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A 24 fős nyugdíjas egyesület tagjai rendszeresen, havi két alkalommal
találkoznak, önálló programokat szerveznek. Május 1-én egy nagyon
jól sikerült szalonnasütésen vettek részt. Május hónapban Dr. Halász
Csaba nőgyógyász főorvos tartott előadást a korszerű és egészséges
táplálkozásról. A jelenlévők hasznos információkkal gazdagodtak,
miszerint a helyes táplálkozás hasznosan szolgálja az egészséget, segít
megőrizni a munkaképességet, az életkedvet, lassítja az öregedést. A
hagyományokhoz híven egyesületünk énekkara rendszeresen fellép a
falu ünnepi rendezvényein, most már készülnek a Bogáti Forgatag
falunapra. A napokban az egyesület tagjai élményekben dús, Egri
kiránduláson vettek részt.
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Groupama Garancia Biztosító: A zöldajtó
mögött gyors segítség, széles körű biztosítást
kínál otthonára és értékeire. Régi és új ügyfeleink
részére nyújtunk teljes körű biztosítási
szolgáltatást. Továbbá a Groupama Garancia
Biztosítónál nagy választékban áll az ügyfelek
rendelkezésére sokszínű életbiztosítási paletta.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Lakásbiztosítását kösse meg Ön is az AEGON
Biztosítónál: számíthat anyagi segítségünkre, ha
elvonultak a sötét fellegek! Régi szerződésekkel
kapcsolatban is keressen!

Az Óvoda Hírei : VISSZATEKINTÉS

Anyák napja az Egyesített Szociális Intézetben
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Az Iskola hírei:
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Mi újság  a Véd n i Szolgálat háza táján?ő ő

"Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv
is Élet, és él, mint az ember - így él: emberben könyv, s Könyvben az Ember."        (Babits Mihály)
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Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat
m ködésér lű ő

Élelmiszer csomagosztás
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Egyházi hírek
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EGYHÁZI HÍREK

A Református egyház hírei:
Bogát szimbóluma, jelen helyzete: A Nyírbogát
legmagasabban levő helyén késő barokk stílusban
épült református templom Bogát szimbóluma messzire
ellátszik, mióta reflektorok világítják meg még éjszaka
is. Ennek viszont hátránya is van, hogy ilyen magasra
épült, így ugyanis jobban ki van téve az időjárás
viszontagságainak, mint más épület. Tapasztalatunk
szerit például a dombon mindig fuj a szél. De az erős
viharok is gyakran megtépázzák, időnként rendkívüli
károkat is okozva amilyen volt 1916-ban, amikor a
szélvihar leszakította a toronysüvegbádogját, de
ugyanaz megtörtént 1987-ben is, amikor kiderült, hogy
a javítás nem megoldás, az egész toronysüveget ujjá
kell építeni. Az utóbbi években a vakolat ment tönkre,
nagy területekről annyira lekopott,hogy a tégla látszott.
A hibák foltozása nem lett volna megoldás , a teljes
vakolat felújítás sok milliós költségét a gyülekezet
képtelen lett volna felvállalni, ezért próbálkoztunk évek
óta pályázni, míg végre a múlt évben ez meghozta
gyümölcsét, sikeres lett a pályázatunk, így tavasszal
elkezdődhetett a munka egy ismert cég a DUO-
ARCHITEKT Kft által. Kora tavasszal elkezdődött az
állványozás, amit szakszerűen megcsináltak az
állványozók, hiszen a közelmúltban a térségen
végigvonuló orkánerejű szél, Istennek hála, nem csinált
kárt benne. Utána megtörtént a vakolat leverése, majd
az új vakolat és simítás elkészítése . Most ott tartunk,
hogy a festés is befejez ődött. Megújultak a zsaluk is,
frissen festve, már a helyükön vannak, ami ifj. Csoma
Zoltán Nyírkátai lelkipásztornak köszönhet ő. ezen túl
az  is,  hogy  az  elhasználódott  toronyóralapok  helyett,
Bonyhádon zománcozott gyönyörű új lapok készültek.
Székesfehérváron készültek a lapokat tartó keresztek,
Budapesten történt a mutatók aranyozása. A nyírkátai
lelkésznek köszönhetően ezek az óralapok is már a
helyükön vannak, a mutatók is hamarosan a helyükre
kerülnek. Megújul a villámhárító, de ki lesz javítva a
korábban szakszerűtlenül javított bejárati ajtó kőkerete
is, kőszobrász szakismerete, hozzáértése által. A Szin
választásnál, és a munkálatokra való odafigyelésben
segítségünkre volt Szatmári István mérnök úr, aki a
térségben a műemlékek gazdája. Helyben ifj. Barna
József mérnök-tervező kíséri figyelemmel a
munkálatokat, ezért köszönet illesse őt is mindnyájunk
részéről, de velük együtt mindazokat, akik
adományukkal, vagy legcsekélyebb segítséggel is
hozzájárultak eddig is a munkálatok megvalósításához
Hála Istennek a torony megújulása után a munka nem
fejeződik be, a templom maga is megújul a presbitérium
erről hozott határozata alapján, hogy a torony és a
templom megújulva hosszú ideig szép lehessen, a
település ékessége, a gyülekezet gyönyörűsége,
különösen a benne hangzó drága Ige, az örökélet
Istentől adott áldott üzenete. Adja Isten, hogy a munka
akadálytalanul folytatódhasson tovább és rendben
befejeződhessen. Illesse ismételten köszönet
mindazokat, akik eddig is tettek, s még ezután is
tesznek érte. Hogy pedig nehéz anyagi körülmények

között ez megvalósulhat, ezért egyedül Istené a
dicsőség!                            Csoma Zoltán ref. lelkész

A nyírbogáti önkormányzat a református templom
felújítását 4. millió forinttal támogatta.

dr. Simon Miklós polgármester

Jelen pillanatban a Vízmű 1.278 ingatlanon végez
szolgáltatást településünkön. Az éves vízszolgáltatás
mennyisége a lakosság részére átlagosan 190.000 m3.
A víz minőségét az ANTSZ havi rendszerességgel méri,
ellenőrzi, mintát vesz. A fertőtlenítést klór és
káliumpermanganát adagolással végezzük. A kitermelt
vízmennyiség vas és mangántalanító szűrőn megy
keresztül és ezután kerül ki a fogyasztókat ellátó
csőrendszerbe. A vízmű telepen lévő 2 db
alacsonytározón évente kettő alkalommal, a tároló
víztornyon évente egy alkalommal fertőtlenítő mosást
végzünk. A lakosságot ellátó csőrendszeren szintén
évente egy alkalommal végzünk fertőtlenítő mosást, de
egyes szakaszban átmosatást többször is alkalmazunk.
A negyedéves rendszerességgel leolvasott vízfogyasztás
után a vízdíjat a Polgármesteri Hivatalba fizeti be a
fogyasztó. Sajnos van olyan fogyasztó, aki nem teljesíti
fizetési kötelezettségét többszöri felszólítás ellenére
sem. Ilyenkor kikötéssel megszüntetjük a

vízszolgáltatást. Vannak fogyasztók, akik megállapodás
után részletfizetéssel  egyenlítik ki tartozásukat.
A 2010. június 14-én községünket sújtó katasztrófa után
a vízszolgáltatás csak nagyon rövid ideig szünetelt.
Önkormányzatunknak köszönhetően – kb. egy 4 órás
vízszolgáltatási szünet után - a lakosságot sikerült egy
nagyteljesítményű agregátor beszerelésével
visszakapcsolni a vízszolgáltatásba.

őPál Barnabás mb. intézményvezet

Áramfejlesztőket működtettünk a vihar után

Csoma Zoltán tiszteletes úrnak 35 éves szolgálata után nyugdíjba
vonulása alkalmából ünnepi istentiszteleten köszönték meg

munkáját.
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EGYESÜLETI HÍREK
BOGÁT 2000 Torna Klub:
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KÉPES HÍREK AZ ÓVODA ÉS ISKOLA ÉLETÉBőL

Aszfaltrajzverseny az iskolában

Évzáró ünnepségen a Mini Manó Csoport Évzáró ünnepségen a Mici Mackó Csoport

Évzáró ünnepségen a Katica Csoport

Évzáró ünnepségen a Mickey egér CsoportÉvzáró ünnepségen a Hétszínvirág Csoport

Ballagás 2010Iskolai kirándulás a Szalajka-völgyben
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Hírek, események képekben

Szorgos közmunkás kezek gondoskodnak településünk parkjainak
virágjairól, palántokról, konyhai növényekről.

Megemlékezés a hősök napja alkalmából

Polgárőr nap alkalmából önkormányzatunk vacsorát biztosított a
helyi polgárőreinknek, ahol beszámolt az egyesület elnöke.

Rendszerváltás ’56-os szemmel tartott fórumot Wittner
Mária országgyűlési képviselő, ’56-os elítélt.

Felújítások az Egyesített Szociális Intézményben: bejárati ajtó
csere, belső felújítások, meszelések önkormányzati dolgozókkal.

Összekötő járda építése az Árpád és a Kölcsey út között, saját
erőből.

Önkéntes véradók

Kirándulás résztvevői  Semmelweis nap alkalmából

Kirándulás Köztisztviselői Nap alkalmából


