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Új polgármestere van településünknek 

2014. október 23-án a mandátumátadó ünnepségen a Polgármesteri 
Hivatal Házasságkötő terme zsúfolásig megtelt. Dr. Simonné Dr. 
Rizsák Ildikó polgármester asszony és a hat képviselő testületi tag 
átvette a helyi választási bizottság elnökétől a megbízólevelet. Október 
24-én megalakult az új képviselő-testület. (  9 . oldal) 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
 az alábbi sorokkal kíván  
minden lakos számára: 

 Áldott, Kegyelemben Gazdag, 
 Békés Karácsonyi Ünnepet és 

Sikerekben, Vidámságban, 
Örömökben bővelkedő Új Esztendőt! 

 

Karácsonykor minden szív békével betelik,  
E béke és a szeretet mindent betelít, 

Hogy  rátalálj a boldogságra,  
csak annyit kell, hogy tégy:  

Tárd ki szíved, lelked mostan,  
és a világba nézz.  

Zengjen szádról hálaének: Ím megszületett!  
Pásztorok is ezt dalolták,  
nékik angyal jelent meg.  

Égi karból dicső himnusz  
a szívekbe költözött,  

Te is fogadd be szívedbe a felhőtlen örömöt! 

 
Nagy ütemben haladnak a szennyvizes 

munkálatok településünkön 

Idősek világnapja alkalmából megtisztelte településünket Pelczné Dr. 
Gáll Ildikó Európai Parlament alelnök asszonya  és Dr. Danku Csaba 
közigazgatási helyettes államtitkár is.  

Mikulásjárás 

Ünnepi hangulat a községháza előtti parkban a 
betlehemi jászol, az adventi koszorú és a 

díszfények  kíséretében. 



 EGYHÁZI HÍREK 
REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: 
 

„Jó csendben várni az Úr szabadítására” (Jer Sir 3,26) 
Az esztendő vége felé járunk, ugyanakkor az egyházi év 
kezdetén is. Advent eljövetelével befejeződik az 
ünneptelen félév és elkezdődik az egyházi ünnepek 
időszaka. Ez az időszak sejtelmes várakozásokkal van tele 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sajnos a 
várakozás, mint ahogy a karácsonyra való készülődés is, 
gyakran elveszíti a lényeget, az igazi lelki tartalmat, és 
helyébe üres külsőségek kerülnek. Pedig van értelme  

 
 
életünkben a várakozásnak. Karácsony ünnepének is 
nagyon fontos szerepe van az életünkben, nem üresedik ki 
számunkra akkor, ha a megfelelő tartalommal töltjük meg. 
A fent idézett Ige arról beszél, hogy van értelme a 
várakozásnak. Sőt jónak mondja a csendben való 
várakozást. Várni? – de mire, kire? A sorok írója nem 
önámító és nem olcsó vigaszt kereső ember. 
Határozottságának oka egyedül az a biztos tudat volt, hogy 
az Úr szabadító, szabadulást munkáló Isten. Az üres 
megfoghatatlan jövő helyett a jövőt kézben tartó hatalmas 
Isten hűségébe kapaszkodik. E nélkül a hit nélkül a 
várakozás csupán a meglévő állapot fenntartása lehetne: 
kitartás, túlélés, bizonytalanság több esélyes kimenetellel. 
Van értelme tehát a várakozásnak, ha az hittel történik és a 
karácsonykor eljött és az utolsó ítéletben visszajövő 
Jézusra irányul. Mert az ő neve azt jelenti ma is: szabadító. 
Nagy jelentősege van számunkra, hogy Isten a világ 
megváltására szabadítót küldött: Jézus Krisztust. Ezért 
van kire és mire várnunk! Aki hittel a szabadítót várja, az 
mer várni a szenvedés megpróbáltatásai között, mer várni 
szabadulásra nélkülözések között, mer várni szabadulásra 
alkohol-függő hozzátartozó mellett, vagy éppen az életét 
oly könnyen eldobó embertársai között. Legyen hát most is 
olyan adventünk és karácsonyi ünnepünk Testvéreim, 
amelyet az Ige által megfogalmazott várakozás jellemez a 
mi életünkben is!  
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánok mindenkinek a Református Egyház közössége 
nevében! 
                                                     Szerencsi Imre lelkész 
 
 

BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI:  
 Baptista közösségünkben minden évben kiemelt alkalom a 
hálaadó ünnepély. Az idén október 19-én, Meláth Attila 
váci lelkipásztor volt ezen neves alkalommal közöttünk és 
hirdette Isten igéjét, hangolta szívünket is a hála mondásra.  
Az oltárra bőségesen vittünk azokból a terményekből, 
amelyekkel megajándékozott a Teremtőnk. Legfőképpen 
akkor is és most is a Fiúért voltunk és vagyunk hálásak, 
akit elküldött a világ Megváltójaként Isten közénk. Adtál-e 
már helyet a szívedben a bethlehemi Kisdednek, hogy ott 
Úrrá és Királlyá legyen?  
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal.  János bizonyságot tett róla, 
és azt hirdette: „Ő volt az, akiről megmondtam: Aki 
utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” 
 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk 
kegyelmet kegyelemre. 
Az evangéliumnak az alapja Jézus testet öltése, amíg nem 
így tekintesz őrá, addig nem fogod megérteni az ő 
evangéliumát teljes mértékben. Igen, megérteni is kell, 
egyre jobban. Azért, hogy végig ki tudj tartani mellette. 
Mert már voltak és még lesznek olyan helyzetek, amikben 
könnyebbnek tűnik elhagyni Jézus követését, mint 
elfogadni a felfoghatatlant. De ilyenkor szükséges a 
szívből jövő vallomás: „mi elhittük és megismertük, hogy 
te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Jn 6,69 – Károli) 
A hithez kell kapcsolódnia a megismerésnek, megértésnek. 

Így nem lesz nehéz megküzdeni az ilyen elnevezésekkel: 
„egyszülött Isten”. Mert a belső lényében láthatatlan 
Istennek ez az egy módja volt megnyilvánulnia, 
kijelentenie önmagát. Egyedül Jézusban tette meg ezt. Az 
Atya-Fiú nagyon meghitt, kebel közeli kapcsolatából a Fiú 
kiábrázolja az Atyát. Benne válik láthatóvá az Atya 
természete. 
Jézus testet öltése egyúttal az Atya önkijelentése. Képesek 
leszünk-e valaha is megérteni ezt a csodálatos titkot? 
Adjunk hálát, hogy megismerhetővé tette önmagát! 
Minden olvasónak áldott, békés ünneplést kíván a 
baptista gyülekezet nevében: 
                                   Bécsi Lászlóné  gyülekezet-vezető 
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Istentisztelet gyermekek szolgálatával 



     
EGYHÁZI HÍREK 

GÖRÖG – KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI  
Karácsony közeledik, és nehéz szavakat találni, melyek a 
valóságnak megfelelően tudják kifejezni érzéseinket. De talán 
most nem is szavak kellenek, hanem csodálkozás.  Nem az  
evilági csillogást, és  nem is az ajándékhalmaz értékét nézzük, 
hanem a betlehemi jelenetet, és rácsodálkozunk Istenre, aki 
kicsinek és gyengének mutatkozik. Egy gyermek, akitől nem 
félünk, hanem féltjük. Karácsony szent éjjelén valamennyien 
kicsit ismét gyermekké válunk. Pontosan erre az önfeledt 
gyermeklélekre van szükségünk ebben a rohanó, dübörgő 

világban, amikor talán úgy hisszük, oly sok minden 
„iszonyatosan fontos". Ezen a szent éjszakán semmi sem „ 
fontos",  kivéve a Kisded Jézust. Assisi szent Ferenc sírt és 
bégetett,  miközben a karácsonyi jelenetet szemlélte. A Szeretet 
elsodró erejét semmi sem képes megállítani. Ez a Szeretet ott 
fekszik a Kisded alakjában, a betlehemi jászolban. Minekünk és 
értünk született ez a SZERETET. Hagyjuk, hogy sodorjon 
bennünket Isten irántunk való szeretete, amelyet a Megtestesülés 
titkában mutatott meg nekünk.  Érdekes megfigyelni, hogy 
Karácsony éjjelén senki sem beszél szenvedésről, és főként nem 
a saját szenvedéséről. Mária nem panaszkodik, pedig nem nehéz 
elképzelni anyai szívének szorongását, hogy ilyen körülmények 
között kell világra hoznia Kisdedét. József sem panaszkodik, 
jóllehet megalázottan áll tehetetlenségében, mert nem képes 
rongyos istállónál többet nyújtani annak a két lénynek, akikért 
életét is adná. A pásztorok sem panaszkodnak, pedig biztosan 
éhesek és vacognak a hidegtől. Karácsony nem a panaszkodás 
pillanata. Hol van a mi szerepünk ebben a világdrámában? 
Merjünk Mária lenni vagy József, aki karjába veszi a 
Gyermeket? Igen, merjünk! Krisztushordozókká kell válnunk 
ebben a világban, ez a legszebb hivatás!  De ha nem merünk, 
legyünk legalább pásztorok, akik világgá kiáltják az örömhírt, 
hogy fény gyulladt, a „világ világossága” gyúlt  az éjszakában, és 
megszületett a SZERETET. Induljunk el már most, hívjunk 
 
 

 minél több embert, hogy odaérjünk a jászolhoz, 
rácsodálkozzunk a Kisdedre, térdre borulva imádjuk az Isten 
egyszülött fiát, s áldjuk és magasztaljuk Istenünket a drága 
ajándékáért! Minden  Keresztény Testvérnek békés Karácsonyt  
és  Istentől áldott   Új Esztendőt kívánok! Sok szeretettel:   
Terdik Mihály parochus 
 

RÓMAI – KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI 
Felkelünk, elindulunk, megtaláljuk. A születés 325 óta 
kiemelkedik ünnepeink sorából, mert az adott és kapott 
személyes szeretet fontosságáról beszél. Szeretet nélkül nem 
élhet tartalmas emberi életet az ember. Ahogy Isten Jézusban 
valóságosan nekünk adta önmagát, úgy kell nekünk is,ha teljes 
emberi életet akarunk élni,szeretetben és szeretettel szolgálnunk 
egymást. Ennek elengedhetetlen feltétele a belső béke,amely az 
Istennek adott dicsőség gyümölcse és következménye. A 
legegyszerűbb embereket,a betlehemi mezőn nyájaikat őrző 
pásztorokat az Úr dicsősége ragyogta körül. Az égi fény 
áradásában hallották meg az angyalok bátorító üzenetét:"Ne 

féljetek!...Üdvözítő született..."  A kereszténység legfőbb 
ünnepeit/karácsony és húsvét/ mindig  éjszaka ünnepli. A 
legkisebb fény is a vaksötét éjszakában,a legkisebb csillag is az 
égen éjszakai utunk során,reménységgel tölt el. Fényt és 
világosságot sugárzó ünnep, szeretet-fénysugarat árasztó nyolc 
nap jön hozzánk. Mindörökre velünk van és közel van hozzánk a 
világ Világossága. Nincs olyan sötétség, amit Ő ne tudna átjárni. 
Karácsony nemcsak a legyőzhetetlen Napnak, hanem a 
reménynek is az ünnepe. Csak akkor lesz igazi karácsonyunk, ha 
nem zárkózunk be a lelki sötétségbe,ha nem csukjuk be szívünk 
ajtaját,mint hajdan Betlehem lakói a szállást kereső Mária és 
József előtt.  Elindulunk az égből aláhulló fényesség nyomában. 
Vár ránk a pólyába takart és jászolba fektetett Szabadító! 
Krisztus megszületett! Valóban megszületett! /Horváth János 
római-katolikus lelkész/ 
Ünnepi Isten tiszteletek időpontját az alábbi táblázat 
tartalmazza:  
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 Egyház               Szenteste Karácsony I. Karácsony II. Karácsony 
III. 

Szilveszter Újév 
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gyülekezeti teremben 
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Katolikus 
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12:00 óra Szentmise 
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15:00 Szentmise 
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17:00 Ünnepi 
Istentisztelet 

Nyírbátorban 17:00 

 
10:30 Imaóra 

11:00  és 16:00 
Istentisztelet 

Június 29-én a kívülről megújult Görög-katolikus 
templomunkat megáldotta és megszentelte Dr. Kruppa Tamás 

főhelynök atya 

Gégény Béla akolitus, nyugalmazott karitász igazgatója a 
templombúcsún az alábbi igeverssel szolgált: 
              „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”



                                    ÜNNEPELTÜNK 
„Itthon vagy  - Magyarország, szeretlek” című országos programsorozat: 
2014. szeptember 27-én a Vántus István Általános Iskola felső tagozatos 
diákjai játékos vetélkedőn vehettek részt. A 28 nebuló változatos feladatok 
segítségével mérhette össze tudását hazánkkal kapcsolatosan, hiszen a 
témakörök felölelték Magyarország földrajzát, történelmét, irodalmát és 
népzenéjét is. Külön öröm volt látni, hogy a Nyírbogát 700 éves település 
című kiadványra épülő feladat megoldása során a versenyzők, milyen lelkesen 
és helyesen adtak számot tudásukról. A Mesekert Óvoda óvodásai nagy 
lelkesedéssel kapcsolódtak be az önkormányzatunk által meghirdetett  - 
Szent Mihály nap hagyományait felelevenítő -  rajzversenybe. Az óvodások 
olyan közös és egyéni alkotásokat készítettek, melyek számukra a legszebb - a 
legkedvesebb hely-, épület – lakóhelyünkön és környezetükben. A 
rajzversenyre készült minden gyermekrajz egyedi volt. Az egyéni alkotásokon 
kívül nagyon kreatív, ötletes csoportos alkotások is készültek, amelyekben 

szinte minden gyerek részt vett. A jó hangulatú délután eredményhirdetéssel ért véget. A zsűri munkáját segítette Varga Tünde, 
Tószegi Károlyné és Pál Lajosné tanárnők. A helyezetteknek az értékes nyereményeket  Dr. Simon Miklós polgármester úr és 
Bereznyákné  Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony adta át. Önkormányzatunk a versenyben résztvevő diákokat és az óvodás 
gyerekeket csokoládéval jutalmazta. Ám nemcsak a diákok térhettek haza gazdagabb tapasztalatokkal és ajándékokkal, hanem a 
nézők is a kellemes időtöltés mellett felfrissíthették tudásukat a kivetített feladatok segítségével. Köszönjük Bakosné Papp 
Regina tanárnő és az óvónők munkáját is. A  Szent –Mihály – Napi Őrtűz gyújtására – a Kemence mellett gyulladtak fel a 
fények, jelezve az összetartozás,  a közösség erejét. A tűz melegénél a jelenlévők egy-egy pohár meleg tea, pogácsa, sütemény, 
forralt bor kíséretében szebbnél szebb „magyaros” dalokat hallgathattak. Rendezvényünk a Belügyminisztérium támogatásával 
valósult meg. Rendezvényünkről a képek megtekinthetők a: www.nyirbogat.hu honlapunkon. 

 

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról  2014. október 6-án  az Aradi 
Vértanúk tiszteletére Nyírbogát lakossága megemlékezésre gyűlt 
össze. A megemlékezésen  Dr. Simon Miklós polgármester, 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A Vántus István 
Általános Iskola diákjai megható  műsorral készültek. A  megjelent  
polgárok csendes gyertyagyújtás keretében folytatták a megemlékezést 
a Vértanukról.  Szerencsi Imre református lelkész, Terdik Mihály 
parochus imát mondott Nemzetünk hőseiért. Az emlékműnél az 
önkormányzat, az intézmény vezetői, az egyházak képviselői koszorút 
helyeztek  el a kivégzett tábornokok emlékének adózva. Az aradi 
vértanúk példaképpé váltak minden magyar számára, tettük olyan 
lámpásként kell, hogy világítson, ami utat mutat a jelen és a jövő 
nemzedékének.  

Nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-
án megemlékeztünk az 58 évvel ezelőtt 
történtekről. Az ünnep emlékezés. Október 
23-án a kommunista diktatúrával szemben 
fellázadt nép és az erőszak ellen felvett 
küzdelem előtt hajtunk fejet.  Tiszteletükre 
ünnepi műsor keretében a legkisebbektől a 
legnagyobbikig közösen, méltóságteljesen, 
együtt emlékeztünk az ’56-os eseményekre, a 
gyilkos sortüzekre, a börtön és a halál elől 
menekülőkre,  Nagy Imre Miniszterelnökre. 
Ünnepi megemlékezésünk a Mesekert óvoda 
műsorával kezdődött.  Az 1956-os események 
főszereplői a fiatalok voltak. Ők mondták ki, 
hogy elég volt a hazugságból, a félelemből, a  

jogfosztottságból.  Ezt idézték fel a Vántus István Általános Iskola 8. osztályos tanulói és énekkara. Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő ünnepi beszédében a következőre világított rá: „A rendszerváltás óta 24 év tapasztalásai küzdelmei 
fényében tudjuk csak igazán értékelni 1956 csodáját.” A magyarok azóta is tudják, hogy ha Magyarország összefog, akkor ereje 
megsokszorozódik és mindenre képes, így volt ez 1956-ban és így van ez ma is. Ünnepi beszédének zárásaként Martin Luther 
King bölcsességét idézte: „Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot!”  
1956-ban hittel megtették az első lépést, a mi nemzedékünk. A történelmi egyházak képviselői imát mondtak mindazokért, akik 
az 1956-os forradalomban vesztették életüket. Ezt követően az ünneplő közösség  kivonult a Béke téri emlékműhöz, ahol a 
Nyugdíjas Egyesület énekének kíséretében az önkormányzat, az intézményvezetők, a történelmi egyházak képviselői 
elhelyezték az emlékezés koszorúit és a jelenlévők közösen meggyújtották a megemlékezés gyertyáit. Köszönjük az ünnepi 
műsor résztvevőinek a felkészülést és a színvonalas előadást! 
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                                   ADVENT 
Adventi koszorú – Betlehemes – Falu karácsonyfája  
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a 
Karácsonyra való felkészülés időszaka. A négy gyertya a a 
hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt szimbolizálja. Ezen 
kívül a gyertya a szentháromságot is jelképezi: a teste a testet, 
a kanóca a szellemet, míg a lángja a lelket. Az Adventet átélni 
nem könnyű feladat ebben a rohanó, felgyorsult világban. 
Most van itt az ideje, hogy ebből egy kicsit kilépjünk, s hogy 
jobban odafigyeljünk embertársainkra! Elkészült a 
községháza előtti parkban településünk I. adventi koszorúja, 
melynek gyertyáit minden szombat délután  közösen 
gyújtottuk meg.  Azért szombati napokon, hogy az adventi 
vasárnapokat mindenki a család melegségében és szeretetében 
tölthesse bensőségesen. Az adventi gyertyagyújtások alkalmával Szerencsi Imre református lelkész és Terdik Mihály parochus 
úr megáldották és megszentelték az adventi koszorút. A hit, a remény, a szeretetet és az öröm lángját minden alkalommal Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony a megjelent testületi tagokkal, egyházvezetőkkel, intézményvezetőkkel 
közösen gyújtották meg. Ezalatt a Nyugdíjas Egyesület vezetésével  közös énekléssel ünnepeltük a közelgő karácsonyt, majd 
kötetlen beszélgetés alatt a jelenlévőknek önkormányzatunk egy kis szaloncukorral és egyéb jókkal kedveskedett.  
Megújult, megszépült a Betlehemesünk is, a község fenyőfája pedig a Béke téren pompázik.  
 

CSALÁDI KARÁCSONY – Ilyen még nem volt! 
2014. december 20-án  a Kistérségi Társulással közösen  -  „Ébresztő! Kopogtat 
a jövőd!”  Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási 
esélyeinek növelésére c. pályázat keretén belül - családi karácsonyt szerveztünk, 
ahol Betlehemes játékok bemutatójára is sor került. A jelenlévők ünnepi 
vendéglátásban részesültek. A Karácsonyi terülj-terülj asztalkámon volt mákos 
bejgli, forralt tea, forralt bor.  A családokat az Ifjúsági Házban vendégeltük meg. 
A Kistérségi társulás ifjúsági programelemként záró rendezvényt szervezett 
tagjainak. Az ő ellátásukról a Kistérségi Társulás gondoskodott. A meghitt és 
szeretetteljes napot a negyedik adventi gyertyagyújtással zártuk, így az öröm 
lángja is felgyulladt Nyírbogáton. 
 

MIKULÁSJÁRÁS: 2014. december 5-én és 6-án Szent Miklós emléknapján 
sajnos a hópelyhek nem érkeztek meg, de a  - gyerekek örömére – a Mikulás 
igen. Szaloncukrot osztogatott, betért a Szociális Intézményekbe, az Iskolákba, 
Óvodákba, Polgármesteri Hivatalokba, családi házakba. A Mikulás 
megörvendeztette a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket. Nemcsak az 
óvodás gyerekek számára sikerült örömet szerezni, hanem az idős, nyugdíjas 
emberek szíve is megtelt melegséggel. Jó volt látni a gyerekek csillogó szemét, 
a csodálkozó tekinteteket, amikor megkapták az ajándékokat. Nyírbogáton 
pónilovas hintón eredt útnak a Mikulás egy  krampusszal, hogy bejárja a 
település utcáit. Betértek az óvodába, ahol az apróságok megilletődve, félénken 
kíváncsiskodtak, majd az óvónők biztatására lelkesen és ügyesen szavaltak és 
énekeltek.  A legkisebbek megsimogatták a télapó hófehér szakállát. A 
versekért, dalocskákért gazdag ajándék került elő a puttonyából. S mikor a zsák 
kiürült, a csöppségek közös dallal búcsúztak a Mikulástól. A Mikulás útja 
ezután az iskolába vezetett, végig járták  az osztályokat. A diákok a versek és 
énekek mellett még furulyás előadással is kedveskedtek a Mikulásnak, aki a puttonyukból cukorkákat osztogattak diákoknak, 
tanárnak egyaránt.  De nem csak a gyerekek, hanem az Egyesített Szociális 
Intézmény lakói is örültek a Mikulás látogatásának. A Községházára is 
látogatást tett, kíváncsi volt, hogy megy a hivatali ügyintézés. A vidámság 
és a jókedv az egész intézményt áthatotta ezen a délutánon. 
 

SZERETET-CSOMAG KARÁCSONYRA: Karácsony közeledtével a 
szeretet ünnepe alkalmából – már hagyomány, hogy önkormányzatunk 
minden nyírbogáti családot ajándék élelmiszer csomagban részesít. Ezzel 
szeretnénk  örömet szerezni, s a családoknak megkönnyíteni az ünnepi 
bevásárlást, eljuttatni  szeretetünket  és jókívánságainkat az új esztendőre. 
Kívánjuk, hogy az ünnepek alkalmából  mindenkinek sikerüljön elfelejteni 
a hétköznapok gondját, baját,  hogy a szívünk minden nap karácsonyi 
szeretetben égjen, s hogy a Krisztusi szeretet fénye jusson el minden családi 
házba! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK        
Konyha: Befejezéséhez közeledik az önkormányzati 
konyha teljes körű külső-belső felújítása, mely több mint 
40 millió forintba kerül, melyből 25 millió forint állami 
támogatás. A felújítás során az épületen a tetőszerkezet 
cseréje, a nyílászárók cseréje, az elavult, elöregedett belső 
gépészet (víz, szennyvíz, villanyszerelés), padlólapok, 
csempék, fűtéskorszerűsítése történt meg. Emellett 
faelgázosító kazánt helyeztünk üzembe. Beszerezésre 
kerültek konyhai eszközök, bútorok is. Beépítésre kerül a 
kor színvonalának megfelelő légtechnikai - légelszívó 
rendszer is. Önkormányzatunk célja, hogy minél 
egészségesebb, hatékonyabb és gazdaságosabb 
körülményeket biztosítson  mind az ételek előállítása, mind 
pedig a kiszolgálás területén.  
 

Napenergiás pályázat: Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be három önkormányzati 
intézmény Fotovoltaikus rendszerének kialakítására a Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Konyha és a Mesekert Óvodához. 
A projekt 100%-os támogatás intenzitású.  
 

Bérleti díj: - Az Ifjúsági Ház, valamint a Vántus István 
Általános Iskola 1 -1 tantermét bérbe adtuk a Türr István 
Képző és Kutató Intézet számára, akik a településünkön két 
csoportban kulcskompetencia képzést tartanak. Örömünket 
fejezzük ki, hogy a képzésben résztvevők a hétköznapok 
szürkeségéből kizökkenve felüdülhetnek, s emellett 
megélhetési támogatásban részesülhetnek. Lehetőség lesz 
további képzésekre is településünkön.  
 

Bursa ösztöndíj: Önkormányzatunk csatlakozott a 2015. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, mely alapján Balogh Sándort, 
Bákonyi Vivient, Bihari Anikót, Bihari Sándort, Csonka 
Rékát, Juhász Dórát, Kiss Tibort, Kocsár Petronellát, 
László Alexandrát, Mitrócsák Kittit, Morong Erzsébetet, 
Morong Esztert, Nagy Anitát, Papp Dávidot, Papp Grétát, 
Pálvölgyi Pétert, Sebők Tibort, Somlyai Nórát, Szabó 
Anitát, Szántó Bernadettet, Tószegi Károlyt, Zsuk Enikőt 
és Madai Péter Sándort felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében tanulmányokat kezdő és folytató hallgató fiatalokat 
támogatunk havi 3000 forinttal. Az ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. 
 

Támogatások: A Baptista egyházat - az imaház épülete 
külső homlokzatának felújítására -  négyszázezer forinttal, 
a Nagycsaládosok Egyesületét százezer forinttal támogatta 
önkormányzatunk.  
- Nyírbátori Rendőrkapitányság rendvédelmi dolgozóit - a 
Bogáti Forgatag Falunapi rendezvényen elkövetett 
bűncselekmény felderítése során végzett gyors és 
eredményes munkájuk elismeréséül  tárgyjutalomban 
részesítettünk. 
 

Intézményvezetői megbízás: A Mesekert Óvoda 
megbízott vezetője Ostorháziné Vadon Izabella indok 
nélkül lemondott a vezetői megbízatásáról. A képviselő-
testület az új pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, 
de legkésőbb 2015. augusztus 15. napjáig megbízta Bécsi 
Lászlóné (sz.: Mitrócsák Eleonóra) óvodapedagógust az 
intézmény vezetői feladatok ellátásával 

Kerékpár út: Nyírbogát és Nyírbátor között hivatásforgalmú 
külterületi kerékpárút építésére  a MULTIMAX 99 Építőipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t lett a nyertes nyílt 
közbeszerzési eljárás során. A munkálatok tavasszal indulnak. 
 

Szociális tűzifa: Önkormányzatunk szociális tűzifával 
támogatja az arra jogosult lakosokat. Előnyben kell 
részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak 
járadékára, adósságcsökkentési támogatásra, 
lakásfenntartási támogatásra jogosult,  65 éven felüli 
nyugdíjas, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevel. A tűzifa támogatás 
ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a 
háztartások számától. Nem jogosult szociális célú tűzifa 
támogatásra az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, 
erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel 
fakitermelést végzett, vagy amely ingatlan tűzifával 
egyáltalán nem fűthető. A házhozszállításról az 
önkormányzat gondoskodik.  
 

Változások a térítési díjban: Önkormányzatunk már évek 
óta nem emelte az ebéd térítési díjat. Az élelmiszer 
nyersanyagok piaci árának emelkedése miatt az 
Önkormányzat képviselő-testülete szükségesnek tartotta 2015. 
január 1-jétől a térítési díjak emelését, melyet az alábbiak 
szerint állapított meg: Az óvodai 100 %-os étkeztetést 419 
forintban, az 50 %-ost 210 forintban, a 100 %-os iskolai 
étkeztetést 478 forintban, az 50 %-ost 239 forintban, az 
alkalmazotti ebédet 664 forintban, a vendég ebédet 698 
forintban állapította meg. A szociális intézmény térítési díja 
(bentlakásos) 65.000.- Ft/hó/fő. A szociális étkeztetés térítési 
díja egységesen jövedelemtől függetlenül 381 Ft/nap/fő + 50 
Ft/nap a szállítási díj. A házi segítségnyújtás ingyenes. Azért 
döntött a testület az egységes térítési díjról a szociális 
étkezésnél, mert az előállítás nyersanyag költsége is 
mindenkinél egyforma, s a normatívát is az állam ugyanabban 
az összegben biztosítja.  
 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése: Sikeres pályázat 
útján önkormányzatunk  a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó 
térfigyelő kamerarendszerek bővítéséhez közel 6 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 

Önkormányzatunk az Árpád út 33. szám alatti ingatlant 
bérbe adta 2014. szeptember 5-től a VIVA Bt. cipőüzem 
részére. A Betéti társaság közel harminc dolgozó 
megélhetéséről gondoskodik.  
 

Felhívás! Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
önkormányzatunk ebben az évben utoljára ad egységesen 
minden háztartás számára karácsonyi szeretetcsomagot. 
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, hogy akik nincsenek 
bejelentkezve a magánszemélyek kommunális adója alá, 
azok minél hamarabb tegyen eleget e kötelezettségüknek, 
ellenkező esetben az adóellenőrzést követően hivatalból 
mulasztási bírság és elmaradt késedelmi pótlékot vet ki az 
önkormányzati adóhatóság. Akinek együttesen az 
adótarozása meghaladja az 50.000.- Ft-ot, az a következő 
évtől nem részesül a csomagban, s az adósok listáját 
hivatalból nyilvánosságra hozzuk az adóvégrehajtás 
mellett.  
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EGÉSZSÉGNAP-LEADER PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL- A NYUGDÍJAS EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 

 

A Nyírbogáti Nyugdíjas egyesület 2014. október 4-én 
egészségnapot szervezett „egészségszolgáltatás fejlesztése” 
címmel az MVH Leader fejezetének keretén belül. A nap a 
„Séta az egészségünkért” utcai felvonulással kezdődött, 
mazsorett táncosok és fúvószenekar kíséretében. Az 
egészségnapot dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a 
nyugdíjas egyesület elnöke nyitotta meg, köszöntötte a 
nyugdíjasok világnapja alkalmából a résztvevőket.  
Köszönetét fejezte ki, hogy lehetőség nyílt egy egész 
napos rendezvény keretében, olyan előadások 
megtartására, mely a testi-lelki egészségünket szolgálja. 
Kiemelte, hogy mennyire fontosak tartják- az egészségünk 
és testi-lelki fejlődésünk érdekében- az ilyen és ehhez 
hasonló tájékoztató egészségre nevelő napok megtartását. 
Megtisztelte a rendezvényt Dr. Seszták Miklós Nemzeti 
Fejlesztési Miniszter úr, Pelczné Dr. Gáll Ildikó 
Európa Parlament alelnök asszony, Dr. Danku Csaba a 

miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára, Dr. 
Simon Miklós polgármester, országgyűlési képviselő úr 
is, akik a településünk lakóival, és a gyermekekkel együtt 
sétáltak végig Nyírbogát utcáin. Dr. Rizsák Ildikó az 
egyesület elnöke felhívta a megjelentek figyelmét a helyes 
táplálkozás és a testmozgás fontosságéra. Háziorvosként is 
szívügyének tartja a település lakóinak jó egészségi 
állapotát. A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák Leader 
fejezetének, köszönhetően a nyugdíjas egyesület pályázata 
pozitív elbírálásban részesült, a többi részben civil 
szervezetek, önkormányzatok támogatása és vállalkozások 
fejlesztése mellett. Az egészségnapot a helyi óvodás és 
iskolás gyerekek népi tánccsoportja, valamint a 
Nyugdíjas Egyesület Énekkara színesítette. A 

programon az érdeklődőnek lehetőségük nyílt 
egészségügyi szűréseken való részvételen. Egész nap 
hosszú sor állt a szűrősátrak előtt, hiszen tüdőkapacitás és 
érállapot mérést, melanóma szűrést, testösszetétel 
mérését, vérnyomást, koleszterin és vércukorszint 

mérését végezték a szakemberek a szűrősátrakban. A 
gyermekek megtapasztalhatták, milyen kreatív formákat 
lehet készíteni gyümölcsökből, termésekből; általuk 
készített finom salátákat ehettek, és felmérhették KRESZ 
tudásukat egy totó segítségével. Mindezek mellett mászó 
fal, Gold sprint és biciklis ügyességi feladatok, trial 
bemutató színesítette a programokat. A Vöröskereszt 

képviselői elsősegély bemutatót tartottak, és speciális 
bábuk segítségével megtanították a fiataloknak, hogyan 
kell helyesen újraéleszteni és ellátni a sérülteket. Nem 
maradhatott el a főzőverseny sem, ahol a megérdemelt 
díjak átadása melett megízlelhettük az elkészített 
finomságokat is. Aki az egész napos programokon részt 
vett, indulhatott az esti tombola sorsoláson, melynek fődíja 
egy kerékpár volt. Nagy érdeklődés fogadta a vendégeket 
– Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus, Hevesi Krisztina 
pszichológus és Zacher Gábor toxikológus – előadásait 
is. Miló Viktória és Katus Attila zenés aerobikkal 
mozgatta meg az érdeklődőket, de az idősebbek sem 
maradhat ki, hiszen a Jóga bemutatóhoz ők is szívesen 
csatlakoztak. Fellépők voltak még az Érpataki 
asszonykórus mellett a Nyírbogáti és a környező 
települések nyugdíjas egyesületei is.  
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó reményét fejezte ki, hogy ez 
az egészségnap hozzájárul a testi lelki egészségünk 

megőrzéséhez. 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 a  Sygnal Motorock zenekar koncertje zárta.   
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LERAKTUK A VÁROSSÁ VÁLÁS ALAPJAIT 

Tizenhárom év polgármesteri munka után önkormányzatunk, az intézményeink vezetői, a hivatali munkatársak megköszönték 
Dr. Simon Miklós polgármester, országgyűlési képviselő úrnak Nyírbogátért tett önzetlen munkáját. Polgármester urat egy 
maximalista, tenni akaró, következetes embernek ismerhettük meg,  aki ezen tulajdonságok mentén vezette településünket. Ezt 
nem csak mi dolgozók, hanem a település lakossága is láthatta és megtapasztalhatta. Az Ő vezetése alatt eltelt időszak során 
van mire büszkének lenni! Meg kellett mindenért dolgozni, küzdeni.  
Közös erőfeszítésünk révén sikerült Nyírbogátot egy az ezredforduló táján teret vesztő településből egy lehetőségeket 
adó, élhető, a térség egyik meghatározó nagyközségévé tenni. Többszörösére nőtt az önkormányzat vagyona, amit a lentebb 
felsorolt beruházások, fejlesztések is igazolnak. Engedjék meg a kedves olvasók, hogy visszatekintve, felsorolásképpen számot 
vessünk erről az időszakról természetesen a  teljesség igénye nélkül.  

Megteremtettük a várossá válás alapfeltételeit.
Nyírbogát a térség egyik meghatározó települése (mikro) 
térségi központja lett: 
- Nyírbogát ad helyet a 26 térségi település Leader Közösség 
Központjának. 
- Létrehoztuk Kisléta és Nyírderzs önkormányzatával a Közös 
Hivatalt, (melynek Nyírbogát a központja),  
- Nyírbogát polgármestere vezeti immáron második ciklusban a 
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi társulást 
- A Kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait is a 
nyírbogáti közös hivatal látja el. 
Beruházások - fejlesztések 
- Szennyvízberuházás: Nyírbogát – Kisléta települések 
szennyvízelvezetése és tisztítása” megvalósításához 1,8 milliárd 
EU-s támogatást nyertünk. A szennyvíz beruházási munkálatok 
szépen haladnak, a szennyvíztelep kiépítése is folyamatban van. 
- Ivóvízminőségi-javító program: Önkormányzatunk a Nyírségi 
Ivóvízminőségi-javító Önkormányzati Társulás 17 település 
tagjaként 1,5 milliárd EU –s pályázati támogatást nyert ívó víz 
minőségi program megvalósítására, amelyből településünk 140 
millió forintos fejlesztéssel részesedik. 
- Felújítottuk  a vízművet, amivel az ellátás biztosítása és a víz 
minősége jelentősen javult. 
- Elindult a Nyírbogát-Nyírbátor kerékpárút építése ezáltal 
biztonságosabbá válik a kerékpárosok közlekedése Nyírbátorba  
- Látványosan megszépült a Béke tér, így településünk üde 
színfoltja lett  
Felújítottuk a középületeinket:  
- Az egészségházból egy többfunkciós Községházát 
alakítottunk ki, melyben helyet kap a művelődési ház is.  
- Megtörtént a Napközi Otthonos Óvoda korszerűsítése és teljes 
körű felújítása 
- Tájházat alakítottunk ki a régi Géberné féle házból, ahova a 
településünk történelméről szóló helytörténeti gyűjteményt 
fogjuk elhelyezni. 
- Teljesen felújítottuk az önkormányzat konyháját, a kor 
színvonalának megfelelően, s ezáltal az ellátás minősége és 
biztonsága is javul.  
- A fiataloknak kedvezve - a régi református iskolából - Ifjúsági 
Házat alakítottunk ki, amely a térségben egyedülálló 

- Megtörtént az  Idősek otthona épületének (ESZI) részleges 
felújítása korszerűsítése, amivel a bentlakók kényelmét 
szolgáltuk.  
- Digitális táblák és új számítástechnikai eszközök segítik az 
oktató- nevelőmunkát az iskolában.  
- Jövőre új korszerű tornaterem épül  az iskolában a 
mindennapos testnevelés zavartalan működéséhez, és az oktatási 
órákon túli testmozgás lehetőségének biztosításához.  
- Villanyfényes műfüves pályát építettünk az iskola 
szomszédságában gyermekek és a sportolni vágyók örömére. 
- A Szabadtéri színpad egy új színfoltja településünknek, ami 
jelzi a kultúra iránti igényünket is.  
- Kemencét és filagóriát építettünk, amely jó szolgálatot tesz 
rendezvényeinken. 
- Térfigyelő kamerarendszert építettünk ki a közbiztonság 
növelése érdekében.  
- Minden intézményünknél a gáztüzelést fatüzelésre váltottuk 
ki, ezáltal jelentős költséget takarítunk meg. 
- Jelentős figyelmet fordítottunk a világítás korszerűsítésére 
intézményeknél, közvilágítás terén is.  
- Felújítottuk az Árpád úti  fogorvosi rendelőt és a szolgálati 
lakást 
- Az Árpád út 33. szám alatti ingatlanon  2 üzlethelyiséget 
alakítottunk ki. 
 Kazánházakat, tárolókat, - fűthető fóliaházat, apríték tárolókat 
építettünk.  
- A Bogáthy család emlékére síremléket állítottunk, emléküknek 
tisztelegve – Nyírbogát a 700 éves település címmel – 
emlékkiadvány is készült 
- Létrehoztuk a tanyagondnok és mezőőri szolgálatot. 
Önkormányzatunk  gépparkja jelentősen gyarapodott. 
- Gépkocsikat (Suzuki SWIFT, Volskwagen Transporter, Opel 
Astra), és egy  új Mercedes típusú buszt vásároltunk 
Az önkormányzat részére korábban elképzelhetetlen 
eszközöket sikerült beszerezni:  árokásó gépet (Caterpillárt),  
2db MTZ traktort, pótkocsit, tárcsát, sok-sok kis értékű 
munkaeszközt, grédert, (földgyalut), mulcsozó gépet, 
kombinátort, betonelem gyártó rázóasztalt  
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TOVÁBBI EREDMÉNYEINK – ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

 
Közterületi, utak, járdák, árkok, parkok újultak meg: 
- Felújítottuk a Rákóczi - Jókai – Hajnal -  Teleki – Ady út 
burkolatát pályázati támogatással 
- Tizenhárom  közterületi parkot alakítottunk ki 
- Parkoló épült a fogorvosi rendelő és a háziorvosi rendelő 
környékén és a Vízmű előtt. 
- A biztonságos közlekedés érdekében gyalogos átkelő 
kialakítására is sor került 
- Összekötő járdát építettünk az Árpád és Kölcsey utca 
között, és a „Bikakertben” 
- Az Ady, Bethlen, Deák, Hajnal, Teleki, a Táncsics, Piricsei, 
Virág, Sport  és Bocskai úton járdákat építettünk. 
 - A belvíz elvezetésű árkokat felújítottuk településünkön  és  
az István tanyán, ezáltal megszüntettük a korábbi években a 
belvizes területeken okozott gondokat.  
- Díszkivilágítást kaptak az intézményeink (Hivatal, Iskola, 
Óvoda, ESZI) 
 

Kisebb volumenű fejlesztések:  
- Fejlesztettük az önkormányzat informatikai rendszerét. 
- Iskolánkban megújult a számítógépterem, a könyvtár és a 
teleház is új számítógépeket kapott 
- Hangosító berendezés került a Községháza Nagytermébe, a 
házasságkötő terembe, erősítő a ravatalozóba.  
- A földutakat rendszeresen karban tartjuk 
- Az óvodában közlekedési parkot építettünk, a fűtést 
korszerűsítettük 
- Felújítottuk a temető kerítését és a ravatalozót.  
 

- A közösségépítés tekintetében is jelentős előrelépés történt.  
Önkormányzatunk támogatásával egyesületek,  civil 
szervezetek alakultak. Támogattuk az egyházakat, 
alapítványokat. A lakosság teljes körű, korrekt tájékoztatása 
érdekében friss információkkal működtetjük településünk 
honlapját a www.nyirbogat.hu  elérhetőségen és a Nyírbogáti 
Tükör önkormányzati újságot.  
 

- A start közmunkaprogramban több mint  200 főt 
foglalkoztatunk értékteremtő közfoglalkoztatás keretében, 
ezáltal  segítjük a családok megélhetését, másrészt 
megtermeljük a konyha zöldségigényét, sőt ebből jelentős 
bevételre is szert tesz az Önkormányzat 
- Nagyközségünk településszerkezeti terve módosításra 
került.  
 

Rendeztük  a súlyos örökségeket is: 
- 2004 augusztusában több mint 12 millió forintot át kellett 
utalni a Megyei Bíróság ítélete alapján a Rákóczi TSZ 
felszámolójának, elmaradt haszon megtérítése gyanánt  
- 2012-ben 12 millió forintért megváltottuk a Községházánk - 
Nyírgelsei tulajdonrészét.  
 

Adósságrendezés:  A Nemzeti Kormánynak köszönhetően 
önkormányzatunktól 5,5 millió forint  adósságot vállalt át  a 
Kormány, ezáltal a településünkön élő embereket is 
megsegítette. Ilyen még a rendszerváltás óta nem volt. 
 

Rendezvények – ünnepek – falunap: Nemzeti ünnepeinket  
méltóképp megünnepeljük, számos (települési-térségi-
regionális-leaderes) rendezvénynek részesei lehettünk, 
melyeket rangos elöljáró vendégek tiszteltek meg.  A Bogáti 
Forgatag mára már nemcsak településünk, hanem  térségünk 
elismert fesztiváljává nőtte ki magát.  
Becsüljük meg az eddig elért eredményeket!   

Megköszönjük önkormányzatunk minden dolgozója 
nevében képviselő úrnak amit polgármesterként tett 
településünkért, kívánjuk, hogy képviselői munkáján is 
legyen Isten áldása! A továbbfolytatáshoz a „váltóbot” jó 
kezekbe került. Településünk választópolgárai úgy 
döntöttek, hogy közös munkával, kormányzati 
támogatások  kihasználásával, országgyűlési képviselőnk 
segítségével folytatni tudjuk az elkezdett munkát.     
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Önkormányzati választás eredménye: Új polgármestere 
és képviselő-testülete van településünknek.  A 
polgármesteri tisztség megszerzéséért három fő indult az 
önkormányzati választáson. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a 
FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek, Kovács Miklós valamint 
Papp Lajos független képviselő-jelöltek. Képviselő-jelöltnek 
24 fő gyűjtött össze megfelelő számú ajánlást. A részvételi 
arány 81,33%-os volt. A választás eredményeképpen Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó 1191 szavazattal az 
érvényesen szavazók 57.98%-ának támogatásával 5 évre 
polgármesteri címet nyert.  Kovács Miklóst 27 szavazattal 
a szavazópolgárok 1.31%-a, Papp Lajost 836 szavazattal a 
szavazópolgárok 40.7%-a támogatta. 2014. október 12. 
napján egy kifogás érkezett a HVB –hez a választás 
alapelveinek megsértése miatt, amely kifogást a HVB 
elutasított. Ezen elutasító határozatot a kifogást benyújtó 
megfellebbezte, azonban a Területi Választási Bizottság a 
fellebbezést elutasította, a HVB határozatát helyben hagyta. 
2014. október 19 napján ezen határozat ellen a Debreceni 
Ítélőtáblához nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. Az 
Ítélőtábla 2014. október 21. napján a felülvizsgálati kérelmet 
elbírálta, és azt elutasította. 2014. október 14. napján újabb 
kifogás érkezett a HVB-hoz, amelynek tartalma alapján 
azonban a HVB azt állapította meg, hogy fellebbezésnek 
minősül, így szintén felterjesztette a Területi Választási 
Bizottsághoz elbírálásra. A TVB megállapította, hogy a 
kifogás fellebbezésnek minősül, azt elutasította. A hat 
legtöbb szavazatot kapott képviselő-testületi tagok a kapott 
szavazatok sorrendje szerint:  

Papp Lajos független 1018 szavazat, 
Csonka Imre FIDESZ-KDNP 896 szavazat, 
Rizsák Róbert FIDESZ-KDNP 889 szavazat,    

Ostorháziné Vadon Izabella független 795 szavazat, 
Gulyás Jánosné FIDESZ-KDNP  786 szavazat, 
Madácsi János FIDESZ-KDNP 768 szavazat. 

Az önkormányzati munka területén az elkövetkezendő 
időben a bizottságok kapnak nagyobb hangsúlyt a 
hatékonyabb, mélyrehatóbb, intenzívebb  feladatok 
ellátására, melyre a képviselő-testülete három bizottságot 
hozott létre. Az Egészségügyi - Szociális és Köznevelési 
Bizottságot, elnöke Gulyás Jánosné, Pénzügyi Bizottságot, 
melynek elnök Rizsák Róbert és Ügyrendi Bizottságot, 
elnöke Madácsi János képviselők lettek. 
Gratulálunk megválasztásukhoz, eredményes munkát 
kívánunk! 

2014. ÉV SZÁMOKBAN: Az év eltelt időszakában 19 
gyermek született, 11 kislány és 8 kisfiú. Sajnos 44 
személy elhunyt, 23 nő és 21 férfi.  Ebben az évben 10 pár 
kötött házasságot. A képviselő-testület 36 testületi ülést 
tartott.  8 rendes 20 rendkívülit és 7 zárt ülést, 1 
közmeghallgatást és 1 lakossági fórumot.   



 
ANYAKÖNYV – EGYESÜLETI HÍREK 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt 2014. 
december 9. augusztusától 6 pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

2014.augusztus 16.  MocsárAttila -  Vanczák Bernadett 
2014.augusztus 16.  Bodnár Sándor - Mikó Katalin 
2014. augusztus 30.  Körmendi György - Stefán Brigitta 
2014.szeptember 19.  Juhász Krisztián - Szántó Szilvia 
2014. november 7.  Nagy Tamás – Csoma Judit 
2014. december 17. Hajdu Edina – Nógrádi László 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
az utolsó híradásunk óta kilenc  
gyermek született községünkben. 
 

2014. május 01.              Stettner Norbert Ferdinánd 
2014. május 13.   Dibáczi Maja Zoé 
2014. június 15.  Kinczel Zsombor Gábor 
Az előző gólyahírekből kimaradtak,, melyért elnézésüket kérjük! 
2014. augusztus 25.  Miklósi Noel János 
2014. augusztus. 25.  Németh Kamilla Hanna 
2014. szeptember.09.  Dibáczi Kincső Csaga 
2014. október.02.  Szabó Roland 
2014. október 11.  Gami Vanda 
2014. október 08.  Rézműves Evelin 
2014. november 12.  Juhász Lilla 
2014. november 14.  Pancsucsák Hanna 
2014. december 12.  Bíró Benedek 
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk óta  
sajnos 20-an eltávoztak. 11  nő és 9 férfi. 
 

Jebudenszki József    ÉLT 75 ÉVET 
Csordás László     ÉLT 76 ÉVET 
Szpodnyi Sándorné (Csatlós Anna) ÉLT 85 ÉVET 
Vadon Miklósné (Péter Mária)   ÉLT 80 ÉVET 
Goda István     ÉLT 52 ÉVET 
Pusztai Sándorné Vas Mária)   ÉLT 80 ÉVET 
Gami András     ÉLT 22 ÉVET 
Kelemen Sándorné (Madácsi Margit) ÉLT 75 ÉVET 
Szegedi Józsefné Csepák Julianna) ÉLT 77 ÉVET 
Uri Jánosné (Sorosóczki Mária )  ÉLT 82 ÉVET 
Bécsi Gáborné  (Juhász Erzsébet) ÉLT 82 ÉVET 
Takács Józsefné (Mocsár Borbála) ÉLT 86 ÉVET 
Sebők Sándor     ÉLT 61 ÉVET 
Margit  Antalné(Varga Ilona)  ÉLT 79 ÉVET 
Balázs Béla    ÉLT  74 ÉVET  
Kapási Sándorné (Kástyák Mária) ÉLT  85 ÉVET 
Papp János    ÉLT  63 ÉVET 
Miklósi Sándor    ÉLT  84 ÉVET 
Bécsi Ildikó    ÉLT 41 ÉVET 
Kósa Sándor     ÉLT 68 ÉVET  

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

BOGÁT 2000 TC HÍREI: 2014. november 16-án véget ért a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei labdarúgó bajnokság 2014-
2015-ös idény első köre. A csapat 18 pontot gyűjtött, a  
bajnokságban a 8. helyen zárta a fél szezont. Működésüket 
továbbra is az önkormányzat támogatja. A felnőtt csapat 
mellet folyik a legkiesebbek képzése, hiszen a Bogát 2000 
TC U-7, U-9, és az U-11 csapatai a Bozsik Mol utánpótlás 
programban érdekeltek.  A csapatokat Sütő Ottó készíti fel a 
versenyekre. A játékosok a szezon kezdetén egy pár 
futball cipőt kaptak, majd a Másképp Nyírbogátért 
Alapítvány egy új mezgarnitúrát ajánlott fel a 
sportolóinknak. Köszönet érte! Köszönet továbbá 
Madarász Sándor és Madácsi János vállalkozóknak a 
támogatásukért.   Bővebben a www. nyirbogat.hu oldalon. 

Bíró Józsefnét, mint szép korú állampolgárt köszöntötte Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony és Bereznyákné 
Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony.  További jó egészséget 
kívánunk Juliska néninek – családja körében.  

Eltávozott közülünk Kósa Sándor polgárőr,
súlyos betegségben , 68 éves korában.  
A halálos kórra életének utolsó hónapára  
derült fény. Családi szeretetben élt három  
családos fiú gyermeke és felesége körében.   
Mindig, mindenki számíthatott a segítségére.  
Szorgos, dolgos kezének gyümölcsét tükrözte  
családi fészkének környezete is. Gyermekeit  
mindig mindenben segítette. Rendezvényeinken, mint polgárőrrel 
számtalanszor találkozhatunk. Az idei 10. Bogáti Forgatag 
traktoros vetélkedőjén is részt vett. Önkormányzatunk köszöni, 
hogy szabadidejéből a köz érdekében tevékenyen kivette részét, 
mint polgárőr, számos éjszakai szolgálatot vállalt.  
Nyugodjon békében!  Emlékét kegyelettel megőrizzük.!

2014. október 13-án Debrecenben a Nagyerdei Köztemetőben 
vehettünk végső búcsút Somogyi Árpádné, születet Huszti 
Matild tanárnőtől. Utolsó útjára elkísérték Nyírbogátról egykori 
kollegái, a Vántus István Általános iskola tantestületének 
tagjai, egykori diákjai és szomszédjai. 2007-ben a Képviselő–
Testület Nyírbogát Nagyközségért Emlékérmet adományozott 
Matild néninek, Nyírbogát  Nagyközség érdekében  több  
évtizeden  keresztül végzett  kiemelkedő közéleti  
munkásságáért. Szárnyai alól sok tehetséges diák kirepült. 
Személyes, példamutató magatartásával egész életében tanított 
és nevelt. Kifogyhatatlan, s feltétel nélküli volt szeretete diákjai 
iránt. Hosszú évtizedes munkája során olyan életen át ható 
példát adott számunkra, amelyet mi egykori diákjai soha el nem 
felejtünk . Matild néni 83 éves volt. Emlékét örökre megőrizzük!

                Gulyás Jánosné, Bagaméry Márta



 
HÍRCSOKOR 

Gőzerővel folynak a szennyberuházással kapcsolatos 
munkálatok településünkön: „A Nyírbogát-Kisléta 
települések szennyvízelvezetése és tisztítása” című pályázat 
keretében Nyírbogáton is erőteljes ütemben haladnak a 
kivitelezési munkálatok, melyek a tervezett ütemezés szerint 
zajlanak. 
A SADE Magyarország Mélyépítő Kft projektmenedzsere, 
Földesi József beszámolója szerint településünkön a 
szennyvízcsatorna építési és kivitelezési munkálatai a terveknek 
megfelelően haladnak. „Jelenleg a közutas szakaszokra 
koncentrálunk, ahol a munkába fogott szakaszokat szeretnénk 
karácsonyig befejezni.” A munkálatok több utcát - Árpád, 
Vasvári, Táncsics utcát, illetve az önkormányzati utakon a 
Teleki, Hajnal, Petőfi, Kölcsey, Bercsényi és Deák Ferenc utcát 
– is érintenek egyszerre. A munka megkezdése előtt, 
szórólapokról értesülhet a lakosság, hogy mikor kezdik a 
munkálatokat utcájukban. Bekötéskor a tulajdonosok lehetőleg 
legyenek otthon, hogy egyeztessék a beállás helyét, illetve a 
jegyzőkönyvet is alá kell írni. Az önkormányzati utakon a tél 
folyamán sem áll meg a munka,  a kivitelező cég a folyamatos 
helyreállítás mellett, a közlekedési feltételek lehető legjobb 
biztosításával végzi tevékenységét. Mindemellett sajnos el kell 
mondanunk, hogy a településen a nagyon régi vízvezeték 
rendszer azbeszt csövei elavultak, tönkrementek, így az 
előforduló csőtörések nagy része ebből adódik, melyeket a 
kivitelező a TRV-vel közösen igyekszik minél hamarabb 
helyreállítani. A Batthyány utcán, a többi közmű közelsége 
miatt, sajnos nem tudtuk elkerülni az útfelbontást. Az út keskeny, 
az alatta lévő kavicságy pedig nagyon vékony. Mindez a 
kivitelezőknek nehézséget, a lakosságnak pedig kellemetlenséget 
jelentett. Az ezzel kapcsolatos problémákat is meg fogjuk oldani. 
A kivitelezés miatti kellemetlenségekért megértést és türelmet 
kér a Társulás. A szennyvízberuházás teljes elkészültét követően 
kerül sor az utak végleges helyreállítására. A tisztítótelep az FK 
RASZTER kivitelezésében a végéhez közeledik. A lakosokat a 
Társulás külön fogja értesíteni a rákötések lehetséges 
időpontjáról. Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a rákötés 
csak önkormányzati engedéllyel lehetséges, a csatornára történő 
rákötési szándékot előtte be kell jelenteni. Az építkezés mellett 
ne feledkezzünk meg az LTP-ről sem. Továbbra is kérjük a 
lakosságot, hogy az LTP szerződésben foglaltaknak megfelelően 
rendszeresen fizessék a törlesztő részletet, mivel csak a 
folyamatos befizetők fogják megkapni a 30%-os állami 
támogatást! 
 

VÁNTUS HÉT AZ ISKOLÁBAN Hagyományainknak 
megfelelően ebben a tanévben is megrendeztük a VÁNTUS – 
HETET iskolánkban. Nevelőtestületünk öt napon keresztül 
igyekezett tartalmas programokkal színesíteni, gazdagítani 
tanulóink iskolai életét.  

1. nap: Kreatív nap: Az iskola valamennyi tanulója lelkesen 
ragasztott, színezett, vágott, hogy ünnepélyessé varázsolja 
osztálytermét. Közösen feldíszítették az aulában álló fenyőfát, 
szebbnél szebb rajzok kerültek a falakra, mindezekkel igazi 
karácsonyi hangulatot teremtettünk iskolánkban. 
2. nap: Röplabda Mikulás Kupa: Kedd délután került 
megrendezésre a hagyományos Röplabda Mikulás Kupa. Az 
általános iskola tornatermében zajló sportversenyen 4 csapat 
mérhette össze tudását, és dönthette el körmérkőzések 
formájában, hogy idén ki a legméltóbb a vándorserlegre. A 
győzelmet ebben az évben a Nyírbátori Magyar- Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola csapata szerezte meg. A csapatok 
kissé fáradtan, de elégedetten távoztak iskolánkból, megígérve 
azt, hogy a jövőben is szívesen látogatnak el hozzánk hasonló 
megmérettetésekre. 
3. nap: Játékdélután: Iskolánkban már hagyomány, hogy a 
VÁNTUS - HÉT egyik napján az alsó tagozatos gyerekek veszik 
birtokukba az iskola tornatermét. Így történt ez az idén is. 
December 10-én, szerda délután 50 kisgyereknek szerveztek az 
osztályfőnökök ügyességi versenyeket, érdekes játékokat. Az öt 
csapat minden tagja nagy izgalommal és lelkesedéssel végezte a 
feladatokat, a végén örömmel vették át jutalmukat. 
4. nap: Körzeti Helyesírási Verseny: Harmadik alkalommal 
kerül sor a verseny megszervezésére iskolánkban, melyre idén tíz 
iskola 109 tanulója nevezett be. A verseny megkezdése előtt a 
résztvevőket iskolánk tanulói ünnepi műsorral köszöntötték. Dr. 
Simon Miklós országgyűlési képviselő úr és településünk 
polgármestere, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó is megtisztelte a 
rendezvényt. Mindketten köszönetüket fejezték ki a jelenlévő 
versenyzőknek, amiért ilyen szép számmal jelentkeztek e nemes 
versenyre, továbbá arra kérték a diákokat, hogy szép 
versenyeredménnyel ajándékozzák meg szüleiket. Az 
eredményhirdetésre 2015. január 22-én, A magyar kultúra napján 
kerül sor. 
5. nap: A Vántus-hét zárásaként, pénteken 15 órától „manóvá” 
azaz iskolánk tanulójává avattuk a Vántus István Általános 
Iskola 23 elsősét. Az iskola legifjabbjai büszkén vették át 
oklevelüket, örömmel viselték sapkájukat, jelvényüket és 
hangosan ismételték az eskü szövegét Papp Szabolcs 8. osztályos 
tanuló után. Ezt követően táncukkal ők nyitották meg a Tátikát, 
ahol tanulóink egyéni és csoportos formában mutatták meg tánc- 
és énektudásukat. Amíg az eredményhirdetésre vártunk 
tombolahúzásra került sor, a nyertesek kihirdetése után pedig az 
iskola tornatermében diszkót szerveztünk. A rendezvény méltó 
befejezése volt ennek a tartalmas, eseményekkel teli hétnek. 
Megköszönjük Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának és a 
KLIK Nyírbátori Tankerületének a rendezvényeink 
megszervezéséhez nyújtott anyagi támogatást. A tantestület 
nevében kívánok mindenkinek békés ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt!                                      Pálné Kósa Katalin igazgató 
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DIGITÁLIS HÍD – FEST NYÍRBOGÁTON   
2014. november 29-én Nyírbogáton a - a Telekom 
szervezésében - Digitális Híd Fest –re került sor. A 
kezdeményezés célja, hogy megismertessék az információs és 
kommunikációs technológia eredményeit és lehetőségeit azokon 
a területeken, ahol a digitális különbség jelen van, és idővel 
szakadékká mélyülhet. Új programelemként  a helyi 

tehetségek között  tehetségkutató versenyre is sor került a 
Községháza Nagytermében. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármester asszony köszöntötte a jelenlévő gyerekeket, 
szülőket, pedagógusokat, s minden megjelent érdeklődőt.  
Minden szereplő óvodás és iskolás gyerek nagyon ügyes volt, az 
izgatott szülők szemei rátapadtak a kis tehetségükre, s 
büszkeség töltött el mindenkit látván az ügyesebbnél ügyesebb 
„előadókat.” Minden résztvevő az önkormányzatunktól egy 
csekély ajándékot, a  Telekomtól pedig a legjobban szereplők 
külön ajándékot kaptak. Rendezvényünk végén polgármester 
asszony elmondta: „Olyan délutánnak lehettünk tanúi, amit 
csak megköszönni tudunk. Megköszönni a gyerekeknek, akik 
megörvendeztettek bennünket és megcsillogtatták a tudásukat. 
Köszönet a felkészítő tanároknak, köszönet a szülőknek,  akik 
ápolják, gondozzák, növesztik e kis tehetsége. Köszönet a 

Telecomnak, hogy eszünkbe juttatta, hogy vannak közöttünk 
tehetségek és ezeket ápolni kell. Észre kell vennünk, hogy a 
tehetségek közöttünk élnek és nemcsak a televízióban léteznek.  
A rendezvény képes összeállítását megtekinthetik a 
www.nyirbogat.hu weboldalon. 
 

GYÉMÁNT DIPLOMÁT VEHETETT ÁT A KÖZELMÚLTBAN 
FÁBIÁN KÁROLYNÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MIKULÁSJÁRÁS – DÍSZKIVILÁGÍTÁS  TELEPÜLÉSÜNKÖN  
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Gabi néni az idén 2014. szeptemberében vehette át a 
Nyíregyházi Főiskolán a gyémánt diplomát, aki  férjével  
Fábián Károllyal a Hajdú-Bihar megyei  Gáborján községből 
1957-ben került településünkre.  Itt tanítottak, dolgoztak, 
legjobb pedagógiai tudásukkal 30 évig nyugdíjazásáig. 
Önkormányzatunk Nyírbogát Nagyközség Érdekében több 
évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti 
munkásságáért 2011-ben kitűntette. Gabi néni 1954-ben 
szerezte meg a diplomáját, 60 év után, 2014. szeptemberében 
megkapta a gyémánt diplomát.  Az ünnepi alkalomra elkísérte 
fia Fábián Károly, nyugalmazott iskola igazgató.  
Önkormányzatunk szívből gratulál a gyémánt diplomához 
és további jó egészséget kíván Gabi néninek! 


