
Ünnepi műsorunkat számos, rangos vendég tisztelte meg, Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Dr. Danku Csaba, 
Jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, Szabó István Sz-Sz-B. Megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Polgári András a  
Sz.-Sz.- B. Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Papp 
Csaba, Nyíregyháza város jegyzője. Külön színfoltja volt a forgatagnak -  a Honvédség részéről -,  a Szolnoki 
Helikopter Bázis fegyverzet-technikai bemutató, ahol  a repülő szimulátorokba (MiG-29) is beülhettek az 
érdeklődők. Fesztiválunkról részletesen egy különkiadásban számolunk be. 
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Felelős Kiadó: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester   

Államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepe: 
Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg 
településünk 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 jelenti. Dr. Simon Miklós képviselő úr 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. 

13. alkalommal rendeztük meg 

 idén a Bogáti Forgatagot. 

Iskola felújítás: Kormánydöntés értelmében több mint 800 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 diákok is a kor színvonalának megfelelő környezetben tanulhatnak.   



       
                                                                                  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Szünidei gyermekétkeztetés: Önkormányzatunk ebben az 
évben is a nyári szünidei gyermekétkeztetésre - a szülő 
kérelmére - 43 napon keresztül ingyen biztosította saját 
költségvetésének terhére az étkeztetést, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nem hátrányos, 
valamint halmozottan hátrányos gyermekek részére.  
Termelői piac kialakítása A régi polgármesteri Hivatal helyére 
termelői piacot tervezünk megvalósítani, melyre sikeres 
pályázatot nyújtottunk be. Autóval a Széchényi utca felől, 
gyalogosan mind a Széchényi, mind az Attila utcáról 

megközelíthető lesz. Az épület utcafronti részén található lesz 
egy fedett, nyitott árusító tér, egy iroda,  wc-k, takarítószer 
tároló,  hulladéktároló. Az épülethez 7 db parkoló fog épülni, 
amelyből 1 db akadálymentes lesz, burkolattal.  A piac és 
parkoló térvilágítása kandeláberekkel lesz megoldva. 
Szociális tűzifa: A rezsicsökkentés keretében a 
Belügyminisztériumnak köszönhetően önkormányzatunknak újra 
lehetősége volt pályázni szociális tűzifa támogatásra, melyhez a 
saját forrást - közel 800 ezer forintot - a költségvetésében 
biztosítja. 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Pályázatot 
nyújtottunk be  közel 1 millió forint támogatásra, berendezési 
tárgyak gyarapítására (fényképezőgép, számítógép, nyomtató, 
melynek 10 %-os önerejét a költségvetésben biztosítja 
önkormányzatunk.  
Rendkívüli szociális támogatás: A belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírásában foglaltakat 
figyelembe véve rendkívüli szociális támogatás igénylésére 
adtunk be pályázatot.  
Baptista Egyház támogatása: A gyülekezet által tervezett 
mosdó helyiség kialakítását 200 ezer forint összeggel támogatja 
önkormányzatunk.  
Római Katolikus Egyház támogatása: Az egyházközség  
ingatlan felújítási kérelmét 200 ezer forint összeggel támogatja 
önkormányzatunk.  
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal kötött önkormányzati együttműködési 
megállapodás: Önkormányzatunk együttműködési 
megállapodást kötött a MÁV Zrt-vel, a Nyírbogát megálló-
rakodóhely és környékének rendben tartására.  
Mesekert Óvoda: Önkormányzatunk minden óvodás gyerek 
részére ingyen biztosítja az étkeztetést. Településünkön minden 
három éves és annál idősebb gyermek óvodába járása biztosított 
amellett, hogy a törvény lehetőséget biztosít azon gyerekek 
számára is elkezdeni az óvodába járást, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti. Így 2017. október 1-
ig várható óvodai létszám 73 fő.  
Vántus István általános iskola: Az idei 2017/2018-as tanév 
oktatása iskolánkban 201 diákkal, 4 napközis csoporttal, és egy 
tanulószoba kezdődik el, melyből 16 diák ül az első osztály 
padjaiba.  Iskolánkban már két éve bevezetésre került a 
természettudományi tantárgyak emelt óraszámban való 
tanítása. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, 
hiszen diákjaink már első osztálytól betekintést nyernek az 

angol és német nyelv világába, valamint 7 - 8. évfolyamon 
képesség szerint bontva emelt óraszámban oktatjuk az angol 
nyelvet. Fontos számunkra a tehetség kibontakoztatása, a 
versenyképesség megőrzése,  differenciált tanulásszervezés, az 
élethosszig tartó tanulás. Diákjainkat szakképzett pedagógusok 
fejlesztik. Figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra, a 
hátránykompenzációra. Iskolánkat „Mindent a gyermekekért 
elv” híveként és fejlesztések elkötelezettjeként  működtetjük. 
Pedagógusaink magas szintű nevelő-oktató munkára törekednek. 
Jókai utat összekötő járdarész megvilágítása: A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium jóvoltából 2 millió forint támogatási 
összegből 9 db kandeláber építése valósult meg a „Bika kert” 
összekötő járda mellett. Ilyen formán egy régi problémára 
sikerült megoldást találni, így éjszaka is biztonságosan 
közlekedhetnek az arra járók. 
Közfoglalkoztatás: Önkormányzatunk jelenleg 5 
közfoglalkoztatási projektben összesen 100 főt alkalmaz.  60 főt 
a mezőgazdasági projektben, akik gordonos uborka, 
almapaprika, konzervtök, burgonya és egyéb zöldségfélék 
termesztéséről,14 főt a mezőgazdasági földutak rendbetételére, 7 
főt a belvízelvezető rendszerek rendbetételére,14 főt helyi 
sajátosságokra épülő projekt keretében és 5 főt hosszú 
közfoglalkoztatás keretében alkalmazunk. A foglalkoztatás 
mellett - a Belügyminisztériumnak köszönhetően - fóliafektető és 
bakhátkészítő munkagépet, gödörfúrót, 4 db szivattyút, 
vésőkalapácsot, gyorsdarabolót, dagasztógépet, tésztakészítő 
gépet, fűszerdaráló gépet, hő légkeverős 20 tálcás sütőt, 
fagyalugépet, szalagfűrészt, konyhai edényeket szereztünk be 
közel 18 millió forint értékben. Ez év július és augusztus 
hónapban minden diákmunkára jelentkező diákmunkást, 
összesen 30 főt foglalkoztatott önkormányzatunk. 
Településünkön minden regisztrált munkanélkülinek, aki 
dolgozni szeretne – lehetősége van dolgozni, így elértük a teljes 
közfoglalkoztatást településünkön. 
Sportpark: Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a 
községháza udvarán, a műfüves pálya mellett megépült a „C” 
típusú sportpark a sportolni vágyó lakosok részére. Kérjük a 
lakosságot, hogy értékeljék és becsüljék meg! 
Szociális földprogram: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által „Konyhakerti és szociális földprogram megvalósításának 
támogatására” pályázatot nyújtottunk be. 
Vidékfejlesztési pályázat: Befejezzük a régi tanyasi óvoda 
felújítását a vidékfejlesztési pályázat jóvoltából. Az energetikai 
korszerűsítése már korábban megtörtént. Önkormányzatunk 
továbbra is elkötelezett a közösségi élet feltételeinek javítása 
iránt. Ezért tovább folytatjuk az épület felújítását. 2018-ban a 
tetőszerkezet és a belső tér felújítását kívánjuk megvalósítani 
közel 50 millió forint pályázati forrásból. A megvalósításhoz 
szükséges 5 %-os önerőt az önkormányzatunk költségvetésében 
biztosítja. 
Munkahelyteremtés: Megnyílt a lehetőség a 
munkahelyteremtésre településünkön, a Can Fruit,  
déligyümölcsöt feldolgozó  cég  pályázata nyert. 
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Központi ügyeleti hozzájárulás évi 1 millió 253 ezer forint!
Önkormányzatunk a Központi ügyeletet üzemeltető Kelet 
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére - tehát 
nem a település háziorvosának! - a TB finanszírozáson 
felül évi 1 millió 253  ezer forintot fizet, hogy biztosítsa 
a munkaidőn kívüli (hétköznap 16 óra és reggel 8 óra 
között, hétvégi és ünnepnapi) ügyeleti orvosi ellátást. 
Az ügyeleti ellátás csak rendkívül indokolt esetben 
vehetőigénybe! Az ügyelet telefonszáma: 06/42 -
510 440 valamint 06 /42-510 441.  
 (Ezen telefonszámot kéretik felírni!) 



       
 

ÜNNEPEK – MEGEMLÉKEZÉSEK  
PEDAGÓGUS NAP : Pedagógusnap alkalmából polgármester asszony és Dr. 
Simon Miklós képviselő úr köszöntötte a Mesekert Óvoda és a Vántus István 
Általános Iskola dolgozóit és a két intézmény munkáját segítő 
közalkalmazottakat. Köszönet és megbecsülés a munkájukért, hisz hivatásuk 
mellett önkormányzatunk is mindig számíthat segítő munkájukra 
rendezvényeinken. Képviselő úr hangsúlyozta, hogy: „Egy tanár szüntelenül 
önmagából ad, hogy felemelje tanítványait, ugyanakkor tükröt is tart nekik, 
hiszen öntudatlanul is átadja, továbbadja saját hozzáállását a rábízott 
fiataloknak .Az ünnepségen a Vántus István Általános Iskola diákja Goda 
Gréta „Török Károly” Találkozás című versét adta elő. Kardos Anna, Babrik 
Evelin, és Garai Dóra furulya előadással színesítették az ünnepséget, majd 
átadták a pedagógusoknak a megérdemelt virágokat. A társadalom számít a 
pedagógusaira, s a dolgozó pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy 
olyan gyerekek kerüljenek ki a kezeik közül, akik a világban és a családban 
egyaránt megállják a helyüket. 
 
AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA: A megemlékezésen imát mondott Terdik 
Mihály görög katolikus parochus és Horváth János római katolikus plébános. 
A Nemzeti Összetartozás Napja az összefogás erejét és szükségességét üzeni 
ma minden magyar számára. 1920-ban Verasilles-ben kivégezték 
Magyarországot. Területünk 325 ezer négyzetkilométerről 93 ezer 
négyzetkilométerre csökkent, lakosaink száma 18,2 millióról 7,6 millióra 
apadt. Igazságtalanul mások döntöttek a fejünk felett rólunk, a gyűlölet 
jegyében. 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.  
 
MAJÁLIS NYÍRBOGÁTON:  Önkormányzatunk és az „Egy Jobb életért” 
Egyesület  a Nyírbogáti Fiatalokkal együttműködve Majálist szervezett a 
Községháza udvarán,  ahol egész nap  felhőtlen kikapcsolódást nyújtottak 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az óvodás és iskolás gyerekek 
közreműködésével feldíszítettük a falu májusfáját, majd Tószegi Nóra 
gyógytornász egy közös reggeli tornára invitálta a fiatalokat, felnőtteket. 
Önkormányzatunk minden intézménye tevékenyen részt vállalt az egész 
napos programban. Az ifjúsági ház dolgozói elkészítették a település 
májusfájára a színes díszítéseket. Ők készítették el az okleveleket is. A 
konyha, az óvoda, és az ifjúsági ház dolgozói elkészítették a finom 
tepertőkrémes tízórait, míg a kemencében sült a finom kenyérlángos. Az 
óvodás gyerekek részére az óvónők népi játékokat állítottak össze. Nagy 
sikere volt a „bubuc” viadalnak, a „mókusetető”, a csutkadobáló, a 
„csirkepofozó” valamint a „szigetépítő” versenyeknek. A felnőttek 
körében legjobban a gólyaláb kipróbálása aratott nagy sikert. Volt  
kerékpáros,  hullámdeszka – ügyességi verseny is, melyet rendőrök 
koordináltak. Köszönet a segítségükért. Az  ifjúsági ház dolgozói 
csillámtetoválással várták a majálisra érkezők apraja-nagyját.. Az iskola pedagógusai karikában párosan futás, görkorcsolya- 
gördeszka  - kötélhúzás, zsákban futás, pókjárás, rákjárás, krumpli szedés, térdhez kötött labdával szökdelés, labdavezetés 
lábbal, talicskázás, ugrókötelezés, társ áthordása hullahopp karikával-ügyességi játékokkal szórakoztatták a majálison 
résztvevőket. A Bogát Vezér Tornateremben Sütő Katalin testnevelő tanárnő vezetésével röplabda és kézilabda mérkőzések 
zajlottak. Mindeközben  a szabadban keringtek a finom illatok, önkormányzati konyhánk dolgozói két üstben készítették a 
finom slambucot, melyet minden résztvevő megkóstolhatott. Ezen a napon a műfüves pályán egész nap kispályás labdarúgó 
mérkőzések zajlottak. A labdarúgó tornára négy felnőtt és négy általános iskoláskorú játékosokból álló csapat nevezett. Közel 
60 labdarúgást szerető fiatal játékos mérhette össze tudását körmérkőzések formájában. A felnőtteknél hatalmas csaták 
alakultak ki a mérkőzések folyamán és szoros küzdelmek után születtek meg az eredmények. A későbbiekben még két 
lánycsapat is összemérte erejét. Összességében remek mérkőzéseket láthattak az eseményre kilátogatók és egy üde színfoltja 
volt ez a sportesemény a Majálisnak. A focitornát Sütő Ottó tanár úr szervezte és vezényelte le. 
Rendezvényünk keretében sor került az I. Márka független autóstalálkozóra is, ahol településünkről és a környező 
településekről kb. 40 autó érkezett. Az autós találkozó keretében volt autó hangnyomás, - autó szépség, -   autó ügyességi,  felni 
szépség, - autó limbó és  felni tartó verseny is. Ehhez nem csak elszántság és kitartás kellett, hanem egy nagyszerű csapat is! 
Köszönet érte a szervezőknek! Balogh Ákos, Kovács Petronella, Bihari Sándor, Koda Dávid, Csák Dániel, Kecskés 
Gergő, Morong Szabolcs részére. Elismerésül az okleveleket és a kupákat Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó az egyesület 
elnöke adta át. Önkormányzatunk a kicsikre is gondolt - egész nap bálnás csúszdás- ugráló várta őket. Reméljük, sikerült 
mindenki számára egy színes, ötletekkel gazdag napot szerezni.  Az egész napos majális zenei hangulatáról Bodolai István 
gondoskodott. 
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                                                                                 EGYHÁZI HÍREK 
GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: Szent László-év jegyében, - 
a közelmúltban - augusztus 12-én szombaton ifjúsági 
gyalogos zarándokokat fogadtunk, akik Nagyváradról, a 
határon túlról Máriapócsra indultak, s útközben Nyírbogáton 
is megálltak. Templomunkban Kocsis Fülöp metropolita 
érsek, Orosz Atanáz Miskolci püspök és Szocska Ábel 
apostoli kormányzó végezték el a VI. imaórát.    

„Lépj be az ünnepbe, lépj be az egyetlen szeretet 
ünnepébe és átölel téged az Isten.” Ezzel a gondolattal 
készültek a gyermekeink az elsőáldozásra. Amikor eljött a 
nap, 2017.06.11. vasárnap délelőtt, hat gyermek  izgatottan 
állt a templom előtt, - Káscsák Péter, Bákonyi Sándor, Szőke 
Eszter, Pásztor Bence, Pásztor Zsolt, Karakas Máté,  - 

felöltözve  ünneplő fényes ruhába, hogy méltóképpen 
találkozzon  az Eucharisztiában, Oltáriszentségben Jézussal, 
az Ő valóságos testében és vérében a kenyér és bor színe alatt. 
Jézus szavai mindig a fülükben csengjen: „Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, annak Örök élete van, és Én 
feltámasztom Őt az utolsó napon!”  Találkoztak és szívükbe 
fogadták a Mindenhatót! Megígérték és megfogadták , hogy 
hűek lesznek hozzá, nem szakadnak el tőle soha,  a rossz és 
ördög ellen hősiesen küzdenek, s az Úr oltáránál sokszor 
találkoznak vele! Reméljük így is lesz majd!  Attól a perctől 
kezdve igazi Krisztus-hordozók lettek! A szentmise után 
fényképeket készítettünk s a templomkertben megterített 
asztal mellett  hálát adtunk e csodálatos nap ajándékaiért.  
Istenünk bőséges áldása kísérje gyermekeink  további életét! 
Május 20-án szombaton –már több éves hagyománya annak,- 
hogy kerékpár-zarándoklatra indultunk Máriapócsra.  A 
gyerekek már régóta készültek erre a napra, hogy szívükből 

köszöntsék  a csodatévő Istenszülő Máriát.  Hittanos gyerekek 
szüleikkel, családjaikkal, fiatalabbak és középkorúak  
összesen 35 főt számláltunk. Amikor  a Pápa térre érkeztünk, 
észrevettünk néhány szép lovat és díszbe öltözött lovasát, 
hiszen ezen a napon volt a Lovasok-zarándoklatai is. Ők 
vezettek fel minket  a Kegytemplomig. A gyerekeknek nagy 
élmény volt ennyi szép lovat látni, amelyeket  megáldottak és 
megszenteltek. Haza indulás előtt kint a Pápa téren 
felmentünk a csoda-toronyba. Gyönyörű volt a kilátás,  a 
gyerekek mosolygós arccal jöttek le és újságolták , hogy 
onnét másképp látni a világot. Igazuk van, az ember azért tesz 
meg sok lépcsőfokot, hogy felülről láthassa  a földet. A 
keresztény ember, azért megy fel a templomba, hogy más 
szemmel és más szívvel nézze, szemlélje ezt a világot!!  Kint 
a halastónál fogyasztottuk el az ebédünket, az élelmesebb 
gyerekek tüzet raktak és szalonnát sütöttek. Ez is nagy 
élmény volt!  Kicsit elfáradva, de lélekben felüdülve,  nagy 
élménnyel a szívünkben  jöttünk haza. Megfogadtuk, hogy 
hamarosan újra nyeregbe pattanunk! Terdik Mihály parochus 
 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:  Április utolsó 
vasárnapján volt az elsőáldozás a 15 éves római katolikus 
kápolnában. Az iskolai hittanórákon kívül még templomi 
katekézis és előkészítő is szükséges ahhoz, hogy ez a jelentős 

vallási esemény megtörténjék. Szombatonként volt a 
szentségi katekézis. Amíg egy templomba jártunk, addig 
közösen áldoztattuk a gyermekeket Jeviczki esperes úrral. 15 
éve már a saját   hajlékunkban kerül erre sor. Csak úgy lesz 
maradandó a gyónás és elsőáldozás,  ha rendszeresen  élünk 
ezekkel az erőforrásokkal. Az ünnep előtt végezték el első 
gyónásukat az elsőáldozók,a családtagokkal. Akkor még 
közösségi házunk,a korábbi tanítói lakás felújítás előtt volt. 
Most már készen van, ebben volt az elsőáldozás utáni 
szeretetvendégség,a családi ebéd előtt, a jelképes testi 
táplálkozás a lelki táplálék vétele után. Az első áldozottak 
legyenek gyakori vendégei Jézusnak templomainkban.  IMA 
AZ EUKARISZTIKUS KONGRESSZUSRA, 
2020.Budapest:Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd 
el Szentlelkedet,  hogy az önmagát értünk feláldozó és az 
Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre 
jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és 
táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot,hogy 
az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy 
a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a 
világ lelki megújulására szolgáljon! Amen!          
Horváth János plébános 
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Soltó Bence, Szilvás Mercédesz, Rab Réka, Madácsi Bence 

Káscsák Péter, Bákonyi Sándor, Szőke Eszter, Pásztor 
Bence, Pásztor Zsolt, Karakas Máté 



                                                                       
                          
REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI:  

Konfirmáció 2017. április 9. virágvasárnap 

Ez a kép azokat a pillanatokat örökíti meg, amikor a 13-14 
éves ifjaink fogadalomtételre készülnek. 2017. április 9-ét 
írjuk, ami virágvasárnapja volt, s a kép néhány perccel az 
istentisztelet előtt készült. Az ifjak mosolygósan, de azért 
elég izgatottan várják, hogy elkezdődjön a konfirmációs 
istentisztelet.  Előtte hónapon keresztül készültek erre a 
napra, amiről tudták, hogy számot kell adniuk a gyülekezet 
előtt a megszerzett hitbeli ismeretekről.  Azaz válaszolni 
kellett mindenki előtt a feltett kérdésekre. A válaszok 
magukban hordozták, hogy a keresztyén ember mit 
higgyen, és azt is, ki- ki a maga szorgalma és lelkisége 
szerint hogyan tudott elmélyülni hitünk ismeretében.  Ez 
történt 2017. április 9. napján, egy héttel húsvét előtt.  
Azóta hetek és hónapok teltek el. Az eltelt idő alatt komoly 
változások történtek a ma már konfirmált fiataljaink 
életében.  Az idők és a változások nem álltak meg. Nem 
csak az, hogy nyolcadikosok lettek, végzős osztály, 
önmagában ez is komoly dolog. De inkább arra gondolok, 
hogy mennyire megnyílnak az őket körülvevő világ felé, 
amiben, mint tudjuk, vannak jó dolgok és vannak rossz, 
elkerülendő dolgok. És arra is gondolok, hogy próbatételek 
és küzdelmekre is jöttek időközben az életükbe.  
Mindezek után szeretném feltenni a kérdést: mire való a 
konfirmáció miután néhány hónappal utána vagyunk? Mire 
való a konfirmáció, ha valakinek évek, esetleg évtizedek 
teltek már el azóta az életéből? Arra való, hogy azokból a 
megtanult, szívbe zárt ismeretekből valami előjöjjön. 
Valami előjöjjön a megszentelt szavakból, amit a 
tiszteletes mondott. Talán egy szó lesz csupán az, ami 
visszaköszön, vagy egy ének sora, egy imádság, de lehet, 
hogy éppen az fog megmenteni egy butaságtól, vagy éppen 
az fog megvigasztalni a próbatétel és a szomorúság idején.  
Mert a konfirmációs ismeretekre, a káté kérdésekre nem 
csak a vizsga napjáig van szükség, hanem életünk végéig. 
Szeretettel: Szerencsi Imre lelkész 
 

A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI: Bemerítés Jézus példája 
nyomán:  „……az illik hozzánk, hogy így töltsünk be 
minden igazságot!” – olvassuk a Máté 3:15-ben. A 
Baptista Közösség Jézus példája szerint  gyakorolja a 
hitvalló, teljes vízalámerítéssel történő bemerítést. 2017. 
május 28-án annak az örömnek a valóságát éltük át 
gyülekezetünkben, amit egyik énekünk verssora így mond  

 
 
el: Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve 
HAZA ÉRKEZETT.”  
2 fiatal bűnös lélek – akik igazából „ nem rossz 
gyermekek”, ráadásul baptista hívő szülői gyökerekkel 
rendelkeznek – felismerték, hogy bűneik miatt távol éltek 
Istentől, az Atyai háztól. Felismerték, hogy nem kell 
főbenjáró bűnöket elkövetni ahhoz, hogy kárhozatra 
jussanak, mert a legkisebb rendezetlen bűn is elválasztja 
őket Istentől, és tudták, hogy a bűn büntetése a halál. De 
azt is felismerték, hogy Isten kegyelmi ajándéka viszont az 
örök élet Krisztus Jézusban! Megértették azt is, hogy nem 
menti fel őket az ítélet alól az sem, hogy hívő szüleik 
vannak, mert mindenki a saját és rendezetlen bűne miatt 
lesz elítélve. 
Micsoda áldott lehetősége minden embernek Krisztus 
váltsága! Nem kötelező elkárhozni senkinek! Jézus 
Krisztus minden ember bűnéért meghalt és feltámadt! 
Nincs többé semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik 
Krisztus Jézusban vannak! Azok számára készült el a 
felmentő végzés, akik elfogadták, hogy Jézus Krisztus az ő 
bűneik miatt halt meg, így szenvedte el a büntetést a bűnös 
ember helyett.  
A Te felmentő végzésed elkészült már? Elfogadtad, 
hogy Jézus a te bűneid miatt is szenvedett? 

Bécsi Dóra és ifj. Baricsán István elfogadta. A gyülekezet 
előtt bizonyságtételükben elmondták ezt, és azt, hogy nem 
akarnak Isten országából kimaradni és nem akarnak a 
világgal együtt elveszni! Eldőlt a szívükben, hogy követik 
Jézust, és életüket, jövőjüket Őrá bízzák. Áldja meg őket 
az Úr kitartással, hűséggel végig! Fehérruhásainkat Pető 
András, gyülekezetünk lelkipásztora merítette víz alá. Igét 
Kovács Barna testvér hirdetett Szatmárnémetiből. 
Énekekkel, bizonyságtételekkel a vendég fiatal testvérek 
szolgáltak. Mindnyájunk kérése ez a versrészlet:  
„…..Uram, nem kérünk egyebet az Élet sáros mocsarában, 
minthogy meglássunk Tégedet hófehér színű, szép 
ruhában.”      Bécsi Lászlóné baptista gyülekezet-vezető 
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Kardos Anna Sára, Varga Lili, Éles Petra, Bákonyi 
Evelin, Lükó József, Szántó László Gyula

Baricsán István, Bécsi Dóra 



       
                                                                                  

A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 

 

Iskolánkban idén is megtartottuk az iskolára hangoló 
foglalkozásokat, összesen 5 alkalommal, Molnár Zsoltné 
Tószegi Károlyné, Dibácziné Tószegi Vanda, Varga Tünde  
és Káscsák Anita pedagógusok vezetésével. Közös 
beszélgetésre, óralátogatásra hívtuk a 4.a osztályba a leendő 
elsős gyermekek szüleit. Az első osztályban folyó tanórai 
munkába háromszor kapcsolódhattak be iskolánk leendő 
növendékei, akik egy-egy önfeledt, vidám hangulatú délután 
részesei lehettek az együttes játék, a közös tánc, éneklés és 
rajzolás által. Nyílt tanítási órákra vártuk a kedves szülőket a 
2. félévben is. Az 1-2. és az 5-6. osztályokban szép számmal 
jelentek meg az érdeklődő szülők, hogy bepillantást 
nyerhessenek intézményünk oktató-nevelő munkájába. 
A testi-lelki egészség megőrzésére helyeztük a hangsúlyt az 
április végén megrendezett egészségnapon. Előbb tornával, 
majd futással indítottuk a reggelt. Ezt követően az egészség 
megőrzésével kapcsolatos kisfilmeket tekintettük meg, majd 
találós kérdések és tesztfeladatok megfejtése várt az 
érdeklődőkre. A nap végén elfogyasztottuk az egészséges 
alapanyagokból elkészített szendvicseket és az ízletes 
gyümölcssalátát. 
Május 12-én tanulmányi kirándulást szerveztünk Poroszlóra. 
A Tiszta-tavi Ökocentrum Magyarország új turisztikai 
látogatóközpontja, igazi látványosság. Az Ökocentrum 
szórakoztató módon, interaktív szemlélettel, játékosan tárja a 
látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, 
bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag 
élővilágát. Megcsodálhattuk Európa legnagyobb édesvizű 
akváriumrendszerét. A Tisza-tavi Ökocentrum kikötőjéből 
csónaktúrán vettünk részt. A táj számtalan természeti kincsét 
fedezhettük fel. A kilátótoronyból csodálatos panoráma tárult a 
szemünk elé. A szabadidőparkban gyermekeink önfeledt 
játékának lehettünk a részesei. 
Az elmúlt időszakban a sportéletben is kiemelkedően 
teljesítettek tanulóink. Június 2-án került sor a diák 
önkormányzati nap megtartására. 8 órától reggeli tornára 
invitáltuk, majd pedig akadályversenyre hívtuk a diákokat. Az 
akadályok leküzdése után különféle figyelemfelkeltő játékok 
közül válogathattak, s tették próbára ügyességüket, 
bátorságukat. Élőcsocsó, ugráló vár és tapadó fal várta a bátor 
jelentkezőket. 
A Nyírbátori Rendőrkapitányság szakemberei által vezetett 
kerékpárversenyen is nagy volt az érdeklődés. A legügyesebb 
versenyzők értékes jutalmat kaptak. Lenyűgöző tűzoltó-
bemutatónak is szemtanúi és részesei lehettünk. Kíváncsian 

vártuk a nap meglepetését, ami a gyerekek nagy örömére 
cukorágyú volt. A szülői munkaközösség felajánlásaként 
minden gyerek fagylaltot és jégkását kapott ajándékba. A nap 
zárásaként elfogyasztottuk a jóízű slambucot, amelyet Szabó 
Gábor és Türk Károly szülők készítettek. Köszönjük minden 
kedves szülő segítségét és támogatását, amely által 
feledhetetlen, élményekben gazdag napot ajándékoztak 
valamennyi bogáti gyermeknek. 
2017. június 17-én délután 17 órától vette kezdetét a 8. osztály 
ballagási ünnepsége. Rendezvényünket megtisztelte dr. 
Simon Miklós Országgyűlési Képviselő Úr, Pesti Béla 
László a Mátészalkai Tankerületi Központ Igazgatója, dr. 
Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony, 
Nyírbogáti Önkormányzat képviselőtestülete, a történelmi 
egyházak képviselői. Bákonyiné Szilágyi Róza osztályfőnök 
vezetésével 25 végzős tanítvány vett búcsút az ALMA 
MATERTŐL.  
Ebben a tanévben Jánszki Vivien Csenge, ballagó diák 
nevelőtestületi dicséretben részesült a 8 éven át tanúsított 
kitűnő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. 
Kóródi Jánosné nagylelkű vállalkozó egy szép aranygyűrűt 
ajándékozott Vivien számára, melyet gyermekei adtak át. 
Uri Viktória és Erdei Vivien jó tanulmányi eredményük és 
közösségi munkájuk elismeréseként igazgatói dicséretben 
részesültek. „A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért Alapítvány” külön 
elismerésben is részesítette őket. 
2017. június 23-án délután 17 órakor került sor az ünnepélyes 
tanévzáróra, amelyet színesített a 4. osztályos tanulók műsora. 
Programokban, élményekben és eredményekben gazdag tanévet 
zárhattunk az idén. A 2016/2017-es tanévben 53 kitűnő és 13 
jeles tanulóval büszkélkedhet iskolánk. Az idei évben 
nevelőtestületi dicséretben részesült Bégányi Ábel 3. 
osztályos, Lőrincz Enikő, Türk Károly 5.a osztályos és 
Császár Dóra Tünde 6.a osztályos tanulók. Igazgatói 
dicséretben Bécsi Bianka, Biró Lili és Kósik Liliána 5.a 
osztályos diákok. Büszkék vagyunk tanítványaink szép 
versenyeredményeire is!  Köszönetet mondok Dr. Simon 
Miklós országgyűlési képviselő úrnak, Dr. Simonné Dr. 
Rizsák Ildikó polgármester asszonynak, Pesti Béla László 
Mátészalkai Tankerületi Központ Igazgatójának és 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének az egész évi nagylelkű támogatásért. 
Megköszönöm a kedves szülők önzetlen segítségét, 
együttműködését és a kollégáim példamutató, lelkiismeretes 
munkáját.     Száva Erika intézményvezető 
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A MESEKERT ÓVODA HÍREI 
 

Továbbra is igyekeztünk érdekes és fejlesztő programokat 
szervezni az ovisainknak. Folytattuk a hetenkénti úszást, ahol 
a gyerekeink nagy része már a víz alatt végig ússza a 
tanmedencét. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 
önkormányzatunknak, hogy a település kisbuszát egész évben 
térítés mentesen rendelkezésünkre bocsájtotta. Továbbra is 
folytatjuk a bérletes színházi élőadások megtekintését 
Nyíregyházán, de a kisebbekre is gondolva, óvodánkban 
majdnem minden hónapban mini színházakat hívunk meg 
egy-egy előadásra.  
Próbaképpen beindítottuk az angol nyelvvel való 
ismerkedést a gyerekek számára, ahol nyelvi tanár, játékos 
keretek között ismertette meg a gyerekeket az angol nyelvvel. 
Óvodánk nagy örömmel biztosít helyet a gyermek pilátesz 
oktatáshoz április óta, ahol az érdeklődő gyerekek számára 
heti rendszerességgel tart foglalkozásokat egy pilátesz oktató. 
Áprilisban a beiratkozás után megtartottuk a nyílt napunkat 
is. Az óvodába járó gyerekek szülei betekintést nyerhettek az 

óvoda életébe. Közösen barkácsoltunk, mozogtunk, valamit 
gyerek-felnőtt együtt próbálhatta ki, a régmúlt idők játékait. A 
közös játékot mindenki nagyon élvezte. 
A Föld napjára készülve, gyűjtőmunka keretében, a szülők 
és gyerekek színesebbnél színesebb virág palántákat hoztak 
be az óvodánkba, az „egy palánta - egy gyermek” című 
projektünk keretében. Közösen a gyerekekkel és a szülőkkel 
beültettük a virágos kertünket, s beszélgettünk a környezetünk 
védelméről.  
Májusban a tavalyi évhez hasonlóan, megköszöntöttük az 
édesanyákat. Ismét egy szobarészt rendeztünk be erre az 
alkalomra, ahol a gyermekek meghitten elvonulva, egyenként 
felköszöntötték az édesanyjukat, és a nagymamájukat. Az 
anyukák és a nagymamák meghatódva fogadták gyermekük 
köszöntését. A Nyírbogáti Egyesített Szociális Intézmény idős 
lakóit Anyák napi műsorral lepték meg a Micimackó csoport 
gyermekei. Az idősek könnyes szemmel nézték meg a kedves 
kis műsort, s nagy tapssal jutalmazták a gyerekeket.  
Májusban kisvonattal Nyírbátorba kirándultunk az 
óvodásainkkal,  ahol először a történelmi sétányt néztük meg, 
majd fagylaltoztunk egyet. Kipirult arccal, kissé maszatosan a 
fagyitól, vonatoztunk vissza az óvodába. Május végén 
tartottuk meg a gyermeknapot, melyre a leendő óvodásainkat 
is meghívtuk. Többféle programot kínáltunk a gyerekeknek: 
zenés torna, kézműves foglalkozás, ugráló vár, rendőrautó- 
tűzoltó autó bemutató, fagylaltozás stb. A nap fénypontja a 
TOMPETI koncert volt, ahol kicsik és nagyok együtt 
énekeltek és táncoltak. A gyerekek nagyon jól érezték 

magukat, és sok-sok élménnyel lettek gazdagabbak.  
Május utolsó hétvégéje az évzárókról és a ballagásról szólt. 
Az évzárókon és a ballagón is megmutatták ovisaink, hogy 

milyen sokat fejlődtek és okosodtak az év során. A ballagó 
ünnepségen a középsőseink érzékeny búcsút vettek 
nagycsoportos társaiktól, s a műsor lezárásaként, ismét 
elengedtük az ovis éveket jelképező színes lufikat.  
Június elején került sor az óvodai közös kirándulásra a 
szülőkkel. Nyíregyházán a Vadasparkot látogattuk meg, ahol 
a napunkat a fóka show megnézésével kezdtük. A szülők 
többsége „kis szekeret” bérelt a gyerekeinek, s így 
könnyebben tudták bebarangolni az állatkertet. A 
kirándulásunkat is fóka show-val zártuk, ami kicsinek és 
nagynak egyaránt élvezetet nyújtott. Valamennyien nagyon 
jól éreztük magunkat, s kellemesen elfáradva tértünk haza. 
Idén is sor került a nagycsoportos gyerekek búcsú 
kirándulására, amelyre vonattal, szülői kíséret nélkül, 
Debrecenbe látogattunk. Megérkezésünk után, villamosra 
ültünk, és a körúton megcsodálhattuk Debrecen 
nevezetességeit. A sétáló utcán fagylaltoztunk, a szökőkútnál 
hűsöltünk, s végül a McDonald’s- ban elfogyasztottunk egy 
Happy Meal menüt.  
A programjaink sokszínűségéből is látszik, hogy tevékeny, 
tartalmas, örömökben, munkában gazdag évet zártunk. 
Köszönjük a településünk Polgármester Asszonyának, Jegyző 
Asszonyának, valamint Képviselő Testületének az egész éves 
támogatását, amely a színvonalas munkánkhoz minden 
segítséget megadott egész év folyamán! S nem utolsó sorban 

köszönetet mondok az óvoda pedagógusainak, valamint 
minden dolgozójának, a gyermekek fejlődése érdekében tett 
egész éves színvonalas munkájukért. 
                                              Nagy Márta Intézményvezető 
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Császár Zsolt 1.o Erdős Péter 1.o Fülöp Dóra 1.o Mándi Barbara 1.o Mocsár Eszter 1.o Papp Dóra 1.o 

  
Soltó Viktória 1.o Somlyai Tia 1.o Szondy Norbert 1.o Tóth Sándor 1.o Dibáczi Csaba Tas 2.o Donka Martin 2.o 

  

  
Koleszár Katinka 2.o Sáfár Ádám 2.o   Szabó Anett 2.o Veres Regina 2.o 

 

  

  

Bégányi  Ábel 3.o Dudás Alexandra 3.o   Lukács Viktória 3.o Mikó Tamara 3.o 

 

  

 
Rab Réka 3.o Szabó Laura 3.o   Szilvás Mercédesz 3.o Türk Zita 3.o 

   
Uri Izabella 3.o Káscsák Péter 4.a Petrucz Antónia 4.a Sütő Márk 4.a Madai Adrienn 4.b Szőke Eszter 4.b 

  
Bécsi Bianka 5.a Bíró Lili 5.a Dibáczi Eszter 5.a Kósik Liliána 5.a Lőrincz Enikő 5.a Papp Esztella 5.a 
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Iskolánk 217 tanulója 
közül  

 a 2016/2017-es tanévben  
53 diák kitűnő 

és 
13 diák jeles 

tanulmányi 
eredményt ért el! 

 

Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata gratulál 
a kimagasló eredményhez 

valamennyi diáknak!!  
Jutalmul bemutatjuk Őket  
a család és településünk 

büszkeségére. 



 
Szilvás Dzsenifer 5.a Teveli Georgina 5.a Türk Károly 5.a Czine Dominik 6.a Császár Dóra Tünde 

6.a 
Garai Dóra 6.a 

   
Jakab Zoltán 6.a Madácsi Roland 6.a Tácej Ákos 6.a Bákonyi Evelin 7.a Baráth Petra 7.a  Kardos Anna Sára 7.a 

   
Molnár Dorina 7.a Rizsák Enikő 7.a Rizsák Róbert 7.a Szilvás Alexandra 7.a Jánszki Vivien 

Csenge 8.o 
 

 

Demendi Milán 2.o 

   
 

 
Szakály Krisztián 2.o Tóth Barbara Berta 

2.o 
Balogh Petra 3.o Lipcsei Zsóka 3.o Szőke Anna 3.o Mocsár Máté 4.a 

    

Goda Bálint 4.b Pásztor Bence 5.a Petrohán Zoltán 5.a Dibáczi Liliána 6.a Koda Márta Vanda 6.a Koleszár Fruzsina 6.a 
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„Jó tanuló – jó sportoló”: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2016. 
 decemberében díjátadó gálát rendezett a Megyeházán. Iskolánk diákja Császár Dóra Tünde 6. a  
 osztályos tanuló a Bátori Sárkány Úszóegyesület igazolt „A” kategóriás úszója, az Észak-Alföldi 
 Régió Jövő Bajnokai Program válogatott úszója „Jó tanuló - Jó sportoló” díjat vehetett át. Diákunk  
 nem csak a sportban, hanem a tanulmányokban is kiemelkedő, példamutató eredményt nyújt. 
 Császár Dóra Tünde Országos és Nemzetközi versenyen elért eredményei: Hajós Alfréd Kupa I. forduló 
 Debrecen- 100 m gyorsúszás 1. hely, XX. Víz Világnapi Úszóverseny Miskolc- 200 m mellúszás 1 hely, 
 Hajós Alfréd Kupa II. forduló Debrecen- 200 m gyorsúszás 1 hely, 200 m vegyes úszás 2. hely, 400 m  
gyorsúszás 2.hely, Árpád kupa nemzetközi úszóverseny Hajdúszoboszló -100 m gyorsúszás 2. hely, Hajós Alfréd Kupa Nagydíj 
Debrecen-100 m gyorsúszás 1 hely, 100 m mellúszás 3. hely, 200 m vegyes úszás 3. hely, Hajós Alfréd Kupa III. forduló 
Debrecen- 100 m gyorsúszás 1 hely, 200m mellúszás 2. hely, 100 m pillangóúszás 3. hely, Hajós Alfréd Kupa IV. forduló 
Debrecen - 100 m mellúszás 2. hely, XI. Cikluszáróm  Felmérő Úszóverseny- 100 m gyorsúszás 2. hely, Hajós Alfréd Kupa 
Debrecen- 100 m gyorsúszás 1 hely, 200 m gyorsúszás 1 hely, 200 m hátúszás 2. hely, 200 m mellúszás 3. hely, XXI. Víz 
Világnapi Úszóverseny -200 m vegyes úszás 2. hely, Hajós Alfréd Kupa II. forduló- 100 m mellúszás 2. hely, 200 m vegyes 
úszás 3. hely, Észak-Alföldi régió nyílt úszóversenye Hajdúszoboszló - 50 m gyorsúszás 2. hely. Kvalifikálta magát (megúszta a 
felnőttek szintidejét 12 évesen) a Debrecenben megrendezett Felnőtt Országos Bajnokságra, ahol többek között Hosszú Katinka 
ellenfele lehetett. Minden elismerésünk  diákunknak,  hiszen  folyamatosan  egyéni határokat  tör át.      Csak így tovább Dóri! 



      
                                                                                  

ANYAKÖNYV  
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           MEGSZÜLETTEM! 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó híradásunk óta  13 gyermek  
született községünkben,  
 1 kislány és  12 kisfiú. 
 

Gami Armando    2017.04 09.  
  édesanyja: Milák Irén  
  édesapja:   Gami Kálmán 
Kósik Milán    2017.04.15.  
  édesanyja: Garai Alíz Noémi  
 édesapja: Kósik Csaba    
Bákonyi Dominik   2017.04.14.  
  édesanyja: Váradi Viktória 
 édesapja:  Bákonyi Sándor 
Bihari József    2017.04.20.  
  édesanyja: Lőrincz Anett 
 édesapja:  Bihari József 
Bakos Levente    2017.05.16. 
  édesanyja: Papp Regina  
  édesapja: Bakos Lehel 
Erdős Levente    2017.06.18.  
  édesanyja:Papik Gabriella   
 édesapja: Erdős Attila 
Sajó Patrik    2017.06.21.  
  édesanyja:Ostorházi Anett   
 édesapja: Sajó Levente 
Beri Jázmin Alexandra  2017.07.09.  
  édesanyja: Milák Alexandra   
 édesapja: Beri Jenő 
Szőgyényi István  2017.07.30. 
 édesanyja: Guti Zsuzsanna 
  édesapja: Szőgyényi István 
Balogh Nimród Ákos    2017.08.02.  
 édesanyja: Kozma Fatime Julianna 
 édesapja:  Balogh Ákos 
Kelemen Márk   2017.08.08. 
 édesanyja: Deme Mariann 
 édesapja:  Kelemen Márk 
Vass Bence   2017.08.09.  
 édesanyja: Bíró Rita Nóra 
 édesapja:  Vass István Balázs 
Szőke Márk    2017.08.19. 
 édesanyja: Nyíri Mária 
 édesapja:  Szőke Attila 
 SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ŐKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 18-an eltávoztak.  
8 nő és 10 férfi. 
Zsukk Gyuláné (Palicskó Margit)   élt77 évet 
Jaczina Sándor    élt 55 évet 
Tuser Vlaszta Anna (Balázsi Vlaszta Anna) élt 92 évet 
Vasas Istvánné (Megyesi Irén)  élt 97 évet 
Kecskés Jánosné (Csonka Margit)  élt 89 évet 
Kóródi János     élt 64 évet 
Herczku Ferencné (Madai Gizella)  élt 81 évet 
Kaptur Jánosné (Molnár Erzsébet)    élt 84 évet 
Szántóné Jakab Anita   élt 37 évet 
Varga József    élt 64 évet 
Szabó István    élt 43 évet 
Vékony Illés    élt 55 évet 
Dr. Körtvélyessy Józsefné (Jakab Lenke)  élt 88 évet 
Jánckiné (Lőrincz Erzsébet)  élt 49 évet 
Jaczina Józsefné (Varga Magdolna)  élt 62 évet 
Lamos János József   élt 73 évet 
Rácz János    élt 45 évet 
Pollák István     élt 68 évet 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 
Nyugodjanak békében! 

 

Búcsú Kóródi Jánostól:  
64 éves korábban váratlanul, 
tragikus hirtelenséggel  
eltávozott közülünk  
Kóródi János. Aktív  
közösségi élete során,  
önkormányzati képviselőként 
két ciklusban igyekezett a  
községnek és a település 
lakóinak mindig a legjobbat 
nyújtani. Az általa támogatott alapítványon keresztül 
sok éven át adományozott aranygyűrűt a helyi 
általános iskola legjobb teljesítményt elért végzős 
diákjának. 2017. február 8-án egy sajnálatos baleset 
miatt került kórházba, öntudatlan állapotban. 
Mindannyiunkat lesújtott a hír, de bíztunk benne, 
hogy felépül. Sajnos három hónap után, május 6-án a 
küzdelem véget ért.  Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata János emlékét megőrzi!  

POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI:  A 
közelmúltban a Polgárőr Egyesület tisztújítást tartott. 
A jelenlévő polgárőr tagok nyílt szavazással egyöntetű 
igen szavazattal az egyesület elnökének  Jaczina 
Zsoltot, titkárának Fekete Edinát, gazdasági vezetőnek 
Bereznyák Attila Pétert választották. A tisztségviselők 
5 éves időtartamra kaptak megbízatást. Gratulálunk a 
megválasztásukhoz, további sikereket kívánunk 
munkájukhoz! Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki 
Csonka Imre volt elnöknek, Pálvölgyi Miklós 
gazdasági felelősnek, Jaczina Zsolt titkárnak az 
éveken keresztül végzett munkájukért. 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Anyakönyvvezető előtt utolsó híradásunk 
óta 5 pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
 

Szabó Norbert  -  Batai Brigitta   2017.06.10. 
Széplaki Mihály  -  Vékony Anna  2017.06.12. 
Drevenka László  -  Papp Edina   2017.07.08. 
Gulyás Roland  -  Tamás Andrea  2017.07.08. 
Dósa István - Fekete Dalma   2017.07.28 
Margit József  -  Rákos Nikoletta              2017.08.21. 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 



                                                                       
                          

INTÉZMÉNYI NAP 
Önkormányzatunk második alkalommal tartotta meg az 
intézményi napot, ahol a Vántus István Általános Iskola, a 
Mesekert Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény, a 
Konyha, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Nyugdíjas 
Egyesület tagjai vettek részt. Színes ötletekkel, gazdag 
délutánt tudhatunk magunk mögött. Ezen a délutánon 
játékos, gondolkodtató, kreatív feladatok megoldására 
került sor. A csoportokban önként jelentkező személyek 
mérték össze tudásukat, találékonyságukat, ügyességüket.  
A névválasztást követően minden csapat egy csasztuskával 
mutatkozott be. Vidám hangulatban, halk zenei aláfestés 

mellett, önfeledt szórakozás részese lehetett valamennyi 
résztvevő. A szellemi megmérettetés után a bátrabbak 
sportos játékokba, versenyszámokba is benevezhettek.  
Köztisztviselői és Semmelweis nap alkalmából ezen a 
napon   egy-egy szép cserép virágot kaptak a dolgozók. A 
nap zárásaként az önkormányzat nevében polgármester és 
jegyző asszony ízletes vacsorával köszönte meg a  
dolgozók mindennapos munkáját és emellett  részt vettek 
egy intézményi kiránduláson is, ahol Budapest 
nevezetességeit csodálhatták meg.   
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BÚCSÚ KÉT KOLLÉGÁTÓL 
40 év munkaviszony  után nyugdíjba vonult Májer Sándorné és Garai Miklósné, a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
 
Májer Sándorné (Jucika): 40 év folyamatos munkaviszony 
után nyugdíjba vonult, aki mint takarítónő, igyekezett a 
„háttérmunkában” kivenni a  részét nap, mint nap. Őt 
köszöntöttük a közelmúltban. A dolgos évek után minden nő 
számára, így Jucikának is kiváló lehetőséget jelentett a 
kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetősége, mellyel élni 
kívánt. Jucika a tiszaberceli Mezőgazdasági 
Szakmunkásképzőben végzett 1976-ban mint kertész, s már 
az év  július 1-én elkezdett dolgozni az akkori Rákóczi 
MGTSZ-ben. 1988. augusztus 01-től  az akkori Nagyközségi 
Tanácsnál, a  GAMESZ-ban dolgozott,  majd 1996. 
szeptember 1-től nyugdíjazásáig hivatalosan Nagyközségünk 
Polgármesteri Hivatalában. Munkáját mindig odaadással, 
szorgalmasan igyekezett elvégezni. Soha senkit meg nem sértett. Alázatos, segítőkész, tisztelettudó embert ismerhettünk meg 
személyében.  Gyerekei a munka iránti tiszteletet, a kötelességtudatot édesanyjuktól is megtanulták. Mindig számíthattunk rá, 
hisz bármilyen rendezvény volt önkormányzatunknál, mindig jelen volt, aktívan részt vett azokon. Mára már 3 unoka boldog 
nagymamája, a nyugdíjas éveit családjának, unokáinak szeretné szentelni, a Jó Isten áldásával. Nekik szeretne a kedvükbe járni, 
igényeiket, kéréseiket teljesíteni, egy jó nagymamához illően. Kívánunk számára egészségben gazdag, izgalmasan nyugodt?! 
hosszú nyugdíjas éveket! 
 

Garai Miklósné (Erzsike): Erzsébet ebben az évben elérte az  
öregségi nyugdíj korhatárt, elbúcsúzott a kollektívától, 
polgármester és jegyző asszonytól, képviselő úrtól, és 
nyugdíjba vonult. Erzsébet 1954. február 22-én született 
Nyírbátorban, általános iskolába Nyírbogátra járt, majd 
Debrecenben a Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakközépiskolába szerzett érettségi bizonyítványt. Édesanyját 
nagyon fiatalon elveszítette, édesapjáról ezután 37 évig 
gondoskodott közös háztartásban a szülői házban.  Családot 
alapított, 3 gyermeke született, 1972-ben Attila fia, 1976-ban 
Zita lánya, 1992-ben Gabriella lánya. Munkaviszonyt először a 
Nyírbátori Járási Hivatalban létesített 1970. szeptember 4-én, 
majd innen a Nyírbogáti Rákóczi Tsz-be került. 2001. óta 
kezdett el dolgozni, itt a Polgármesteri Hivatalban, 16 éven 
keresztül volt köztisztviselő. Jelenleg a 10 éves Emőke és a 4 éves Zolika unokái töltik ki mindennapjait. Önkormányzatunk jó 
egészséget, nyugodt, tartalmas nyugdíjas éveket kíván Erzsikének.  
 

HATÁRRENDÉSZETI NAP: 2017. június 2-án  
önkormányzatunk adott helyet a Községháza udvarán, a határon 
átnyúló rendészeti-kistérségi, kispályás labdarúgó torna 
megrendezésre. A tornán hét csapat vett részt. Nyírbátorból a 
Határrendészeti Kirendeltség, a Nyírbátori Rendőrkapitányság 
csapata, Csenger Határrendészeti Kirendeltség csapata, a 
Mátészalkai Rendőrkapitányság csapata a Kistérségi válogatott 
csapata. Határon túlról  a Nagykárolyi és Mezőpetri csapata. A 
rendezvényt  Simonka Attila, a Nyírbátori Határrendészet 
Kirendeltség vezetője, r. alezredes,  versenybizottság elnöke 
nyitotta meg. A rendezvényt megtisztelte Dr. Simon Miklós 
térségünk országgyűlési képviselője, a Honvédelmi és 
Rendészeti bizottság alelnöke és Guti László a Magyar 
Államkincstár Sz.-Sz.-B. megyei igazgatója is, akik aktívan 
részt vállaltak a tornán  a  Kistérségi válogatott csapat tagjaként. 
Képviselő úr sok sikert, és eredményes játékot kívánt mindenki számára.  A torna jó hangulatban zajlott, ahol a résztvevők 
fizikai aktivitását, egészségmegőrzését, egészségfejlesztését segítették elő. Sportbarátságok, munkakapcsolatok alakultak ki. A 
rendezvényen a csapat játékosai a rendőrséghez, a rendészeti pályához, a kistérséghez való kötödést segítették elő s egyúttal a 
szolgálati, illetőleg munkahelyi feladatokra és a kötelező fizikai állapotfelmérésekre való felkészülés elősegítése is megtörtént. 
A nap végén eredményhirdetésre került sor, külön díjazták a torna gólkirályát, a legjobb játékosát, legjobb kapusát is.  
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