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Felelős Kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester    

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben, egészségben gazdag  

Boldog Új Évet kívánunk   
Kovács István Máriapócsi költő 

verssoraival minden nyírbogáti polgárnak:  
 

„Ma nyissuk meg szívünket a fényre, 
Legyen már közöttünk igazi béke. 

Találjon a Messiás nálunk otthonra, 
Nyíljon meg előtte szívünknek ajtaja.” 

                                       Kovács István  

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevében: 

 
 

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 

polgármester és 

Bereznyákné dr. Bényei Bernadett 

jegyző 

Adventi Ajándékozási forgatag és gyertyagyújtás: 
Önkormányzatunk ebben az évben  is a betlehemi jászol előtt a 
történelmi egyházakkal közösen gyújtotta meg a négy adventi 
gyertyát. Első alkalommal, nagy sikerrel szerveztünk ajándékozási 
forgatagot a 3. adventen.  Öröm volt megtapasztalni, hogy vannak 
még jó szándékú adományozók, akik fontosnak tartják a 
gondoskodást, a szeretetet. A 3. adventi  gyertyagyújtást megtisztelte  
Dr. Gaál Sándor református lelkész –esperes is. Önkormányzatunk  
mézes kaláccsal, meleg teával és borral kedveskedett a jelenlévőknek. 

A Belügyminisztérium jóvoltából 15 millió forint támogatásból 
felújítottuk a Táncsics utcát.  

Jelenleg is  folyik a védőnő szolgálat 
kialakítása a  „hosszú kisiskola”épületéből, 
ahol helyet kap még a Polgárőr  Iroda is.  
Zajlanak a külső munkálatok is, ezáltal egy 
újabb közintézményünk szépül meg. 

A Mikulások az idén minden családhoz 
ellátogattak  és a 0-14 éves korú gyerek 
részére mikuláscsomagot és ajándékot 
osztottak a gyerek nagy örömére.  

Mikulásjárás  



       

                                                                                                                                                                                                                                    EGYHÁZI HÍREK

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Az Advent nem más, 
mint az Úrra való éber várakozás ideje. Ekkor 
megemlékezünk arról a történelmi várakozásról, amelyben az 
ószövetségi zsidó nép évezredeken át várta Szabadítóját, a 
Messiást, miközben így fohászkodott: „Ó, bárcsak széttépnéd 
az egeket és leszállnál!”Reménykedve várjuk Jézus Krisztus 
dicsőséges eljövetelét. Tudjuk, már eljött, és megváltott 
minket, mégis várjuk, az ősegyház kiáltásával: „Marana tha! 
Jöjj el, Uram!”, hogy véglegesen kiszabadítson minket 
minden földi kötöttségből. Ünneplünk, hiszen „szétszakadtak 
az egek”, és a hatalmas Isten egészen közeli lett, gyermekké 
vált,  hogy így ajánlja föl nekünk szeretetét. Az Ige, a Szó 
testté lett, megelevenedett, élővé vált és válik azóta is 
mindazokban, akik elfogadják a szeretetet és viszonozzák. 
Az Advent a várakozás, a készülődés a Karácsonyra, Jézus 
Krisztus születésére. Kicsik és nagyok várják Isten fiának az 
érkezését. Keresztény ember nemcsak külsőleg,    nemcsak  a 
csillogás és ajándékok halmazába merül el.  Az igazi készület, 
ha helyet készítünk a szívünkben a közénk érkező Isten 
Egyszülött Fiának. Megtisztítjuk lelkünket bűnbánatban, hogy 
méltóképpen fogadjuk a Messiást, a mindenség Királyát. 
Készület másik fontos eleme, ha tudunk adni és tudunk 
szeretni! Jézus erre figyelmeztet és erre kér bennünket, „ 
szeressétek egymást”!   Oscar Wilde  A boldog herceg című 
művében bemutatja, hogy az értékes szobor, amely ott áll a 
város magaslatán, látja az emberek nyomorát, szükséget, 
szeretne segíteni,  de tehetetlen.  Megkéri az ott megpihenő 
fecskét segítsen neki. Vegye le róla a gyémántot, rubintot, az 
arany pikkelyeket, és vigye el a szegényeknek,  és ezzel 
enyhítse a szükséget és a fájdalmat.  Amikor elfogyott minden 
ékszere, akkorra elfáradt a kismadár, és meghalt.  Ekkor 

meghasad a boldog herceg ólom szíve is.  Mit üzen nekünk e 
történet?  Meg kell találnunk, mire van szüksége 
embertársunknak. Hasznosat kell ajándékoznunk, adjunk a 
magunkéból, azt, ami értékes:  időt, kedvességet, segítő 
figyelmességet. A boldog herceg jelenti az Isten mérhetetlen 
gazdagságát, kincseit. Legyünk  mi a kis fecskék, vigyük 
széjjel az örömhírt, Isten végtelen irgalmas szeretetét.  Ha így 
teszünk, boldogok leszünk. Amikor betérünk  majd a 
Betlehemi istállóba,  és letérdelünk a jászolhoz,  hálát 
mondunk a magasságos Istennek végtelen jóságáért és 
megértjük, jobb adni mint kapni! A karácsony hármas 
születés-ünneplés: Örök születés: a Szentháromságban az 
idők előtt született Fiú születése, amelyről a zsoltáros énekli 
ezen a napon: „Az Úr így szólt hozzám: a Fiam vagy 
énnekem, a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”  Földi 
születés: időben született, Szűz Anyától, mikor „az Ige testté 

lett”, és azóta közöttünk lakozik.  Kegyelmi születés: minden 
évben megújítja Jézus kegyelmi születését hívei szívében, 
belénk akar költözni, hogy ez által a fogadott fiúságot 
elnyerjük. A karácsony misztériuma az Isten titka. Azé az 
Istené, aki kisgyermekként akart közénk jönni, rejtetten. Isten 
azért lett kicsinnyé, hogy a legkisebbekkel lehessen. Engedte, 
hogy Mária hordozza Őt. Vállalta a környezetétől való 
függést, hogy megerősítsen bennünket, hogy velünk lehessen 
mindig.  Ő Emmanuel, vagyis: „Velünk az Isten!”  Velünk és 
közöttünk! Minden keresztény Testvérnek a kis Jézus 
ölelésével békés,  örömteli  Karácsonyt és Istentől áldott, 
eredményes Új Évet Kívánok!! Sok szeretettel:   
                                                      Terdik Mihály parókus 
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: „Nézzétek,eljön 
Istenetek!” Iz 35. Idei várakozásunk az Úr kegyelmi 
eljövetelére rövidebb a szokásosnál. Ha semmi jelét nem 
látjuk a megígért beteljesedésnek, akkor szívünk elcsügged,  
testünk-lelkünk elernyed és roskadozni kezd. A várva várt 
találkozás a küszöbön  áll. A fényre, a luxra várunk és nem a 
luxusra vágyakozunk. Istentől jön a fény és  nyugatról a 
luxus, azaz a társadalomnak minden hordaléka, ami 
negatív,ami   salak. Közeledik a célegyenes. A megtestesült 
Ige eljövetelével akkor és ott, s egyben itt és most is a hajnal 
fényét hozza a világmindenségre boruló reménytelen 
éjszakába. Izajás próféta a 35. fejezetben roskadozó lábaink 
és lépteink megszilárdítását kéri az Ő erejére építve. Ő, maga 
adja vissza képességünket, hogy azon az úton járjunk amely 
Betlehem felé vezet. A megtestesülés kieszközlője a Lélek ad 
nekünk készséges szívet, hogy fáradhatatlanul járjunk útjain 
és jelenlétébe vonjuk azokat is, akik a maguk erejéből nem 
tudnak és még nem is akarnak kapcsolatba lépni Vele. Uram, 
add, hogy lelkem befogadjon. Szívem nyílt és szabad legyen 
kegyelmed segítségével, hogy szándékodat magamévá 
tegyem. Hárítsd el, ami Számodra akadály, távolítsd el, ami 
gátol és visszatart, egészítsd ki a hiányosat bennem, növeld 

ami Feléd vezet, hogy túláradó kegyelmed megtisztítson 
eljöveteled fényében!    Erőt adó ünnepeket kívánok:        

                                              /Horváth János rk.lelkész./ 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: Hálaadó istentisztelet a 

templombelső felújításáért. Adventi várakozásunk idejére 
esett, hogy hálát adjunk Istennek a várva-várt 
visszaköltözésért a templomba, és azért, hogy a templombelső 
csodálatosan megújulhatott. A hét és fél hónapos munka után, 
amikor december 17-én a hálaadó istentiszteletre 
összegyülekeztünk, szívünk érzéseit leginkább a 100. zsoltár 
fejezte ki:   
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Egyház 
Szenteste Karácsony I. Karácsony II. Karácsony III. Szilveszter Újév 

 
Református 

17:00 óra 
Istentisztelet a 

gyermekek 
szolgálatával  

11:00 Úrvacsorás istentisztelet 
Igét hirdet: 

Horbász Veronika 
15:00 Úrvacsorás istentisztelet a 

gyülekezeti teremben 

11:00 Istentisztelet 
15:00 Istentisztelet 

Igét hirdet: Horbász Veronika 
III. éves teológiai hallgató 

  
18:00 Óévi 

hálaadó 
istentisztelet 

 
11:00 Újévi 
istentisztelet 

Görög 
Katolikus 

 

11:00 Liturgia 
19:00 Ünnepi 

műsor-Kántálás 

 
11:00 Ünnepi liturgia 

 

 
11:00 Ünnepi liturgia 

 
10:00 Ünnepi 

liturgia 

 
11:00 Liturgia 

Év végi 
hálaadás 

 
11:00 

Ünnepi 
Szent Mise 

Római 
Katolikus 

 
18:00 Mise 

 
12:00 Mise 

 
12:00 Mise 

 
12:00 Mise 

 
16:00 Mise 
Hálaadás 

 
12:00 Mise 

 
Baptista 

10:30 Imaóra 
11:00 Ünnepi 
Istentisztelet 

10:30 Imaóra 
11:00 Ünnepi Istentisztelet 

16:00 Istentisztelet 

 
11:00 Ünnepi Istentisztelet 

16:00 Istentisztelet 

 16:00 Ünnepi 
Istentisztelet 
Ó évbúcsúztató 

 

 
"Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az 
Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok 
meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi 
vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin 
hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, 
áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és 
hűsége nemzedékről nemzedékre."  „Ujjongás, öröm, 
vigadozás, hálaének, dicséret és hálaadás”. Ezekkel a 
kifejezésekkel a zsoltáros arra biztatja Isten népét, hogy ilyen 
ujjongó örömmel menjen be a templom udvarába, Isten házába. 
Bennünket a zsoltárban megszólaló hála és öröm érzése vezérelt, 
amit a szívünkben éreztünk és érzünk most is Isten iránt, hogy 
folyamatosan adott segítséget, segítő kezeket, adakozó szíveket. 
Csodálatos számomra, ahogyan az emberi szívek megnyíltak 

adakozásra a felújítás ideje alatt. Voltak, akik idejükből, 
erejükből adtak szaktudást, kétkezi munkát. Voltak, akik 
pénzükből adományoztak a felújítás költségeire. Voltak, akik 
céladományt adtak szószék lépcső átépítésre. És csodálatos 
számomra, hogy Isten nem csak a nyírbogáti gyülekezet 
tagjainak a szívét indította meg. Hanem valami titokzatos módon 
Lelke által Nyíradonyban is járt, ahol egy református vallását 
gyakorló embernek és családjának a szívét felindította arra, hogy 
márványkő lapokat ajánljon fel adományként a Nyírbogáti 
Református Templom burkolására. Isten munkája ez, 
Testvéreim, amiért egyedül neki legyen dicsőség! Az adakozó 
Testvéreinknek pedig megköszönjük adományaikat, és Isten 
áldását kívánjuk az életükre! A Nyírbogáti Önkormányzat 
Képviselő Testületének és Polgármester Asszonynak a 
gyülekezet közössége nevében megköszönöm, hogy 
használhattuk a felújítás időszaka alatt a községi nagytermet 
istentiszteleteink megtartására. Az adakozás, ajándékozás 
karácsony közeledtével egyre gyakrabban elhangzó és gyakorolt 
fogalmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A legnagyobb adakozó, és a legnagyobb ajándék azonban nem 
közülünk való és nem tőlünk emberektől jön, hanem Istentől, 
ahogy az Ige mondja: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent?” Róma 8,32 Testvéreim! A legnagyobb 
adakozó, az Isten, és a legnagyobb ajándék: Jézus. Mert egyedül 
csak ő általa nyerünk bűnbocsánatot és örök életet. Áldott 
Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok a település minden 
lakójának!                                                    Szerencsi Imre lelkész 
 

BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI: (Baptista Áhitatból) „Történt 
pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet 
adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor 
történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát 
mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a 
galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet 
Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből 
való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott 
állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött 
szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a 
jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.”  
Lk. 2:1-7 Vajon ki töltötte tele a szállásokat? Persze az emberek, 
a hirtelen érkezett sok utazó. De mégis, ki szorította ki Isten Fiát 
már földi élete első napján az emberi otthonokból? Valóban nem 
volt már hely sehol? Vagy csak számukra nem volt? Veszélyes 
volt ez a nap. Az idők teljessége. A természetes születés 
időpontját most is csak becsülni tudjuk. A pillanatát a gyermek 
dönti el. Mária fia, az Emberfia Isten. A mindenség Ura. Vajon 
mennyire képes megalázni magát? Nem az Isten kérdése volt ez. 
Nem is a tudatlan emberé. Az ősi kígyó, aki éppúgy nem ismeri 
az ember földi életének első percét, mint az utolsót (mert minden 
élet az Istené), éberen várta ezt a születést. Terveket szőve. 
Gonosz terveket. Elérkezettnek látva az időt Isten uralmának 
megtörésére. Mert az Isten kockázatot vállalt. A földi test 
megtörhető. Az emberben lélek elveszejthető. Az ördög 
szemében az alázat megvetendő, a hatalom szerves része a 
büszkeség. A kicsinység szenvedés. Vajon meddig megy el az 
Isten az emberért? Ha nincs palota a nagy Királyfinak? Ha nincs 
egyetlen rendes otthon, egyetlen puha ágy, egyetlen nyitott ajtó? 
Nem fordul-e vissza az Örökkévaló a formálódó csecsemőtestből 
az őt imádó egekbe? Nem gyűlöli-e meg az embert, s adja 
mérgében, elkeseredésében az ördög kezébe? 
Nem ismerte az Isten lelkét. Nem érti a szeretet mélységét. 
Megveti az Istent, az embert eltiporja, s a teremtettséget 
pusztítja. Nem tudja, hogy Isten Fia a jászolban is otthon érzi 
magát, mert az is az övé. Hogy számára az alázat a nagyság jele, 
s hogy a teremtettség minden szalmaszálával és pihegő orrával, 
csillogó tekintetével az ő érkezését várta, rejtette, őrizte, 
csodálta. Áldott békés ünnepeket kívánok: 
                                                   Bécsi Lászlóné gyülekezetvezető            
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ADVENT 
 

Karácsony közeledtével ünneplőbe öltözött a településünk, a közintézményeink fénye messzire világítanak, beragyogják 

az utcákat, a Béke téren felállítottuk a település karácsonyfáját. A Községháza előtti téren - Jézus születésére emlékezve 

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

Adventi gyertyagyújtási ünnepség: Már hagyomány településünkön, hogy a 
Községháza előtt felállított adventi koszorú gyertyáit a történelmi 
egyházakkal közösen, minden vasárnap más egyház közreműködésével 
gyújtjuk  meg ünnepség keretében, melyre szeretettel hívtuk és vártuk a 
lakosságot, hogy együtt, közösen készítsük fel szívünket az ünnepekre. Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony elmondta, hogy: „Az 
advent időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, 
hanem lelki elmélyülésre is késztet.”  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 az öröm gyertyáját a református,- a negyedik az szeretet 

gyertyájának fényét a római katolikus egyház és önkormányzatunk 
biztosította. A 3. adventi  gyertyagyújtást megtisztelte és advent üzenetéről 
szólt Dr. Gaál Sándor református lelkész –esperes úr.  
 

Adventi Ajándékozási Forgatag. Önkormányzatunk a karácsony közeledtével 

különösen fontosnak tartotta, hogy a családok gondoskodást és szeretetet  
kapjanak, ezért első alkalommal, nagy sikerrel szerveztük meg az 
ajándékozási forgatagot a 3. adventi vasárnapon.  Öröm volt megtapasztalni, 
hogy vannak még jó szándékú adományozók, akik csatlakoztak a 
kezdeményezésünkhöz. Az iskolában, az óvodában és a Hivatalban 
gyűjtöttük a felajánlásokat. Intézményeink dolgozói a konyhán 
mézeskalácsot sütöttek, melyeket szorgos gyerek kezek díszítettek. Meleg 
teát és forral bort kínáltunk hozzá a jelenlévőknek. 
 

Mikulásjárás: Szent Miklós emléknapja alkalmából az idén is ellátogatott a 
gyerekekhez a Mikulás. Lovashintón érkezett, s bejárta településünk utcáit. 
Nagy volt az öröm a gyerekek körében, hisz 0 – 14 éves korig 
önkormányzatunk minden gyereknek biztosított egy mikuláscsomagot, 
melyet személyesen a Mikulás juttatott el a családokhoz. Délután betért az 
Egyesített Szociális Intézménybe, ahol szaloncukrot osztogatott, majd  a 
Megyei Gyermekvédelmi Intézménybe, polgármester asszony kíséretében 
megajándékozták a gyerekeket. Az otthon lakói verssel, énekkel  
kedveskedtek.  
 

Karácsonyi élelmiszer csomag: A szeretet ünnepe alkalmából már 

hagyomány, hogy önkormányzatunk ajándék élelmiszer csomagot juttat el a 
nyírbogáti családokhoz. Ebben az évben, hogy megkönnyítsük az ünnepi 
bevásárlást, a hagyományos karácsonyi csomag mellé még egy tartalmas 
élelmiszer csomagot is ajándékoztunk - 6.300 forint értékben, -  jó szívvel a 
családoknak.  
 

Szociális tűzifa: A Nemzeti Összetartozás Kormányának köszönhetően 352 

erdei  m3 tűzifa támogatásban részesült településünk, így ezáltal 480 család 
melegedhet a szociális tűzifánál. Önkormányzatunk biztosította az önerőt és 

gondoskodott a szállításról.  
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ÜNNEPELTÜNK  

Államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepe 
Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg Nyírbogát polgárai 
a magyar nemzet legkiemelkedőbb személyiségéről, Szent István 
királyról és az új kenyérről, mely a magyar ember számára az életet, a 
megélhetést, és az otthont jelenteti. Dr. Simon Miklós képviselő úr 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy: „Szent István tudta, hogy 

mindig lesznek olyan külső és belső ellenségei a nemzetnek, akik át 

akarják írni az ország határait, a nemzet történetét, és más 

birodalmak részévé akarják tenni hazánkat, majd tovább folytatva 

felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy: Soros emberei már készen 

állnak, nekünk is készen kell állnunk. Választás előtt állunk: Szent 

István Magyarországa és a Soros-terv között. Ünnepségünket Goda 
Gréta a Vántus István Átalnos Iskola diákja  „Szuhanics Albert” Kedves 
az Istennek, Bereznyák Eszter,  Botár Balázs  a Mesekert Óvoda 
ovodásai  „Juhászné Vértes Anikó” Augusztus 20, és Nagy Miklósné a Nyugdíjas Egyesület tagja, „Semjéni Katalin”  Magyar 
szív című     verse és a Nyugdíjas Egyesület éneke színesítette.Az új kenyeret megszentelte és megáldotta Szerencsi Imre 
református lelkész, Terdik Mihály Görög Katolikus parochus, Horváth János római katolikus plébános és Pető András baptista 
lelkipásztor., majd közösen elmondtuk az Úr imádságát és elénekeltük a Himnuszt.  Legyen érezhető lelkületünkön, életünkön a 
hála, mivel Isten ígérete volt Noé felé, hogy mindig lesz vetés és aratás. A jelen lévők nagy örömmel kóstolták meg az új 
kenyeret.  

 

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük a 
település idős lakóit. 2017. szeptember 30-án ünnepséget 
szerveztünk, melyre meghívtuk a településünkön élő 65. 
életévét betöltött polgérokat.  Polgármester asszony 

köszöntő beszédében elmondta: „Már hagyománnyá vált 
önkormányzatunknál, hogy az idősek világnapja 
alkalmából összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok 
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk 
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Társadalmunk 
tartóoszlopai Önök, az idős emberek, azok a 
nyugdíjasok, akik megtanítottak bennünket szeretetben-
hitben élni.  Önök azok, akik egy egész életet végig 
dolgoztak a szeretteikért, a családjukért.” A rendezvényt 
megtisztelte Dr. Simon Miklós, térségünk 

országgyűlési képviselője, aki arra hívta fel mindenki 
figyelmét, hogy a tisztelet és megbecsülés az év minden 
napján kijár az időseknek. Ünnepségünkön  Mesekert Óvoda 
Micimackó csoportja látványos bemutatóját csodáltuk meg.  
Bákonyi Evelin, Fülöp Hajnalka, Kardos Anna Sára és Rizsák 
Enikő 8. osztályos tanulók verssel köszöntötték az 
ünnepelteket.  Uri Izabella 4. osztályos tanuló  népdallal, a 4. 
osztályos tanulók néptánccal,  Bujáki József a Nyíregyházi 
Művészeti Szakgimnázium 10. évfolyamos diákja horton 
technikán alapuló modern tánccal  kedveskedett  a 
jelenlévőknek. Kovács Viktória tisztán csengő  énekhangjával, 
operett előadásával varázsolta el a jelenlévőket. A Nyugdíjas 
Egyesület  tagjai nem csak ünnepeltek voltak, hanem részesei 
a programunknak. Ők ezen a napon is bebizonyították, hogy rájuk mindig számíthatunk, énekhangjukkal  megtelt a terem. 
Önkormányzatunk külön köszöntötte 80. születésnapját ünneplő Fekete Mihály bácsit, aki polgármester -  jegyző asszonytól és 
képviselő úrtól átvehette az önkormányzat képviselő-testülete ajándékát. További jó egészséget és boldog életet kívántak a 
születésnaposnak. Köszöntöttük még a  40-45-65 éves házassági évfordulósokat.  A köszöntők sorába Szerencsi Imre 

református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus és Horváth János plébános úr  is csatlakozott, akik a Jó Isten 
áldását kérték rájuk, majd együtt elénekeltük  az „Éljenek soká, számos éven át!” kezdetű éneket. Voltak, akik  a meghatódás 
könnyeivel küszködtek. Önkormányzatunk azokról az idős emberekről sem feledkezett meg, akik az Egyesített Szociális 
Intézmény lakói, Őket az idősek otthonában vidította fel Lakatos Norbert tangóharmonikájával. Ünnepségünk végén pedig a 
jelenlévő szép korú vendégeink szívét örvendeztette meg, majd tangóharmonikával átkísérte az időseket az általános iskola 
aulájába, ahol egy finom ebéd  kíséretében tovább folytatódott a vigadalom. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszony kötelességének tartja a tisztességben megöregedett nyírbogáti lakosok köszöntését, megünneplését. Minden szép korú 
hölgynek és úrnak azt kívánta, hogy az élet minden egyes napján érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy minden 
fontos dologban igényt tartunk tanácsaikra, hogy az élet minden napján számítunk segítségükre. 
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                                      SZÜRETI  FELVONULÁS - SZÜRETI BÁL  
 

Önkormányzatunk ragyogó, napsütéses októberi délelőtt ismét 
szüreti felvonulást rendezett.  A Községháza udvarán 
gyülekeztek a lovas fogatok, melyet az óvodás, iskolás 
gyerekek és a pedagógusok gyönyörűen feldíszítettek, majd 
elindult a szüreti menet, melyhez útközben csatlakozott  
Seszták Oszkár a Megyei közgyűlés elnöke és Dr. Simon 
Miklós térségünk országgyűlési képviselője is. A felvonuló 
lakosokat látványos mazsorett bemutató és jó hangulatú  
mulatós zene kísérete. Feldíszített lovas fogatok után a  helyi 
lakosok és  a rend őreinek kíséretében búcsúztattuk az őszt. A 
szüreti felvonulásra nagy lelkesedéssel készültek az óvodás és 
iskolás gyerekeink. A Mesekert Óvoda Katica csoport 
néptáncosai  és a Vántus István Általános iskola néptánc 
csoportjai ragyogó műsort adtak elő a Coop abc 
parkolójában. Az iskola mazsorett csoportja végig táncolta a 
felvonulást, mellyel megörvendeztették a kísérő és az 
érdeklődő helyi lakosokat. A felvonuláson résztvevőknek 
szőlővel, almával kedveskedett önkormányzatunk. A szüreti 
felvonulás a KYO Hungária SE karate bemutatójával  
folytatódott  a Községháza színpadán.  A visszaérkezett 
felvonuló sereget a Községháza udvarán, a Kemence mellett 
tepertő-krémes szendvics  és meleg tea  várta. Akik mulatni 
szeretnek, s a lábuk még bírta, azokat bálba invitáltuk. A 
báltermet a Mesekert Óvoda, a Vántus István Általános Iskola 
az Ifjúsági Ház dolgozói öltöztették csoda szépen az ősz 
színeibe. Önkormányzatunk második alkalommal rendezte meg 
a szüreti bált, melyet polgármester asszony nyitott meg, majd 
Képviselő úr köszöntötte a népes vendégsereget. A szüret 
mindig is fontos ünnep volt számunkra, és szerencsére 
mindmáig megőrizte ezt az örömteli jellegét szerte az 
országban. A szüreti mulatsághoz hozzátartozik az étel, ital, 
ének és tánc. Az ízletes vacsora elkészítéséről a konyha 
dolgozói gondoskodtak.   
Bálunkat jelenlétével megtisztelte Dr. Trefán Szabolcs a 
Nyírbátori Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Dr. Nagy 
Ervin a Nyírbátori Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 
és Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett településünk jegyzője 
is.   Az este színvonalát emelte a Nyírbogáti Mesekert Óvoda 
és a Vántus István Általános Iskola mazsorett csoportjának  
látványos produkciója és az iskola színjátszó csoportjának 
előadása.  A mulatozás fénypontjaként intézményeink dolgozói 
fergeteges  rocky  tánccal szórakoztatták a bálozókat. A 
talpalávalót  Zelenák Krisztián szolgáltatta.  
Köszönet minden szorgos kéznek, akik munkájukkal, 
felajánlásukkal, támogatásukkal hozzájárultak 
rendezvényünk sikeréhez. 
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MEGEMLÉKEZÉSEK 
A Nemzeti Gyásznap:  Aradi Vértanúkra emlékeztünk  
1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 
tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, 
az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Nem a Haláluk a 
példa, hanem az Életük. Ha ezt tudjuk, akkor ARAD-ban nem a 
Múltunk sötétlő árnyait, hanem nemzetünk Jövőt ígérő pillanatait 
fogjuk látni! A kegyeleti megemlékezésen polgármester asszony 
emlékező beszédében kiemelte, hogy: „Arad gyertyái az erkölcsi 
példát világítják meg nekünk. Tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól, 
és a széttöredező magyar valóságban addig nyújtsuk egymás felé a 
kezünket, míg átér ideológiai vagy gazdasági törésvonalak szakadéka 
felett.” Lőrincz Enikő  a Vántus István Általános Iskola 6. a osztályos 
tanulója Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk című ódájából adott elő 
részletet. Az emlékezők csendes gyertyagyújtás keretében tisztelegtek a  Vértanúk előtt, majd Szerencsi Imre református 
lelkész és Horváth János plébános az emlékezés gondolatait osztották meg a jelenlévőkkel, majd imát mondtak az aradi 
vértanuk emlékére. A Nyugdíjas Egyesület énekkara énekelt, a képviselő-testület tagjai, az intézményvezetők és a 
történelmi egyházak papjai koszorút helyeztek el a kivégzett tábornokok emlékének adózva. Az emlékezésen résztvevők a 
Szózat meghallgatása után elhelyezték a mécseseket az emlékműnél. Arad gyertyájának lángja árasszon fényt, hogy 
emlékezni tudjunk; hisz Arad emléke nem lesújt, nem megfélemlít, ellenkezőleg: felemel, bátorít és utat mutat. 
 

Ünnepi megemlékezés 
Nyírbogáton a forradalom és 
szabadságharc hőseiről:  
Önkormányzatunk és 
településünk polgárai 
megemlékeztek az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett 
ünnepségen  a hősökről, majd 
koszorút, mécseseket helyeztek 
el az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseinek emléket állító emlékműnél.  Ünnepi 
megemlékezésünkön Dr. Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője  beszédében kiemelte, hogy: 
„Európa népei között elsőként mondtunk nemet Brüsszel 

bevándorlás politikájára. Nemet mondtunk arra, hogy mások 

döntsék el helyettünk, kikkel éljünk együtt. 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. Európának is változtatni és cselekedni kell: be 

kell zárni a kapukat, meg kell védeni a határait és a polgárait. Európa csak ebben az esetben lesz. A magyarok válasza 

ma is az, ami 1956-ban volt: Elég volt. Magyarország meg fogja védeni magát, a határait és a szabadságát. 

„Magyarország van, volt és lesz.”A Mesekert  Óvoda Katica csoportjának ünnepi összeállítása, a Nyugdíjas 
Egyesület énekei méltóképp ídézte 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. Ünnepi megemlékezésünk után átvonultunk a Büszkeségpont keretében 
megvalósított emlékműhöz. A képviselő-testület megjelent tagjai, polgármester asszony, jegyző asszony, képviselő 
úr és  a történelmi egyházak papjai koszorút, a nyírbogáti polgárok pedig gyertyákat, mécseseket helyeztek el az 
emlékműnél. Illesse kegyelet mindazokat, akik a forradalom és szabadságharcban vesztették életüket. Ami 1956 
októberében történt Magyarországon, példaértékű volt a világon, örök dicsőség Magyarországon. „ ….erre a pillanatra 
mindig emlékezni fogunk, amíg egyetlen magyar is él a Földön" – Ha elvész a szabadság, ha 
elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - hallhattuk Orbán Viktor 
miniszterelnöktől Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt rendezett október 23-i 
díszünnepségén.  
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. 
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VISSZATEKINTÉS A MESEKERT ÓVODA MINDENNAPJAIBA 
Szeretném megosztani a nyírbogáti lakosokkal a Mesekert 
Óvoda gyermekeinek a színes programjait, a történésekben 
gazdag mindennapjait. Arra törekszünk nap, mint nap, hogy 
óvodásainknak minél több élmény tudjunk nyújtani ebben a 
nevelési évben is. A legfontosabb számunkra az, hogy a 
gyermekek óvodai élete ne csak fejlesztő, hanem örömteli is 
legyen.  Szeptember ismét a beszoktatásról, az újbóli 
egymásra találásról szólt. Megtartottuk szülői 
értekezleteinket, ahol a szülőkkel megbeszéltük az előttünk 
álló év feladatait. Ismét megtisztelték óvodánkat az egyházak 
képviselői, és megkezdődött ebben az évben is a hittan 
keretein belül a közös munka.  Október elején az idősek 

világnapja alkalmából, a Micimackó csoport óvodásai 
köszöntötték a Szociális Intézmény idős lakóit.  
A következő hét is eseménydúsan telt el, mert az állatok 

világnapja alkalmából projekthét keretében, változatos 
módon jártuk körbe a témát. A hetünk csúcspontja az volt, 

amikor Dr. Szabó Sándor állatorvos tartott előadást a 
munkájáról. Természetesen most is elhozta kis kedvencét a 
fehér sündisznót, amit a gyerekek megsimogathattak. Felhívta 
a gyerekek figyelmét a gondos állattartásra, valamint arra, 
hogy miért is fontos az állatok védelme. A hónap következő 
eseménye a szüreti felvonulás volt, ahol lovas kocsival 
bejártuk a települést. A  Coop ABC-nél történő megállónál,  
néptánc csoportunk gyermekdalfűzéssel örvendeztette meg a 
nézelődőket. A felvonulásról visszatérve, a község 
kemencéjénél, finom tea, zsíros és tepertőkrémes kenyér várt 
minket, amit jóízűen elfogyasztottunk. Este folytatódott a 
mulatság, s a szüreti bált a Mazsorett csoportunk nyitotta 
meg. Nagy sikert arattak, s vastapssal kísérték végig a 
táncukat. Októberre ismét sikerült beindítanunk heti 
rendszerességgel az úszást, ahova 24 gyermek jár. 
Nagy büszkeség számunkra az, hogy óvodásaink közül, már 
több gyermeket is kiemeltek külön úszásra, mert olyan 
tehetségesnek ítélték meg őket a szakemberek. A többi 
gyermek is örömmel készül minden héten az úszásra, 
amelyhez ismét megkaptuk az önkormányzat kisbuszát 
térítésmentesen, így a szülőket nem terheli, az útiköltség 
ebben az évben sem. Köszönjük szépen!  
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 Kék Pék című mesét néztük meg. 
Nagyszerű délelőttöt töltöttünk el a színházban. A napokban 
készülünk a második bérletes előadásra, melynek címe: Mirr 
Murr kalandjai. Izgatottam várjuk az új előadást! A kicsikre is 

gondolva, óvodánkba ismét meghívtunk bábszínházi előadást, 
amelyet gyermekeink „tátott szájjal” figyeltek. A mese címe: 
Az aranycsibe. Novemberben ismét megrendeztük a „Tök jóó 

hetet” amelyre gyűjtőmunkával készültünk. Meghirdettük a 
tökfaragó versenyt, amelyhez minden csoport csatlakozott. 
Viccesebbnél viccesebb „Tök” fejek, mesefigurák, díszek 
készültek, valamint óvodánkban megfaraghattuk a település 
„legnagyobb tökjét” is, amelyből a kreatív óvó nénik erdei 

lakot varázsoltak. Az óvodásaink csodálattal nézték meg a 
„Tök jóó” kiállítást, este pedig többen is megmutatták a 
szüleiknek az elkészült faragványokat. A zsűrinek most is 
nagyon nehéz dolga volt, de szerencsére minden csoport 
nyert valamelyik kategóriában, így ajándékkal és oklevéllel 
gazdagodhattak a gyerekek.  
Ez az év is szinte pillanatok alatt elrepült eddig, s már 
nemsokára érkezett óvodánkba a várva-várt Mikulás! A 
Mikulás ünnepségünkre az óvónők készülnek egy 
bábelőadással a gyerekeknek, melynek címe: A Mikulás 
kesztyűje. Reméljük, nagy örömmel fogadják a gyermekek 

ezt a kis meglepetést. Erre a kis ünnepségükre ismét 
szeretettel várjuk a helyi nyugdíjas klub tagjait, valamint az 
első osztályos iskolásokat is. Reméljük ebben az évben is 
élményekkel teli napot fogunk zárni. S végül, de nem utolsó 
sorban, készülünk ismét az év legszebb ünnepére, a 
Karácsonyra. Ismét közös karácsonyi ünnepélyt szeretnénk 
tartani a polgármesteri hivatal nagytermében, ahova a család 
apraja- nagyja befér. Reméljük együtt átélhetjük a Karácsony 
meghittségét a szép ünnepi műsor alatt. Eseményekben, és 
élményekben teli időszak van mögöttünk, s reméljük, hogy az 
elkövetkezendő időszak is ilyen fejlesztő, eseménydús, s 
örömteli pillanatokban gazdag lesz gyermekeink és 
dolgozóink számára!                  Nagy Márta Intézményvezető 
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VISSZATEKINTÉS AZ ISKOLA MINDENNAPJAIBA 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a tankerület és az 
önkormányzat sikeresen pályázott a Nemzeti 
Összetartozás Kormányánál, így 832 millió forintból 
iskolánk teljes belső felújítása illetve bővítése valósulhat 
meg. A tantestület és az önkormányzat nyomon követi a 
pályázat végrehajtását. Ez településünk történetében a 
legnagyobb oktatási-nevelési pályázat.  
Már jócskán a 2017/2018-as tanévben járunk, telnek a 
megszokott, dolgos tanítási napok, készülünk az újabb 
megmérettetésekre, kihívásokra. Az oktató- nevelő munka 
mellett, kiemelt hangsúlyt kap intézményünk életében a 
diákok szabadidejének tartalmas eltöltésére való nevelés. 
Hagyományosan megrendezett programjaink mellett 
igyekszünk új eseményekkel is gazdagítani iskolánk életét. 
Iskolánk mazsorett csoportja 2. alkalommal is meghívást 
kapott Nyíregyházára, a Közfoglalkoztatottak kiállítására. 
Lendületes koreográfiájukat nagy szeretettel fogadták. Sőt a 
szüreti felvonulást is látványos bemutatójukkal tették 
színesebbé. Az esti bálra show-tánccal készültek. A bálozók 
vastapssal köszönték meg munkájukat.  
Nagyszabású rendezvényünk volt a környezetvédelmi nap. 
Megszervezésekor elsődleges célunk az volt, hogy maradandó 
élményeken keresztül segítséget nyújtsunk a gyerekeknek 
környezetvédelmi tudatosságuk kialakításához. A nap 7.a 
osztályos tanulók színvonalas  irodalmi műsorával indult, 
mellyel felhívták a közönség figyelmét  Földünk szépségeire. 
Előzetes feladatként az alsósok szebbnél szebb rajzokat 
készítettek erre a jeles napra. A zsűri a legszebbnek Papp 
Dóra 2. osztályos tanuló munkáját tartotta. A felsősök versben 
fejezhették ki érzéseiket a természet gyönyörűségéről. A 
legkifejezőbb alkotást Szőke Anna 5.b osztályos tanuló írta.  
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
évek óta az ország legnagyobb és legsikeresebb közösségi 
környezetvédelmi akciója. A mi iskolánk is benevezett erre a 
programra. Intézményünk tanulói évfolyamonként beosztva 
járták be a település utcáit, és szorgalmasan szedték össze az 
eldobált szemetet, és gyűjtötték az illegálisan, közterületre 
lerakott szemétkupacokat. A munka befejezése után a tanulók 
nagy örömére Révész György interaktív beszélgetést 
folytatott, állatbemutatóval egybekötve. Az Országos 
Könyvtári Napok 2017. őszi programja jóvoltából iskolánk 
tanulóit óriási meglepetés érte. Ingyenesen vehettek részt a 
Kávészünet zenekar koncertjén, akik egyedülálló módon, 
könnyűzenei stílusban zenésítik meg a verseket. A népmese 
napja alkalmából hangulatos, vidám délutánt töltöttek el 
együtt iskolánk alsó tagozatos tanulói. A mesékből 
összeállított ügyességi, szellemi játékok sokasága várt rájuk. 
Intézményünk csatlakozott szeptember 29-én, a mozgás 
örömét hirdető Európai Diáksport Nap eseményéhez. A 
kitűzött cél az volt, hogy mindenki mozogjon, jól érezze 
magát, és kedvet kapjon a testmozgáshoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyes, kitartó futással teljesítették a kötelezően előírt 2017 m 
futást is. A feladatok kivitelezésében és az önfeledt 
játékpercek biztosításában a szülők is segítettek.   

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. 
évfordulóját. Arany János A fülemüle című versét 
átdolgozott formában vitték színpadra az 5. és 7. osztályosok.  
Így emlékeztünk Arany Jánosra, a nagy magyar költőre. A 6. 
osztályos tanulók színvonalas műsorral emlékeztek meg az 
1848 - 49-es szabadságharc leverés után halálra ítélt 
tisztekre, az aradi vértanúkra. Megemlékeztünk 1956 
mártírjairól. A 8. évfolyam ünnepi műsorával gondoltunk az 
egykori eseményekre, a szabadságért kiállt hősökre, gyertyát 
gyújtottunk tiszteletükre. Az ősszel meghívásunkra hozzánk is 
ellátogatott a Fradi-Suli. Céljuk, hogy elérjék a jövő 
nemzedékét, akik később a Ferencváros sportolói, vagy 
szurkolói lehetnek. A Fradi-Suli program keretein belül 
november 4-én  iskolánkból 36 tanuló jutott el a FRADI-
DVSC meccsre Budapestre, a Groupama Arénába. A 
gyerekek egy fergeteges, élményekben gazdag nap részesei 
voltak. Megható műsor keretében megemlékeztünk az 
elhunyt pedagógusokról. Október utolsó péntekén 
Halloween partyt tartottunk az iskolánkban. Többen 
beöltöztek boszinak, krampusznak, így érkeztek a bulira. A 
meghirdetett tökfaragó versenyre sok kreatív tök-lámpás 
készült, melyből kiállítást rendeztünk az aulában. A közös 
játék, a színes programok, a jó hangulat tette emlékezetessé az 
idei Halloweent is. Ebben az évben is nagy sikerrel zajlott le 
december 4-8-ig a Vántus-hét. A gyerekek kézműveskedtek, 
vetélkedtek, sportoltak, volt játék, móka, kacagás. Első 
alkalommal hirdettük meg a Mikulás Teremlabdarúgó Tornát, 
ahol 6 csapat versengett egymással. Iskolánk csapata 2. 
helyezést ért el. December 5-én nagy meglepetés érte a 
gyerekeket. Minden osztályba bekopogott a Mikulás, és 
mindenkinek adott ajándékot. Kár, hogy 1 évig kell várni, 
hogy újra eljöjjön! Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége 
csatlakozott a felső évfolyamhoz, és az idén a 2.-3.-4. 
osztályosok is versenyezhettek a Körzeti helyesírási 
versenyünkön. Ők tollbamondással bizonyították eddig 
megszerzett tudásukat.  Összesen110 tanuló vett részt a 
megmérettetésen. A Vántus-hét alkalmából elsőként került 
megrendezésre a sakkverseny, 15 tanuló nevezett be. Sebők 
Tibor, nyírbogáti lakos, a nyírbátori sakk egyesület aktív 
tagja, ingyen, a szabadidejét nem sajnálva, tanítja 
diákjainknak a sakkozás fortélyait. Ő szervezte és 
bonyolította a versenyt. Köszönjük szépen önzetlen munkáját! 
Első helyezettek: Lipcsei Zsóka 4. o. tanuló, Dzsudzsák 
Dominik 5.a o. tanuló. Majdnem szűknek bizonyultak a 
nagyterem falai, annyian voltak kíváncsiak az idei 
Manóavatóra és Tátikára. A fellépők látványos produkciókkal 
kápráztatták el a közönséget. Megköszönjük Nyírbogát  
Nagyközség Önkormányzatának és a Mátészalkai Tankerület 
Központnak és a Szülői Munkaközösségnek az egész évi 
nagylelkű támogatását, segítségét. Áldott, meghitt 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánunk mindenkinek! 

2017. december                                     Nyírbogáti Tükör 9 . oldal                              



 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
Közeledve az év végéhez, átlátva az önkormányzat gazdasági helyzetét, örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
felelősségteljes gazdálkodásnak és  a Nemzeti Összetartozás Kormány támogatásának köszönhetően számos olyan 
intézkedést hoztunk, mellyel segítjük az itt élő emberek, családok mindennapjait.  
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj:  
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek 
keretében   27 hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalt 
támogat a továbbtanulásukban mindösszesen 1.000.000 
forinttal.  
 

Települési támogatások önkormányzati rendeletünk 
alapján: Az idei évben a polgármester egyszeri  3.000 forint 
összegű szociális támogatást nyújtott az óvodai ellátásban 
nem részesülő 0-3 éves korú gyermekeknek, egyszeri 8. 0000 
forint óvodáztatási, egyszeri 25.000 forint iskoláztatási 
támogatást, a nyírbogáti lakcímmel rendelkező, 
életvitelszerűen itt élő óvodás -  általános iskolás, középfokú 
közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 
gyermekeknek. Egyszeri 5.000 forint természetbeni 
juttatásban részesítette szeptember 30-án az időskorúakat, 
valamint egyszeri gyógyszertámogatásban részesülhettek az 
arra jogosultak.  
 

Szociális tűzifa támogatás: A Belügyminisztérium 352 erdei  
m3 tűzifa vásárlását ítélt meg  önkormányzatunknak. Azok a 
rászoruló nyírbogáti lakosok igényelhettek tűzifát, ahol az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000 ft-ot, a 65 
év feletti egyedül élők esetén pedig a 120.000 forintot.  Ezen 
támogatási forma keretében családonként 0.73 m3 tűzifát 
biztosít a bizottság az arra jogosultaknak. Azok a nyírbogáti 
lakosok, akik ezen összeghatárba nem fértek bele, azoknak 
önkormányzatunk – kérelemre - pénzbeli fűtési támogatást 
adhat.  
 

Karácsonyi csomag: A szeretet ünnepe alkalmából már 
hagyomány, hogy önkormányzatunk ajándék élelmiszer 
csomagot juttat el a nyírbogáti családokhoz. Ebben az évben, 
hogy megkönnyítsük az ünnepi bevásárlást, még egy tartós 
élelmiszer csomagot is ajándékoztunk a családoknak 6.300 
forint értékben. 
 

Táncsics utca felújítása: A Belügyminisztérium jóvoltából 
15 millió forint támogatásból és önkormányzati önerőből 
megújult a Táncsics utca.  
 

Új helyre költözhet a Védőnői Szolgálat: Nyertes TOP 
pályázatból és önkormányzati forrásból a „hosszú kisiskola” 
épületében fog helyet kapni a kor színvonalának megfelelő 
védőnői szolgálat, a körzeti megbízott irodája és a polgárőr 
iroda. A beruházás értéke 56 millió forint. 
 

Helyi népszavazási kezdeményezés: A képviselő-testület új 
rendeletet alkotott a helyi népszavazás kezdeményezéséről, 
mely szerint köteles elrendelni népszavazást, ha azt a 
település választópolgárainak 25 %-a kezdeményezi. 
Rendelet a talajterhelési díjról: Az önkormányzat elvárása, 
hogy a településen élő minden lakos az egészséges környezet 
védelme érdekében a szennyvízhálózatra rácsatlakozzon, 
ezért a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő rendeletet 
készített, mely szerint 2018. január 1-től talajterhelési díj 
megfizetésére kötelezett, aki nem csatlakozik a hálózatra. 
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a közszolgáltató 
által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti 
csapon keletkezett vízfogyasztása után.  
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP): 2013. július 1-jétől 
minden hazai, EU társfinanszírozású,vagy egyéb, pályázat 
útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha 
rendelkezik a testület által elfogadott HEP-el, továbbá be 
tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni 
kívánt fejlesztés közötti összhangot is. Önkormányzatunk 
vállalta, hogy a HEP elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami 
és nem állami intézményfenntartóira. Az esélyegyenlőség 
biztosítása nem csak az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát jelenti 
elvi síkon, hanem olyan intézkedések, tervek kialakítását és 
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok 
életkörülményeinek javítását segítik elő.  
 

Településképi Arculati Kézikönyv: Önkormányzatunk 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta 
településképi rendeletét, amit két lakossági fórum keretében is  
megismerhettük. A rendelet szabályozza a helyi védelem 
eljárását, a reklámozásra vonatkozó szabályokat valamint az 
egyes területek településképi követelményét. Településkép 
szempontjából meghatározó területen kötelező lesz 2018. 
januárjától szakmai konzultáció. A településképi 
követelmények be nem tartása esetén a polgármester 
településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször 
is kivethető. 
 

Intézményeink energetikai korszerűsítése tovább 
folytatódik Az önkormányzati tulajdonú középületek (iskola 
– ESZI) energetikai korszerűsítésének elvégzésére, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a  PEARL 
Enterprises Kft-vel kötött szerződést önkormányzatunk.    
 
Köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása: Az 
üzemeltetéssel kapcsolatos teendők ellátására 
önkormányzatunk megfelelő intézményi háttérrel nem 
rendelkezik, ezért pályázatot írt ki, 5 éves – kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésre, 
mely pályázati felhívás  a  www.nyirbogat.hu/palyazat/ 
oldalon elérhető.  
 

„Szupergyors” Internet Program: Önkormányzatok,  
államigazgatás kiszolgálására hivatott állami hálózat 
továbbfejlesztése, földrajzi kiterjedésének megnövelése, új 
végpontok felkapcsolásának, az átviteli sebesség növelésének 
és a közigazgatási intézmények IKT konszolidáció 
folytatásának egyidejű elősegítésére 2018-ra az egész 
települést lefedő, nagy sávszélességet biztosító Új Generációs 
Hálózatok kiépítése a cél. Napelempark - Az MVM 
Hungarowind Kft. építési projektjeként tavasszal 
önkormányzatunk területén napelemes kiserőmű épül. 
 

Kormánydöntés értelmében 832 millió forint 
támogatást kapunk az iskola belső felújítására, 
korszerű tantermek építésére, bővítésére, 
eszközbeszerzése, s az oktatási környezet 
rendbetételére. Ezzel egy újabb régi álmunk válik 
valóra, így a bogáti gyerekek is a kor színvonalának 
megfelelő környezetben tanulhatnak.   
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           MEGSZÜLETTEM! 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó 
híradásunk óta 6 gyermek  született  
községünkben,1 kislány és 5 kisfiú. 
Rézműves Dániel Nikolasz 2017.09.17.  
  édesanyja: Balogh Henrietta 
 édesapja: Rézműves Dániel     
Miskolczi Zsóka   2017.10. 08. 
  édesanyja: Kecskés Erzsébet   
 édesapja:  Miskolczi Attila 
Tóth István    2017.10.22. 
  édesanyja: Nagyhaju Márta   
  édesapja: Tóth Gyula 
Margit Bence   2017.10.26. 
  édesanyja:Rákos Nikoletta 
  édesapjuk: Margit József 
Illés Bence    2017.11.27. 
 édesanyja: Illés Anita 
 édesapja:  Puskás Béla 
Petrucz Péter   2017.12.08. 
 édesanyja: Diszházi Dóra 
 édesapja:  Petrucz Zsolt 
            SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ŐKET! 
Kedves Szülők! Minden alkalommal nagy örömünkre szolgál, hogy 
hírt adhatunk a gólyahír rovatban az újszülöttek érkezéséről. 
Ezentúl ha szeretnék, hogy a babáról fénykép is jelenjen meg a 
gólyahír fényképalbumban, úgy azt kérem a 
gulyasne.marta@fidesz.hu e-mail címre vagy a facebook-on 
keresztül küldjék el!  

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 11-en eltávoztak.  
5 nő és 6 férfi. 
Kósa Sándorné (Balogh Ilona)  Élt: 48 évet 
Budai György    Élt: 64 évet 
Molnár Lászlóné (Budai Margit)   Élt:  74 évet 
Takács Sándor    Élt: 81 évet 
Varga András    Élt: 54 évet 
Balogh István    Élt: 59  évet 
Baráth Sándorné (Vágó Ilona)  Élt: 79  évet 
Balog László    Élt: 69 évet 
Szíjgyártó János    Élt 95 évet 
Bíró Jánosné (Rózsavölgyi Angéla)  Élt 51 évet 
Lőrincz  Pálné (Balogh Ilona)  Élt 92 évet 
     

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 
Nyugodjanak Békében! 

Bogát 2000 TC 2017-es őszi beszámolója: 
November 19.-én véget értek a 2017-2018 évi Megyei 
Labdarúgó bajnokság őszi fordulói. A Bogát 2000 TC 
csapata a 15 csapatos mezőnyből a 11. helyet szerezte 
meg.  Az ősz folyamán 3 győzelem és 3 döntetlen 
mellett 8 alkalommal vereséget szenvedett csapatunk.  
Több mérkőzésen is megvolt a lehetőség a 
győzelemre, de a sok kidolgozott helyzetet nem 
sikerült gólra váltani, de volt több olyan mérkőzés, 
amikor az utolsó percekben egyenlített az ellenfél. A 
szerény őszi szereplést sok esetben sérülések is 
hátráltatták, de voltak hiányzók munkahelyi 
elfoglaltság miatt is, néhányan pedig menet közben 
elmaradtak a mérkőzésekről. Ezek az említett 
elhullajtott pontok sokba kerültek, hiszen a már 
zsebben érzett pontokkal akár a 8. helyen is várhatná a 
tavaszi folytatást labdarúgó csapatunk. A pihenő alatt, 
és a téli felkészülés folyamán a csapatvezetés szeretné 
megerősíteni a játékos keretet, a hiányzókat és 
sérülteket pedig pótolni. Bízunk benne, hogy a 
kitűzött célok ez által megvalósulhatnak, és egy 
szebb, eredményesebb tavaszi folytatás következik a 
bajnokságban. A felnőtt csapat mellett továbbra is 
folyik a korosztályos labdarúgók oktatása az Bogát 
2000 TC utánpótlás csapatainál. Négy korosztályban 
(U-7, U-9, U-11, U-13) közel 40 ifjú labdarúgó 
képzése történik Sütő Ottó testnevelő tanár 
segítségével. A gyerekek rendszeresen versenyeznek. 
Éves szinten korosztályonként 10-12 tornán vesznek 
részt. Ezekre a versenyekre az Önkormányzat 
biztosítja az utaztatást a sportolóink részére. Az 
Önkormányzat továbbra is támogatja sportegyesületet 
és a jövőben fejlesztéseket kíván véghezvinni a 
sportlétesítmények területén. Szeretné felújítani a 
jelenlegi futballpályát, korszerű öltözőt építeni, 
valamint a világítást és nézőtéri helyeket létrehozni. 
Ha a TAO pályázaton sikeresen pályázik 
egyesületünk, ennek segítségével remélhetőleg a 
közeljövőben Nyírbogáton is korszerű és modern 
sportpályán lehet majd mérkőzéseket játszani.  

Író-olvasó találkozó: Önkormányzatunk meghívására 
Kovács István máriapócsi költő „Vigyük el az üzenetet”  
címmel   író-olvasó, zenés adventi előadást tartott. A 
jelenlévőket  Dr. Simon Miklós képviselő úr köszöntötte.  A 
verseket önként vállalt, vers szerető lakosok olvasták fel, 
előadták  az általános iskola diákjai, pedagógusok, óvónők, 
polgármester asszony, önkormányzati alkalmazottak. Az 
előadást több megzenésített videó színesített. Mindannyian 
megtapasztalhattuk, hogy a költő versei a hitre, reményre és 
a szeretetre épül. Az adventi időben különösen jó alkalom 
volt ezen könnyed stílusú, dallamos formában íródott, 
tartalmas költeményeket hallgatni, a szívek megteltek 
melegséggel.  

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Anyakönyvvezető előtt utolsó híradásunk 
óta 1 pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
 

Magyar Krisztián – Csonka Nikoletta 2017.11.24. 
HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
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Pedagógus Szolgálati Emlékérem Plakett - Miniszteri elismerést vettek át október 5-én Bákonyiné Szilágyi Róza és Pál  

Lajosné  pedagógusok, a 40 éven keresztül a gyermekek oktatása, nevelése érdekében végzett  kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként. A díjat Dr. Simon Miklós, térségünk országgyűlési képviselője és Pesti Béla László, a Mátészalkai 
Tankerület Központ igazgatója adta át az iskola valamennyi tanulója és dolgozója előtt ünnepélyes keretek között. 
Önkormányzat nevében Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármesterasszony és Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett 
jegyzőasszony köszönte meg több évtizedes lelkiismeretes munkájukat. A tanulóink, a volt tanítványok és a kollégák 
megható műsorral idézték fel és köszönték meg a 40 év fáradozásait. Kívánjuk, hogy a nyugdíjas éveik egészségben, 
békességben, boldogságban teljenek, további életútjukat is siker koronázza! 

          Megyei és Országos közfoglalkoztatási Kiállításon is részt vett önkormányzatunk 

A képviselő-testület tagjai tiszteletdíjukból 4 db futsal és 
10 db kézilabdát vásároltak a sport szerető diákoknak. 

2017. év számokban:  
Ez év eltelt időszakában 30 gyermek született településünkön, 7 kislány és 23 kisfiú. Sajnos 42 nyírbogáti 
lakos elhunyt, 19 nő és 23 féri. Ebben az évben 6 pár kötött házasságot. A képviselő-testület 32 testületi ülést 
tartott, 3 zárt és 29 nyílt ülést és 3 közmeghallgatást. Önkormányzatunk ebben az évben 12 pályázatot nyújtott 
be. 2017-ben 17 pályázatunk részesült pozitív elbírálásban, melyek közt van 2016-ban benyújtott is.   

A testvértelepülés Szilágycseh vezetése tanácskozásra és  
szüreti bálra hívta a képviselő-testületet Romániába. 


