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Ismét Dr. Simon Miklós képviselheti térségünket a 
Parlamentben. Újra Nemzeti kormánya van 
hazánknak. Kétharmados többséget szerzett a Fidesz–
KDNP április 8-án a 2018-as országgyűlési választásokon. 
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Bogáti Forgatag 
Az idén önkormányzatunk 2018. 
július 13-án pénteken és július  
14-én szombaton, 14.  
alkalommal rendezi meg a Bogáti 
Forgatag fesztivált.  Péntek 
délután a focipályán első 
alkalommal szervezzük meg a 
Nyírbogáti Fogathajtó versenyt. 
Sztárfellépőink: Caramel, Kasza 
Tibi, Sing Viki, Pacsirták. Idén is 
óvodásaink, iskolásaink 
bekapcsolódnak a közönség 
szórakoztatásába. 
Mindenkit várunk szeretettel! 

Búcsúzó diákjaink 2018-ban 

 

A Nemzeti összetartozás napja. 
A Trianoni békediktátum 
emlékére felállított kopjafánál 
emlékeztünk meg a 98 évvel 
ezelőtt történt nemzeti tragédiáról.  
Megemlékező beszédet mondott 
Simon Miklós, térségünk 
országgyűlési képviselője, a 
történelmi egyházak papjai imát 
mondtak a magyarságért.  

Elbúcsúzott a Vántus István Általános iskola 27 végzős diákja.  
Önkormányzatunk Képviselő-testülete a további tanulmányokhoz jó egészséget, 
sok sikert és kitartást kíván valamennyi végzős diáknak. 



       
                                                                                                                         

2018-as országgyűlési választásokról 
2018. április 8-án rendkívül magas részvételi arány mellett 
zajlottak le hazánkban az országgyűlési választások. 
Országosan 69,73 %, választókerületünkben 65,70 %-os 
volt a résztvevők aránya.  A magas részvételi arány a 
demokráciát erősítette. Választókerületünkben rendkívüli 
esemény nem történt, a szavazás zavartalan és folyamatos 
volt.  
A voksoláson a Fidesz kétharmados többséget szerzett a 
parlamentben, a Fidesz-KDNP 133, a Jobbik 25, az MSZP- 
Párbeszéd 20, a DK 9, az LMP 8, az Együtt 1 mandátumot 
szerzett. Ezen  kívül egy független képviselő és egy  német 
nemzetiségi listáról egy képviselő kap helyet a 
parlamentben és ezzel mind a 13 nemzetiség érdekét 

képviseli a törvényhozásban. A listás szavazás országos 
eredménye: FIDESZ 49,28%, a Jobbik 19,06 %, az MSZP-
PM 11,91 %. 2018. május 10-én az országgyűlés 
megválasztotta Orbán Viktort miniszterelnöknek. 
Negyedik miniszterelnöki ciklusa megkezdése 
alkalmából eskütételét követő beszédében kiállt a 21. 
századi kereszténydemokrácia mellett, amely 
garantálja az ember méltóságát, szabadságát és 
biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a 
hagyományos családmodellt, féken tartja az 
antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúrát, és 
esélyt ad a nemzet fennmaradására és gyarapodására. 
Továbbfolytatva hangsúlyozta, hogy: „Ellenezni fogjuk  
a kötelező kvótát, kiállunk az európai keresztény 
kultúráért és harcolni fogunk a határok megvédéséért.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. 
számú választókerületében 47 757 
érvényes szavazat volt, dr. Simon 
Miklós a Fidesz- KDNP jelöltje 
26 994 szavazattal lett 
országgyűlési képviselő. Ez a 
szavazatok 56,52 %-a. Gratulálunk képviselő úrnak az 
elért eredményhez, kívánjuk, hogy az elkövetkezendő 
ciklusban munkája nemzetünket, térségünket és 
településünket építse. Munkájához erőt, egészséget, 
kitartást kívánunk!  
Kész Géza a Jobbik jelöltje 9696 szavazatot, 20,30 %-ot, 
Dr. Veres János az MSZP-PM jelöltje 9302 szavazatot, 
19,48 %-ot kapott.  
A listás szavazáson mind a 33 településen a FIDESZ-
KDNP-re voksoltak a legtöbben, az eredmény 59%, a 
Jobbikra 20,30 %, az MSZP-PM 12,48 % szavazott.  
Dr. Simon Miklóst képviselőt az Országgyűlés 
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökévé 
választották. 
 

2018. május 18-án megalakult a negyedik Orbán-
kormány. Áder János államfő kinevezési ünnepségen adta 
át a kormány tizenhárom miniszterének megbízólevelét, 
ezzel megalakult az új kabinet.  Ez alapján Bártfai-Mager 
Andrea tárca nélküli miniszter, Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős 
miniszter, Nagy István agrárminiszter, Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter lett. Pintér Sándor 
vezeti a belügyi tárcát, Rogán Antal a Miniszterelnöki 
Kabinetirodát. Semjén Zsolt és Süli János tárca nélküli 
miniszterként vesz részt a kormány munkájában, Szijjártó 
Péter a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, Trócsányi 
László az igazságügyi tárcát vezeti, a pénzügyminiszter 
pedig Varga Mihály. 
 

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő köszöni a 

munkájukat az országgyűlési választásokon közreműködő 
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, jelölő szervezetetek 

megbízottainak, a helyi választási iroda tagjainak és 

mindazoknak akik a választási eljárásban részt vettek.  
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ARÁNY

NYÍRBOGÁT 1 886 743 83,86 727 529 72,76 99 13,62 81 11,14

NYÍRBOGÁT 2 745 637 85,50 627 399 63,64 115 18,34 103 16,43

NYÍRBOGÁT 3 808 682 84,41 670 455 67,91 99 14,78 106 15,82

ÖSSZESEN: 2439 2062 84,54 2024 1383 68,33 313 15,46 290 14,33  
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NYÍRBOGÁT 1 886 743 83,86 729 516 75 98 70,78 10,29 13,44

NYÍRBOGÁT 2 745 637 85,50 626 393 73 128 62,78 11,66 20,45

NYÍRBOGÁT 3 808 682 84,41 668 443 59 130 66,32 8,83 19,46

ÖSSZESEN: 2439 2062 84,54 2023 1352 207 356 66,83 10,23 17,60  



       
 

                         ÜNNEPEK – MEGEMLÉKEZÉSEK  
 

Megemlékeztünk a 1848-49-es forradalom- és szabadságharcról 
Településünk polgáraival megemlékeztünk az  1848-49-es forradalom 
és szabadságharcról. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk 
polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy: Nekünk sincs más 

teendőnk, mit megfelelni a kor parancsának, mert, ahogy Kossuth 

fogalmazta meg:  „a haza örök s nemcsak az iránt tartozunk 

kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz”. Nagy 

erők dolgoznak azon, hogy Európába már csak nemzetiségek és ne 

nemzetek legyenek. Nagy erők dolgoznak azon, hogy ne a nemzetek 

irányítsák saját életüket, hanem brüsszeli és más hatalmi központok. - 

folytatta beszédében polgármester asszony.  Ünnepi megemlékezésünk 
színvonalát a Mesekert Óvoda Katica csoportjának, a Vántus István 
Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak előadása színesítette. A 
megemlékezés végén  a történelmi egyházak képviseletében Szerencsi 
Imre református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus, 
méltatták a bátrakat, s imádkoztak a forradalom és szabadságharc 
hőseiért, s szabadságunkért,  majd a jelenlévők átvonultak a Béke téri 
emlékműhöz, ahol koszorút helyeztünk el.  
 

Pedagógus nap: Dr. Simon Miklós képviselő úr és  polgármester 
asszony köszöntötték a Mesekert Óvoda és a Vántus István Általános 
Iskola dolgozóit és a két intézmény munkáját segítő közalkalmazottakat 
pedagógusnap alkalmából. A Vántus István általános iskola diákjai 
Bécsi Szonja, Papp Dóra, Szabó Anett, Szabó Lara, Szőke Eszter, 

Káscsák Péter, Petrohán Zoltán megható verssel kedveskedtek tanáraik 
számára. Köszönet és megbecsülés a munkájukért, hisz hivatásuk 
mellett önkormányzatunk is mindig számíthat segítő munkájukra 
rendezvényeinken. a dolgozó pedagógusok mindent megtesznek azért, 
hogy olyan gyerekek kerüljenek ki a kezeik közül, akik a világban és a 
családban egyaránt megállják a helyüket. 
 
Összetartozás Napja: A Nemzeti Összetartozás Napja az összefogás erejét és szükségességét üzeni ma minden magyar 
számára Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy megemlékezzünk a múlt század legnagyobb tragédiájáról, mivel 2010. óta 
Június 4. már nem csak a gyász, hanem a nemzeti összetartozás napja is. A cél az, hogy a vesztes 20. század után az erősödő, 
büszke magyarság a 21. század nyertese legyen! – hallhattuk képviselő úrtól. A megemlékezésen Koda Vanda 7. osztályos 
tanuló szavalatát, a történelmi egyházak papjainak szolgálatát, és Bilku Tibor a Helytörténeti Kör vezetőjének történelmi 
előadását hallgathattuk meg, majd a Trianoni kopjafánál, - melyet 2010-ben állított önkormányzatunk  - ahol koszorút 
helyeztünk el.  
Majális Nyírbogáton:  Május elsején önkormányzatunk  Majálist 
szervezett a Községháza udvarán,  ahol egész nap  felhőtlen 
kikapcsolódást nyújtottunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Településünkön 22 fiatal lányos ház portája elé állítottak májusfát, 
melyet szalagokkal, lufikkal, virágokkal díszítettek. A feldíszített 
májusfákat zsűri értékelte.  Nehéz volt a döntés mert szebbnél 
szebbek voltak a májusfák. Önkormányzatunk minden intézménye 
tevékenyen részt vállalt az egész napos programban. Az óvodás és 
iskolás  gyerekek részére igyekeztek olyan játékokat összeállítani, 
amelyeket régen is játszhattak a majális résztvevői. Nagy sikere volt 
a zsákba futásnak, a kötélhúzásnak, a labdavezetésnek szalonozva, 
tollas ütőn ping-pong labdával futás  szalonozva, talicskával futás, 
verseny számoknak, melyet az iskola pedagógusai koordináltak. 
Szívesen kipróbálták a fiatalokon kívül még a felnőttek is ezeket a 
játékokat, s próbára tették az ügyességüket. Az intézményi dolgozók 
is részt vettek az ügyességi versenyen a fittness parkban. Mi is kedvet 
kaptunk a játékhoz, s közösen beálltunk a kötélhúzó versenybe is. Volt  kerékpáros ügyességi verseny, tűzoltósági - rendőrségi - 
fegyveres, lézer keresős technikai  bemutató, melyet rendőrök koordináltak, köszönet a segítségükért. Az  intézmények 
dolgozói, csillámtetoválással várták a majálisra érkezők apraja-nagyját. Egész nap sorakoztak a gyerekek és a fiatalok egy-egy 
szép tetoválásért. Az önkormányzati konyhánk dolgozói ebédre  készítették a finom slambucot, melyet minden majálisozó 
megkóstolhatott. Ezen a napon a műfüves pálya sem maradt kihasználatlan, ahol zajlottak a kispályás labdarúgó mérkőzések.  
Önkormányzatunk a kicsikre is gondoltak - egész nap a sárkányos, minionos csúszdás- ugráló várta őket. Reméljük sikerült 
mindenki számára egy színes, ötletekkel gazdag napot szerezni.  Az egész napos majális zenei hangulatáról Bodolai István 
gondoskodott. 

2018. július                                      Nyírbogáti Tükör 3. oldal                      



       
                                                                                                                         

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
István tanyasi Óvoda: Önkormányzatunk az István tanyán 
lévő „régi óvoda” épületének felújítására sikeres pályázatot 
nyújtott be, melynek keretében az épület külső – belső 
felújítása történik meg.  A pályázat megvalósításához 
szükséges önerőt a 2,8 millió forintot önkormányzatunk 
biztosítja. Így az épület megszépül, a tetőszerkezetet pedig 
önkormányzatunk önerőből felújítatja.  
 

Szociális földprogram: Önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy részt kíván venni az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által „Konyhakerti és kisállattartási 
szociális földprogram megvalósításának támogatására” 
kiírt pályázaton. A programban 20 illetve 21 szociálisan 
rászoruló család vehetett rész, akik a vetőmaghoz 
(sárgarépa, petrezselyem, borsó, bab, retek, cékla, 
burgonya), palántákhoz (káposzta, karalábé, paprika, 
paradicsom), kézi szerszámokhoz, kemikáliákhoz és 15 db 
előnevelt csirkéhez és azok etetéséhez szükséges 
takarmányokhoz jutottak. A pályázat során folyamatos 
ellenőrzést tartunk, szakmai tanáccsal látjuk el a 
családokat, problémáikkal az önkormányzat 
szakembereihez fordulhatnak. Az elnyert pályázat összege 
mind két esetben 700.000 forint. A program célja, hogy 
segítsünk  a rászoruló családokon, ezáltal a háztartások 
megélhetése, életminősége javuljon. A pályázathoz a helyi 
Roma Önkormányzattal is együttműködési megállapodást 
kötöttünk. A családok az alapanyagokat, eszközöket saját 
háztartásában kötelesek felhasználni, így azt nem 
értékesíthetik! 
 

Igazgatási szünet: A képviselő – testület a nyári időszakra  
2018. július 23-tól 2018. augusztus 10-ig, a téli időszakra 
2018. december 24-től 2019. január 2-ig igazgatási 
szünetet rendelt el.  Rendkívüli ügyekben a Hivatal 
ügyeletet tart.   
 

Szociális rendelet módosítása: Önkormányzatunk 
módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról szóló rendeletét, hogy minél több rászoruló 
családon tudjon segíteni. Gyógyszertámogatás állapítható 
meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 55.000 
forintot, (korábban a 43.035 forintot), egyedül élő esetén a 
80.000 forintot, (korábban az 57.285 forintot). A 
kérelemhez mellékelni kell a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségéről, kizárólag a kérelmező személyes 
szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító 
ellátásról szóló igazolást. A települési lakásfenntartási 
támogatás havi 3.000 – 4.000 – 5. 000 forint  állapítható 
meg, ha egy főre eső jövedelem 80 .000 – 100.000 Ft 
között, vagy 60.001 – 80. 000 Ft között illetve 60.000 Ft 
alatt van. A jogosultság megállapításánál a háztartás tagjai 
egyikének sem lehet vagyona. Vagyonnak minősül a 855 
ezer forint forgalmi értéket külön – külön  meghaladó 
ingatlan, gépjármű,  kivétel a lakott lakás és a 
mozgáskorlátozottság miatt fenntartott személyautó. 
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.  
 

Óvodai zárva tartás: A Mesekert Óvoda intézményben a 
nyári takarítási szünet idejére azaz 2018. július 30-tól 

augusztus 17-ig zárva tart. Ezen időszakra, - igény szerint - 
az intézményvezető az ügyeletről köteles gondoskodni.  
 

Nyári programok az Ifjúsági Házban: 2018. június 11-
től nyári programokkal várja az Ifjúsági Ház a nyári szünet 
idejére azon gyerekeket,  akik  felügyeletéről szüleik nem 
tudnak napközben gondoskodni. A hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére törvény 
szerint ingyenes az étkezés. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak részére önkormányzatunk saját 
költségvetésében, a nem rászoruló gyerekek részére napi 
570 Ft-os térítési díj ellenében tud önkormányzatunk 
háromszori étkezést biztosítani. Az előző évekhez 
hasonlóan színes programokat, kézműves foglalkozást, 
játékos vetélkedőket szervezünk. A felügyelet 
munkanapokon 7:30 órától  – 16 óráig biztosított.  
 

Jókai úti járda: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
15 millió forint támogatásra, a Jókai utca melletti járda 
felújítására. A megvalósításhoz szükséges 2,5 millió 
forintot önerőt saját bevételei terhére költségvetésében 
biztosítja. 
 

Ravatalozó épületének felújítása, bővítése: Régóta várt 
időszerű felújítás valósul meg településünkön. A 
Ravatalozó épülete az az utolsó hely, ahol még 
lehetőségünk van  elköszönni hozzátartozóinktól. Ezért 
mindannyiunk számára kötelesség az, hogy ez a helyszín 
méltó is legyen arra, hogy végső búcsút vehessünk 
szeretteinktől. Ahogyan elkezdődött a felújítás, akkor 
derült ki, hogy a ravatalozóhoz korábban hozzátoldott és 

kibővített épületrésznek nincs semmi alapja. Ezért az teljes 
lebontásra került. A felújítás idejére megpróbáltuk 
ideiglenesen úgy elválasztani térben a ravatalozót, hogy 
megoldható legyen a halotti szertartás.  Kérjük a lakosság 
megértését! A ravatalozó bővítése és átalakítása a Fidesz-
KDNP kormány 30 millió forint rendkívüli támogatásának 
jóvoltából és önkormányzati önerőből valósul meg. 
 

Bölcsőde építése:  Önkormányzatunk fontosnak tartja, 
hogy kisgyermekes édesanyák lehetőségük szerint 
munkába tudjanak állni, s itt helyben gyermekük bölcsődei 
ellátásba részesülhessenek.  Örömmel tájékoztatjuk a 
kedves olvasókat, hogy önkormányzatunk 152 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével 24 férőhelyes 
bölcsődét és játszóteret alakít ki az óvoda területén. Ez egy 
új ellátási forma lesz településünkön, ami által új 
munkahelyek jöhetnek létre.  
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           MEGSZÜLETTEM! 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó 
híradásunk óta 18 gyermek  született  
községünkben, 8 kislány és 10 kisfiú. 
 

Soltó Maja   2017. 12. 23.  
  édesanyja: Pető Szilvia 
 édesapja: Soltó Krisztián     
Gami József Gyula   2017.12. 29. 
  édesanyja: Margit Nikoletta    
 édesapja:  Gami Zoltán 
Turucz Médea    2018. 01. 04.  
  édesanyja: Lángfalusi Noémi 
 édesapja:  Turucz Tibor 
Miló Dominik    2018.01.21. 
  édesanyja: Kapási Krisztina   
  édesapja: Miló Attila 
Kiss Tamás   2018.02.06. 
  édesanyja: Orosz Marietta 
  édesapjuk: Kiss Tamás 
Szabó Botond Buda  2018.02.07. 
 édesanyja: Jaczina Erika 
 édesapja:  Szabó Gábor 
László Loretta    2018.02.08. 
 édesanyja: Balogh Barbara 
 édesapja:  László Richárd 
Gulyás Botond   2018.02.13. 
  édesanyja: Takács Krisztina  
 édesapja:  Gulyás László 
Szondy Eleonóra  2018.02.18. 
 édesanyja: Kozák Gina  
 édesapja:  Szondy István 
Milák Dániel Lévi  2018. 02.27. 
 édesanyja: Hamza Mária 
 édesapja:  Milák Máté 
Bákonyi Hédi   2018.03.20. 
 édesanyja: Soltész Renáta 
 édesapja:  Bákonyi Zoltán 
Magyar Zalán – Magyar Luca 2018.03.20. 
 édesanyjuk: Csonka Nikoletta 
 édesapjuk:  Magyar Krisztián 
Pósán Dávid Zsolt   2018. 04. 29.  
 édesanyja: Nagy Eszter 
 édesapja:  Pósán Dávid 
Papp Dávid    2018.05.03. 
 édesanyja: Varga Renáta 
 édesapja:  Papp János Zoltán 
Kovács Hanga   2018.05.24. 
 édesanyja: Derzsi Szilvia 
 édesapja:  Kovács Szabolcs 
Sebők Mirella   2018.06.03. 
 édesanyja: Sebők Éva 
 édesapja:  Sebők  Sebastián 
Szegedi Éva Viktória  2018.06.05.  
 édesanyja: Gecse Éva Judit 
 édesapja:  Szegedi József Tamás 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ŐKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 21-an eltávoztak.  
12 nő és 9 férfi. 
Magyar Ferencné (Bulátkó Erzsébet) élt 84 évet 
Kósa János    élt 90 évet 
Bakos Lászlóné (Szatmári Mária)  élt 88 évet 
Pankotai Györgyné (Csordás Irén)   élt 71 évet 
Tóth Lászlóné (Balogh Erzsébet)  élt 56 évet 
Szabó Julianna    élt 74 évet 
Czoll László    élt 57 évet 
Prokob Jánosné (Szabó Irén)  élt 85 évet 
Vadon Sándor    élt 86 évet 
Szilágyi Sándor    élt 61 évet 
Vámos Gyula László   élt 56 évet 
Csonka László    élt 53 évet 
Bíró Józsefné (Mankó Julianna)   élt 93 évet 
Nagy Sándorné (Lamos Anna)  élt 79 évet 
Széplaki Mihály    élt 62 évet 
Kósa Józsefné (Budai Mária)  élt 66 évet 
Lőrincz Béláné (Kósa Vilma)  élt 88 évet 
Balogh Józsefné ( Papp Jusztina)   élt 80 évet 
Kállai Miklós                                    élt 83 évet 
Balázs Imréné (Juhász Julianna)   élt 66 éve 
Jaczina Józsefné (Csáki Piroska)  élt 93 évet 
     

 EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK!  Nyugodjanak Békében! 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Anyakönyvvezető előtt utolsó híradásunk 

óta 3 pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
Bíró Zsolt  -  Zohn Margit Éva   2018.01.05. 
Popovics Pál  – Bódi Erika  2018.01.26. 
Sebők Ferenc  – Brilló Gabriella  2018.04.23. 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 

Búcsú Szabó Juliannától, a falu  
tanító nénijétől:  
Juliska tanár néniben egy egyenes,  
közvetlen, melegszívű,   nagylelkű  
egyéniséget ismerhettünk meg, aki  
friss diplomáskánt itt helyben Nyírbogáton kezdett el 
tanítani. Tudása, rendíthetetlen risztessége révén 
vitathatatlan tekintélyt szerzett magának. Több éven 
keresztül körzeti és helyi munka-közösségvezető volt. 1974-
től 18 éven át a Nyírbátor, Járási Oktatásügyi Dolgozók 
Munkaügyi Döntőbizottságának feladatait is ellátta.  Magas 
színvonalú munkájaként több ízben részesült kitűntetésben. 
1975-ben miniszteri dicséret kapott, 1984-ben Kiváló 
munkáért kitűntetést, 1996-ba a Vántus István díjat. 2012-
ben Önkormányzatunk az oktatás, nevelés terén végzett 
kiemelkedő, eredményes, áldozatos, fáradhatatlan és 
maradandó munkájáért  Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem 
díjat adományozott. 2015-ben aranyoklevélben részesült. 
Nyugdíjba vonulása után is aktív, közösségi életet élt. Ritka 
emberi tulajdonságok birokosa volt. Soha nem volt egyetlen 
negatív megjegyzése semmire és senkire. Búcsúzunk Júliska 
tanárnőtől, aki életével mutatta a példát,  hogyan kell a 
tartalmas élet végén szépen megöregedni és méltósággal 
eltávozni. Isten vele, nyugodjon békében! 



       
 

                                                                                 EGYHÁZI HÍREK 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: 2018. június 3-án 
verőfényes napsütötte vasárnap délelőtt 6 gyermek készült fel 
a Krisztussal való találkozásra, hogy életében először 
személyesen és valóságosan találkozzon vele az 
Eucharisztiában, az Oltáriszentségben! A gyönyörűen 
feldíszített templomban, gyönyörű ruhában, a szívük 
tisztaságával, tele hálás szeretettel, megható Liturgia 
keretében.  

 
 
Az ünnep csúcspontjaként a szülők megáldották gyermekeiket 
a következő imával: „Istenünk, Mindenható Örök Atyánk! 
Te adtad nekem ezt a gyermeket. Rám bíztad ezt a szent 
tisztséget, hogy akaratod szerint felneveljem. Felhatalmaztál 
arra, hogy a Te erőddel megáldjam Őt! Az elsőáldozás 
alkalmából szálljon rá áldásom és kísérje lépteit Uram feléd! 
Őrizd meg őt minden bajtól, segítsd őt minden jóban! 
Gondviselő szereteted tegye gyümölcsözővé áldásomat! 
Áldjon meg Téged Kedves Gyermekem a Három személyben 
lévő egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Maradj 
gyermekem hűséges  Jézus Krisztushoz és az Ő Egyházához! 
Áldásom  szálljon Rád és kísérjen egész életeden át! Ámen.  
Mindenki boldog volt, a gyermekek és a rokonság egyaránt, 
akik megtöltötték a templomot! Isten áldása kísérje az 
elsőáldozók kegyelmi életét és családjuk életét!  
                                                   (Terdik Mihály parochus) 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:  
2018 pünkösd,vasárnap reggel Csíksomlyón voltam Balázs 

József gyergyóalfalusi tanár-
festőművésszel,aki a 26. 
zarándoklatot, keresztalját 
vezette 250 fővel, oda-
vissza gyalog a somlyói 
búcsúba. A zarándoklat 
1992-ben indult újra 
Csíksomlyóra. Az elsőt, 451 
éve István, alfalusi pap 
vezette. Szbora Alfaluban, a 
templom mellett."A nap 
fényében álló, minden titok 
Nagyboldogasszonya!Vigyá

zó két szemed óvjon!" A 
7000 éves, rovásírásos 
tatárlakai /Torda mellett/ 
amulett felirata. 
Csíksomlyón a vasárnapi  
misét megmaradásunkért 
ajánlottam fel P.Pál Leo 

ferences vezetésével. (Horváth János római katolikus. lelkész) 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI:  Konfirmáció 2018 

Ebben az évben a képen látható  ifjaink konfirmáltak: Császár 
Dóra, Demendi Nikolett, Dibáczi Anabella, Garai Dóra, Goda 
Gréta, Mocsár Gréta, Tóth Beáta, Puskás Ákos, Bákonyi 
Balázs, Czine Dominik, Dibáczi Róbert Pál, Jakab Zoltán, 
Szabó Balázs, Tóth Attila, Tuba Zétény  

A konfirmáció fontos esemény a gyermek számára, de 
ugyanúgy fontos esemény a családjának, és természetesen a 
református egyház közösségének. Fontos esemény a gyermek 
számára, mert az első komolyabb megmérettetés az életükben. 
Kitartó munka előzi meg a konfirmációt, különleges tudásnak 
kerül a birtokába, számot kell adnia a megszerzett 
ismeretekről, megtanulja azt, hogy ő egy nagyobb 
közösségnek, a gyülekezet közösségének is  a tagja, ahol 
számítanak rá és feladata van, fontos a jelenléte. Egymást is 
jobban megismerik a gyermekek, hiszen külön közösséget 
formálnak. A konfirmáció által válik a gyermek a gyülekezet 
teljes jogú tagjává, ami azt jelenti, hogy úrvacsorázhat, lehet 
keresztszülő, kérheti házasságára Isten áldását, 
megkereszteltetheti gyermekét, és 18 éves korától kezdve 
szavazati joggal rendelkezik az egyházközségi közgyűlésen. 
A konfirmáció személyes hitvallástétellel jár együtt, ami a 
személyes elköteleződésről szól Isten és a gyülekezet iránt. 
Fontos esemény a család számára, hiszen mérföldkőnek 
számít a család életében, hogy gyermekük Isten kegyelméből 
idáig eljuthatott és konfirmálhat. Valóban az élethez 
szükséges legfontosabb dolgokat tanulhatja a gyermek a 
konfirmációban. Hiszen a szülő számára a legfontosabb az, 
hogy gyermeke boldog életet élő emberré váljon. Ehhez pedig 
kevesek önmagukban az anyaiak, a szellemiek, a karrier, a 
diplomák száma, a talpraesettség. A boldog élethez kell az 
Isten ismerete és az ő útjának a követése. Nem hiába mondja 
Biblia: „Boldog ember az, aki az Urat féli és az ő útjain jár.” 
(Zsoltárok 127). Ezért örül a szülő a konfirmációnak, hiszen 
ebben segítséget kap az egyház közösségétől ahhoz, hogy 
gyermekét boldog életű embernek nevelje. Végül, de nem 
utolsó sorban fontos esemény a református közösség számára 
is a konfirmáció, hiszen ezekkel a gyermekekkel gyarapodik a 
közösség. Nem túlzó kifejezés az, amikor azt mondjuk: 
életfontosságú eseménye a református egyháznak. A 
református közösség csak úgy maradhat fent, ha az ifjúság és 
családjaik bekapcsolódnak a gyülekezet vérkeringésébe. Így 
nem fogunk elfogyni, a közösség meg fog maradni.  Ha ez 
nem történik meg, a közösség elgyengül, s akár meg is 
szűnhet. Ha ezt a három dolgot végig gondoljuk, láthatjuk, 
hogy a gyermeknek, a családnak és az egyház közösségének 
egyaránt jó és hasznos a konfirmáció. Ezért a legutóbbi 
konfirmációért is hálát adunk az Istennek, minden gyermekért 
és családjaikért, akik megjelentek és részt vettek az 
istentiszteleten. (Szerencsi Imre lelkész) 
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Kósa Tibor, Szilágyi Raymond és Szilágyi Zsombor, 
Szőke Anna, Balogh Petra, Varga Boglárka 

 



 
 

       
 

IDÉN 700 ÉVES A TELEPÜLÉSÜNK ! 
 
50 éve történt:  
1968 május 29-én az általános iskola 420 és községünk 650 éves évfordulójáról 
emlékeztek meg az általános iskola és a község vezetői. A település évfordulójának 
emlékére emléktáblát állítottak az iskola falán, mely ma is megtalálható, a jelenleg már 
ifjúsági házként működő épület falán. Így az idén  a település fennállásának 700 éves 
évfordulóját ünnepelhetjük.  Önkormányzatunk  a település történetével foglalkozó 
kiadványsorozatot tervez elindítani, melynek célja, hogy a település múltjából, 
történetéből egy-egy szeletet bemutasson. Szívesen fogadunk a lakosság részéről  
információt, írásos és tárgyi emléket, mellyel hozzájárulhatnak településünk múltjának  
megismeréséhez, hisz mindaz amit a múltból hozunk, településünknek egy darabja, mely 
továbbá építőköve is lehet. A szülőföld múltjának megismerése minden nyírbogáti lakos 
számára fontos kell, hogy legyen, mert ez jelenti a gyökereket. 2018. július 14-én a Bogáti 
Forgatag ünnepi műsora keretében megemlékezünk településünk 700 éves évfordulójáról 
is.  

 

MÚLTIDÉZŐ  – HELYTÖRTÉNETI 

KRÓNIKA 
A nyírbogáti sport és azon belül a focicsapat igen 
régi és szép múltra tekint vissza. A korabeli 
újságokból megtudhatjuk, hogy Nyírbogáton az 
első futball idény, amiben elindult az 1948/49-es 
év volt, ekkor Nyírbogáti Fsz EPOSz Se néven 
indult. A legnagyobb sikerét a csapat a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei II. osztály B csoportjában 
a 8 csapatos bajnokságban Nyírbogát szerezte 
meg a bajnoki címet 1970 tavaszán. 
Érdekesség, hogy ebben az idényben csak fél 
idényt játszottak le a csapatok, mivel a tiszai 
árvíz miatt befejezettnek nyilvánították a 
bajnokságot, mert a szatmári pályákon nem 
lehetett játszani. 
A képen a bajnokcsapat a kupával. 
Köszönjük Szepesi Istvánnak, aki rendelkezésünkre 
bocsátotta a képet. 
A rovatot összeállította: Bodolai István  

 

KÉPESLAP  
Képeslap rovatunkban egy olyan egyszerű fiatalembert szeretnénk bemutatni, 
aki nap mint itt él közöttünk, jelenleg az önkormányzatunknál  
közfoglalkoztatás keretében asztalos tanfolyamja jár, de nem sokan tudják róla, 
hogy MET-ÉSZ észlelő. A MET-ÉSZ rendszer a meteorológiai észlelések 
rögzítésére, megjelenítésére jött létre.  Lukács Dánielt különösen érdekli az 
időjárás, aki településünkön a vizuális meteorológiai megfigyeléseket, 
meteorológiai jelenségeket (felhőzet,csapadék,szél, köd), gépi méréseket küld 
el a rendszernek. Vannak olyan időszakok, amikor a mérések nem elegendőek, 
s nagy szükség van az észlelők által közölt – elsősorban a csapadék fajtájára, 
intenzitására, a légkör átlátszóságára, a felhőzet típusára vonatkozó – adatokra.  
Nyírbogátról nem csupán napi többszöri alkalommal kap az OMSZ észlelést 
Lukács Dánieltől, az aktuális időjárásról, hanem észlelőnk csapadékmérést is 
végez, mellyel megbízható és magas színvonalú adatokkal járul hozzá az 
OMSZ egyedülálló éghajlati adatbázisának gyarapításához. Több, mint 28 ezer 
észlelést még a főhivatású észlelők közül is csak kevesen tudhatnak maguk 
mögött a MET-ÉSZ rendszer 2013-as bevezetése óta. Nyírbogát lelkes észlelője viszont igen: legyen éjjel vagy nappal 
mindig biztosak lehetünk abban, hogy önkéntes munkatársunk jelentését megtaláljuk a térképen. A közösségnek is fontos 
tagja, az észlelők éves találkozójának aktív részvevője és lelkesedésére jellemző, hogy környezetét is igyekszik bevonni 
az észlelésekbe. A rendkívüli időjárási eseményeket fényképpel és szövegesen is dokumentálja, mellyel pótolhatatlan 
munkát végez a Nyírség időjárási viszonyainak feltérképezése terén. Ezért Lukács Dániel nyírbogáti lakos megkapta az 
„Év MET-ÉSZ észlelője” oklevelét. Elismerésünk! Gratulálunk a szép eredményhez! 
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Álló sor: Tácej János, Mankó János, Vadon Sándor, Tácej Péter, 
Palóczi Lajos, Budai József, Molnár László, Kabai Károly, Balogh 
József, Kósa István, Veres Árpád, Somlyai János 
Guggolnak: Deres Miklós, Boros Sándor, Veres Tibor, Veres Béla, 
Bákonyi Ferenc, Barna Sándor



       
                                                                                                                         
                                                                          MESEKERT ÓVODA HÍREI 

Óvodánkban igyekeztünk a gyermekeink számára 
érdekesebbnél érdekesebb programokat szervezni. Mindig az 
a cél lebegett és lebeg a szemünk előtt, hogy a gyermekek 
óvodában eltöltött ideje ne csak fejlesztő, hanem színes, 
motiváló, és élvezetes legyen. Január második hetében 
óvodánkba hívtuk meg Dr. Bodnárné Szűrös Zsuzsanna 
megbízott Intézményvezető Asszonyt, aki a Nyírbátori 
Pedagógiai Szakszolgálat vezetője. Az ő szakértelmével 
nyújthattunk segítséget a nagycsoportos gyermekek szülei 
számára, az iskolaéretté válás folyamatában. Kötetlen 
beszélgetés során, nagy segítséget nyújtott a szülőknek abban, 
hogy mire is kell nekik is odafigyelni a gyermekük iskolába 
lépése előtt. Késő estébe nyúlt bele ez a beszélgetés, mert a 
szülők részéről csak úgy záporoztak a kérdések. Ezzel nem 
fejeződött be a szülők segítése, mert a következő héten a 
Vántus István Általános Iskola két pedagógusa tisztelte meg 
szülői értekezletünket, ahol az óvoda-iskola átmenetéről 
beszéltek. Elmondták tapasztalataikat, okos tanácsokkal látták 
el a szülőket, amivel szintén hozzájárultak az iskolába lépés 
zökkenőmentességéhez. A szülők itt is nagyon aktívak voltak, 
és rengeteg kérdést tettek fel a pedagógusok számára.  
Februárban ismét megtartottuk az egészség hetünket, ahol 
egész héten az egészséges életmódra nevelés fontosságát 
jártuk körül. A tisztálkodással, fogmosással kapcsolatosan 
mesét néztünk, valamint egy leendő kedves szülő, Bákonyiné 
Soltész Renáta előadást tartott a szülőknek és a gyerekeknek 
egyaránt az egészséges táplálkozás fontosságáról. Nagyon 
köszönjük az érdekes előadást! A hetünket egészséges ételek 
készítésével és kóstolásával zártuk, ahol nyílt nap keretében a 
szülők és a gyerekek együtt tevékenykedtek. Nagyszerűen 
sikerült az egész hét, s reméljük, emlékezetes marad minden 
résztvevő számára. Februárban iskolaérettségi vizsgálatot 
végeztek a Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. 
A vizsgálat szerint még két gyermek egy évig óvodánkban 
marad, de 19 fő gyerek megkezdheti az iskolát szeptembertől. 
Ebben a hónapban kezdődtek meg a színes programokat 
kínáló iskolába- hívogató foglalkozások is. A gyermekek 10 
alkalommal vettek részt a játékos foglalkozásokon, 
megismerve a leendő tanító néniket is. Reméljük, gyerekeink 
kellőképpen megállják helyüket az iskolában, és büszkék 
lehetünk majd rájuk. 
Február utolsó hétvégéjén rendeztük meg a farsangi 
ünnepségünket. Nagy izgalommal készültek egyaránt a 
gyermekek és felnőttek! Minden csoport jelmezes 
felvonulással és tánccal készült. Minden egyes műsorszám 
nagy sikert aratott a közönség körében. Meglepetésként az 
édesanyák adtak elő egy cowboy táncot, amit a gyermekeik 
szájtátva néztek. Legalább olyan izgatottak voltak a szülők a 
produkció előtt, mint a gyerekek, s nagyon élvezték az 
előadást is. Nagyon köszönjük a vállalkozó szellemű 
édesanyáknak, hogy még varázslatosabbá tették gyermekeik 
számára a farsangot! Pótfarsangot is szerveztünk a 
csoportokban, mely nagyon jó hangulatban telt el. A finom 
farsangi fánkot közösen elfogyasztottuk, majd elbúcsúztattuk 
a telet. Márciusban rendeztük meg a házi mesemondó 
versenyt, amelyre minden csoportból jelentkeztek. Még a 
kiscsoportosok is megmutatták ügyességüket, 
talpraesettségüket. Örömmel meséltek el gyermekeink a 
kedvenc meséiket, s elmondhatom, ismét nehéz dolga volt a 
zsűrinek, hogy kiválassza a három legszebben mesélő 
gyermeket. Az első két helyezett képviselte óvodánkat a 
kistérségi mesemondó versenyen, ahol szépen helyt álltak. 

Méltóképpen ünnepeltük meg a Március 15.-ét óvodánkban. 
Nem feledkeztünk meg jeles napjainkról sem, színes, 
változatos programokat szerveztünk ezekre az alkalmakra. 
Egész év folyamán többször vettünk részt színházi 
előadásokon Nyíregyházán, valamint óvodánkba is 
ellátogatott több bábszínház is. Április végén megtörtént a 
beiratkozás, s örömmel láttuk, hogy a gyermekek száma 
növekedést mutatott. Májusban fejeztük be az úszást, 
amelyre a gyermekek heti rendszerességgel jártak. 26 
gyermek vett részt az úszáson, akik közül majdnem mindenki 
elsajátította az úszás technikájának alapjait. Két óvodásunkat 
kiválasztották versenyzésre, s egyikőjük már úszóversenyt is 
nyert. Nagyon büszkék vagyunk úszóinkra! Májusban 
megemlékeztünk az édesanyákról, s minden gyermek 
felköszöntötte édesanyját, nagymamáját egy-egy kis verssel. 
Az idősekről sem feledkeztünk meg, s ellátogattunk az idősek 
otthonába, és ott is felköszöntöttük az idős néniket. Nagyon 
megható pillanatoknak lehettünk tanúi.  Megrendeztük május 
utolsó hetében a várva-várt gyermeknapot, melyre meghívtuk 
a leendő óvodásainkat is. Többféle programot kínáltunk a 
gyerekeknek: Tompeti koncert, kézműves foglalkozás, ugráló 
vár, trambulin, rendőrautó- tűoltó autó bemutató, fagylaltozás. 
A Tanévzáró és ballagó ünnepségünket június első 
vasárnapján tartottuk a Nagyteremben. A nagycsoportos 
gyerekek egy vásári jelenetet adtak elő, majd a műsoruk 
ballagó részében, búcsút vettek az óvodánktól. A műsor 
végén, a gyerekek az édesanyjuk kezét fogva egy-egy lufit 
engedtek a magasba az óvodában eltöltött vidám évek 
szimbólumaként. Az óvodai közös kirándulásra a szülőkkel 
június 6.-án került sor a Nyíregyházi vadasparkba. 
Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat, kellemesen 
elfáradva értünk haza. Június 12.-én. a ballagó 
nagycsoportosokkal egy közös kirándulást szervezünk 

vonattal Debrecenbe, szülői kíséret nélkül. Kipróbáltuk a 
villamoson való utazást, és a körúton megcsodálhattuk 
Debrecen nevezetességeit. A délelőtt folyamán 
fagylaltoztunk, a szökőkutaknál hűsöltünk, majd a  
McDonald’s- ban pedig elfogyasztottuk egy menüt. 
Óvodásaink egész évben több tehetséggondozó foglalkozás 
közül választhattak óvodánkban: mazsorett, néptánc, sakk, 
úszás, pilátesz torna, valamint az angol nyelvvel való 
ismerkedés. Mindenki megtalálta a hozzá közel álló 
foglalkozást. Igyekeztünk minél szélesebb kínálatot 
biztosítani gyermekeink számára, és minden feltételt 
biztosítani a kiegyensúlyozott fejlődésükhöz. Valamennyi 
gyermeknek sok sikert és jó egészséget, a pedagógusoknak 
jó pihenést kívánunk!              Nagy Márta Intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
2018-ban is fontosnak tartjuk megőrizni iskolánk kialakult 
szellemiségét, értékrendjét, s nyitottak vagyunk az új 
pedagógiai elképzelésekre, módszerekre. Feladatunknak 
tekintjük, hogy jól felkészült diákokat bocsássunk útjukra. 
A szülőkkel való kapcsolattartást erősítették a fogadóórák, 
szülői értekezletek, családlátogatások, a nyílt napok. 
Februártól heti rendszerességgel iskolacsalogató 
foglalkozásokat szerveztünk a leendő első osztályosoknak. 
Februárban kreatív jelmezekbe öltözve búcsúztattuk a telet. 
A színpadi, táncos produkciókat tombolasorsolás és disco 
követte. Az alsó tagozat részt vett a Kinder Sport Extra 
pályázatán és egy sportszercsomagot kaptak munkájuk 
elismeréseként.  
A költészet napja alkalmából rendezett szavalóversenyre 
szép számmal készültek fel diákjaink. Áprilisban újra 
találkozhattunk a Palánta együttessel, akik mindig egy 
szívhez szóló bábjátékkal lepnek meg bennünket. 
Intézményünkből ismét eljuthattak gyerekeink a Grupama 
Arénába, a Fradi Suli program keretén belül.  
Május hónapban rendeztük meg az óvodások – első 
osztályosok mesemondó versenyét. A 6. osztályosok 9 
alkalommal úszásoktatáson vettek részt Nyírbátorban. 
Kíváncsian várta iskolánk apraja és nagyja Diák 
önkormányzati Napot. Változatos programokat készítettünk: 
társasjátékok, sorversenyek, kézműves foglalkozások, 
arcfestés, ugráló vár, élőcsocsó, rendőrségi, bűnügyi 
technikai, rendőrkutya bemutató, közlekedési 
kerékpárverseny és tűzoltóautó bemutató színesítette a 
rendezvényt. A nap folyamán minden iskolás tanuló frissen 
sült kenyérlángost és ropogós csirke combot kapott, a 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata támogatásaként. 
Nagy örömmel fogadtuk a Szülői Munkaközösség fagylalt 
felajánlását is, amely elfogyasztása egy kis pihenésre 
szólította a diáksereget. Az 1.-2-3. osztályos tanulóink 
meghívást kaptak az óvodába gyereknap alkalmából, ahol 
Tom Peti zenés előadását nézhették meg együtt az 
ovisokkal.  
A Művészeti Gálán vidám, önfeledt néptánc bemutatókat 
tekinthettünk meg. A 2.-3-4. osztályok és a Mazsorett 
csoport benevezett Penészlekre, a III. Hagyományőrző 
Országos Táncfesztiválra, ahol néptáncukkal ezüst és 
kiemelt arany minősítést szereztek, modern táncukért 
elnyerték a Vándorkupát is. 
Iskolai kirándulásra Lillafüredre indultunk. Lillafüred egy 

különleges hely, ahol a természet adta kincsek leírhatatlan 
látványt nyújtanak. Megcsodáltuk a vízesést, a tó vízében 
tükröződő sziklás hegyeket, a Palotaszállót, mely méltó 

ékessége ennek a festői tájnak. Megnéztük az István 
cseppkőbarlangot. Délután a kisebbeket az egzotikus Maya 
Játszópark szabadtéri paradicsoma várta. A különböző 
ügyességi, mászó- és ugráló elemek, csúszdák, biztonságos 
és változatos szórakozást biztosítottak. A nagyobbak 
Miskolctapolcán a kalandparkban szórakozhattak. Egy 
nagyon tartalmas és szórakoztató napot töltöttünk együtt. 
Elfáradva ugyan, de nagyon sok szép élménnyel tértünk 
haza.  
Az évet közös főzéssel és egy nyírbátori kirándulással 

zártuk, ahova ki kerékpárral, ki gyalog, ki vonattal jutott el. 
Köszönetet mondok Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármester asszonynak, Dr. Simon Miklós képviselő 
úrnak, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának, Pesti 
Béla Lászlónak, a Mátészalkai Tankerület Központ 
igazgatójának az egész évi nagylelkű anyagi támogatásért. 
Megköszönöm a kedves szülők önzetlen segítségét, 
együttműködését és a munkatársaim odaadó, lelkes 
munkáját.  
 

Versenyeredményeink:  
A Regionális Bólyai Természet Tudományi 
csapatversenyen az iskola I. csapata (Türk Károly, Bécsi 
Bianka, Lőrincz Enikő, Teveli Georgina) 8. hely. II. csapat 
(Petrohán Zoltán, Papp Esztella, Kósik Liliána, Szilvás 
Dzsenifer) 16. hely.  
A Megyei fordulón Türk Károly 1. Bécsi Bianka 5. 

Teveli Georgina 8. helyezést ért el. Az Országos 

Döntőben Türk Károly 12. helyezést ért el. 

A Körzeti Természetismereti versenyen 1. helyezést ért 
el Türk Károly. Bécsi Bianka a 2. helyen végzett.  
A Körzeti Biológia versenyen harmadik helyezést ért 
Kardos Anna. Felkészítő tanár: Pálné Kósa Katalin.  
A Jedlik Ányos Országos fizika versenyen Regionális 
Döntőjében Káscsák Péter 2. hely, Türk Károly 6. hely, 
Sütő Márk 7. hely, Bákonyi Evelin 8. hely.   
Az Országos Döntőben Káscsák Péter 5. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár Tószegi Zoltánné. 
Császár Dóra Tünde a 100 méteres mellúszás Megyei 
Diákolimpia döntőjében 1. helyezést ért el. Ugyan ebben a 
versenyszámban az Országos döntőn a 15. helyen 

végzett. 
A TIT Megyei Történelem versenyen Szőke Eszter  5.b 
osztályos tanuló 7. helyezést ért el.  
Felkészítő tanár Somlyai Lászlóné. 
Angol alapfokú nyelvvizsgát szereztek: Bákonyi Evelin, 
Rizsák Enikő és Rizsák Róbert 8.a osztályos tanulók. 

A körzeti német nyelvi szövegértés versenyen Koleszár 
Fruzsina, 7.a osztályos 1.hely, Kósik Liliána 6.a osztályos 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanár Lintényi-Katócz Réka. 
Természetismeret körzeti versenyen Madai Adrienn 1. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár Sáfárné Kovács Judit. 
A Nyírbátori körzeti helyesírási versenyen 2. helyezést ért 
el Lőrincz Enikő. Felkészítő tanár Varga Tünde. 
A kultúra napján került sor a Körzeti Helyesíró verseny 
díjkiosztására. Lőrincz Enikő 6. a osztály 1.hely, Rizsák 
Enikő 8.a osztály 1.hely,Szőke Eszter 5.b osztály 1.hely, 
Garai Dóra 7.a osztály 3.hely. Különdíjasaink: Türk 
Károly, Teveli Georgina 6.a osztály, Madai Adrienn 5.b 
osztály, Kardos Anna Sára 8.a osztály. Felkészítő 
tanáraik: Terdikné Nagy Éva, Varga Tünde. 
A nyári szünidőre kellemes feltöltődést Kívánok és jó 
pihenést! Molnár Zsoltné intézményvezető-helyettes 
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Balázs Boglárka 1.o Bécsi Szonja 1.o Bodnár Róbert 1.o Botár Balázs 1.o Harcsa Zoltán 1.o Lukács Gréta 1.o 

 
Szabó Gréta 1.o Császár Zsolt 2.o Erdős Péter 2.o Fülöp Dóra 2.o Mándi Barbara 2.o Mocsár Eszter 2.o 

 

  

 
Papp Dóra 2.o Somlyai Tia 2.o   Szondy Norbert 2.o Dibáczi Csaba Tas 3.o 

 

  

 
Donka Martin 3.o Koleszár Katinka 3.o   Sáfár Ádám 3.o Szabó Anett 3.o 

  

  

Szakály Krisztián 3.o Dudás Alexandra 4.o   Lukács Viktória 4.o Mikó Tamara 4.o 

  

Rab Réka 4.o Szabó Laura 4.o Szilvás Mercédesz 4.o Szőke Anna 4.o Türk Zita 4.o Uri Izabella Dóra 4.o 

  

Káscsák Péter 5.a Petrucz Antónia 5.a Sütő Márk 5.a Madai Adrienn 5.b Szőke Eszter 5.b Bécsi Bianka Regina 6.a 
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Iskolánk 207 tanulójából  
57 DIÁK KITŰNŐ 

és  
8 DIÁK JELES  

tanulmányi eredményt  
ért el!  

 

Ők azok, akik  az egész év 

folyamán kitartóan, 

szorgalmasan tanultak. 

Jutalmul önkormányzatunk 

bemutatja Őket, a család, s 

településünk büszkeségére. 

Gratulálunk valamennyi  
kitűnő és jeles tanulónak  
az elért eredményekhez! 



   
Kósik Liliána 6.a Lőrincz Enikő 6.a Petrohán Zoltán 

6.a 
Szilvás Dzsenifer 6.a Teveli Georgina 6.a Türk Károly 6.a 

 
 

  

Czine Dominik 7.a Császár Dóra 7.a Dibáczi Liliána 7.a Garai Dóra 7.a Jakab Zoltán 7.a Koda Márta Vanda 7.a 

   
Madácsi Roland 7.a Tácej Ákos 7.a Bákonyi Evelin 8.a Baráth Petra 8.a Kardos Anna Sára 

8.a 
Molnár Dorina Fanni 

8.a 
   

 
Rizsák Enikő 8.a Rizsák Róbert 8.a Szilvás Alexandra 

8.a 
 Petrohán Péter 2.o Demendi Milán 3.o 

   

Tóth Barbara Berta 3.o Balogh Petra 4.o Lipcsei Zsóka 4.o Dibáczi Eszter 6.a Papp Esztella 6.a Fülöp Hajnalka Tünde 8.a 
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Ők 

 a 

jeles 

tanulók! 

 

Kóródi Jánosné ebben a tanévben is megtisztelte a Vántus 
István Általános Iskolát azzal, hogy arany gyűrűt ajánlott fel 
az iskola nevelőtestülete által javasolt ballagó diáknak. 
Köszönjük kedves felajánlását!  
A 2017/2018-as tanévben Szilvás Alexandra 8. a osztályos 
tanuló kapta meg az aranygyűrűt.  
Alexandra szerénységével, szolidságával, tisztelettudó 
magatartásával, kitűnő tanulmányi eredményével érte el ezt a 
megtiszteltetést. A jutalmat Kóródi Jánosné adta át. 
 



A Fidesz-KDNP kormány rendkívüli támogatásának  
köszönhetően bővül és megújul a ravatalozó. 

Két nyírbogáti állampolgár is betekintést nyerhetett a  
Strasbourgi Európai Parlamenti munkába. A kép 
Bocskor Andrea képviselő társaságában készült. 

A nyári szünetben is biztosítjuk a gyerekek 
felügyeletét az az Ifjúsági Házban 

A megyei Rendőrkapitányságtól a Polgárőr egyesület egy jó 
állapotú Skoda Oktávia szolgálati autót kapott. Köszönet érte.  

       

              

KÉPES ESEMÉNYEK 
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www.nyirbogat.hu 

Megérkeztek az új bútorok a felújított védőnői 
szolgálathoz, melynek átadása a hétvégén történik meg. 

Önkormányzatunknál, közfoglalkoztatás keretében 12 
nyírbogáti sajátítja el az asztalos szakmát.  

Projektnyitó rendezvényen vendégünk volt Schanda Tamás 
János államtitkár úr. 10 önkormányzattal közösen pályázott 

önkormányzatunk . Nyírbogát konzorciumvezetésével

Köztisztviselői és közalkalmazotti kirándulás  
Nyíradony – Tamási pusztán a Med  Hotelban 


