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12. alkalommal rendeztük meg a Bogáti Forgatag Fesztivált 2016.08.04.
Az idén 2016. július 22-én pénteken és július 23-án szombaton rendeztük meg a Bogáti
Forgatagot. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere hangsúlyozta, hogy:
„Mi azt keressük, ami összeköt bennünket. Ezért tudtuk immár tizenkettedik alkalommal
megrendezni ezt a kétnapos rendezvényt, ahol gyönyörködhetünk gyermekeink csodálatos
műsorában, megcsodálhatjuk nagymamáink fiatalságáról árulkodó műsorát és a két nap során
remélem, mindenki megtalálta a számára kikapcsolódást pihenést jelentő programját.” Új
színfoltja volt a Forgatagnak a tájházunkban kiállított régi, magyar különleges
bibliagyűjtemény. A nap folyamán a kicsiknek a Gombóc együttes kedveskedett interaktív
zenés műsorral, majd Péter Sramek a Rising Star döntőse lépett színpadra. Idén is
kilátogattunk a temetőbe, ahol településünk névadójának a Bogáthy család emlékének adózva
fejet hajtva, megkoszorúztuk az emlékhelyet. Este a Children of distance élő koncertje
fokozta a hangulatot majd Mocsár Zsolt és Olasz György mulatós műsora zárta a pénteki
napot.
Szombat délelőtt a Bogát 2000 TC szervezésében immár harmadik alkalommal rendeztük
meg a műfüves pályán a kispályás labdarúgó tornát ahol polgármester asszony átadta a
megérdemelt díjakat. Délután az óvodás, iskolás gyermekeink mellett felléptek a helyi és
környékbeli nyugdíjas egyesületek énekkarai, Mohácsi Brigi mulatós előadó, Péter Szabó
Szilvia háromszoros duplaplatina- és aranylemezes előadó. Fesztiválunkat színesítette a
motoros felvonulás.
Ünnepi műsorunkat megtisztelte Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő, Dr. Danku Csaba jogi
ügyekért felelős helyettes államtitkár, Baracsi Endre a megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Simon
Miklós térségünk országgyűlési képviselője is, akik a színpad előtt reptetett postagalambokkal
küldték hírét a Bogáti Forgatagnak s ezáltal öregbíttettük településünk jó hírnevét.
Ünnepi műsorunkat színesítette a Mesekert Óvoda néptánc csoportjának a bemutatója, a
Bogáti részfúvós trió, a DuoArt Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának Csordás Biankának
furulya szólója. Önkormányzatunk vezetői átadták a Nyírbogát Nagyközségért Emlékéremdíjakat a kitüntetetteknek. Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője Nyírbogát
Nagyközség lakossága érdekében több éven keresztül végzett kiemelkedő tevékenységéért
„Nyírbogát Nagyközség Díszpolgára” címet vehetett át. Baracsi Endre a Sz.–Sz.–B. Megyei
Közgyűlés alelnöke pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme
elismeréseket adta át a kitüntetetteknek. Vendégünk volt leendő testvértelepülésünk
Szilágycseh polgármestere és tanács tagjai is. A színes programok mellett volt itt vidámpark,
póni-lovaglás,
vásározás,
arcfestés,
ingyenes
egészségügyi
szűrés.
Este nagysikerű élő koncertet adott a Hooligans együttes. A Községháza mögötti tér
zsúfolásig megtelt. A kétnapos rendezvényünket az elengedhetetlen látványos, tűzijátékkal
zártuk. Reméljük, hogy az idelátogatók emlékezetes, hangulatos programokkal tele, vidám
napokkal gazdagodtak.
Az idén egy női és egy férfi kerékpár volt a fődíj a Bogáti Forgatag tombola sorsolásán
A Bogáti Forgatag rendezvényünkön minden évben az idelátogatók kipróbálhatják
szerencséjüket. Egész nap folyamán az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói tombola

jegyeket árulnak, s este az ünnepi műsor után - közjegyző jelenlétében – következtek az
izgalmas percek, amikor is kisorsolásra kerültek a vállalkozók, intézményi dolgozók,
magánszemélyek által felajánlott értékes ajándékok. Az első szelvényeket meghívott
vendégeink Dr. Czomba Sándor államtitkár úr, országgyűlési képviselő, Dr. Danku Csaba
helyettes államtitkár úr, Baracsi Endre alelnök úr és Dr. Simon Miklós térségünk
országgyűlési képviselő húzta ki. A fődíjat minden évben az önkormányzat, a képviselőtestülete és a külsős bizottsági tagok ajánlják fel. Az idén a fődíj nyertese egy női és egy férfi
kerékpár boldog tulajdonosaként térhetett haza fesztiválunkról, de volt aki színes LCD
televízióval, értékes ékszerrel lett gazdagabb. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata azt
kívánja a szerencsés fődíj nyerteseinek, hogy kerékpározzanak gyakran, naponta a Nyírbogát
– Nyírbátor és Nyírbogát- Nyírgelse között elkészült kerékpár utakon a nyereményükkel.
Köszönet minden felajánlónak az értékes ajándékokért.
Gulyás Jánosné

