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Miniszterelnöki látogatás Nyírbogáton

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk 

Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2014. 
augusztus elsején településünkre látogatott és ünnepélyes 
keretek között elhelyezték a szennyvízhálózat alapcsövét.  
3. oldalon. 

Nagy megtiszteltetés érte településünket, amikor 
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Nyírbogátra 
látogatott.  (2. oldal) 

Bogáti Forgatag Fesztivál! 
 

Az idén 10. alkalommal 2014. augusztus 
22-én és 23-án kerül megrendezésre.  
Megtiszteli fesztiválunkat többek között 
Soltész Miklós az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára is.  

Sztárvendégink lesznek: 
Az Ocho Macho, az Ismerős Arcok, a 
ByTheWay, a Bojtorján együttes, Henna és 
Sihell Ferry, Tolvai Renáta, Takács 
Nikolas, Rebublic együttes. Mindenkit 
szeretettel hív és vár az  önkormányzat 
képviselő-testülete! 

 

Településünket 2014. májusában 
megtisztelte  Dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, aki hangsúlyozta, hogy  
hatékony nemzeti érdekérvényesítésre 
van szüksége Magyarországnak, ezt 
pedig a Fidesz tudja megvalósítani az 
Európai Unióban, illetve az Európai 
Parlamentben. 

Ilyen tornatermet szeretnénk 
gyermekeinknek Nyírbogáton! 



       
 

KÖSZÖNTŐ -  Kedves Nyírbogátiak!
 

A 2014-es év országgyűlési, majd az őszi önkormányzat 
választásai nagy változást hoznak Nyírbogát életében. Az 
utat Önök jelölték ki. Úgy döntöttek, én képviseljem 
térségünket, vele Nyírbogátot is a Parlamentben. 
Köszönöm ezt a bizalmat, az erőt, amit adtak nekem, hogy 
szavazataikkal megerősítettek abban, hogy jó úton járunk. 
Mi együtt lehettünk csak képesek létrehozni mindazt, ami 
az elmúlt 13 évben megvalósult térségünkben és 
településünkön. Nyírbogát sokat fejlődött. Közös erővel 
létrehoztuk a várossá válás infrastrukturális feltételeit. 
Ilyen feltétel a szennyvízberuházás, ami egy régi álmunkat 
váltotta valóra,  amelyért sokat küzdöttünk, és augusztus 
01-jén lerakhattuk végre az alapcsövét. A Béke - tér, az 
Ifjúsági ház, a konyha, a tájház felújításával, a szabadtéri 
színpad, a műfüves pálya kialakításával új arculatot kapott 
településünk központja. Hamarosan megvalósul a 
kerékpárút Nyírbogát és Nyírbátor között, elkezdődik az 
ivóvízminőség-javító program, mely az itt élők 
életminőségét javítja. Településünk mikro térségi 
központtá vált. De a fejlődés nem állhat meg! Folytatni kell 
a 250 fő foglalkoztatásával működő startmunkaprogramot. 
Legfontosabb célkitűzéseink, az általános iskola, az 

Egyesített Szociális 
Intézmény (idősek otthona) 
felújítása és a bölcsőde 
kialakítása. Fejleszteni kell a 
szociális ellátást, meg kell 
teremteni bizonyos 
szakorvosi ellátás 
lehetőségét. Mindez rengeteg 
munka, amit csak Önökkel 
együtt tudunk megvalósítani. 
Én vállalom ezt a munkát. 
Ezért dolgozom tizenhárom 
éve folyamatosan, ma már 
társadalmi megbízatású polgármesterként egész októberig, 
amíg az új polgármestert Önök megválasztják. Az eddig 
elért eredmények bebizonyították, hogy a FIDESZ-KDNP 
kormány támogatásával jó úton haladunk a település 
fejlődése terén és képesek vagyunk a kitűzött céljainkat 
elérni. Bízom abban, hogy az őszi választáson olyan 
polgármestert és képviselő testületet választanak, akik 
bírják a kormány támogatását, és így a település fejlődése 
nem állhat meg! 

 
Orbán Viktor miniszterelnök  

Nyírbogáton 
 

2014. március 1-jén Orbán Viktor miniszterelnök 
Nyírbogátra látogatott, ahol pártelnökként - zártkörű 
rendezvényen - találkozott a választókerület FIDESZ-
KDNP  több száz aktivistájával. Ezt követően látogatást 
tett a polgármesteri hivatalban, ahol  tájékozódott az eddig 
elért eredményekről és az önkormányzat terveiről.  
Miniszter elnök úr jóvoltából önkormányzatunk 20 millió 
Ft támogatást  kapott, melyet többek között  a tájház és a 
konyha felújítására fordítunk.  
 
 

Dr. Simon Miklós átvette országgyűlési képviselői 
megbízólevelét 
2014. április 25-én ünnepélyes keretek között a Nyírbátori 
Városháza Dísztermében Dr. Simon Miklós, a Fidesz–KDNP 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. számú egyéni 
választókerület országgyűlési képviselője átvette                                    
Dr. Lazók Attilától a 6. sz. választási bizottság Elnökétől 
megbízólevelét.  Dr. Tóth Árpád Nyírbátor Város jegyzője, az 
OEVI vezetője számot adott az áprilisi országgyűlési 
képviselő-választás lebonyolításáról, melynek eredményeként 
a 42 085 érvényes leadott szavazatokból 19 768 szavazattal, 
46,97 % - kal lett Dr. Simon Miklós a térség országgyűlési 
képviselője. A választási szervek, a Szavazatszámláló 
Bizottságok, az Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság, a 
Választási Irodák szakszerűen, törvényesen végezték tevékenységüket, amelyért köszönetet mondott. A megbízólevél 
átadásán jelen voltak azok a települési polgármesterek, barátok, akik segítették képviselő úr munkáját. Képviselő úr 
megköszönte a választási szervek elnökeinek, tagjainak, a választási iroda munkatársainak a választás során végzett 
eredményes és hatékony munkájukat, a meghívott segítőknek a kitartásukat, fáradozásukat, mellyel hozzájárultak a közös 
siker eléréséhez. 
Gratulálunk a képviselő úrnak, eredményes munkájához sok sikert, egészséget, jó együttműködést kívánunk! 

                                                       Nyírbogáti Tükör 2. oldal                                       2014. augusztus 

 



       
 

ALAPCSŐ LETÉTEL NYÍRBOGÁTON 
„Nyírbogát – Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0068 
azonosítószámú projekt alapcső letétele 2014. augusztus 01-jén, Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter 
részvételével ünnepélyes keretek között került megtartásra Nyírbogáton. 
 

Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési  Miniszter képviselte a 
Kormányt azon a rendezvényen, amellyel elindítottuk a „Nyírbogát – 
Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt 
beruházását. A rendezvényen megjelenteket Dr. Simon Miklós 
polgármester köszöntötte, és ismertette a projekt fontosságát.  
Beszédet mondott Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési  Miniszter, 
országgyűlési képviselő, aki a fejlesztésekről és lehetőségekről szólt.  
Kiemelte, hogy ezen beruházás az országban folyó 240 beruházás 
közül a tíz legnagyobbak egyike.  Miniszter úr elismerését fejezte ki 
a nyírbogáti polgároknak, hogy bele mertek vágni ebbe a nehéz 
munkába és gondoskodnak az egészséges ívó víz védelméről.  
Köszöntőt mondott Kozma Péter Sz-Sz-B Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Seszták Oszkár  Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Madácsi Imre Kisléta 
község polgármestere, valamint Hajdú Gábor a Tiszamenti  

Regionális Vízmű vezérigazgatója. A több mint 30 km-es 
szennyvízhálózatból 21 km Nyírbogáton épül meg, hangsúlyozta 
Tomosi Károly a SADE ügyvezető igazgatója a beruházást végző 
konzorcium tagja, Demkó László (FK RASZTER) főmérnök 
kivitelező konzorcium másik tagja pedig a szennyvíztelepen elindult 
munkálatokról szólt. Településünk egyházvezetői megszentelték és 
megáldották a szennyvízelvezetés és tisztítás munkálatait végzőket 
és az alapcsövet is. Hamarosan lakossági fórum keretében a 
kivitelező egy átfogó tájékoztatást fog tartani az elkövetkezendő 
munkavégzésről és az ütemtervről. A szennyvízberuházás 
megvalósulása egy régi igényt fog kielégíteni, ami a település 
versenyképességének növelése mellett minden egyes lakos 
ingatlanának értékét is növelni fogja. Az önkormányzat a kivitelezés 
során a lakosságtól türelmet kér, hiszen a szennyvízhálózat 
megépítése közös cél. Továbbá kérik a lakosságot, hogy az LTP 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a törlesztő részlet befizetését 
határidőre teljesíteni szíveskedjenek, hiszen a befizetést követő 30%-
os állami támogatás komoly segítség lesz minden háztartás számára. 

 
 

„Nem kacsa”: Tizenegyezer kiskacsa talált gazdára Nyírbogáton 
 

Több mint 11 000 kiskacsa jutott Nyírbogát lakosainak, melyből 
családonként tíz kiskacsa került kiosztásra az önkéntesek segítségével 
a késő esti órákban. A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő 
Egyesület és a Nemzetközi Élet Egészség és Környezetvédelmi Alapítvány 
az elmúlt évek folyamán minden lehetséges forrást megkeresett annak 
érdekében, hogy a nyírségi és a szatmár-beregi települések lakosainak, 
gyermekeknek minél több és változatosabb támogatási lehetőségeket 
tudjon nyújtani.  Az alapítvány tevékenységének főbb feladatai az 
egészségvédelem, a természetvédelem és környezetvédelem, a rászorultak 
életkörülményeinek javítása, az alacsony jövedelműek szociális 
rehabilitációjának elősegítése. A kiskacsák kiosztásával az egyesület célja 
elsősorban az volt, hogy - gondoskodó munkával - segítséget nyújtsanak 
családoknak, és a gyermekek mind szélesebb körben megismerhessék az 
állattartás fortélyait, az állatokról való gondoskodás örömét.  Örömmel töltött el bennünket a sok nagyszülő és sok kis gyermek 
ragyogó szeme, a lakosság szeretete, amivel az ide érkező kiskacsákat fogadta és az a gondoskodás, amit a mai napig 
megtapasztalhatunk a gyerekektől a felnőttekig.  Az akcióban Nyírbogáton kívül a Nyírség 7 települése, valamint a Szatmár 
Bereg 6 települése vett részt. A több millió forint értékű adományba kapott kiskacsa szállítási és egyéb költségeit a következő 
magánszemélyek támogatták:  Császárné Dibáczi Tünde, Gulyás Jánosné, Csonka Imre, Madácsi János, Rizsák Róbert, Szilágyi 
Béla  Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó. Munkájukat és támogatásukat ezúton is köszönjük! Az Egyesület részéről Insticei Zoltán, 
az Alapítvány részéről Rácz Ferenc végezte a szervezési munkákat. A megnevezetteken kívül minden önkéntes 
közreműködőnek is külön köszönjük a segítséget!   
                                                                                                                                        Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 

2014. augusztus                              Nyírbogáti Tükör 3. oldal                                        

 

Az alapcső letétel ünnepélyes műsorát az iskolások, az 
óvodások, a nyugdíjasok és Szabó Bernadett szavalata 

tette színesebbé. 

      Dokumentumokat helyeztek el az utókor számára

 
 Öröm pillanatai: a kiskacsák gazdára találtak 



       
 

FEJLESZTÉSEK 
Befejező munkálataihoz közeledik a szabadtéri színpad és 
az öltöző építése  
Leader pályázati forrás felhasználásával, több mint 10 millió 
forintból készül a BLT Béta Kft. kivitelezésében a szabadtéri 
színpad és a mögötte kialakításra kerülő öltöző. A kivitelezési 
munkálatok várhatóan augusztus 20-ig befejeződnek.  

Új tornaterem Nyírbogáton! 
Örömmel értesültünk arról, hogy Nyírbogát benne szerepel 
azon négy település között a megyénkben, akik kormányzati 
támogatást kapnak tormaterem építésére a „köznevelési 
infrastruktúra-bővítő beruházások megvalósításához 
kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében.  A kormány döntése alapján 
településünknek egy A típusú  (18x25 méter)  tornaterem 
megépítését tűzte ki célul, azonban az önkormányzat a 
jövőbeni igények alapján egy ennél nagyobb, B típusú 
(25x30) méteres kettéosztható tornaterem építését szeretné 
megvalósítani, melyről az egyeztetések még tartanak.  Sajnos 

a képviselő-testület nem minden tagja támogatja ezen 
fejlesztést, pedig az iskola zavartalan  működéséhez  
nélkülözhetetlen a megnövekedett  mindennapos testnevelés 
óraszámai miatt. A beruházással egy régi álmunk valósulhat 
meg, ami az oktatási időn kívül szabadidős, rekreációs 
funkciót is el fog tudni látni.  
 

37 millió forintot költünk konyhafelújításra 
Nyírbogát önkormányzata 2014-ben pályázatot nyújtott be 
Nyírbogát Nagyközség konyhájának felújítására, mely 
magában foglalta a tető cseréjét, külső felújítási munkálatokat 
és eszközbeszerzést is. A támogatás összege közel 25 millió 
forint, melyet a Miniszterelnökég által kapott rendkívüli 
önkormányzati támogatásból egészítünk ki a felújítási 
munkálatok befejezéséhez. Ennek köszönhetően a 
nagyközség konyhája megszépül, megújul, s új, korszerű 
berendezésekkel, technológiával gazdagodik. 

Átadás előtt áll a frissen kialakított Nyírbogáti Tájház 
Tájházunk kialakítására több mint 11 millió forintot nyertünk 
Leader pályázat útján. Kérünk minden nyírbogáti polgárt, 
hogy segítse a tájház berendezését! Segítse a településre 

jellemző régi eszközök felkutatását, beszerzését! Ennek 
koordinálására felkértük Bilku Tibor tanár urat. Ez az épület  
településünk  legrégebbi, több mint 200 éves épülete adna 
helyet a helytörténeti gyűjteményünknek. Az átadásának 
időpontjáról a napokban születik döntés. 
A nap energiájából elektromos energia Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása megnevezésű pályázatot nyújtottunk be 
(a KEOP-2014-4.10.0/N).Három intézménynél valósulhat 
meg a fejlesztés. A Közös Önkormányzati Hivatal, a Konyha 
és a Mesekert Óvoda költségeinek csökkentése  -  így több 
mint 30 millió forint értékben - valósulhat meg a fejlesztéssel. 
Szeptemberben indul a kerékpárút építése A „Nyírbogát és 
Nyírbátor közötti hivatásforgalmú külterületi kerékpárút 
építésével” kapcsolatos közbeszerzések már kiírásra kerültek, 
a döntés hamarosan megszületik, s szeptemberben indulhat a 
beruházás. 
Népszerű a megépült műfüves focipálya a futballrajongók 
és a sportolók körében! Előszeretettel használják a 
focikedvelők a 30 millió forintértékben nemrégiben elkészült 
műfüves futballpályát. A műfűre vigyázni kell, csak tiszta 
terem cipővel lehet rálépni. Kérünk minden focistát, 

vigyázzon rá, hogy sokáig élvezhessük a pálya előnyeit!  
Gréder a tanyákért és külső lakhelyekért A 
Vidékfejlesztési Minisztérium által „az alföldi tanyák, 
valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázat 
keretében ebben az évben grédert vásároltunk bruttó 
6.840.220 Ft értékben. A földgyalu biztosítja majd a település 
külső útjainak járhatóságát, teszi egész évben 
megközelíthetővé a tanyákat és a gazdálkodásra használt 
földterületeket. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
250 embert foglalkoztatunk a start közfoglalkoztatás keretében 

 
A Belügyminisztérium döntése értelmében településünk 
104 196 564 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, ami a mezőgazdasági kistérségi startmunka 
program megvalósítására szolgál. Értékteremtő 

közfoglalkoztatás során szántóföldet vásároltunk, új MTZ 
traktorokat, pótkocsikat, grédereket, kombinátort, 
betonelemgyártó rázóasztalt, Axiál permetezőt, szippantó 
tartálykocsit, palántázó gépet szereztünk be. Tovább folyik 

a belterületi árkok és mezőgazdasági földutak felújítása. A 
fűthető fólia sátrakban a közfoglalkoztatottak keze nyomán 
megtermeljük a szükséges zöldségféléket.  3600 
folyóméter kordonos uborkát művelünk. 2 hektár területen 

paprikát, 1 hektáron burgonyát termelünk, 1 hektáron 
gyümölcsöst telepítettünk, csepegtetéses öntöző 
rendszerrel. 15 millió forint értékben fűthető fóliaházat, 
kazánházat, apríték tárolót építettünk. 

 

Ivóvízminőség - javító program:  
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a  Nyírségi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  17 
település  tagjaként 1,5  milliárd Európa Uniós pályázati 
támogatást nyert ívóvíz minőségi program 
megvalósítására. Ebből Nyírbogáton 140 millió forint 
értékben fog megvalósulni a beruházás, mely  teljes 
egészében Európa Uniós és hazai pályázati forrásból 
valósul meg. Ebből új kút fúrását és a hálózat részleges 
rekonstrukcióját valósítja meg a két társulás. A pályázat 
35 millió forintos önerejét a Kormány teljes egészében 
átvállalta. A program megvalósítása a közbeszerzés 
szakaszában van.   
 
Módosításra került Nyírbogát Nagyközség 
településszerkezeti terve:  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Nyírbogát településszerkezeti 
tervének módosítását az AXIS Kft. elkészítette és a 
Képviselő-testület elfogadta, ugyanakkor a szerkezeti 
terv leírását és a településszerkezeti tervet változás 
nélkül fenntartja. 
 
Bérleti díjak: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában álló 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám 
alatti Községháza 1. emeletén lévő 80 m2 területű 2 
helyiséget a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. részére 
havi 120 000.-Ft bérleti díj összegért adja bérbe. A bérlet 
2014. május 01. napjától határozatlan időre szól. A 
120 000.-Ft-os bérleti díjon túl az önkormányzat 
rezsiköltséget nem számol fel. Az Egy Jobb Életért 
Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport  a 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata tulajdonában 
álló 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám alatti 
Községháza 2. emeletén 183 000.- Ft-os bérleti díjat 
fizet az általa bérelt irodahelyiségekért. 
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Béres Bálint 1.o Csordás Csenge 1.o Goda Bálint 1.o Káscsák Péter 1.o Madai Adrienn 1.o Mocsár Máté 1.o 

 

  

 
Petrucz Antónia 1.o Sütő Márk 1.o   Szőke Eszter 1.o Bécsi Bianka 2.b 

  

 
Bíró Lili 2.b Dibáczi Eszter 2.b    Kósik Lilián 2.a Kusnyér Zsófia 2.b 

 

  

  
Lőrincz Enikő 2.b Mikó Dániel 2.a   Papp Esztella 2.b Pásztor Bence 2.a 

 

  

 
Petrohán Zoltán 2.a Szántó Anita 2.a   Szilvás Dzsenifer 2.b Szkiba Mihály 2.a 

 

  

 
Tóth Marcell 2.a Türk Károly 2.b   Czine Dominik 3.o Császár Dóra Tünde  3.o 

  
Dibáczi Liliána 

3.o 
Garai Dóra 

3.o 
Jakab Zoltán 

3.o 
Koda Márta Vanda 

3.o 
Koleszár Fruzsina 

3.o 
Madácsi Roland 

3.o 
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Iskolánk 249 tanulójából  

55 DIÁK KITŰNŐ 

és  

18 DIÁK JELES  

tanulmányi eredményt 

 ért el!  

 

A vakáció vidám, gondtalan 
napjaiban engedjék meg, 

hogy bemutassuk azokat a 
diákokat, akik, az egész év 

folyamán kitartóan, 
szorgalmasan tanultak s év 
végén kitűnő bizonyítványt 

vihettek haza. 
Már hagyomány, hogy 

jutalmul az 
önkormányzatunk újságában 

a  Nyírbogáti Tükörben 
bemutatjuk ezeket a diákokat 

a család, s településünk 
büszkeségére, hogy 

olvasóink megismerhessék 
Őket. 

Gratulálunk valamennyi 
kitűnő és jeles  

tanulónak az elért 
eredményekhez! 

 



 
Tácej Ákos 3.o Bákonyi Evelin 4.b Barát Petra 4.b Fülöp Hajnalka 4.a Kardos Anna 4.b Kusnyér János 4.b 

 
Molnár Dorina  

4.b 
Szilvás Alexandra 

4.a 
Balogh Dominika 

5.o 
Erdei Vivien  

5.o 
Jánszki Vivien 

Csenge 5.o 
Lőrincz Viktória Kitti  

5.o 

  
Uri Viktória Krisztina 

5.o 
Császár László 6.b Csordás Bianka 6.b Deres Vanessza 6.b Fülöp Beáta 6.b Páll Dóra 6.b 

 

Ők a 
 jeles 

tanulók 

Balogh Bence  
7.b 

Hermanovszky 
Laura 7.a 

Tóth Norbert  
7.a 

Tóth István  
7.o 

Terdik Péter 
 8.a 

 

 

 

     

 

Türk Bence Sándor 1.o Goda Norbert 2.a Szálka Zsolt 2.a Tóth Attila 3.o Éles Petra 4.a Lükő József 4.a 

   
Orosi Andrea  

5.o 
Garai Fanni 
Orsolya 6.b 

Lükő Klaudia 
 6.a 

Uri Vivien 
 7. o. 

Papp Szabolcs  
7.o 

Baricsán Márton  
7.a 

    
Kósa Kitti 7.a Szántó Diána 7.b Vanczák Éva 7.a Lőrincz Ákos 8.o Lőrincz Márk 8.o Csoma Zsolt 8.a 
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A Vántus István Általános Iskola 2013/2014-es tanév második félévének eseményei
2014. január 22-én, A magyar kultúra napján rendezte meg a 
Vántus István Általános Iskola a Körzeti Vántus Helyesírási 
Verseny díjátadó ünnepségét. Január végén már harmadszor 
hirdettük meg a leendő első osztályosoknak az „Iskolára 
hangoló” programunkat. A 10. alkalommal a feladatok 
megoldásán túl a közös játékon volt még a hangsúly.   
Idén március 7-én került sor a hagyományos farsangi 
mulatságra, ahol ötletesebbnél ötletesebb jelmezek kerültek a 
nézőközönség elé, akik a nekik tetsző produkciókat nagy 
tapssal jutalmazták. Ebben a tanévben is a hetedik osztályos 
tanulók emlékeztek meg az 1848-49-es szabadságharc 
eseményeiről, osztályfőnökeik irányításával.  Jó volt látni, 
hogy a gyerekek a hétköznapok rohanó világában ünneplőbe 
felöltözve, szívük fölött kokárdával méltón emlékeztek meg - 
Petőfi és a márciusi ifjak nevével összeforrott magyar 
szabadságharc- pillanatairól. A szabadidő helyes eltöltése 
céljából kézműves foglalkozásokat szerveztünk, ahol a 
gyerekek kipróbálhatták a nemezelést, korongozást, a 
bőrműves foglalkozást, valamint a gyöngyfűzést és 
papírhajtogatást. A programok nagy élményt jelentettek a 
tanulóknak. „Ébresztő! Kopogtat a jövőd!” –„Integrált térségi 
programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének 
növelésére” című kistérségi projekt keretében megvalósuló - 
Házi-gazda program-projektelem részesei vagyunk. Ennek 
keretében működik  „Konyhaművészet” és 
„Kertművelés”címmel két szakkörünk . 
 Az „Ébresztő! Kopogtat a jövőd!” című  projekt keretében 
folytatódott a néptánc műhely. A program keretében a 2. b 
osztályos gyerekek színvonalas produkciója többször 
színesítette rendezvényeinket.  Áprilisban, a Költészet Napján 
iskolai szavalóversennyel emlékeztünk József Attila 
születésnapjára. 2014. május 10-én rendeztük meg 
iskolánkban az Egészségnapot, amelyen testvériskolánk is 
részt vett Penészlekről. Előzetes tevékenységként rajzversenyt 
hirdettünk, a nap folyamán vetélkedőt, focibajnokságot, 
játékos, mozgásos feladatokat szerveztünk. Ez alatt a szülők 
irányításával készültek a finom egészségtálak, melyeket az 
osztályok a bemutatás után el is fogyasztottak. 
2014. május 20-án meghívtuk iskolánkba a Bibuci 
Színházat. A társulat meghívásával azt szerettük volna elérni, 
hogy gyermekeink színházi élményhez jussanak.  
2014. május 30-án iskolánkban diáknapot és 
gyermeknapot tartottunk. Bűvész- bemutatóval indult a 
nap, majd a felsős gyerekek akadályversenyen mérték össze 
erejüket és ügyességüket. Ez alatt alsósainkat kézműves 
foglalkozás, logikai játékok, arcfestés, lufi hajtogatás és 
játszóház várta az Ifjúsági Házban. Közben a tűzoltó autó is 
megérkezett, azt is meg lehetett tekinteni. Iskolánkban a 
2013-2014-es tanévben is megrendeztük a Művészeti Gálát, 
ahol kisdiákjaink ünnepi keretek között, népi öltözetben 
mutatták be tánctudásukat, de gyönyörködhettünk a 
képzőművészeti tanszak tanulóinak alkotásaiban is.  
2014. június 11-én iskolánk 161 tanulója Gyöngyösre és 
Szilvásváradra látogatott el. Gyöngyösön megnéztük a 
Mátra Múzeumot, majd Szilvásváradon kisvonattal 
felmentünk a Bükk fennsíkra, majd megnéztük a Fátyol 
vízesést és gyönyörködhettünk a természet apró, más 
csodáiban.  A tanév utolsó napján szerveztük az 
Aszfaltrajzversenyt, melyen sok szép rajz született. A 
legjobb alkotások készítői jutalomban részesültek.  
Már hagyomány iskolánkban, hogy a tanév utolsó hétvégéjén 
rendezzük a ballagást. A hetedik osztályosok nagyon szép 
ballagási műsorral tették emlékezetessé a búcsúzás pillanatait. 

Sok – sok kimondott és csak magunkban érzett jókívánsággal 
engedtük el tanítványainkat. Reméljük, új iskolájukban is 
megállják majd a helyüket. Kóródi János és kedves felesége, 
Kóródi Jánosné hagyományt teremtettek iskolánkban. Évek 
óta megtisztelik intézményünket azzal, hogy a ballagási 
ünnepségen arany gyűrűt ajánlanak fel iskolánk 
nevelőtestülete által javasolt, legkiemelkedőbb teljesítményt 
nyújtó diákunknak. Az idén Terdik Péter 8. osztályos tanuló  
érdemelte ki az ajándékot. Köszönjük kedves felajánlásukat! 
Csatlakoztunk a TÁMOP-3.3.14.A-12 azonosító számú, 
„Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” 
című pályázati felhíváshoz. A penészleki iskolával együtt 
dolgoztunk ki egy szakmai programot, melynek témája a 
„Hagyomány, sport, egészség” köré szerveződött. A tanév 
második félévében kezdődött a megvalósítás. A résztvevő 30 
gyerek tartalmas programokon vesz, illetve vett részt. A 
tantárgyfejlesztés blokkban úszni jártak, újságot 
szerkesztettek, rajzfoglalkozáson vettek részt, de 
hagyományápolással is foglalkoztak. Kirándultak 
Nyíregyházára, ahol jártak a Kelet - Magyarország 
szerkesztőségében, a Sóstói Múzeumfaluban.  
A nyár folyamán Csillebércen táboroztak, melynek programja 
volt a Dunakanyar nevezetességeinek megismerése is. 
Kistérségi pályázat révén második alkalommal rendeztük meg 
az Infó tábort, ahol a gyerekek két héten keresztül elméleti 
és gyakorlati ismeretekkel bővíthették tudásukat. A 
bizonyítványban lévő jegyek, értékelések egyértelművé 
teszik, hogy mit sikerült elérni tanulmányi munkában a 
2013/2014-es tanévben.  Külön büszkék vagyunk az 55 kitűnő 
és 18 jeles tanulmányi eredményt elért tanulónkra. Büszkék 
vagyunk a végzősök eredményeire. A 26 főből 25 tanulót az 
első helyre vették fel. A 26 tanulóból 21 gyerek folytatja a 
tanulmányait érettségit adó középiskolában, 5 tanuló pedig 
szakiskolában. Tanulmányi munkánk és gazdag 
programjaink alapján elmondhatjuk, hogy eredményes 
évet zártunk.                           Pálné Kósa Katalin  igazgató 
 

2014. szeptember 1-je óta  az állam a fenntartója az 
iskolának, működtetője törvény szerint a nyírbogáti 
önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a működési költségeket,-  
mely  éves szinten közel 13 millió forint, -  továbbra is az 
önkormányzatunk fedezi.  
Jutalmak a tanulmányi versenyek legjobbjainak és 
felkészítő tanáruknak 
A Vántus István Általános Iskola két 8. osztályos tanulója 
Terdik Péter és Csoma Zsolt a Jedlik Ányos Országos 
Fizika Verseny Regionális döntőjén elért IV és V. 
helyezéséért, valamint felkészítő tanáruk, Tószegi Zoltánné 

pénzjutalomban részesült, melyet a ballagási ünnepségen  
Dr. Simon Miklós településünk polgármestere adott át. 
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PROGRAMOK A MESEKERT ÓVODÁBAN 
A nevelési év folyamán sok élményszerzési lehetőséget 
biztosítunk annak érdekében, hogy óvodásaink személyisége 
minél tartalmasabban fejlődjön. 2014. február 15.-én 
A”Nyírbogáti Óvodásokért Alapítvány” által szervezett 
jótékonysági farsangot ismét a jókedv, kacagás jellemezte, 
gyerekeink már napokkal előtte készültek a jelmezükkel. 
Köszöni minden kedves szülőnek óvodánk számára nyújtott 
támogatását, a befolyt összeget az Alapítvány céljainak 
megfelelően fogjuk felhasználni. Február 17.-én Alapítványi 
támogatásból „ovifarsangot” szerveztünk, melyen zenés 
előadást szerveztünk a gyerekeknek. Március 15-én az óvodás 
gyermekek értelmi szintjének megfelelően megemlékeztünk 
az ünnepről, nagyobb gyerekeinkkel a községi ünnepségen 
szerepeltünk. A hagyományoknak megfelelően ebben a 
nevelési évben Anyák napja alkalmából is ellátogattunk az 
Idősek Otthonába, hogy kedves kis műsorunkkal szebbé 
tegyük az idősek napjait. Nagy örömünkre a nyílt héten a 
szülők érdeklődése jó volt, amely azt tükrözi, hogy a szülők 
kíváncsiak az óvodában folyó munkánkra. Nagy hangsúlyt 
fektettünk az óvoda-iskola átmenet zökkenő mentesebbé 
tételére, ezért nyílt napot tartottunk a tanító nénik számára.  
Március 4.-én megrendeztük a mesemondó versenyt, melynek 
győztesei részt vettek április 11.-én Piricsén a Kistérségi 
mesemondó versenyen, majd pedig az első osztályosokkal 
közösen szervezett mesemondó versenyen. Hagyománnyá 
vált óvodánkban a Húsvéti néphagyományőrzés. IPR 
pályázati, valamint Alapítványi támogatásból igyekeztünk 
intézményünk felszereltségét, játékkészletünket, fejlesztő 
eszközkészletünket is gyarapítani, gyermeknapra fejlesztő 
játékokat és mesekönyveket vásároltunk. „A Nyírbogáti 
Óvodásokért Alapítvány” pályázott a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által Civil szektor megerősítése 
célterület keretén belül a helyi LEADER egyesületnél. A 
támogatásból az Alapítvány irodát, fejlesztőszobát rendezett 
be. Az évek alatt elkopott laminált parketta helyett sikerült a 
nyáron újat lerakni. Önkormányzatunk három csoportszobára 
való laminált parkettát vásárolt. A nyíregyházi LEGO 
MANUFACTURING KFT. jóvoltából pedig két csoportszoba 
laminált padlóval történő lerakására 550.000 Ft-ot és LEGÓ 
játékokat pályáztunk.  
Óvodai nevelésünk fontos célja a közvetlen és tágabb 
környezet felfedeztetése, a természethez közel (álló) kerülő, 
azt megismerni akaró és szerető gyermekek nevelése. Ezért 
fontos feladatunknak tartjuk a környezetvédelem „zöld 
napjainak” a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 
szinten való megrendezését. Az elmúlt időszakban a Víz 

világnapját,   a föld napját  a gyerekek életkorának megfelelő 
szinten „ünnepeltük” meg. Az év során lehetőséget 
biztosítunk a logopédiai, a fejlesztőfoglalkozások, a 
gyógytorna foglalkozások tartására. A Római katolikus 
egyház és a Református egyház képviselői rendszeresen 
tartanak hittan foglalkozást a gyerekek részére. A Nyírbátor 
és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás „Ébresztő! 
Kopogtat a jövőd!” Integrált kistérségi programok a gyerekek 
és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP-
5.2.3. A-12/1-2012-0011 című pályázat keretén belül óvodánk 
két nagyobb csoportja lehetőséget kapott Petneházára, a 
Szigeti tanyára közös családi kirándulásra. Május 5. 6. 7. 8. - 
án  IPR pályázati támogatásból kirándulást szerveztünk 
szülőkkel Nyírbátorba, a „Bátori Barangoló”elnevezésű 
városnéző autóval.  Május hónapban bográcsozással 
egybekötött sportdélutánt tartottunk a családokkal közösen. A 
nevelési évet záró ünnepséget május 30. és május 31.-én 

tartottuk. Igyekeztünk egész év során olyan külső és belső 
környezetet biztosítani a gyerekeknek, amelyben jól érzik 
magukat, s személyiségük megfelelően fejlődik. 
                                               Ostorháziné Vadon Izabella 
 
Az Óvoda működését az állam feladatfinanszírozás alapján 
normatívával támogatja. Önkormányzatunk éves szinten 
több, mint 11 millió forint saját forrással ezt még kiegészíti, 
hogy az óvoda működése zavartalan legyen. A Mesekert 
Óvoda intézmény vezetői pályázat kiírására azért került újra 
sor, mert 2013. augusztusában – annak ellenére, hogy 
Ostorháziné Vadon Izabella benyújtott pályázatát a 
képviselő-testület minden tagja egyhangúlag elfogadta, -  a 
későbbiekben a pályázó a pályázatát visszavonta és 
lemondott a vezetői tisztségről.  

 
MEGNYITOTTA KAPUIT AZ IFJÚSÁGI HÁZ 

Községünk Ifjúsági Háza februárban nyitotta meg kapuit. Az eltelt 
időszakban itt megrendezett számos program segítette a helyi 
fiatalok közösséggé kovácsolódását. Februárban vették birtokba a 
fiatalok azt a közösségi színteret, melyet pályázati és saját forrásból 
sikerült a fenntartó önkormányzatnak felújítani. Az átadás óta eltelt 
hónapok bizonyítják, hogy jó döntés volt az ifjúsági ház kialakítása, 
hiszen a fiatalok szívesen töltik itt szabadidejüket. Különböző szórakozási 
lehetőségeik vannak, s mindez szervezett keretek között zajlik. 
Augusztusban is színes programok, zenés disco - és karaoke estek, 
valamint a bográcsozások, rajzfoglalkozások, zumba órák várják a 
fiatalokat. A nyitva tartás is a fiatalok igényeihez igazodik. Hétfőtől 
péntekig 12.00-20.00-ig, szombaton 17.00-22.00-ig tartanak nyitva. Az 
Ifjúsági Ház várja az érdeklődőket, az esetleg unatkozó ifjúságot. Nyitva 
áll számukra a nyári szünetben is a ház, hogy mindig legyen egy hely, 
ahol lehetőség nyílik egy baráti beszélgetésre, csocsózásra, vagy ping-pong játszmára.  
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LEADER, Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért Nyírbogáton 
 

Beszélgetés Császárné Dibáczi Tündével a Leader HACS (Helyi Akció Csoport) 
munkatársával. 
Megosztanád olvasóinkkal, 
hogy pontosan mi is a 
feladatod az iroda 
munkatársaként? 2013 
szeptembere óta dolgozom a 
Nyírbogáton működő 
LEADER HACS irodában. A 
LEADER HACS a Megyei 
Vidékfejlesztési Hivatal 

kihelyezett helyi akciócsoportja, mely az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásának 
támogatása érdekében jött létre. A HACS integrált helyi 
fejlesztési stratégiát javasol és felel e stratégia 
végrehajtásáért.  26 település tartozik hozzánk, köztük 
Nyírbogát is. Korábban Máriapócson működött ez az iroda, 
de az megszűnt.  
Minek köszönhetjük, hogy mégis működik a LEADER 
HACS és hogy pont nálunk, Nyírbogáton?A LEADER 
irodát Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó az Egy Jobb Életért 
Egyesület elnöke és Dr. Simon Miklós polgármester úr 
hosszú ideig tartó munkával keltették életre. Így szinte 
kézenfekvő volt, hogy az iroda nálunk, Nyírbogáton fog 
működni. 
Mekkora volt az érdeklődés a pályázatok iránt? A 
munkaszervezetben 5 fővel kezdtük meg a munkánkat, és 
már az első napokban hatalmas volt az érdeklődés 
pályázataink iránt. Két nap alatt majd 70 támogatási 
kérelmet fogadtunk be. Nem csoda, hiszen 
vállalkozásfejlesztésre és szolgáltatásfejlesztésre is tudtak 
pályázni a településen élők, a vállalkozók, civilszervezetek, 
önkormányzatok. Nyírbogáton élők körében is nagy volt az 
érdeklődés. Kérelmeiket többek között rendezvényekre, 
táboroztatásra, eszközbeszerzésre, kiadványra, turisztikai 
célú beruházásra, épület-felújításra, berendezésre nyújtották 
be. A pályázati időszak alatt 117 támogatási igény került 
benyújtásra az egyesület munkaszervezetéhez, melyből 105 
projekt esetében adott ki támogatói határozatot a Helyi 
Bíráló Bizottság. 
Kik vehetik igénybe a pályázati forrásokat? Nagyon 
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a pályázati források 
nem kizárólag az Önkormányzatok, Alapítványok, 

Egyesületek számára voltak elérhetőek, hanem 
magánszemélyek, vállalkozók, őstermelők és gazdasági 
társaságok is benyújthatták kérelmeiket. Örömmel tölt el, 
hogy szép számmal éltek is a lehetőséggel. 
A térségben milyen összegű forrásokban részesültek a 
települések? 
2013-ban a 26 település 538 millió forint támogatási 
forráshoz jutott a Leader Hacs segítségével.  
Nyírbogát mennyire volt sikeres a pályázatok 
tekintetében? Nyírbogát vonatkozásában külön öröm 
számomra, hogy a benyújtott pályázatok mindegyikét 
támogatta a Helyi Bíráló Bizottság.  Településünk 
vállalkozói, civil szervezetei, s az önkormányzat  több mint, 
100 millió forint támogatást kapott. Ez az összeg azonban 
jóval több is lehetett volna.   
Mit jelent az a félmondata, hogy „Ez az összeg azonban 
jóval több is lehetett volna.”? Sajnálatosnak tartom, hogy 
az iskolánk alapítványa, valamint a Baptista Egyház által 
beadott pályázatokat a Helyi Bíráló Bizottság hiába bírálta 
el kedvezően, azok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal részére nem kerültek feltöltésre, annak ellenére, 
hogy az – minden feltétel teljesülése mellett - csupán 
néhány percet vett volna igénybe. A legnagyobb 
szívfájdalmam, hogy az iskola Alapítványa 10 millió forint 
támogatástól esett el. Ők egy kültéri fitnesz parkot 
szerettek volna megépíteni az iskola tanulóinak, Nyírbogát 
fiataljainak, a mozogni vágyóknak.  Az iskolát és az óvodát 
mindig is szívügyemnek tartottam, annál is inkább, mivel az 
óvodából örökölt aktivitást tovább folytatva jelenleg az 
iskola SZMK elnöke vagyok. Szerettem volna, ha a 
pályázatíró nem követ el ilyen hibát, ha teljesíti vállalásait. 
A Leader HACS iroda munkatársai  segítséget nyújtanak a 
hozzájuk forduló pályázni kívánó ügyfeleknek. A 2014-
2020 időszak pályázati kiírásai előre láthatóan ősszel 
várhatóak. 
Elérhetőségük:”Egy Jobb Életért” Közhasznú Egyesület  
                       4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. 
                       Ügyfélfogadási idő: 08.00 – 16.00 
                         Telefonszám: 0642/254-052, 0670/363-6035 
                       E-mail: egyjobbeleterthacs@gmail.com 
                       web:  www.egyjobbeletert.hu 

 
Civil Szervezetek Kistérségi Nyugdíjas Találkozója Nyírbogáton 

Háromszázötven nyugdíjasnak adott helyet településünk 
 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás  
hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendezte meg a 
Civil Szervezetek Kistérségi Nyugdíjas Találkozóját, melynek 
helyszínéül Nyírbogát szolgált.  

A rendezvényt Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a 
társulás elnöke nyitotta meg, melyen több térségbeli 
polgármester is jelen volt. A találkozón 350 kistérségi 
nyugdíjas vett részt. A színes, élménnyel teli napon minden 
egyesületnek lehetősége nyílt egyéni produkciójának a 
bemutatására. A Nyírbogáti Nyugdíjas Egyesület tagjai 
népdal csokorral készültek, amely a tőlük megszokott módon 
most is nagy sikert aratott. A bemutatott produkciókat 
követően a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulás által megvalósított „Lépést tartunk” Komplex 
felzárkóztató fejlesztő program a nyírbátori kistérségben c. 
pályázat keretein belül a rendezvény szervezői is 
kedveskedtek a fellépőknek a Mandala dalszínház 
előadásával, majd azt követően állófogadáson láttak vendégül 
minden résztvevőt.  

                                                             Nyírbogáti Tükör 10. oldal                              2014. augusztus 



       
 

ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
Nőnap Nyírbogáton 
A megbecsülés és a tisztelet napja volt. Ebből az alkalomból  Dr. 
Simon Miklós településünk polgármestere egy-egy cserép  virággal 
köszöntötte  Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának  és 
intézményeinek női dolgozóit. Terdik Péter a Vántus István Általános 
iskola diákja Szalai Pál  Nőnapi köszöntő versét szavalta el a 
megjelent Hölgyeknek. A vers utolsó soraival kívánjuk a Nőknek 
mindazt a szépet, amit  érettünk ma és mindennap önként 
megtesznek.” 
Március 15-én együtt ünnepeltünk, együtt emlékeztünk a 
márciusi ifjak hősies tettére, a nemzet bátor kiállására 
Nyírbogát polgárai együtt hajtottak fejet történelmünk kiemelkedő 
eseményére, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc és az elesett 
hősök tiszteletére. A megemlékezésen településünk polgármestere 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1848–49 forradalmának és az azt 
követő szabadságharcnak az emléke arra kell, hogy figyelmeztessen 
mindannyiunkat: a történelem mi magunk vagyunk, a történelem 
kerekét az emberi cselekedetek és döntések, a hétköznapok kitartása, 
az egyéni felelősségvállalás  viszi előrébb! Saját sorsunk alakulásáért 
elsősorban mi magunk vagyunk a felelősek.  A hősökre méltóképpen 
emlékezve, rendezvényünket a Mesekert Óvoda óvodásainak, a 
Nyugdíjas Egyesület énekkarának, a Vántus István Általános Iskola 
tanulóinak és Énekkarának emlékműsora színesítette. Imát mondott 
Terdik Mihály parókus úr. 
Pedagógus- Semmelweis – és Köztisztviselői nap alkalmából a 
település vezetői köszöntötték a Önkormányzatunk 
Intézményeinek dolgozóit. 
E jeles napok alkalmából településünk vezetői Dr. Simon Miklós 
polgármester, országgyűlési képviselő úr  és Bereznyákné Dr. Bényei 
Bernadett jegyző Asszony közösen, egy-egy cserép orchideával 
köszöntötte a Vántus István Általános Iskola és a Mesekert Óvoda 
pedagógusait, az ESZI és a szociális szférában dolgozókat, valamint 
Hivatalunk köztisztviselőit, s valamennyi önkormányzati dolgozót.  
Mindannyiuknak megköszönték  a mindennapos felelősségteljes 
munkát, s azt kívánták számukra, hogy apró örömök és sikerek tegyék 
teljessé hétköznapjaikat, melyek mellett szükség van ilyen ünnepi 
alkalmakra is, hogy erőt adjanak a mindennapokhoz.. 
Trianoni megemlékezés Nyírbogáton: 1920. június 4-én a Versailles-i 
Kis-Trianon palotában, immáron 94 éve az I. világháború győztes 
hatalmai ránk kényszerítették megalázó békediktátumukat, s aláírták azt 
a békeszerződést, amelynek következményeként Magyarország 
elveszítette területének több mint kétharmadát, és ezzel együtt 
lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Ezzel a magyar nép 
évezredes történetének egyik legsúlyosabb, máig ható traumáját élte át.  
Kevés olyan ország van, mint Magyarország, aki ilyen traumát túl 
tudott élni. Ebből az alkalomból tartottunk megemlékezést a település 
lakosságával 2014. június 03-án a Béke téren, a TRIANONI 
emlékkopjafánál. Polgármester úr az emlékező beszédében fontosnak 
tartotta hangsúlyozni azt, hogy tudatosítani kell az emberekben, mi is 
történt a Trianoni palotában. Ez a nap gyásznap, az emlékezés és a 
tanulságok történelmi levonása.  Ez a nap is azt demonstrálja, hogy a 
magyarságnak szüksége van összetartó életerejére, s függetlenül attól, 
hogy ki milyen politikai érzelmű, - amikor az ország érdekeiről van szó, 
nem egymással kell harcolni, -  hanem kötelességünk az ország 
érdekeiért kiállni. Az emlékező beszédet a Vántus István Általános 
Iskola 6 – 7. osztályos tanulóinak színvonalas műsora követte, majd 
Szerencsi Imre református lelkész a 80. zsoltár válogatott verseit, Terdik 
Mihály parókus úr Babits Mihály „Miatyánk”című versét olvasta fel.  A 
képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői és az egyházak 
képviselői koszorút helyeztek el a Trianoni emlék-kopjafánál, fejet 
hajtva azok előtt, akik magyarságukért hátrányt szenvedtek, vagy 
életüket áldozták nemzeti önazonosságuk vállalásáért.  

2014. augusztus                              Nyírbogáti Tükör 11. oldal                                        
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Hivatalunkban anyakönyvvezető előtt 2014.  
januárjától négy pár  fogadott egymásnak örök hűséget: 
2014.Február 21. Tóth Gábor és Vályogos Adrienn  
2014.Május   24. Németh Zoltán és Turucz Szabina  
2014.Május   31. Bákonyi Zoltán és Soltész Renáta  
2014.Június  27. Miklósi János és Lőrincz Csilla  
2014.Július  18.  Szögyényi István és Guti Zsuzsanna  

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ  GRATULÁLUNK! 

GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
utolsó  híradásunk óta tizenkettő  
gyermek született községünkben: 
2013.Október 24.  Somlyai Nóra 
2013.December 18 .  Szijgyártó Petra  
2013.December 20.  Rohály Réka  
2013.December 21.  Gábor Olívia  
2013.December 23.  Akapoydo Kristóf Balázs 
2014.Január     16.    Mocsár Zsolt  
2014.Január     22.    Vajas Ádám  
2014.Január     25.    Balázs Mihály  
2014.Február   24.    Garai Alexandra  
2014.Fevruár   26.    Wágner Alexandra  
2014.Május     31.     Kökényesdi Kinga  
2014.Július     20 .     Petrusán Patrik  
   SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk  
óta sajnos 25-en  eltávoztak  13 nő  
és 12 férfi.. 
Csősz István                                           ÉLT 63 ÉVET  
Szabó Józsefné (Vadon Piroska)            ÉLT 88 ÉVET 
Kupás Mártonné (Sándor Margit)         ÉLT 91 ÉVET  
Jaczina József                                        ÉLT 63 ÉVET  
Tóth Sándorné (Papp Mária)                 ÉLT 84 ÉVET  
Nagy Sándor                                          ÉLT 81 ÉVET  
Pintye Ferencné (Gál Piroska)               ÉLT 88 ÉVET 
Bíró Gyula                                             ÉLT 55 ÉVET 
Durucskó Mihályné (Sivadó Mária )    ÉLT 94 ÉVET 
Tóth Jánosné  Bákonyi Emma )            ÉLT 82 ÉVET  
Lukovics Zoltán Bálint                        ÉLT 58 ÉVET 
Dibáczi Ferencné (Esze Erzsébet )       ÉLT 89 ÉVET 
Szabó Bálint                                         ÉLT 75 ÉVET 
Karácsonyi Gyuláné (Galyas Matild )  ÉLT 55 ÉVET  
László Józsefné (Karczub Erzsébet )  ÉLT 83 ÉVET 
Lőrincz Jánosné (Fintor Julianna )     ÉLT 80 ÉVET 
Pósán János Zsolt                                ÉLT 47 ÉVET  
Toldi Györgyné ( Madai Julianna )      ÉLT 77 ÉVET 
Szabó Miklósné (Kapási Piroska )       ÉLT 81 ÉVET 
Somlyai Gábor                                      ÉLT 86 ÉVET 
Vajas István                                         ÉLT 55 ÉVET 
Vadon Sándorné ( Bartha Erzsébet )   ÉLT 74 ÉVET 
Dudik Sándor                                       ÉLT 41 ÉVET 
Botár Viktor                                        ÉLT 30 ÉVET  
Békefalvi Balázs       ÉLT 22 ÉVET 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

A BOGÁT 2000 TC HÍREI: 
Június 8.-án véget ért a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei 
labdarúgó bajnokság 2013-2014-es idénye. A Bogát 2000 TC 
csapata, a Megyei III. osztály „Szatmár” nevű csoportjában, a 
tavaszi mérkőzéseken 5. helyen zárta a szezont. A 60 rúgott 
gólon a következőképpen osztoztak labdarúgóink: Havasi 
Kornél-11, Bíró Ferenc-8, Budai József-6, Bodnár Balázs-5, 
Somlyai János-4, Turucz Tibor-4, Szabó Máté-4, Toldi 
István-4, Kecskés Tamás-3, Diczkó István-2, Ujfalusi Árpád-
1, Madarász Tamás-1, Bulyáki Gyula-1, Jaczina Sándor-1,Pál 
Tamás-1, Varga Gyulas-1, Tejfel Alex-1, Lángfalusi Alex-1, 
Tejfel Zoltán-1. A felsoroltakon kívül a csapat tagjai még: Ifj. 
Sütő Ottó, Miskolczi Tamás, Ujfalusi Balázs, Kapási Ádám és 
id. Sütő Ottó. Továbbra is tagja a csapatnak Somlyai János, 
aki az idei idényben immár a 40. szezonját töltötte a 
labdarúgó pályán. A felnőtt csapat mellett a legkisebbek 
képzése is folyik a településen, hiszen a Bogát 2000 TC U-7, 
U-9, és az U-11 csapatai a Bozsik Mol utánpótlás programban 
érdekeltek, valamint az intézményi Bozsik programban is 
részt vesznek ugyanezek a korosztályok. Rajtuk kívül az U-13 
és az U-15 lány csapat szintén részese ezeknek a tornáknak. A 
csapatokat Sütő Ottó és Sütő Katalin tanárnő készítik fel a 
versenyekre. Gratulálunk nekik az egész évi 
teljesítményükhöz és további sikeres folytatást kívánunk 
mindannyiuknak. 
Megkérdeztük Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a BOGÁT 
2000 TC elnökét, hogy hogyan tovább?  
Dr. Simonné Dr. R. I. : Az egyesület költségvetési kerete 
igen szűkös, önkormányzati támogatásból biztosítjuk a csapat 
működését, ami éppen csak a létfenntartásunkra elegendő. 
Ezért most TAO pályázatot nyújtottunk be, melynek 
keretében a nagy futballpálya, a régi öltöző kerül felújításra. 
Az új műfüves pálya mellé pedig öltözőt szeretnénk építeni. 
Ezen belül még lehetőség van az egyesület részére sportszerek 
beszerzésére is. Önkormányzati támogatásból igyekeztünk 
folyamatosan pótolni az elhasználódott felszereléseket, 
minden focista kapott egy futballcipőt, s egy sportszárat. A 
nagy csapat részére az idén a „Másképp Nyírbogátért 
Alapítvány” biztosította a felszerelést. Köszönet érte! A 
Bozsik program keretében pedig két csapat részére a 
következő vállalkozók felajánlásából szeretnénk 
sportfelszerelést vásárolni: Rizsák Róbert, Bogát Patika, Dr. 
Simon Miklós, Dr. Rizsák Ildikó, Csonka Imre, Dibáczi 
Zoltán, Császárné Dibáczi Tünde, ifj. Prokob Miklós, ifj. 
Donka Sándor, Madarász Sándor, Kabai Károly, Petrucz 
János (Kossuth út), Prokob János, Tuba Gábor, Bákonyi 
Balázs, Kóródi Sándor és Nagy Sándor. A támogatásból 
megvásárolt felszereléseket a Bogáti Forgatagon a Foci torna 
keretében kívánjuk átadni, melyet az „Egy Jobb Életért” 
Leader Hacs támogat. 
 
 A megérdemelt záró vacsorán a  

                   focistáink 

 



       
 

Hírcsokor 
Könyvtári hírek 
A nyírbogáti községi könyvtár 2014.01.01.-től csatlakozott a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében is működő 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, minek keretén 
belül a könyvtár folyamatosan gyarapodik új 
dokumentumokkal. Emellett nagy hangsúlyt fektet a lakosság 
kulturális igényeinek kiszolgálására is. Ennek köszönhetően 
már bemutatásra került a Móricz Zsigmond Színház  
színészeinek vendégjátékával a Ludas Matyi zenés előadás, 

valamint a Burattinó Bábszínház előadásában Vitéz László 
vidám darabja! Érdeklődni programjainkról a könyvtár 
telefonszámán lehet. 
A könyvtár elérhetősége: 06/42-286-200 
Nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig: 10 órától 18 óráig. 
Egész évben kulturális programokkal várjuk az 
érdeklődőket, keressenek minket 
Szép korú állampolgár köszöntése: Szabó Józsefnét 
90. születésnapja alkalmából, mint szép korú állampolgárt 

köszöntötte településünk polgármestere. Erzsike néni az 
Egyesített Szociális Intézmény lakója. A település ajándéka 
mellett Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is 
tolmácsolták. Isten éltesse Erzsike nénit! 
 A Nyírbogáti Nyugdíjasok Egyesülete rendezvényekkel, 
fellépésekkel készül a nyárra: Az egyesület tagjai a nyáron 
is aktívak, fellépésekkel, rendezvényekkel, kirándulásokkal 
töltik napjaikat a rendszeres gyakorlások mellett: készülnek a 
Bogáti Forgatagra, össznévnapi ünnepséget tartottak, valamint 
júliusban Miskolctapolcára is ellátogattak. Augusztus 1-jén az 
MVH-s pályázatuknak köszönhetően Egészségnapot 
rendeztek, ahol előadások, reformételek kóstolója, ingyenes 
szűrések várták az érdeklődőket.  Dr. Rizsák Ildikó 
egyesület elnökének  meghívására a rendezvényt megtisztelte 
Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Kozma 

Péter Kormánymegbízott is. Az egyesület elnöke köszönetét 
fejezte ki a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader 
fejezetének, hogy pályázatuk pozitív elbírálásban részesült, s 
hogy az Egy Jobb Életért Egyesület befogadta és tovább 
működteti a Leader helyi szervezetét, amely által közel 
nyolcszáz millió forintos támogatás került térségünkbe, 
részben civil szervezetek, önkormányzatok támogatására és 
vállalkozások fejlesztésére. Az egészségnapot a helyi óvodás 
és iskolás gyerekek népi tánccsoportja, valamint a Nyugdíjas 
Egyesület Énekkara színesítette.  A kulturális programok 
mellett ingyenes egészségszűrésen és reformétel kóstolón is 
részt vehettek a jelenlévők. Az egészséges táplálkozásról 
szakemberek tartottak előadást, majd a felmerült kérdésekre 
pszichológus válaszolt. A szervezők úgy gondolták, hogy egy 
kis testmozgás senkinek sem árt, s akinek kedve tartotta 
felüdülhetett. Az egyesület elnöke reményét fejezte ki, hogy 
ez az egészségnap hozzájárult a testi és lelki egészségünk 
megőrzéséhez, s azt kívánta, hogy az itt szerzett 
tapasztalatokat mindenki vigye haza és építse be a 
hétköznapjaiba. Reméli, hogy ezzel az egészségnappal hozzá 

tudtak járulni ahhoz, hogy a jövőben egészségtudatosabban 
éljünk és ezáltal boldogabbá tegyük önmagunk és szeretteink 
életét. A rendezvényt kemencés állófogadás és zenés 
mulatság zárta. Nyugdíjas Egyesületünk augusztus 2-án az 
Encsencsi Katonanóta Fesztiválon is fellépett, ahol számos 
előadó közül a II. helyezést érték el. Gratulálunk! 
Jutalmak a tanulmányi versenyek legjobbjainak és 
felkészítő tanáruknak 
A Vántus István Általános Iskola két 8. osztályos tanulója 
Terdik Péter és Csoma Zsolt a Jedlik Ányos Országos 
Fizika Verseny Regionális döntőjén elért IV és V. 
helyezéséért, valamint felkészítő tanáruk, Tószegi Zoltánné 
pénzjutalomban részesült, melyet a ballagási ünnepségen Dr. 
Simon Miklós településünk polgármestere adott át. 
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EGYHÁZI HÍREK 
REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: „Vakációs gyermek és 
ifjúsági hét” címmel hirdettük meg az idei nyári gyermek és 
ifjúsági programsorozatunkat, amelyre 65 fővel jelentkeztek a 
gyermekek. A felnőtt segítők önkéntes munkával 17 fővel vettek 
részt a programok lebonyolításában és a gyermekek 
étkeztetésében. A napi háromszori étkeztetéshez és a programok 
egy részének lebonyolításához az egyházközség az MVH-hoz 
beadott pályázaton nyert 895.999,- Ft -ot. Elmondhatjuk, hogy a 
vakációs hét megtartásával az Urat szolgáltuk, hiszen a 

gyermekeket és az ifjakat az Isten ismeretére tanítottuk. Olyan 
alkalmakat és lehetőségeket teremtettünk a számukra, ahol 
jobban megismerhették önmagukat, jó tulajdonságaikban pozitív 
megerősítést kaptak.  A gyerekek az öt nap során jobban 
megismerhették egymást is, de mi, felnőtt segítők is jobban oda 
tudtunk egymásra figyelni teendőink közben, és nem csak 
egymásra figyeltünk oda jobban, hanem jobban megtanultuk 
egymást értékelni és szeretni is. Ezért is volt többek között olyan 
nagy élmény ez a nyári vakációs tábor. Átélhettük Krisztus 
Urunknak azt a szeretetközösségét, amellyel ő szerette az 
egyházát, úgy hogy önmagát adta érte. Csodálatos ezt bármikor 
megtapasztalni. És csodálatos azt adnunk egymásnak, amit 
Istentől mi is úgy kaptunk. 
A templomfelújításról: A templom tető cseréje nagy munka az 
egyházunkban, amivel az elmúlt 118 év során elődeinknek nem 
kellett foglalkozniuk. Nekik más Istentől kirendelt feladataik 
voltak, amiket el kellett végezniük. Bennünket ért az a nagy 
megtiszteltetés, ugyanakkor a rendkívül nagy kihívás, hogy ezt a 
költséges munkát elvégezzük. A templom felszentelt épülete a 
falunak, aminek rendben tartása a ma élő nemzedék kötelessége. 
Kötelességünk olyan értelemben, hogy a rendben tartását más 
falvaktól, vagy az államtól nem várhatjuk. Nem várhatjuk azért, 
mert ez a mienk, akik itt élünk. A templom létezése, rendben 
tartása a mi javunkat és az Isten dicsőségét szolgája. A 
templomtető cseréjével kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a 
vége felé jár. Bár a munkák az utóbbi egy hónapban lelassultak, 
aminek oka a templom födém vagy mennyezet siralmas állapota. 
Képzeljük el, hogy a templomban a fejünk felett 13 méter hosszú 
98 darab hosszában kettévágott fagerendák tartják a 
mennyezetet, amelynek kora 150 év körüli lehet.  Favédelmi 
szakértőt és statikus szakértőt kellett hívnunk a szükséges 
vizsgálatok elvégzésére, amelyekben leírják egyrészt a födém 
állapotát, másrészt a lehetséges megoldásokat a javítás 
elvégzésére. A faanyagban sok a bogárlakó, amelyek 
folyamatosan eszik, porlasztják a fát. Ezeket vegyi úton ki kell 
irtani. A statikus vizsgálati eredményeket a napokban fogjuk 
megkapni. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése az, ami 
lassította a héjazat cseréjének munkálatait. A kilátások a 
vizsgálatot illetően nem jók, de ahonnan erőt meríthetünk az, 
hogy minden, ami bennünket ér, előbb Isten elé kerül, Isten 
pedig segít és megadja az erőt a kirendelt feladataink 
elvégzéséhez.                            Szerencsi Imre református lelkész 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:  
 Az egyházközségben minden évben felemelő ünnep az első 
szentáldozás. Ebben az évben június 22-én került sor erre a 
bensőséges családi ünnepre. Hat gyermek: Csák Márk, Fülöp 
Fanni, Fülöp Hajnalka, Karakas Fanni, Molnár Dorina és Szilvás 
Alexandra  készült fel hittanismeretből, hogy megismerje Jézus 

Krisztust, és találkozzon vele az Oltári szentségben.  A 
Nyírbogáti Görög Katolikus Egyházközség életében kiemelkedő, 
jeles nap volt június 29. Felcsendült a zsoltár szava: 
„Ujjongjatok az Úrnak minden föld, örömmel szolgáljatok 
néki, járuljatok színe elé vigadozva. Lépjetek be kapuin 
hálaénekkel, tornácaikba dicséretekkel, áldjátok és 
magasztaljátok az Ő szent nevét…”(99.zsoltár) A mindenható 
Isten kegyelméből és akaratából nekünk jutott az a nemes 
feladat, hogy felújítsuk az idő múlásában megkopott görög 
katolikus templomot. Szent Péter és Szent Pál főapostolok 
ünnepén Dr. Kruppa Tamás főhelynök atya megáldotta és 
megszentelte a külsőleg megszépített templomot. A hálaadó 
liturgiában megköszöntük a Jóistennek a mérhetetlen kegyelmét, 
reánk árasztott jóságát. Köszönjük Dr. Simon Miklós 
polgármester úrnak a  sikeres pályázat benyújtásához nyújtott 
segítségét, mely szerint   5 millió forintot nyertünk  LEADER 
forrásból. Az önrészhez, egy millió forint támogatást az 
önkormányzat, és ötszáz ezer forintot a Püspöki Hivataltól 
kaptuk. Köszönet érte! Hálás szívvel mondtunk köszönetet  a  
jóakaratú  keresztény testvéreknek a nagylelkű adományokért és 
segítségnyújtásért. Az ünnepi szertartás után a templomkertben 
agapéra került sor, süteménnyel és üdítővel kedveskedtünk a 
jelenlévő híveknek. A meghívott vendégeket a falu kemencéje 
mellett megterített asztaloknál láttuk vendégül. Templomunk 
megszépítése váljék Isten dicsőségére, és szolgáljon az emberek 
lelki megújulására!  Minden adományt – 1000 Ft-tól 500 000 Ft-
ig – ismételten hálásan megköszönök! Mennyei Atyánk bőséges 
áldása kísérje minden jó szándékú keresztény testvérem  életét!  
                                                                Terdik Mihály parochus 
 
 A BAPTISTA EGYHÁZ ÉLETÉBőL :  „Bizony jobb egy nap a 
Te házadban, mint máshol ezer.” Zsoltárok 84:11a 
A Baptista Gyülekezet életében az idei év I. felére ha 
visszatekintek, talán azt mondhatnám, hogy semmi „rendkívüli 
esemény”  nem történt, a szokásos mederben zajlott a 
gyülekezeti élet. De nem mondom ezt, mert igenis minden nap, 
és minden gyülekezeti összejövetelen „rendkívüli dolgok” 
történnek velünk. Mire gondolok? Minden nap újabb lehetőséget 
kapunk Istentől, hogy még jobban megismerjük Őt, 
csodálkozzunk rá szeretetére, türelmére, ahogy ezt Jeremiás 
próféta magyarázza: „szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul.” Amikor 
gyülekezetünk összejöveteleit tartja, maga Isten is jelen van 
köztünk az Ő igéjében, Lelke által.  ….. Folytatás a 14. oldalon. 

2014. augusztus                              Nyírbogáti Tükör 14. oldal                                        



       
 

 
POLGÁRMESTERI ROVAT: INTÉZMÉNYEINK STRUKTÚRÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

2013. január 1. napjától az önkormányzatok számára a 
kötelező feladatainak ellátásához szükséges állami támogatás 
rendszere lényegesen megváltozott. A korábbi támogatási 
rendszert új típusú feladatfinanszírozás váltotta fel (ez azt 
jelenti, hogy ebből a normatívából ki kellene jönni), ezzel 
átalakult az intézmények struktúrája is. Az Egyesített 
Szociális Intézmény részére biztosított, kizárólag a 
feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás fedezi az 
intézmény kiadásait. A Nyírbogáti Közös Önkormányzati 
Hivatal részére biztosított támogatási összeg szintén nem 
igényel önkormányzati többlettámogatást. A Vántus István 
Általános Iskola működtetésével kapcsolatos támogatási 
rendszer kizárólag a hátrányos helyzetű támogatás 
igénybevételével fedezi a költségeket. Mint köztudott, 
településünkön az évente született gyermekek száma a felére 
esett vissza, ez évi 15 -20 újszülött születését jelenti. Ezt a 
problémát 5 – 6  éve felvetettem,  kértem az óvoda és az iskola 
akkori vezetését, hogy az intézmény struktúráját alakítsuk ennek 
megfelelően. Ezen törekvésem azonban sorozatos akadályokba 
ütközött. A képviselő-testület felkérte Pálné Kósa Katalint, a 
Vántus István Általános Iskola igazgatóját, hogy a 
nevelőtestületi értekezleten dolgozzanak ki javaslatot arra, 
milyen képzés beindítására van igény és lehetőség az iskolai  
gyermeklétszám növelése érdekében. 
2011-re elértük azt, hogy egyetlen egy óvodás gyerek sem került 
át az iskolába hat éves korában, habár jogszabály szerint ez az 
iskolaérettség kora. Az óvodánk gyermekszáma az elmúlt négy 
esztendő alatt 120-ról 71-re esett, közben pedig maradt az a 
nevelési struktúra, ami egy kétszer akkora intézmény 

működésére lett szabva. Annak ellenére, hogy két éve az állam 
feladatfinanszírozással támogatja az óvodai nevelést, az 
önkormányzatunk saját erőből 12 millió forintot tett hozzá az 
óvoda zavartalan működtetéséhez! Ugyanannyit, mint a 
kétszázötven fős iskola működtetéséhez.  Másfél éve hiába kérte 
a képviselő-testület, hogy az óvoda vezetője készítsen tervet az 
óvoda bölcsődével való kiegészítésére, ennek sajnos többszöri 
kérés ellenére nem tett eleget, pedig a bölcsődei elhelyezés 
megteremtésére térségünkben nagy az igény.(Kiválóan működik 
Nyírgyulajban is a bölcsőde.) Másrészt, ha egységes óvodai – 
bölcsődei ellátást vezettünk volna be, az a hároméves kor alatti 
gyerekek esetén dupla állami támogatást, évi 3-4 millió forintot 
jelentett volna. A képviselő-testület célja egy olyan 
költségtakarékos új nevelési intézmény létrehozása, ami 
elvégzi a bölcsődei-óvodai feladatot és esetleg az ifjúsági ház 
szolgáltatásait is átveszi. Erről testületi döntés született a 
napokban.  Ezen okok miatt eredménytelennek nyilvánította az 
öt évre szóló vezetői pályázatot.  A képviselő-testület jó 
szándékát az is mutatja, hogy kezdeményezésemre 4 óvodai 
csoportot indítunk szeptemberben annak ellenére, hogy a 71 fő 
gyermek  nevelése valójában három csoportban is megoldható 
lenne. Tettük ezt a gyermekek és a dolgozók érdekében, hogy 
egyetlen egy dolgozót  se kelljen elbocsátani.  De a továbbiakban  
ezen struktúrát fenntartani nem lehet,  - ezt minden testületi tag 
elismerte – ezért egy évre megbízta vezetőként  Ostorháziné 
Vadon Izabellát és kérte, hogy dolgozza ki ezen intézmény 
létrehozásának feltételeit, melyhez az önkormányzat minden 
segítséget megad – s egy hónapon belül terjessze azt a képviselő-
testület elé.  

 
Baptista egyház híreinek folytatása a 13. oldalról …. Beszél 
hozzánk, tanácsol, irányt mutat, vagy éppen bűneink miatt 
megfedd bennünket, ugyanakkor segít a helyreállásban. Kell-e 
ennél „rendkívülibb”  esemény? Június 08-án körzetünk 
testvériségével  Nyírbátorban voltunk együtt a Baptista 
Imaházban, ahol két fiatal (Mocsár Dávid és Dávida Renáta) 
bemerítéssel-felnőtt keresztséggel- pecsételték meg döntésüket. 
Azt, hogy életük további részét Istennel, az Ő vezetése szerint 
akarják és fogják élni. Kívánjuk, hogy végig tartsanak ki 
döntésükben. Ahhoz, hogy alkalmaink, istentiszteleteink 
„érthetőbbek, élvezhetőbbek” legyenek, tettünk néhány dolgot. 
Különösen idős testvéreinkre tekintettel az Imaházunk 
hangosítását felújítottuk. Technikailag valószínű, hallhatóbb lesz 
Isten szava. És nem technikailag? Mindenki döntse el magában! 
(mert van, hogy kevés a hangosítás.) A vasárnap délutáni 
összejöveteleken most már lehetőség van igehirdetések, 
keresztény filmek vetítésére is, mivel a Tiszántúli 
Missziókerülettől kapott  támogatásból projektort tudtunk 
vásárolni. Legyen ezért is  dicsőség az Úrnak! Gyülekezeti 
alkalmaink nyitottak. Felekezeti hovatartozás nélkül várunk 
mindenkit, akit érdekel az, hogy „honnan jött, miért van itt  és 
hova tart az élete a Biblia szemszögéből.  
                                                 Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető 
Események a Római Katolikus Egyház 
életéből: II. János Pál -  aki 2005-ben az Isteni Irgalmasság 
ünnepének előestéjén halt meg - szentté avatásának napján misét 
és imaórát tartottunk. Május harmadik vasárnapján volt az 
elsőáldozás. Baráth Petra, Csoma Barbara, Kusnyér János és 
Kusnyér Zsófia részesültek először Krisztus eucharisztikus 
ajándékából. Templomunk hat éve elkészült haranglábát 
lefestettük. A harang Krakkóban készült. A mester azóta 
meghalt,de fia, Farkas Titusz folytatja tovább a munkát. A mi 
korábbi, l2 éve készített harangunk a nyírvasvári temető 
lélekharangja lett. Közösségi házunk bejáratához előtető került, a 
templomi előtetőt pedig fel kellett újítani. Lindab lemez került a 
korábbi hullámpala helyébe, ami több helyen már a naptól 

kilyukadt és be is ázott. Negyvenen Csíksomlyóra mentünk a 
búcsúra. Néhány nyírbogáti testvérünk is köztünk volt. Még soha 
ennyien nem voltak az 1567-es hitvédelmi csatához kapcsolódó 
zarándoklaton, mint idén. Utána kopjafát állítottunk a kászoni 
Nyergestetőn, ahol Tuzson János őrnagy védte a hazát 1849 
augusztus elsején az oroszoktól. Az elesett 500 honvéd sírja 
fölötti dombon kopjafák erdejében mi is nyomot hagytunk. Az 
Anyaországból vittük a kopjafa alá a földet. A búcsúi beszédet 
Oláh Dénes vásárhelyi fő esperes, korondi származású atya 
tartotta. Búcsúfiaként a befejező gondolata: "Kedves 
Zarándoktársak! A csíksomlyói kegyszobor úgy ábrázolja égi 
édesanyánkat, mint aki bal karján tartja áldást osztó szent fiát, 
jobbjában pedig jogar van. Ott Jézus mellett, Mária karján 
mindnyájan elférünk. Elfér az egész világ gondja. Akkor hogyne 

férne el a mi népünk, a mi közösségeink minden gondja-baja. 
Tegyük oda. Tegyük oda egyszemélyes gondjainkat, de tegyük 
oda népünk gondjait is. Kérjük meg égi édesanyánkat, 
imádkozzon, esedezzen értünk, hogy legyünk öntudatra ébredt 
nép, az életét, képességeit közössége javára felkínáló nép, jó, 
alázatos vezetőkkel megáldott nép, valamint Istennel beszélő 
viszonyban lévő, imádkozó nép. S a többit bízzuk a jó Istenre. 
Amen."                                                            Horváth János atya 
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     2014.jún.14-én a  Vántus István Általános Iskola ballagási  ünnepségén 26 végzős diák vett búcsút  az Alma Matertől. 

„Mi is tudunk segíteni” projekt keretében a Nyírbátori és Tapolcai Speciális Szakiskola diákjai  parkgondozási feladatokat 
végeztek az Egyesített Szociális Intézményben 

Az idén Terdik Péter kapta az arany gyűrűt Kóródi 
Jánostól és feleségétől  a nevelőtestület  javaslata alapján 

Mérnöki egyeztetés képviselő-testületi ülésen a hamarosan 
induló kerékpár út terveiről 

Szépen pompázik a Községháza előtti park       A mezőgazdasági projekt keretében  kordonos uborka  
termelésével foglalkoztatottak 

www. nyirbogat.hu 




