
A Belügyminisztérium jóvoltából 17 
millió forint ráfordítással újult meg a 
gyalogosok közlekedésére szolgáló járda 
a Jókai utca teljes hosszán.  

Dr. ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász 
tartott előadást a közelmúltban 
Magyarország helyzete és a nemzeti 
szuverenitás kérdése, valamint a 
kistelepülések jelene és jövője címmel a  
községháza zsúfolásig megtelt közösségi 
termében. 

A Területi-és Településfejlesztési Operatív Program keretében 152 
millió forint ráfordítással hamarosan elkészül a két csoportos bölcsőde 
itt Nyírbogáton. Így egyre több család tudja igénybe venni 
településünkön is a Polgári Kormány által nyújtott családtámogatási 
lehetőségeket. 

 

Piac épül a Béke téren, a régi Községháza helyén

ŐŐ   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épül a helyi termelői piac településünk központjában. A fedett és 
nyitott árusítási tér mellett iroda, mellékhelyiségek, tárolók, parkolók 
is épülnek, térkő burkolattal kandeláberekkel. Ezentúl frekventált 
helyen, igényes környezetbe várjuk az árusokat és vásárlókat. 
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Felelős Kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester   

Szeptembertől településünkön is igénybe vehető a bölcsődei ellátás 

 

Húsvéti áldás -  (Kerecsényi Éva) 
 

Hozzon a húsvét napfényt, áldást, 
meleget, szívekbe jókedvet és sok-sok 
örömet. Teremtsen békét a háborgó 
világban, lehessen mindenki boldog 
hazájában, tanítsa szeretni a 
gyűlölködőket, adjon kenyeret 
koldusnak, éhezőnek! Adjon egészséget 
betegnek, idősnek, hozzon megváltást 
tengernyi szenvedőnek, s éltesse a 
reményt, még nincs világvége, van 
kivezető út sötétből a fényre. 

Áldott Húsvéti Ünnepeket! 
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 

polgármester és 
Bereznyákné dr. Bényei Bernadett 

jegyző 

 

MÁJUS 26! EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS! 

    Itt az idő, döntsünk, hogy  
milyen jövőt akarunk! 
Akarunk-e bevándorló országgá 
válni, vagy sem! Május 26-án  a 
Keresztény civilizációnk léte a tét! 

  
ŐRIZZÜK MEG KERESZTÉNY KULTÚRÁNKAT! 



       
                                                                                                                     
                                  AKTUÁLIS HÍREK – INFORMÁCIÓK 

Tüzelőanyag támogatás: Azon háztartások, akik nem 
részesültek a Kormány által nyújtott téli rezsicsökkentésben, 
12 ezer forint értékű tüzelőanyag támogatási utalványt 
igényelhettek önkormányzatunknál 2018. október 15-ig. Az 
utalványt 200 kg fa brikettre lehetett beváltani a Nyírbogáti 
Fűrésztelepen. Így összesen 332 háztartás részesült 
természetbeni támogatásban, a Belügyminisztérium 
jóvoltából.  
 

Polgárőr Egyesület támogatása: Az önkormányzat 
képviselő-testülete  480 00 forinttal támogatja ez évben az 
egyesület működését. 
 

„Találj Otthonra Nyírbogáton!” Az Esély otthon - „Találj 
Otthonra Nyírbogáton!” című pályázat keretén belül elérhető 
ösztönző támogatások feltételrendszerét rendelet szabályozza.  
Az önkormányzat célja, hogy a település megtartsa a 18-35 
éves fiatalokat, megteremtse és biztosítani tudja azokat a 
lehetőségeket, szolgáltatásokat, amelyek a fiatalok számára, a 
megfelelő megélhetés forrását és a helyben maradást, 
letelepedést jelentik. A korosztályba tartozó, 
feltételrendszernek megfelelő fiataloknak lehetőségük van 
képzési-, rezsi-, lakhatási támogatásra pályázni. Részletek 
és további információ http://www.talalj-otthonra-
nyirbogaton.nyirbogat.hu/  weboldalon érhető el. 
 

Biztos Kezdet Gyerekház: A tavalyi esztendőben kezdte el 
működését településünkön az Aprajafalva elnevezésű 
Gyerekház az EFOP-1.4.3-16-2017-00112 projekt keretében. 
A szolgáltatás az Óvoda épületében, - ideiglenes helyszínnel -  
került kialakításra, ahol minden munkanap 8 -14 óráig várjuk 
a településen élő, kisgyermeket nevelő (0 -3 éves korig) 
családokat. A Gyerekház elsődleges célja az esélyteremtés, a 
szociokultúrális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, 
kirekesztődésének visszaszorítása, képességeik 
kibontakoztatásának segítése. Az eddigi tapasztalatokra 
hagyatkozva nagy örömmel látogatják a Gyerekházat azok a 
szülők is, akik biztos szociális hátérrel rendelkeznek, hiszen a 
heti rendszerességgel jelen lévő szakemberek (fejlesztő-és 
óvodapedagógus,védőnő,gyerekházi munkatársak) játékos 
foglalkozások keretein belül segítik a szülő-gyermek 
kapcsolat erősítését,a családbarát környezet lehetőséget nyújt 
szülői beszélgető körök kialakítására is. A program 
megvalósítása által javítani tudjuk a kisgyerekek egészségi, 
szociális és érzelmi fejlődését, segítünk az alapkészségek, az 
önálló ismeretszerzés megalapozásában, a pozitív értékek és 
minták átadását. 
 

Temető bővítés: A  temetkezés  helyének  biztosítása  az 
önkormányzat kötelező  feladata.  Annak  érdekében,  hogy  e 
feladatának  eleget  tudjon  tenni,  ingatlanokat vásárolt a 
temető bővítésére. 
 

Családbarát Önkormányzat: A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Családbarát önkormányzattá kíván válni. Ezen 
döntéstől, azaz 2019. március 29. napjától született gyermek 
10.000 Ft értékben kelengyecsomagban részesül, továbbá 
2019. március 29. napja után 18. életévét betöltött nagykorú 
5.000 Ft összegben ajándéktárgyat kap. Ezzel a kis 
figyelmességgel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
elmondhassák a nyírbogáti lakosok, hogy Nyírbogát egy 
olyan hely, ahol jó fiatalnak, -  jó kisgyermekes szülőnek, - 
jó idősnek lenni, ahol jó a generációknak egymást segítő 
módon jelen lenni.  

BOGÁTI FORGATAG: Az idén 2019. július 19-20-21-én 
15. alkalommal kívánja önkormányzatunk megrendezni a 
Bogáti Forgatagot. Péntek este a Margaret Island,  Opitz 
Barbara, szombaton többek közt  Bunyós Pityu, Oláh Gergő 
fog fellépni. Élő koncertet a Hooligans fog adni. Vasárnap 
délelőtt 2. alkalommal fogjuk megrendezni a Fogathajtó 
versenyt.  
Óvodai beiratkozás: A Nyírbogáti Mesekert Óvoda – Bölcsőde 
intézményébe a 2019/2020. nevelési évre az beiratkozás 
időpontja: 2019. május 6-7-8, a nyári takarítási szünet időpontja: 
2019. július 29-től augusztus 16-ig. A Bölcsődébe folyamatos a 
beiratkozás.  
 

Tanyasi út felújítása: Megújul a tanyára vezető két út, több 
mint 100 millió  forintból: Korábban már tájékoztattuk a kedves 
olvasókat, hogy sikeresen pályáztunk az István tanyára vezető 
két út szilárd burkolatának felújítására és a Piricsére vezető 
útszakaszon (811 méteren)  a már meglévő földút zúzottkővel 
történő stabilizálására. Itt a csapadékvíz elvezetése az út jobb 
oldalára tervezett földmedrű szikkasztóárkokkal történik. A 
közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárás eredményes volt. 
Hamarosan megkezdi a Magyar- Útépítő Kft. a felújítást.  
 

Vántus István Általános Iskola: Egy újabb régi álom válhat 
valóra:  Már korábban beszámoltunk arról, hogy egy 
Kormánydöntés értelmében több mint 800 millió forint 
támogatásból újulhat meg az iskolánk.  Így megszépül az 
épület belső tere, a felújítás során szaktantermek és 
természettudományi labor is kialakításra kerül. Új bútorzatot, 
informatikai és oktatási eszközöket szerzünk be, és új kerítés 
építése is megfog megvalósulni. Így a bogáti gyerekek és 
pedagógusok is a kor színvonalának megfelelő oktatási 
intézményben tanulhatnak és oktathatnak. Tájékoztatjuk a 
kedves olvasókat, hogy a 8. évfolyam ballagási ünnepsége 
2019. május 18-án 10:00 órakor lesz. Tanévzáró 
ünnepélyünk 2019. június 17-én kerül megrendezésre.  
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NEMZETI ÜNNEPEINK – MEGEMLÉKLEZÉSEK  
 
 

A Kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk 
Önkormányzatunk is fontosnak tartja, hogy emelt fővel 
emlékezhessünk egy letűnt rendszer bűneire, melyet a 
nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya 
örökre eltemetett. Ez az emléknap arra kötelez 
valamennyiünket, hogy soha ne feledjük a hazugságra és 
megfélemlítésre alapozott, az embereket szegénységbe 
taszító rendszer létét. A Béke téri emlékműnél Dr. Simon 
Miklós térségünk országgyűlési képviselője mondott 
emlékező beszédet, Petrohán Zoltán 7. a osztályos diák 
szavalt, a történelmi egyházak vezetői imát mondtak 
mindazokért,  akiket a kommunista rezsim meghurcolt és 
kiszolgáltatott. A rendszer áldozataira emlékezve, fejet 
hajtva, koszorút helyeztünk el a Béke téri emlékműnél. 
 

 
 

Doni emlékmenet:  
Február 18-án gyönyörű napsütésben, szinte tavaszias 
időben, korhű egyenruhában megérkeztek településünkre  
is a  VII. „Emlékmenet a Doni Hősökért” kadétjai. 
Településünk táblájánál  a kadétokat fogadta és köszöntötte  
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony. A 
Béke téren az általános iskolások katona dalt adtak elő. A 
történelmi egyházak vezetői imát mondtak mindazon 
hősökért, akik családjukhoz soha nem térhettek haza. Az 
emlékműnél koszorút helyezett el az önkormányzat, az 
egyházak vezetői, az önkormányzat intézményeinek 

vezetői, ahol díszlövés is dördült. A menetszázad 
emlékzászlójára, (mely a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 
12. honvéd gyalogezred emlékét testesíti meg, - egy hiteles 
másolat), polgármester asszony emlékszalagot kötött. A  
gyerekek megnézhették, kezükbe vehették a korhű replika 
fegyvereket a „Fegyver és Bakasimogató” keretében. 
Magyarország történetében a Don-kanyarban vívott csata 

az egyik legszomorúbb fejezet, ahol a kétszázezres 2. 
Magyar Hadseregnek csaknem a fele megsemmisült. 
Megható és felemelő érzés volt, amilyen érdeklődéssel, 
fegyelmezetten viselkedtek iskolánk diákjai a 
rendezvényen. Álljon mindannyiunk előtt példaként a 
hazáért embertelen körülmények között, emberfeletti 
erővel küzdő bajtársaik emléke! 
 

Megemlékeztünk a 1848-49-es forradalom- és 

szabadságharcról 

Eljött a mi 48-unk, és szükség lesz mindenkire 
Magyarország és Európa védelmében. Ünnepi műsor 
keretében  ünnepeltük meg az 1848-as forradalom 171. 
évfordulóját. A  megemlékezésünk színvonalát a Mesekert 

Óvoda Micimackó csoportjának, a Vántus István Általános 

Iskola 7. osztály tanulóinak előadása színesítette.  
 
Ünnepi beszédében képviselő úr kiemelte, hogy: „Mi 
magyarok, ahogy 1848-ban, úgy ma is szép szóval állunk 
ki függetlenségünkért és kérjük a Birodalmat, hogy 
változtasson, mert Európa veszélyben van. Veszélyben van 
a biztonságunk, a szabadságunk, a keresztény kultúránk. A 

tavaszi hadjárat legfontosabb ütközete május 26-án az 

európai parlamenti választás lesz. El kell döntenünk, 

hogy egy bevándorlókontinensen, az európai egyesült 

államokban vagy a nemzetek Európájában akarunk-e 

élni.” A  megemlékezés végén  a történelmi egyházak 
papjai, Szerencsi Imre református lelkész, Terdik Mihály 
görög katolikus parochus, Horváth János római katolikus 
plébános méltatták a bátrakat, s imádkoztak a forradalom 
és szabadságharc hőseiért, s szabadságunkért. Ezt követően 
a jelenlévők átvonultak a Béke téri emlékműhöz, ahol 
koszorút helyeztek el. Dicsőség 
hőseinknek, Isten óvja és vezesse 
Magyarországot! 
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Prah – Milliomosok – keserű komédia egyfelvonásban POLGÁRI EST – A miniszter félrelép 

Nőnapi köszöntés Önkormányzatunknál 

       
 

                                                                                                
 

 
Önkormányzatunk az idén a „Polgári esték” keretében 
elindított egy olyan előadás sorozatot, felkínálva a  színesebb, 
derűsebb, vidámabb hétköznapok lehetőségét. A rohanó 
mindennapjainkban egyre kevesebb időt tudunk szánni a 
kultúrára, így az önkormányzat helybe hozta az érdeklődők 
számára a vidámságot. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármester asszony az előadás kezdetén elárulta, s reményét 
fejezte ki, hogy ezen vendégelőadásokkal felkelti az itt élő, 
helyi tehetségekben is a szereplés vágyát. 2019. január 19-én 
az újfehértói Tükörcserepek amatőr színjátszó társulat 
előadásában tekinthette meg a nagyszámú érdeklődő 
közönség Nagyidai Gergő rendezésében: A miniszter félrelép 
című 1997-es magyar filmvígjáték színpadi átiratát. A 
hangulat fergeteges volt, humorból nem volt hiány. Reméljük, 
hogy a Tükörcserepek játéka nagy élmény volt a 
résztvevőknek.  

                                   A társulat színészei 
 

2019. március 23-án második alkalommal egy újabb színházi 
előadásra, egy közös álmodozásra  invitáltuk az érdeklődőket 
a Polgári esték keretében. Spiró György: Prah-Milliomosok 
remek, keserű komédiáját tekinthették meg az érdeklődők. A 
darabban egy házaspárral megtörtént az a csoda, hogy 
öttalálatosuk volt a lottón. A házaspár nem tudta hirtelen, 
mihez kezdjen az ölükbe hullott lehetőséggel,  ezért egy régi, 
jugoszláviai nyaralásból hazahozott kakaó – prahos (kakaó 
poros)dobozba süllyesztik a nyertes szelvényt. Akik pedig az 
előadáson itt voltak, azok tudják a történet végét is, akik 
pedig távol maradtak, reméljük a legközelebbi előadásra 
eljönnek. A színdarab után László Atilla, a 2011-es Csillag 
születik győztese remek hangulatot varázsolt a közismert 
slágerekkel, melyet a közönséggel együtt énekelt.  Reméljük, 
hogy mindenki jól érezte magát.  
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A Magyar Kultúra Napján rendezett Körzeti Helyesírási Verseny résztvevői és díjazottjai 



SZÉPKORÚ ÁLLAMPOLGÁROKAT KÖSZÖNTÖTT TELEPÜLÉSÜNK POLGÁRMESTERE 

       
 

                                                                                                 ANYAKÖNYV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek A szépkorúak iránti megbecsülés kifejezéseképpen 

ebben az évben településünk négy lakóját köszöntötte Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony és Bereznyákné dr. 

Bényei Bernadett jegyző asszony, virágcsokor (vagy egy üveg ital) kíséretében.   
 

 

 

 

 

    Palóczi Julianna (1929.01.16.) 
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           MEGSZÜLETTEM! 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó 
híradásunk óta 7 gyermek  született  
községünkben, 2 kislány és 5 kisfiú. 
 

Szabó Szofia Léna  2018. 11. 30.  
  édesanyja: Nagy Erika 
 édesapja: Szabó Ákos    
Erdős Marcell    2018. 12. 23. 
  édesanyja: Papik Gabriella  
 édesapja:  Erdős Attila 
Papp Richárd   2019. 02. 08.  
  édesanyja: Jánszki Barbara 
 édesapja:  Papp Richárd 
Varga Áron    2019.01.31. 
  édesanyja: Varga Mercédesz 
  Huszti Léna   2019.02.20. 
  édesanyja: Jáncki Beáta 
  édesapjuk: Huszti Gergő 
Horváth Valentin   2019.03.13. 
 édesanyja: Beri Edit 
 édesapja:  Horváth Mihály 
Szabó Benedek   2019.03.019. 
 édesanyja: Sándor Anita 
 édesapja:  Szabó Csaba 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ŐKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 16-an eltávoztak.  
13 nő és 3 férfi. 
 

Vadon Erzsébet Vilma   élt 70 évet 
Bodnár Sándorné (Bereczki Róza) élt  88 évet 
Tóth Benedekné (Szondy Gizella)  élt 70 évet 
Fekete Lászlóné (Szabó Erzsébet) élt 73 évet 
Csák Józsefné (Jebudenszki Anna)  élt 77 évet 
Szabó Sándor     élt 78 évet 
Ivánku Péterné (Balázs Margit)   élt 84 évet 
Szabó Józsefné (Szabó Magdolna)  élt 61 évet 
Nagy Anna     élt 80 évet 
Kató Gusztávné (Barát Mária)  élt 78 évet 
Jebudánszki István    élt 83 évet 
Száva Andrásné (Csomár Tünde)  élt 59 évet 
Nagy Lajos     élt 83 évet 
Harcsa Károlyné (Bákonyi Katalin) élt  64 évet 
Bujáki Gyuláné (Madura Julianna ) élt 62 évet 
Fülöp Jánosné (Jebudánszki Piroska) élt 85 évet 
     

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 
Nyugodjanak Békében! 

 

Bákonyi Jánosné 1929. 01. 18.  

Antal Imréné (1929.02.21.)   
          Varga Sándor (1928.04.11.)           



Húsvét alkalmából álljon itt az ünnepi istentiszteletek rendje településünk négy egyházából, hogy tudjunk a 
feltámadás  örömhírével egyházaink fala közt is találkozni. 

Római Katolikus Egyház: 
Nagypéntek:  16:00 óra Liturgia 
Húsvét vasárnap:  7:00 óra Mise, ételszenteléssel 
Húsvét hétfő:  12:00 óra Liturgia 
A Föltámadás örömében, áldott Húsvétot kívánok minden keresztény testvéremnek. Horváth János 

Görög Katolikus Egyház: 
Nagycsütörtök:  8:00 óra liturgia, 17:00 óra a Kínszenvedési evangélium olvasása 
Nagypéntek:   17:00 óra Sírbatételi nagyvecsernye 
Nagyszombat:   8:00 óra Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel  
Húsvét vasárnap:    9:00 óra Ünnepi liturgia Pászkaszenteléssel  
Húsvét hétfő:  11:00 óra Ünnepi liturgia 
Húsvét kedd:    9:00 óra Ünnepi liturgia Áldott, Békés szép Húsvétot! Terdik Mihály parochu

Baptista Gyülekezet: 
Nagypéntek:   17:30 óra Istentisztelet 
Húsvét vasárnap: 11:00 óra Istentisztelet, 16:00 óra Istentisztelet 
Húsvét hétfő:  11:00 óra Istentisztelet, 16:00 óra Istentisztelet 
A Feltámadt Krisztus Kegyelmével, áldott ünnepeket kívánok: Bécsi Lászlóné gyülekezet vezető 

Az emberi ész kétezer év távlatából is kutatja a feltámadást, mint  megfoghatatlan csodát. A hitetlenek úgy vélekednek, 
hogy: „Nem jött még vissza onnan senki!” De!  Elfelejtik, hogy Valaki visszajött. Mi keresztények nap mint nap látjuk és 
megtapasztaljuk az éledő élet számtalan jelét, s mielőtt „húsvéti örömmel” telezengnénk a világot, vizsgáljuk meg a 
szívünkben zengését! A keresztény embernek nincs félni valója, mert tudja, hogy Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte a 
világot. A következő sorokat Horváth János római katolikus címzetes apáttól kaptuk újságunk ezen rovatába, hogy 
megoszthassuk a kedves olvasókkal, s hogy elfogadhassuk János atya biztatását. 

       
 

HÚSVÉT – A KERESZTÉNYSÉG LEGNAGYOBB ÜNNEPE 

"Ő előttetek megy Galileába!" Húsvét hajnalban  az illatszert 
vivő asszonyok a sírhoz mentek. Így tanakodtak maguk 
között: " Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?" A 
bejáratot egy nagy kő zárta el. Bűneim és szokásaim súlya 
zárják pszichémbe az Urat. Mi is tehetetlen állapotunkban  az 
asszonyokkal hajtogatjuk: Ki hengeríti el nekem a követ? 
Jézus úgy van bezárva a lelkünkbe és tehetetlenségre 
kárhoztatva, akár a sírban Feltámadása előtt. Az asszonyok 
mégis úton voltak. Hitük elnyerte jutalmát. Nekem is ki kell 
tartanom a reményben, hogy a kő elmozdul. Az asszonyok 
nem üres kézzel mentek a sírhoz. Illatszereket vittek. Ha azt 
akarom, hogy kő legördüljön lelkemről, nekem is oda kell 
vinnem valamit. Ez talán nagyon kevés, de mégis áldozat. Az 
asszonyok útjából a követ egy földindulás hengerítette el. 
Jézus csak akkor támad fel bennem, ha az, aki voltam, 
megszűnik létezni, hogy helyet adjon az új embernek. Az 
angyal megüzente a tanítványoknak, hogy várja őket 
Galileában.Jézus nemcsak azért rendelte őket szülőföldjükre, 
hogy az ellenségeskedéstől megóvja őket, vagy hogy néhány 
nyugalmi nap után kipihenjék magukat. Az utolsó hét 
hűtlensége után meg akarta újítani bennük ragaszkodásukat,  

az első találkozáskor hozott döntésüket, akkori 
ragaszkodásukat és lelkesedésüket. Minden hívő életében 
létezik egy Galilea, amikor találkoztunk az Üdvözítővel, 
megszerettük Őt, amikor rám nézett és nevemen szólított. 
Azóta talán évtizedek teltek el. Számos vétek terhelhette meg 
ezeket az éveket. Mintha elfelejtettük volna Jézust. Aki 
azonban egyszer is találkozott Vele, nem feledheti el Őt 
többé. Lelkem Galileájában újból látni fogom Őt. Szeretnék 
visszamenni. De vajon ott talállak-e? Kihűlt lelkem ismét 
lángra lobbanhat? A mi Galileánk emléke elegendő-e ahhoz, 
hogy újrateremtse első találkozásunk érzelmeit? A Mester 
nem kéri kínos fáradozásunkat, mellyel felidézhetjük 
jelenlétét. Ő hűségesen ott lesz a találkán. Előttünk megy és 
minket is oda vezet. És Ő beszélni fog hozzánk. Ezért 
csendesedtünk el 40 napra. Ő akkor nem hánytorgatja fel 
hitetlenségünket, csak mozdulatunkra vár, mellyel 
odakínáljuk Jézusnak az adag halát és lépes mézét,  azt, ami 
aznapi táplálékunk. Krisztus meg akar szabadítani 
kötelékeinktől. A hit, az imádás, a szeretet, az önátadás 
aktusára, vagy legalább a szándékára van szükség. Kész 
vagy? Tedd meg a Lélek által, hogy feltámadhasson benned ! 

Nyírbogáti Tükör 6. oldal                     2019. április                            

Református Egyház: 
Nagycsütörtök  18.00 óra bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti teremben                                           
Nagypéntek   11.00 óra nagypénteki istentisztelet a Templomban 
Nagyszombat   18 óra bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti teremben                                                                   
Húsvét vasárnap 11.00 órakor úrvacsorás istentisztelet a Templomban 
Húsvét vasárnap  15.00 órakor úrvacsorás istentisztelet a Gyülekezeti Teremben,  
Húsvét hétfőn   11.00 órakor istentisztelet kereszteléssel a Templomban, szolgálattevő  
Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!        Szerencsi Imre  református lelkész 



       
 

KÉPES HÍREK – FONTOS INFORMÁCIÓK 
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Megújult az Egyesített Szociális Intézmény és a tanyasi óvoda tetőszerkezete 

 

A falusi CSOK 5000 alatti lélekszámú településeket 

érint. Ez  egy vissza nem térítendő állami támogatás, 

amelyet lakásfelújításra és - bővítésre, 

korszerűsítésre, illetve használt és új lakás 

vásárlására egyaránt fel lehet használni. A 

támogatás maximális összege a gyermekek számától 

függ: - egy gyermek után legfeljebb 600 ezer 
forintot, kettő után 2,6 millió forintot,  három 
vagy több gyermek után pedig akár 10 millió 
forintot is lehet igényelni. Fontos tudni, hogy ha 

nem új építésű ingatlant veszünk, akkor  a támogatás 

felét fordíthatjuk a vételárra. Ez magyarán azt 

jelenti, hogy ha egy háromgyermekes család egy 

használt lakásba akar költözni, akkor bár 

lekérhetnek 10 millió forintot, viszont ennek a felét, 

azaz 5 milliót költhetnek a kiszemelt otthon 

megvásárlására, a maradék 5 milliót  a felújításra 

szentelhetik. 
 

 

Az Európai Parlamenti választásról 

A NYÍRBOGÁTI CSALÁDOK IS 
IGÉNYELHETIK A FALUSI CSOK-OT!

Szavazni május 26-án 6 és 19 óra között lehet annak 

a választópolgárnak, aki a névjegyzékben szerepel. 

Személyazonosságát érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel 

igazolhatja. Kérjük ellenőrizze okmányai 
érvényességét!  

Híreinket, képgalériáinkat 

nyomon követheti Rizsák 

Ildikó polgármester és  

Dr. Simon Miklós 

országgyűlési képviselő 
facebook közösségi 

oldalain, valamint a  

       www.nyirbogat.hu és a 

www.simonmiklos.hu  honlapon is.  

 

KÉSZENLÉTI és  HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELETEK 
Ügyelet helye: Nyírbátor, Édesanyák útja 1. 

Telefon: 06/42 -510 440, 06/ 42-510 441 
 

ÜGYELETI IDŐPONTOK: 
Hétköznap: 16:00 órától következő nap 8:00 óráig 
Hétvégén: péntek 16:00 órától hétfő reggel 8:00 óráig 

 

Ünnepnapokon: 24 órás ügyelet működik, azaz 
ünnepnapokon reggel 8 órától az ünnepnapot 

követő 8 óráig.  
A sürgősségi ügyelet komoly sürgős ellátást igénylő 

esetben lehet igénybe venni! 



       
 

KÉPES ESEMÉNYEK TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBŐL 
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Rendészeti határon átívelő futsal kupa résztvevői 

A költészet napján a szavalóverseny díjazottjai 

Mesemondó verseny díjazottjai az oviban 

Megalakult településünkön a Lovas Egyesület  
A Strasbourgi Európai Parlamentben, Bocskor 

Andrea képviselő asszony társaságában 

Nőnap alkalmából önkormányzatunknál a közfoglalkoztatottakat is köszöntöttük 

 


