől, a  0220, 
0264hrsz-ú és az Arany János út felől a 0210 hrszú utak 
felújítására. Igaz, a pályázat benyújtásakor akadályokba 
ütközött önkormányzatunk, mivel kiderült, hogy az az út, 
mely a Jókai út folytatásaként vezet az István tanyára, az 
magántulajdonban van. Hosszas egyezkedés után, közös 
megegyezéssel  sikerült megvásárolni a  tulajdonostól a 
területet, így benyújthattuk a pályázatot.  
 

Egészség Sportpark Programban való részvétel: A 
sportolni vágyó nyírbogáti lakosság részére nagy 
előrelépést jelent  a szabadidősport szervezése, és annak a 
feltételeinek biztosítása, ahol egymást követő generációk 
együtt tölthetik el a szabadidejüket. Ezért örömmel 
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program keretében egy „C” típusú 
sportpark építése fog megvalósulni, állami beruházás 
keretében. A pályázat megvalósításához 
önkormányzatunknak csupán a helyszínt kell biztosítani.   
 

Temető fejlesztési támogatás: A Kormány határozata 
alapján önkormányzatunk 30 millió forint  
temetőfejlesztési támogatásban részesült. Köszönet a 
Nemzeti Összetartozás Kormányának érte! Terveink szerint 
a ravatalozó tetőszerkezetének teljes cseréjét, a födém egy 
szintbe hozását, urnafal kiépítését és térkövezést 
szeretnénk megvalósítani.   
 

Szegregált élethelyzetek felszámolása: Pályázatot 
nyújtottunk be vissza nem terítendő támogatásra, 
szegregált lakókörnyezetben, hátrányos helyzetben élő 
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának 
elősegítéséhez.  
 

Vántus István Általános Iskola: Önkormányzatunk  által 
működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó 
vagyon, jogok és kötelezettségek átadásáról döntött  2017. 
január 1-i  időponttal a képviselő-testület.  
 

Igazgatási szünet: Nyári időszakban Hivatalunknál 2017. 
július 24 - augusztus 11-ig, téli időszakban 2017. december 
27- 2018. január 2-ig igazgatási szünetet tartunk. Ez idő 
alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása 
érdekében a Hivatal ügyeletet tart.  
 

Óvodai felvétel, nyári takarítási szünet: A Mesekert 
Egységes Óvoda Bölcsőde óvodai felvétel időpontja: 2017. 
április 24-25-26. A nyári takarítási szünet időpontja: 2017. 
július 31 – 2017. augusztus 18.  
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                    HÍREK – FELHÍVÁSOK – TÁJÉKOZTATÓ 

Költségvetés: Önkormányzatunk megalkotta a 2017. évre 
szóló költségvetési rendeletét a takarékos, átlátható és 
biztonságos működés, a kötelezően ellátandó feladatok 
biztosítása, a szociálisan rászorulók támogatása, a 
beruházások megvalósítása, a források biztosítása, a 
pályázatok önrészének megteremtése alapelvek figyelembe 
vételével. Így a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal 
a 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek tervezett 
előirányzatát 4 017 886 057 Ft,- összegben, a  költségvetési  
kiadás tervezett előirányzatát  4 017 886 057 Ft,-  összegben 
fogadta el.  
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TÁJÉKOZTATÓ - HELYI ADÓKRÓL 
 A helyi adókról szóló 24/2016. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet alapján a  Magánszemélyek kommunális adója 
éves mértéke 4.000 Ft /ingatlan/év. Az önkormányzat 
2017. január 1-től mentesíti az adókötelezettség alól az 
építési tilalom alatt álló telket a tilalom ideje alatt, 
valamint azt a telket, aminek utcafronti szélessége nem éri 
el a 14 m-t. Az önkormányzat 50 %-os mértékű 
adókedvezményt nyújt kérelemre annak a 60. életévét 
betöltő magánszemélynek, aki egyedül élő. 
Kommunális adó pótlékmentes fizetési kötelezettség 
határideje évente két egyenlő részletben, március 15-ig és 
szeptember 15-ig lehetséges. Bevallási kötelezettség a 
tulajdonjogban beállt változást követő 15 napon belül 
esedékes. 
Iparűzési adó: Állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-
a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó mértéke naptári naponként 4.400 Ft. 
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén adóelőleg 
fizetés határideje tárgyév március 15-ig és szeptember 
15-ig. Éves bevallás és adókülönbözet rendezésének 
határideje tárgyévet követő év május 31-ig. Adóelőleg 
kiegészítés összegéről bevallás és befizetés határideje 
tárgyév december 20-ig.  
Talajterhelési díj: A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX törvény értelmében településünkön 
talajterhelési díj került bevezetésre, melyet Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete szabályoz. A 
rendelet értelmében talajterhelési díj fizetésére kötelezett 
az a tulajdonos, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjat a 
kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni 
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A 
talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi 
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, 
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön 
jogszabály szerint locsolási felhasználásra figyelembe vett 
víz mennyiségével. A talajterhelési díj összege:  
1.800 Ft/m3. Kérelemre mentesül, akinek a 
vízfogyasztása nem haladja meg az évi 50 m3-t. 
A bevallási nyomtatvány, valamint a mentességi 
kérelem a polgármesteri hivatal 5. irodájában kérhető, 
valamint a nyirbogat.hu oldalról letölthető. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. kihelyezett ügyfélszolgálat tart 
Nyírbogáton, az Attila u 11. szám alatt, az alábbi 
időpontokban:   hétfő:    8:00  – 12:00  
   csütörtök:  12:00 – 16:00  

Bogáti Forgatag: Önkormányzatunk az idén 2017. július 
14-én pénteken és július 15-én szombaton rendezi meg a 
Bogáti Forgatag fesztivált. Péntek este fellép Henderson 
Dávid, aki 2012-es Voice-ban tűnt fel, majd szerepelt a 
DAL 2017-ben is. Élő koncertet ad a Leander Kills 
együttes, akik bejutottak a DAL 2017 döntőjébe, s az Élet 
szövege kapta a legjobb dalszöveg díjat. Szombaton a 
Bogáti Forgatag színpadán fellép Magyar Rózsa, a magyar 
hagyományokat őrző énekesnő, majd Tom Peti és barátai 
szórakoztatják a legapróbbakat. Ünnepi műsorunk előtt 
Lolának örülhetnek a rajongók, aki különböző 
fesztiválokon ért el dobogós helyezéseket és számos 
különdíjat tudhat magáénak. A Magyar Rádió által több 
külföldi zenei versenyre is kijutott, 1998-ban az Atlétikai 
Európa Bajnokságon a Népstadionban 50 000 ember előtt ő 
énekelte a Himnuszt. Estére a jó hangulatról - élő koncert 
keretében -  Demjén Ferenc  Kossuth-díjas magyar énekes, 
dalszövegíró és basszusgitáros fog gondoskodni, aki 1996-
ban munkásságért megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tiszti keresztjét is.  

Felhívás! „Gondos gazda – virágos porta” 2017.  
környezetszépítő verseny! Az Egy Jobb Életért Egyesület 
környezetszépítő versenyt hirdet a kulturált, környezetbarát, 
vendégváró településkép kialakításának elősegítése 
érdekében. A jelentkezés feltétele: a nevező vállalja, hogy 
portáját egész évben önerőből rendben tartja, virágosítja, 
ezzel nagymértékben hozzájárul Nyírbogát Nagyközség 
esztétikusabb látképéhez. A versenybe nevezni 2017. május 
1. – 2017. június 30. közötti időszakban lehet. A nevezési 
lapot az egyesület irodájából, illetve az önkormányzat 
titkárságáról kérhetnek, a nevezést ugyanitt adhatják le, 
illetve levélben megküldhetik az Egy Jobb Életért 
Egyesület 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. 2. emelet alatti 
címére. A verseny elbírálása: Az egyesület az 
önkormányzattal együttműködve szemlebizottságot állít fel. 
A tulajdonos a nevezési lapon megjelölheti azt az 
időintervallumot, amikor a szemlét kéri. Egyéb esetben a 
bizottság a zsűrizéseket helyszíni bejárás alkalmával, 2017. 
július elején végzi. A verseny díjazása: A versenybe 
benevezettek közül a kategóriák 1-3. helyezettjei díjban 
(tárgy jutalomban) részesülnek és az egyesület által 
adományozott  
                                 „Gondos gazda - virágos porta  

2017."  tábla kihelyezésére lesznek 
jogosultak.  Az eredményhirdetésre- 
melyről a  benevezettek külön 
értesítést  kapnak - a Bogáti 
Forgatagon kerül sor. A verseny 
összes résztvevői elismerésül 
emléklapot kapnak.  

Gyerekek figyelmébe! Az Egy Jobb Életért Egyesület a 
tavaszi szünet idejére az Ifjúsági Házban húsvétolást 
szervez önkormányzatunkkal együttműködve,  2017. 
április 12-13-18-án, ahol kézműveskedés (tojásfestés,  
dekupázsozás, nyuszi báb készítés, tojáskereső, népi 
gyermekjátékok a szabadban és a teremben egyaránt, 
szellemi vetélkedőkre kerül sor.  
Április 19-én elő a bringákkal, guruljunk együtt! 
Biciklitúra Nyírbogát és Nyírbátor között, fagylaltozás, 
sütizés a Csekő kávéházban. Felhívás a nyirbogat.hu 
honlapunkon található!  



       
 

ANYAKÖNYV – A BOGÁT 2000 TC CSOPORTMÉRKŐZÉSEK IDEJE 
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           MEGSZÜLETTEM! 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó híradásunk óta 11 gyermek  
született községünkben,  
5 kislány és 6 kisfiú. 
Mikó Flóra Dorina   2016.11.10. 
  édesanyja: Koleszár Irén  
  édesapja:   Mikó József 
Magyar Zsombor   2016.12.10. 
  édesanyja: Tóth Lejla Zita 
 édesapja: Magyar József     
Berki Balázs Ádám   2016.12.12. 
  édesanyja: Nagy Mariann    
 édesapja:  Berki Tibor Zoltán 
László Barbara Leila   2016.12.14. 
  édesanyja: Balogh Barbara   
 édesapja:  László Richárd 
Akpoydo Patrik    2016.12.17. 
  édesanyja: Szunyogh Erika   
  édesapja: Varga József 
Varga Kiara Ibolya   2016.12.31. 
  édesanyja:Sebők Mária   
 édesapja: Varga Gyula 
Vámos Anna    2017.02.22. 
  édesanyja: Czine Krisztina   
 édesapja: Vámos Gyula 
Gulyás Dávid Márk  2017.03.03. 
Gulyás Norina Anna 2017.03.03. 
  édesanyjuk: Lakatos Melinda 
  édesapjuk: Gulyás Attila János 
Pál Tamás    2017.03.29. 
 édesanyja: Papp Linda 
 édesapja:  Pál Tamás 
Péter Zoé   2017. 03.30. 
 édesanyja: Tóth Tímea 
 édesapja:  Péter Donát 
            SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ŐKET!

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 13-en eltávoztak.  
6 nő és 7 férfi. 
Májuk József    Élt: 69 évet 
Csoltói Tibor    Élt: 54 évet 
Dibáczi Józefné (Éles Katalin)  Élt:  78 évet 
Záma Mátyás Andrásné (Révész Ilona) Élt: 68 évet 
Morong Józsefné (Papp Etelka)   Élt: 79 évet 
Szabó László    Élt: 64  évet 
Éles Lajos    Élt: 79  évet 
Meggyesi István     Élt: 63 évet 
Bágyi Andrásné (Daru Magdolna)  Élt: 72 évet 
Türk Károlyné (Gődény Mária Orsolya) Élt: 70 évet 
Berki Jánosné (Tóth Piroska)  Élt: 81 évet 
Pável János    Élt: 66 évet 
Lupák  Ferenc Simon   Élt 78 évet 

 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 
Nyugodjanak Békében! 

Búcsú Türk Károlynétól: 70 éves korában eltávozott 
közülünk Orsika tanárnő, aki példát mutatott 
hivatásszeretetből, áldozatos kötelességteljesítésből, 
becsületes emberi magatartásból. Orsika 1976-ban került 
településünkre, élete fő célja a pedagógus hivatás volt, 
melyet a családi élete, férje, 3 gyermeke mellett úgy 
teljesített, hogy sok más feladatot is hiánytalanul ellátott. 
Őszintén tisztelték tanítványai, a szülők, a pedagógusok 
egyaránt. Személyiségét igazságosság, segítőkészség, 
szerénység, türelem, odaadás jellemezte. Példaértékű 
szakértelemmel, felelősségtudattal tanított sok-sok 
nemzedéket. Nagy büszkeséggel mesélt gyermekei 
sikereiről és az unokák nyújtotta örömökről. Optimista, 
nyitott ember volt. A nehézségek ellenére tudott örülni 
annak, ami jó és szép. Megvigasztalta családja és unokái 
szeretete. Egész életében igyekezett adni önzetlenül, 

természetesen, bölcsen. Elköszön a tanárnőtől 
Önkormányzatunk, a Vántus István Általános Iskola 
pedagógusai, dolgozói, nyugdíjasai és tanulói.  

                             Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei  III. o. Nyírség csoportmérkőzések ideje, helyszíne

Forduló Dátum Idő Mérkőzés

14. forduló 2017.03.12 14:00 PENÉSZLEKI SE - BOGÁT 2000 TC

15. forduló 2017.03.19 15:00 BOGÁT 2000 TC - NYÍRMIHÁLYDI SE

16. forduló 2017.03.26 15:00 NYÍRBÉLTEK KSE - BOGÁT 2000 TC

17. forduló 2017.04.02 15:00 BOGÁT 2000 TC - NYÍRGYULAJ KSE II

18. forduló 2017.04.09 16:00 BÖKÖNY SE - BOGÁT 2000 TC

19. forduló 2017.04.16 16:00 BOGÁT 2000 TC - BIRI SE

20. forduló 2017.04.23 16:00 FÁBIÁNHÁZA FC - BOGÁT 2000 TC

21. forduló 2017.04.30 16:00 BOGÁT 2000 TC - KISLÉTA SC

22. forduló 2017.05.07 17:00 MÁRIAPÓCSI LSK - BOGÁT 2000 TC

23. forduló 2017.05.14 Szabadnap

24. forduló 2017.05.21 17:00 BOGÁT 2000 TC - NAPKORI SZABADIDŐ SE

25. forduló 2017.05.28 17:00 NYÍRCSÁSZÁRI FUTBALL KLUB - BOGÁT 2000 TC

26. forduló 2017.06.04 17:00 BOGÁT 2000 TC - PIRICSE SE



       
 

             OVI – SULI HÍREK 
Visszatekintés az Óvoda mindennapjaiba:  
Év elején a pedagógiai munkát újult erővel kezdtük meg. 
Igyekeztünk továbbra is érdekes és fejlesztő programokat 
szervezni az ovisainknak. Folytattuk a hetenkénti úszást, ahol a 
gyerekeink nagy része már a víz alatt végig ússza a tanmedencét. 
Igazán hosszú és hideg telünk volt, így többször is tudtunk 
szánkózni, hó csatázni és hóembert építeni az óvoda udvarán. A 
gyerekek gyűjtő munkával hozták be az oviba a répát, repedt 
fazekat, seprűt, amivel „felöltöztettük” a hóembereinket.  
Nagy gondot fordítunk továbbra is az egészséges életmódra 
nevelésre, s ismét megrendeztük az egészség hetünket. Egész 
héten kiemelten foglalkoztunk a mozgás, a rendszeres 
tisztálkodás, valamint az egészséges táplálkozás fontosságával. A 
hét lezárásaként a Szegedi Mini színház kis tanmeséjét nézhettük 
meg, mely az egészséges életmódra hívta fel a gyerekek 
figyelmét. 
Február elején Mazsorett csoportunk nyitotta meg az új, és 
minden igényt kielégítő sportcsarnok átadó ünnepségét. 
Gyermekeink alig várták már ezt a napot, hogy birtokukba 
vehessék az új épületet.  
Februárban nagy izgalommal készültünk a farsangi mulatságra, 
melyet a Községháza  nagytermében tartottunk. Mindhárom 
csoport készült egy- egy közös produkcióval, valamint 
bemutatták jelmezeiket az egyéni felvonulás alkalmával. Nagy 
sikert arattak a műsorszámok, majd a délután lezárásaként 
kisorsoltuk a tombola tárgyakat. Ezúton is szeretnénk minden 
támogatónknak köszönetet mondani a nagylelkű felajánlásokért.  
Márciustól a nagycsoportosaink több héten keresztül a Vántus 
István Általános Iskolába hivatalosak az iskolacsalogatóra, s 
délutáni programokon egy tartalmas órát tölthetnek el a leendő 
elsős tanító nénikkel. Az utolsó alkalomra a szülők is meghívást 
kapnak.  
Továbbra is folytatjuk a bérletes színházi élőadások 
megtekintését Nyíregyházán, de a kisebbekre is gondolva, 
óvodánkban majdnem minden hónapban mini színházakat 
hívunk meg egy-egy előadásra. 
Méltó ünnepi műsorral készültünk a Nagyközségi Március 15.-
ei ünnepi megemlékezésre. Minden gyermek átérezve az ünnep 
magasztosságát lépett a színpadra.  
Márciusban megrendeztük a házi mesemondó délelőttünket, 
ahol 13 gyerek mesélte el a kedvenc meséjét. Az első két 
helyezett: Bereznyák Eszter és Harcsa Zoltán képviseli majd 
óvodánkat a Piricsén megrendezett Kistérségi mesemondó 
délelőttön. Nagyon drukkolunk nekik! 
A nevelési év hátralévő időszakára is igyekszünk tartalmas 
programokkal készülni óvodásaink számára.  
Próbaképpen beindítjuk az angol nyelvvel való ismerkedést a 
gyerekek számára, ahol nyelvi tanár játékos keretek között kelti 
fel a gyerekek érdeklődését az angol nyelv iránt. Várjuk a 
szülőket áprilisban a nyílt napunkra, valamint a leendő 
óvodásainkat a beiratkozásra, majd a gyermeknapunkra. 
Kirándulást szervezünk kisvonattal Nyírbátorba, valamint 
idén is megrendezésre kerül a nagy közös óvodai kirándulás. 
Készülünk az évzárókra, valamint a nagycsoportosok 
ballagójára. Emellett számos színházi program várja még 
gyermekeinket.    
Tartalmas és örömökkel teli negyedévet zártunk ismét, s 
reméljük, hogy óvodásaink ezután is  boldogan jönnek majd 
óvodába.                                           
                                                        Nagy Márta intézményvezető 
 

Az Iskola hírei: A magyar kultúra napján került sor a 
Vántus Körzeti Helyesírási Verseny eredményhirdetésére. Nagy 
büszkeséggel töltött el bennünket, hogy 84 tanuló közül iskolánk 
minden évfolyamon dobogós helyezést ért el. I. helyezett lett: 
Tóth Marcell az 5.a osztályból, Bákonyi Evelin a 7.a-ból. II. 

helyezést ért el Koda Vanda a 6.a-ból és Lőrincz Viktória 8. 
osztályos tanuló. III. helyezett lett Lőrincz Enikő az 5.a-ból, 
Rizsák Enikő a 7.a-ból és Uri Viktória 8. osztályos tanuló. A 
legszebb eredményt elért tanulók Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő úrtól és Pesti Béla Lászlótól, a 
Mátészalkai Tankerület Központ igazgatójától vehették át az 
értékes könyvjutalmakat.   
Februárban 24-én került sor a Bogát Vezér Tornaterem 
ünnepélyes átadására. Iskolánk tanulói verssel, énekkel, 
tornabemutatóval, a mazsorett csoport tagjai tánccal fejezték ki 
örömüket a tornaterem felépüléséért. Nagy izgalommal várták, 
hogy birtokba vehessék ezt a legújabb eszközökkel felszerelt, 
gyönyörű létesítményt. Ígérjük, hogy nagyon vigyázunk erre az 
európai színvonalú épületre! 
A farsangra a fellépők és osztályfőnökeik már hetek óta egyre 
növekvő izgalommal, rengeteg próbával, jelmeztervezéssel 
készültek. A gyerekek jelmezei ötletesek, fantáziadúsak voltak. 
Az eredményhirdetést tombolasorolás előzte meg, ahol szebbnél 
szebb ajándékok találtak gazdára. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a kedves felajánlóknak az értékes 
tombolaajándékokat! A Farsang után iskolánk tanulóit 
ínycsiklandó finomságok várták: farsangi fánk, szendvicsek, 
sütemények sorakoztak a tálcákon. A diszkóban Puskás Attila 
szülő gondoskodott a hangulatról. Köszönjük szépen a munkáját! 
A szülők is szívesen időztek el gyerekeikkel, úgy láttuk, ők is jól 
érezték magukat, egy kicsit kikapcsolódtak.  
Közeledik a beiratkozás ideje az általános iskolákban. Az 
iskolaválasztás a gyermekek és családok életében fontos 
fordulópont. Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben 
jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná, ahol 
biztonságban, megfelelő környezetben tudhatják gyermeküket, 
ahol szerető tanító nénik tanítják őket. Ebben a fontos döntésben 
szerettünk volna segíteni a szülőknek, ezért évek óta tartunk 
Iskolára Hangoló foglalkozást a leendő első osztályos gyerekek 
számára. A gyerekek megismerkedhettek a tanítókkal, az iskola 
épületével. Kipróbálhatták azokat az eszközöket, játékokat, 
amelyeket az iskolában majd nap, mint nap használni fognak. A 
gyerekek látható kíváncsisággal jöttek, lelkesen dolgoztak, 
örömmel fogadták az apró ajándékokat. Az utolsó alkalomra 
meghívást kaptak a szülők is. Az igazgatónő közös beszélgetésre 
hívta őket, míg a gyerekek a tanteremben tevékenykedtek. 2017. 
április 20-án és 21-én szeretettel várjuk beiratkozásra a 
gyerekeket a szüleikkel.  
A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 
óta minden évben április 11-én ünnepeljük Magyarországon. 
Ebből az alkalomból rendezte meg az iskolánk a már 
hagyománnyá vált József Attila Szavalóversenyt a nagy 
költőóriás születésének évfordulójára. Tanulóink lelkesen 
készültek fel erre a jeles alkalomra is. 
Bolyai Természettudományi Csapatverseny regionális döntőjén 
3. helyezést ért el iskolánk csapata, ahol az 5.a osztály tanulói 
képviselték intézményünket. Tagjai: Biró Lili, Kósik Liliána, 
Lőrincz Enikő és Türk Károly. 
Házunk táján – megyei természetismeret versenyen Türk 
Károly 5.a osztályos tanuló 6. helyezésben részesült. 
Nyírgelsén a Német Nyelvi Versenyen 2. helyezést Szőke 
Eszter, 3. helyezést Madai Adrienn 4.b osztályos tanulók értek 
el. Türk Zita 3. osztályos tanuló a Bendegúz Anyanyelvi 
Verseny megyei fordulóján vett részt, még eredményhirdetés 
nem volt. 
Labdarúgás sportágban az I. Korcsoportos Diákolimpia Körzeti 
Döntőjében III. helyezést szerezte meg a csapat.  
Tanév végéig még nagyon sok munka és megmérettetés vár ránk. 
Ehhez kívánok kitartást, sok erőt tanulóinknak és a 
pedagógusoknak egyaránt!  
                                    Molnár Zsoltné intézményvezető helyettes 

Nyírbogáti Tükör 11. oldal                     2017. április                           



Nőnap alkalmából képviselő úr köszöntötte a 

fogorvosnőt és az asszisztensét. 

       

              
 

ÚJ FOGORVOSA VAN TELEPÜLÉSÜNKNEK: 
2017. március 1-jétől új fogorvos látja el településünkön a 
területileg illetékes fogorvosi alapellátást.  Dr. Balogh Borbála, 
egyéni vállalkozó fogorvos, aki Debrecenben él férjével és 
családjával. Általános - középiskolai tanulmányait  is 
Debrecenben végezte, majd  2013-ban a Debreceni Egyetem 
Fogorvos tudományi Karán szerzett diplomát. Korábban 
dolgozott Debrecenben felnőtt praxisban, Hajdúbagos és 
Létavértes településeken pedig felnőtt és gyermek fogorvosi 
praxisokban. 2013. szeptemberétől részt vesz a Debreceni 
Egyetem Fogászati Klinikájának, Konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakorvosképzésében, mint szakorvosjelölt. 
Szülei agrármérnökök. Tevékenységei közé tartoznak: a 
körzethez tartozó páciensek vizsgálata, diagnosztizálása, 
kezelése és gondozása. Nagy hangsúlyt kíván fektetni a 
szűrésre, a fog- és szájbetegségek megelőzésére. Részt kíván 
venni a település fogászati egészségfejlesztésében.  
Szeretettel várja a fiatal és idős pácienseket a megadott 
rendelési időben. A kezelésekhez előjegyzés szükséges, melyet 
a megadott telefonszámon vagy személyesen a rendelőben 
kérhetnek a 06/30-732-6707-es telefonszámon 
Rendelési idő: hétfő: 12.00-18.30,  kedd: 7.30 -14.30, szerda: 12.00-18.30, csütörtök: 7.30-13.30, pénteken nincs rendelés. 
 

ÚJRA INDUL A KÖZFOGLALKOZTATÁS  ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL:  
Március elején újra elindult önkormányzatunknál a 
közfoglalkoztatás. 2017. december 31-ig 70 főt tudunk 
foglalkoztatni a mezőgazdasági projekt keretében, melyre 
több mint 60 millió bér és 30 millió beruházási, dologi 
költségtámogatást finanszíroz az állam. Így újra tudunk 
kordonos uborkát, almapaprikát, burgonyát és egyéb 
zöldségféléket termeszteni. E program keretében 
önkormányzatunk egy géptároló építését és egy 
ingatlanvásárlását tervezi (telephelynek). Továbbá egy darab 
fóliafektető, bakhátkészítő, egy db gödörfúrógépet kíván 
beszerezni, s egy db fóliasátort építeni.  22 főt a helyi 
sajátosságokra épülő Közfoglalkoztatás keretében tudunk 
alkalmazni, melyre bér- és járuléktámogatásként több mint 
20 millió, beruházási és dologi költségtámogatásra több mint 
18 millió Ft támogatást kap önkormányzatunk, melyen belül 
száraztészta készítése, faipari termékek előállítása, 
betonelemek,térkövek gyártása, savanyítás, befőzés, tartósítás 

fog megvalósulni. E program keretében 1 db hő légkeveréses 
sütő, 1  db dagasztógép, 1 db szárítókamra, 1 db szalagfűrész 
beszerzését tervezi önkormányzatunk. Áprilistól – november 
végéig két projekt keretében 15-15 főt   belvízelvezető 
rendszerek és a mezőgazdasági földutak  rendbetétele 
keretében kíván foglalkoztatni önkormányzatunk. Ebben a 
programban bevont közfoglalkoztatottak megtanulhatják a 
belvízelvezető árkok munkálatainak fortélyait.  A 2 
közmunkaprogramra állami támogatásként közel 27 millió Ft 
támogatást kap önkormányzatunk. A közmunkaprogram 
komoly feladatot jelent  önkormányzatunk számára, de a 
közfoglalkoztatottak örülnek e lehetőségnek is, hogy itt 
helyben el tudnak járni dolgozni, s emellett tudják családjuk 
mindennapi teendőit is rendezni. Az  értelmes értékteremtő 
munkában elért  eredményeknek maguk a 
közfoglalkoztatottak is örülnek. 

 

40 ÉV MUNKAVISZONY  UTÁN NYUGDÍJBA VONULT 

KACSURNÉ KISS MAGDOLNA 
A közelmúltban az Egyesített Szociális Intézményben Dr. 
Simon Miklós képviselő úr, Bereznyákné Dr. Bényei 
Bernadett jegyző asszony és a ESZI dolgozói köszöntötték 
Kacsurné Magdikát nyugdíjba vonulása alkalmából. Magdika 
fiatalon 1980-ban került Nyírbogátra, itt találta meg élete 
párját, Kacsur Jánost, majd  házasságot kötött vele. Itt 
alapítottak családot. Az óvodában kezdett el dolgozni, aztán 
élelmezésvezető lett, majd az egészségügyben  több éven 
keresztül, míg  az ESZI-ben egy pár éve adminisztrátorként 
dolgozott. Munkáját igyekezett mindig odaadással, 
lelkiismeretesen végezni. Most a munkanapokat felváltják a 
könnyedebb, szabadabb hétköznapok. A jövőben nem lesz 
rohanás, több idő marad a családra, a két kis unokára, a ház 
körüli teendőkre. Önkormányzatunk azt kívánja, hogy a 
nyugdíjas évek egészségben teljenek családja körében.  
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Az ünnepelt „nyugdíjas kötényben” az ESZI 

munkatársai és a lakók körében
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