
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. évfolyam. Különkiadás  2017 . Nyírbogát Nagyközség  Önkormányzatának lapja;  Honlap:www.nyirbogat.hu

Felelős Kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester   

13. alkalommal rendeztük meg idén a Bogáti Forgatagot! Kívánjuk, hogy a képeket nézegetve, a 
különkiadásunkat lapozgatva, éljék át újra a gondtalan szórakozás pillanatát!  Reméljük a távolmaradók  
jövőre  velünk  tartanak, együtt ünnepelni, kikapcsolódni, együtt büszkélkedni gyermekeinkkel. A Forgatagról 
készült képek és videó felvételek megtekinthetők településünk honlapján: 
a http://www.nyirbogat.hu/component/content/article/78-kepek/ oldalunkon. 

KÜLÖNKIADÁS 



13.  ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG A BOGÁTI FORGATAGOT 
 

Az idén 2017. július 14-én pénteken és július 15-én 

szombaton rendeztük meg fesztiválunkat 13. alkalommal, 
melyet,  a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szerencsejáték 

Service Nonprofit Kft.,  a Nyírbogát Felemelkedéséért 

Alapítvány, az Együtt Egymásért Alapítvány és az  „Egy 

jobb életért” Egyesület támogatott. Dr. Simonné Dr. 

Rizsák Ildikó polgármester asszony hangsúlyozta, hogy: „Mi 
azt keressük, ami összeköt bennünket. Ezért tudjuk immáron 
tizenharmadik alkalommal megrendezni ezt a kétnapos 
rendezvényt, ahol megcsodálhatjuk és gyönyörködhetünk 
gyermekeink csodálatos műsorában.” A számos 
sztárvendégek mellett a nyugdíjas egyesület énekkara, a helyi 
zenészek és Szilágycseh - testvértelepülésünk  képviselői is  
részesei lehettek rendezvényünknek. Pénteken délután a 
mozogni vágyóknak, sportot kedvelőknek kedveztünk. A 
szórakozás előtt közös, vidám, zenés aerobik bemutatóra 
invitált Tószegi Nóra gyógytornász,  majd a sportcsarnokban 
futsal bemutató, a műfüves pályán pedig felnőtt- és 
intézményi labdarúgó torna zajlott. Rendezvényünket 
pénteken megtisztelte Baracsi Endre, a Sz-Sz-B. Megyei 
Közgyűlés alelnöke és Simonka Attila, a Nyírbátori 
Határrendészet Kirendeltség vezetője, r. alezredes is. A 
színpadon a Nyírkátai Fehér Csillagok tánccsoportja, a 
Nyírbélteki Mulatós Polgárőrök mellett fellépett Henderson 
Dávid, aki a Voice-ben tűnt fel, majd szerepelt a Dal 2017-

ben is. A műfüves pályán a „Sportoljunk Együtt!” projekt 
keretében 4 focicsapat, és intézményünk dolgozói is 
összemérték tudásukat. Nem csupán nézni és szurkolni volt 
érdemes, hanem egy jót enni is. Ugyanis a torna után finom 
bográcsos várta valamennyi jelenlévőt, akiknek a kemence 
mellett Birtók Ferenc, Bákonyi Attila, Körtvélyessy Péter, 
Kovács István és Miszkuly János készítették a finom 
bográcsot, de lehetőség volt tepertőkrémes falatkák 
kóstolgatására is. Köszönet érte! A labdarúgó tornára 
intézményeink dolgozói is beneveztek. Külön díjaztuk a 
kispályás labdarúgótorna legjobb játékosát, legjobb kapusát, a 
gólkirályt, „Fair Play” játékost. A díjakat polgármester 
asszony és képviselő úr adta át. A Bogát 2000 TC játékosai 
egy futball cipőt is kaptak. Vidámságban és mozgásban 
gazdag délutánt tudhattunk magunk mögött. 
Este a fiataloknak kedveztünk, akik szeretik a heavymetal  
stílust, azok a Leander Kills együttes élő koncertjén  
szórakozhattak. A koncert előtt Hatházi Éva, a Nyírbogát 
Felemelkedéséért Alapítvány elnöke köszöntötte a 
közönséget. A nap ezzel még nem ért véget, hisz Budai 
György és Mocsár Zsolt helyi zenészek gondoskodtak az est 
további részében a jó hangulatról.  
Részletesebben a http://www.nyirbogat.hu/component/ 
elérhetőségen eleveníthetik fel a kikapcsolódás örömét a 
kedves olvasók.  
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 SZTÁROK ÉS PROGRAMOK A BOGÁTI FORGATAGON
Szombaton  önkormányzatunk közös ebédre (babgulyás, 
kenyérlángos) várta a lakosságot. Fesztiválunkon a  
kemencében sült kenyérlángos  illata egész nap belengte  a 
Községháza udvarát. A vállaji segítő – szorgos asszonyoknak 
köszönhetően idén sem maradt el a  jellegzetes sváb étel - a 
strudli - mellyel vendégeinknek és intézményeink 
dolgozóinak kedveskedtünk, akik egész nap fáradhatatlanul 
szorgoskodtak. A bogáti gyerekeknek ingyen biztosítottunk a 
vidámparkba egy játékjegyet, a helyi  szereplőknek pedig főtt 
kukoricával kedveskedtünk. A Forgatagon színes műsor-
kavalkádban részesültek a jelenlévők. Magyar Rózsa énekes 
előadó elkápráztatta a magyar nótát kedvelőket, Tompeti és 
Barátai a gyerekeket szórakoztatta, akiket Lola  váltott a 
színpadon. De legbüszkébbek mégis a mi gyerekeinkre 
voltunk, akik színvonalas előadásukkal emelték 
rendezvényünk színvonalát. Ebéd után a Micimackó csoport 
tűztáncában gyönyörködhettünk, a gyerekeket felkészítette 
Ostorháziné Vadon Izabella és Somlyai Tiborné 
óvodapedagógusok. Őket követték a színpadon az általános 
iskola tanulóinak néptáncosai. Felkészítő  néptánc 
pedagógusok  Éder Róbert és Spisák Krisztina volt.  
Romániából, a testvértelepülésről is érkeztek fellépők, a  
“Berekenye” néptánc együttes, a Szilágyság egyik 
meghatározó néptánc együttese.  A kikapcsolódás mellett  
vásári forgatag,  a vidámpark  kínálta sokszínű lehetőség, póni 
lovaglás, retro fotózás, arcfestés  és ingyenes egészségszűrő 
vizsgálatok várták az idelátogatókat. Külön színfoltja volt, s 
nagy érdeklődés követte az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
statikus bemutatóját. Az érdeklődők kipróbálhatták a MIG29 
vadászrepülőgép szimulátort is. Az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság nyíregyházi irodájának 
katonái pedig toborzóponttal várták a látogatókat.  
Idén is kilátogattunk a temetőbe, ahol a Bogáthy család és 
Vántus István  emlékének adózva, koszorút helyeztünk el. 
Ünnepi műsorunkat megtisztelte Dr. Simicskó István 

honvédelmi miniszter, Dr. Danku Csaba, Jogi ügyekért 

felelős helyettes államtitkár, Szabó István, Sz-Sz-B. 

Megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Polgári András, a Sz.-Sz.- 

B. Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Simon 

Miklós térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Papp 

Csaba Nyíregyháza város jegyzője, akik jelképes 

üzenetként postagalambokat bocsátottak útra. Így vitték 
hírét a Bogáti Forgatag Fesztiválnak. Dr. Simonné Dr. Rizsák 
Ildikó polgármester asszony és Bereznyákné dr. Bényei 
Bernadett településünk jegyzője, idén is átadták Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő - Testülete által 
alapított díjakat. Az „Egy Jobb Életért Egyesület” által a 
Generációk Közösen Nyírbogáton - Tiszta udvar projekt 
keretében szervezett „Gondos gazda, virágos porta” 
helyezettjei is átvehették a megérdemelt jutalmat. Szabó 
István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnöke elismeréseket adott át a kitüntetetteknek. Estére 
tombola sorsolásra került sor, számos értékes tombola talált 
gazdára. Köszönet minden tombola felajánlónak!  A fődíj egy 
női és egy férfi kerékpár volt, melyet önkormányzatunk és a 
Képviselő-testület tagjai és a külsős bizottsági tagok 
ajánlottak fel. A programsorozatot Demjén Ferenc élő 
koncertje zárta, ahol a tér zsúfolásig megtelt. Az énekes a 
közönséggel együtt idézte fel életművének legkedveltebb 
dalait, a fülbemászó slágereket, - melyek dallama 
generációkon átívelő - , együtt énekelte a fiatal, a középkörű 
és az idősebb korosztály is egyaránt. A nagysikerű koncerten 
a rajongók személyesen átélhették Demjén időtálló 
szerzeményeit és örök ifjúságát. A kétnapos rendezvényünket 
látványos tűzijátékkal zártuk. Önkormányzatunk köszönetét 
fejezi ki azon vállalkozóknak, akik felajánlásukkal 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Köszönet az 
önkormányzat minden dolgozójának, a pedagógusoknak, a 
konyhai dolgozóknak, a vállalkozóknak, a szülőknek és 
mindazoknak a segítségükért, akik részt vettek a Bogáti 
Forgatag szervezésében és lebonyolításában. Reméljük 
mindenki jó hangulatban, élményekkel gazdagodva tért haza. 
A képeket nézegetve éljék át újra Fesztiválunk hangulatát. 
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                 ÜNNEPI MŰSOR 
Ünnepi műsorunk kezdetén  Lolával közösen elénekeltük a 
Himnuszt, majd Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, 

településünk polgármestere köszöntötte Dr. Simicskó István 

honvédelmi miniszter urat, Dr. Danku Csabát a Jogi 

ügyekért felelős helyettes államtitkár urat,  Szabó István 

Sz-Sz-B. Megyei közgyűlés alelnökét,  Dr. Polgári 

Andrást, a Sz.-Sz.- B. Megyei Kormányhivatal 

főigazgatóját, Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési 

képviselőjét, Dr. Papp Csaba a megyei jogú város 

jegyzőjét, Dr. Trefán Szabolcs a Sz-Sz-B. Megyei 

Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal helyettes 

vezetőjét, a testvértelepülésről,  Szilágycseh városából 

érkező képviselőket, akik a színpad előtt reptetett 
postagalambokkal küldték hírét a  Bogáti Forgatagnak s 
ezáltal öregbíttettük településünk jó hírnevét. Köszönet a T-
17 Mátészalkai Postagalamb Sportegyesület részéről ifjú 
Sarka Béla elnöknek, akinek segítségével és felajánlásával 
gyönyörködhettünk ebben a különleges látványban. 
Megtisztelték még ünnepi műsorunkat a történelmi egyházak 
papjai is, a környező települések polgármesterei, jegyzői, 
intézményvezetői, az előző évek Nyírbogát Nagyközségéért 
Emlékérem-díj kitüntetettjei, nyírbogáti lakosok és a 
környező településekről érkezők. Polgármester asszony 

köszöntőjében Jókai Mórtól idézett, mely szerint: „Csak 

az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy 

honnan indultunk el.”- Azt gondolom, az itt jelenlévők 
tudják, honnan indultunk el. Azt is tudják, meddig mentünk, 
de még messzire kell jutnunk együtt, karöltve, egymást 
segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul tűztünk ki magunk 
elé.”   Szilágycseh testvérvárosunk tanácsosa, Dr. Barra 
Zoltán a Szilágycsehi Tanács RMDSZ frakcióvezetője is 

köszöntötte a vendégeinket. Az ünnepi műsort Jánszki Vivien 
előadásában Radnóti Miklós: Nem tudhatom című verse, a 
Mesekert Óvoda Katica csoportjának néptánc bemutatója, 
Kardos Anna Sára a DuoArt Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulójának furulya előadása színesítette.  A furulyaszólót 
Szerencsi Imre református lelkész, a kicsiket  Lamos Jánosné 
óvodapedagógus tanította be. 
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter úr ünnepi 
beszédében kiemelte, hogy: „A magyarság sok tragédián van 

túl, de mindig volt ereje talpra állni és felemelkedni – majd 
Magyarország egyik emblematikus politikusát, Klebelsberg 
Kunót idézve az alkotó hazafiság fontosságára hívta fel a 
jelenlévők figyelmét, ami azt jelenti: „az országot tettekkel és 

közösségépítéssel kell bővíteni, hogy az itt élő emberek méltó 

körülmények között élhessenek.”  
Önkormányzatunk vezetői átadták a Nyírbogát Nagyközségért 
Emlékérem-díjakat, valamint  a tanulmányi és sport 
versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak és 
az őket felkészítő pedagógusnak a jutalmat. Ünnepi műsor 
keretében az„Egy Jobb Életért Egyesület” által a Generációk 
Közösen Nyírbogáton-Tiszta udvar projekt keretében 
szervezett „Gondos gazda,virágos porta” 
környezetszépítő versenyen való részvételt is  jutalmazták.  
Szabó István a Sz.–Sz.–B. Megyei Közgyűlés alelnöke pedig 
átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
Emlékérme elismeréseket.  
Ünnepi műsorunk végén Uri Viktória,  a DuoArt Alapfokú 
Művészeti Iskola  növendéke,  a Most múlik pontosan című 
dallal elkápráztatta a közönséget.  
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           KITÜNTETETTEK 
 

A képviselő-testület döntése alapján még számos elismeréseket adott át Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszony és Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony a Forgatagon. Nyírbogát Nagyközség érdekében több 
évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért Gulyás Jánosné, Radványi István, Dibáczi Zoltán és néhai 
Kóródi János részére Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem díjat adományozott. Ezen ünnepi alkalman jutalmaztuk még 
özv. Balogh Mihálynét és Szíjgyáró Jánost, mint  Nyírbogát legidősebb női és férfi polgárát és a tanulmányi és sport 
versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat  és az őket felkészítő pedagógusokat. Őket mutatjuk be újságunk 
hasábjain keresztül a kedves olvasóknak.  Kóródi János posztumusz díját felesége Kóródi Jánosné vette át. 
 

KÓRÓDI JÁNOS: 1952. május 12-én született. Iskolái 
elvégzése után vállalkozóként dolgozott. 1976-ban kötött 
házasságot szeretett feleségével, Jebudenszki Erzsébettel. 
Három gyermekük született. 1990-ben megépítette a környék 

első magánpékségét, ami több nyírbogáti családnak nyújtott 
biztos jövedelmet. Élete mindennapjait a pékség irányítása 
töltötte ki. Aktív közösségi élete során, önkormányzati 
képviselőként igyekezett a községnek és a település lakóinak 
mindig a legjobbat nyújtani. Az általa támogatott 
alapítványon keresztül sok éven át adományozott aranygyűrűt 
a helyi általános iskola legjobb teljesítményt elért végzős 
diákjának. 2017. február 8-án egy sajnálatos baleset miatt 
került kórházba, öntudatlan állapotban és három hónap után 
2017. május 6-án elhunyt. 
 

RADVÁNYI ISTVÁN: 1944. szeptember 18-án született 
Mezőnyárádon. A Magyar Honvédség Egyesített Tiszti 
Iskoláján, Budapesten, ill. a Szegedi Tanárképző Főiskolán 
tanult. 52 évvel ezelőtt került Nyírbogátra az „Ady Endre” 
Körzeti Művelődési Ház – igazgatói pozíciójába. Majd 
dolgozott gazdasági,  oktatási és munkaügyi vezetőként is. A 
rendszerváltást követően a KERTI-DOHÁNY KFT. –
ügyvezető igazgatója lett és innen vonult nyugdíjba.  
1968-ban kötött házasságot dr. Bánfalvi Judittal, aki a helyi 
gyógyszertár szakgyógyszerésze volt haláláig. 40 évi boldog, 
kiegyensúlyozott házasságot tudhattak magukénak. 
Házasságukból két gyönyörű leánygyermek született, Judit és 
Enikő. Mindkét lányukat nagy szeretettel és gondoskodással 
nevelték. A család és benne a három unoka jelenti számára az 
élet boldogságát. Mindazt, amiért érdemes volt küzdeni, 
érdemes élni. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 
 

DIBÁCZI ZOLTÁN: Nyírbogáton született 1954.05.23-án. 7 
gyereke és 8 unokája teszi szebbé minden napjait. Élete során 
több társadalmi tevékenységet vállalt, ezek közül 
kiemelkedik: - a Nyírbogát 2000 Sport elnöki tevékenysége - 
a képviselő testületi tagság,  az István tanyán a kis focipálya 
kialakításában a földmunka részét saját maga végezte., - A 
községi futballpályához ingyen biztosította a sódert és a 
téglát.  A műfüves pálya feltöltéséhez földet biztosított, 
gépeivel a föld egyengetését végezte.  A Polgármesteri 

Hivatal térkövezésekor a földmunka elvégzésében nagy 
segítséget nyújtott. A helyi óvodába feketeföldet szállított és a 
sziklakertbe köveket hordott. - Télen hó eltolással könnyítette 
meg a község lakóinak a közlekedését. Gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk! 
 

GULYÁS JÁNOSNÉ, született Bagaméry Márta 1961-ben  
Nyírbátorban, egy tizenkét gyermekes család kilencedik 
gyermekeként. Szülei hitéletéből is 
merítve egészen közel érezte magához 
embertársai megbecsülését, a 
rászorulók segítését. Dolgozott 
üzemgazdászként a Csepel Művek 
Nyírbátori Gépgyárában. 1980-ban 
házasságot kötött Gulyás Jánossal, 
házasságukból három gyermekük 
született. Nagycsaládos szülőként 
aktívan érdeklődött, majd rész vett a 
közéletben.  Mára már mind a három 
gyermeke révbe ért, családot alapított. 

1994-től önkormányzati képviselőként 
igyekszik segíteni, szolgálni településünk lakosságát. A 
család, a munka, a szervezés jelentik számára az élet örömét.  
Művelődés szervezőként dolgozik az önkormányzatnál.  
Különös öröm számára,  hogy  településünk lakossága őáltala 
értesülhet rendszeresen a nyírbogáti eseményekről, 
ünnepeinkről. Számára a munka és a család mellett az idősek 
bölcsességének, tapasztalatának megbecsülése és a három 
kicsi unokája jelentik az élet értelmét. 
 

BALOGH MIHÁLYNÉ, született Szabó Karolina: 1920. 
nov. 26-án, Nyírbátorban. 10 éves korában költöztek 
Nyírbogátra, az 5. és 6. osztályt itt végezte. Utána felvették 
dolgozni a Nyírbátori Fábrikába. Férjhez ment, házasságából 
8 gyermeke született. 3 élő gyermeke, 16 unokája, 21 
dédunokája és 8 ükunokája teszi szebbé hétköznapjait. Ritkán 
látogatja az orvosi rendelőt. Mind máig jó egészségnek 
örvend. 
 

SZÍJGYÁRTÓ JÁNOS: 1922.07.03-án született Nyírgelsén. 
A II. világháborúig 
uradalmakban dolgozott. 
1945-ben elvitték katonának, 
ott fogságba esett, 2 évig volt 
amerikai fogságban. 1947-ben  
megnősült, feleségül vette 
Fedeli Juliannát, akivel 63 
évig élt boldog házasságban, 
5 gyermekük született. A 
felesége 2010-ben meghalt, 
utána lánya gondozta 5 évig. Betegsége súlyosbodása miatt, 
állandó felügyeletet igényel, ezért bekerült a Nyírbogáti 
Idősek otthonába. Jelen pillanatban is ott van, gyerekei, 
unokái, dédunokái szeretettel látogatják és vasárnaponként 
lánya hazaviszi otthonába. 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk mindannyiuk számára! 
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Türk Károly, Lőrincz Enikő, Császár Dóra, Bégányi Ábel 

 

ELISMERÉSEK – JUTALMAZÁSOK 
 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata ünnepi műsor keretében jutalmazta  a tanulmányi és sport versenyeken 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat  és az őket felkészítő pedagógusokat, valamint Az„Egy Jobb Életért Egyesület” 
által a Generációk Közösen Nyírbogáton - Tiszta udvar projekt keretében szervezett „Gondos gazda,virágos porta” 
környezetszépítő verseny győzteseit is.  
 

Tanulmányi – sport versenyek: Önkormányzatunk  
Pálné Kósa Katalin felkészítő pedagógust elismerő 
oklevélben részesítette, mivel 5. osztályos tanítványai, 
Türk Károly 1. helyezést  és Lőrincz Enikő  3. helyezést ért 
el a Kaán Károly XXV. Országos Természet - és 
Környezetismereti Verseny Megyei döntőjén.  Gratulálunk 
a szép eredményhez és további sikereket kívánunk!  
Császár Dóra 6. a osztályos és Bégányi Ábel 3. osztályos 
diákok is jutalomban részesültek az úszás sportágban 
nyújtott kiemelkedő sportteljesítményeikért. Gratulálunk a 
szép eredményekhez és további sikereket kívánunk! 

Környezetszépítő verseny: 
A tiszta udvar versenybe nagyon sok porta tulajdonosa 
nevezett be.  Gyönyörű, színes virágokkal díszített, 
gondosan ápolt udvarok fogadták a szemlét tartó bizottság 
tagjait. Érződött, hogy kertjeikben nem csak a kezük 
munkája tündököl, hanem szívük-lelkük is benne van. 
Ezért a projektbe benevezettek valamennyien egy cserepes 
leandert kaptak ajándékba. A legmutatósabb és 
legimpozánsabb kertek tulajdonosai (Jebudánszki Jánosné, 
Baricsán Magdolna, Káscsák Istvánné, Papp Edina-

Drevenka László, Sebők Tiborné, Lukács Péterné, Fekete 
Edina) ajándékutalványt kaptak és tárgy jutalomban 
részesültek.  
 

Tombolasorsolás: 
Ünnepi műsorunk után - izgalmas percek, a  

tombolasorsolás következett. Az első szelvényeket 
meghívott vendégeink Dr. Simicskó István miniszter úr, 
Dr. Danku Csaba államtitkár úr, Szabó István alelnök úr, 
Dr. Polgári András igazgató úr, Dr. Simon Miklós 
képviselő úr és településünk polgármester asszonya húzta 
ki. Számos értékes tombola talált gazdára.  
A fődíj egy női és egy férfi kerékpár volt, melyet 
önkormányzatunk és a Képviselő-testület tagjai, valamint  
a külsős bizottsági tagok ajánlottak fel. Köszönet Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszonynak, 
Csonka Imre, Gulyás Jánosné, Madácsi János, 
Ostorháziné Vadon Izabella, Papp Lajos, Rizsák Róbert 
testületi tagoknak, valamint Bákonyiné Májer Henrietta, 
Császárné Dibáczi Tünde, Lukács Péterné, Szilágyi Béla 
külsős bizottsági tagoknak a felajánlásért.  

Külön öröm, hogy mindkét fődíjnak  helyi, nyírbogáti 
lakos lett a gazdája.  Önkormányzatunk köszönetét fejezi 
ki intézményeink dolgozóinak, helyi vállalkozóinak, 
cégeknek, egyesületeknek, akik tombola 
felajánlásukkal hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez!  
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