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Adventi gyertyagyújtás: Az idén önkormányzatunk a betlehemi jászol előtt 
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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepet és 
sikerekben, egészségben gazdag  

Boldog Új Évet kíván  
az alábbi sorokkal  

 

"A házakban mindenhol kalács illatozzon, 
Fenyőfák alatt gyertyaláng ragyogjon. 

Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet, 
Hozzon a Karácsony  békét és örömet!” 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevében: 

 

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó 
polgármester és 

Bereznyákné dr. Bényei Bernadett 
jegyző 

Jó ütemben halad a külterületi kerékpárút  építése 
Nyírbogát-Nyírgelse között 

Gyermekvédelmi Központ átadása: Átadták a közel 350 millió forint 
állami és európai uniós támogatásból megépült Gyermekvédelmi Központot. 
A szalagot átvágta Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,  Benedek 
István főigazgató helyettes, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester 
asszony, Német Péter Gábor Megyei Intézményfenntartó Központ igazgatója 
és Nagy Csaba intézményvezető. 

Projektzáró rendezvény: Záró konferenciával ért véget. a Nyírbogát - 
Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása.   

 
Mikulásjárás településünkön 

Megszépült, megújult az általános iskolánk 

 





 



 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Vártunk, 
várakoztunk és elérkeztünk karácsony éjjelére.  Ezen a 
gyönyörű szép éjszakán -  advent visszafogottsága után -  újra 
felcsendül ajkunkon a szívünkből szóló ének, a glória: 
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jó 
akaratú embereknek!”  De miért is dicsérjük ezen a szent 
éjszakán az Istent, és miért van békességünk nekünk 
embereknek? Mert a „nép amely sötétségben járt, ma nagy 
világosságot lát”, Mert „ma született az Üdvözítő Dávid 
városában”, Mert „az Ige testté lett”, Mert „földre szállt az 
ég” Mert a Megváltó a Jézus Krisztus emberré lett, - hogy 
elhozza nekünk az Isten, az Atya szeretetét.     Karácsony 
szent ünnepén azt a szeretetet ünnepeljük, amely eljött 
közénk, emberi alakot öltött, testté lett, így „mindenben 
hasonló lett hozzánk, egyetlen egyet kivéve a bűnt”, de éppen 
azért jött el, mint Megváltó, hogy a bűntől és a Sátán 
uralmától megszabadítson minket. S ezért mondunk ma 
különösképpen is dicséretet Istennek, és ezért van 
békességünk már több, mint 2000 év óta nekünk embereknek.    
A mai ünnepen megállva, lelkünkben elcsendesedve 

elgondolkodhatunk: -  Átérezzük-e igazán ennek a szeretetnek 
a súlyát, nagyságát?  Átérezzük-e jelentőségét 
megváltottságunknak? Átérezzük-e Jézus szeretetének erejét?  
Átérezzük-e a gonoszt, a bűnt legyőző szeretet erejét? 
Megértjük-e, megéljük-e, hogy a szeretet erő, - mégpedig 
világot megváltoztató erő - mely soha nem múlik el? De ez az 
erő csak egyetlen szeretetre igaz, a Jézusban közénk érkezett 
szeretetre. Befogadjuk-e szívünkbe ezt a jézusi szeretetet, és 
akarjuk-e, hogy ennek a szeretetnek az ereje általunk 
átformálja a bűnös világot?  A Jézusban közénk lépett 
szeretet, tehát egyetlen szavával, egyetlen érintésével, 
egyetlen pillantásával, egyetlen mosolyával..... képes 
átalakítani a világot, képes legyőzni a bűn és a halál sötétségét 
az emberi szívekben. Olyan gyönyörűen írja róla már Izajás 
próféta is , hogy Ő az, aki „Szája vesszejével megveri az 
erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt.” Vagyis a 
szeretet a legapróbb mozdulatával is meg tudja változtatni a 
világot, akkor, és csak akkor, ha JÉZUST, a SZERETETET 
valóban befogadjuk az életünkbe. Szent Bernát apát írja Isten 
igéjéről, de ezek a sorok még inkább igazak Isten 
megtestesült Igéjére Jézus Krisztusra, és az általa elénk tárt és 
megvalósítandó szeretetre:  „Rejtsd el lelked belsejében, járja 
át érzéseidet, hassa át egészen életedet. Töltekezzél ennek 
javaival, hogy gyümölcseinek is örvendezhessék lelked. Ne 
feledkezzél meg róla, hiszen szükséged van rá, mint a 
mindennapi kenyérre. Nélküle kiszárad a szíved, ez viszont 
betölti, és gyümölcsözővé teszi a lelkedet.” Karácsony 
üzenete: fogadjuk be szívünkbe a Jézusban felkínált 
szeretetet, hogy általa mindnyájunknak  „életünk lehessen, és  

 
bőségben legyen.” A kis Jézus Áldásával Békés, Boldog 
Karácsonyi ünnepet kívánok!  

Szeretettel:  Terdik Mihály  parochus 
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: Isten fia jött,  a minden Isten 
Fia jött, a minden időknél előbb való, a láthatatlan, a 
felfoghatatlan, a test nélküli, a kezdettől való kezdet, a 
világosságból való világosság, az élet és a halhatatlanság 
forrása, az Atya végzése és terve. Ő maga jött a képmásához, 
az emberhez, testet öltött  magára. A bűn kivételével vállalt 
mindent, ami emberi. Szűztől fogantatott, akinek testét és 
lelkét a Szentlélek tisztának megóvta. Önmaga szegénnyé lett, 
hogy másokat gazdaggá tegyen. Kiüresítette önmagát, egy 
időre lemondott dicsőségéről. Juhaiért majd életét adva, maga 
a Pásztor kereste fel az eltévedt bárányt. A tévelygőt 
megtalálta , a vállára is emelte, akárcsak a keresztfát, és 
magához fölemelve visszavitte a mennyei életbe. Keresztelő 
János,a mécses után megjött a fény, a teljes Világosság, a szó 
után az Ige,a vőfély után a Vőlegény. Az Egyházatyák így 
szemlélték a születés misztériumát. Ma ugyanezt tanítjuk.  
Karácsony ünnepére már megnyílnak az Irgalmasság 
rendkívüli Szentévének kapui minden egyházmegyében. Az 
Irgalmasság rendkívüli szentévének mottója:"Irgalmasok, 
mint az Atya!"  A szentév logójában a jó Pásztor vállára veszi 
az elesett embert és összesimuló arcukon egyik szemük 
összekapcsolódik. Így "közös szemükkel" egymást 
szemlélik:Krisztus az ember szemével, az ember pedig 
Krisztus szemével. Krisztus a sötétségből a világosságba 
vezeti az elesett embert. Csak egyedül Ő ismeri  a hazafelé 
vezető utat az atyai házba."Istenről csak az írjon, aki 
közelében él."Az adventi, várakozással teljes utak a jászolhoz 
vezetnek. Közelében lehetünk az Ő sokféle jelenléte módja 
miatt. nekünk is az egyszerű pásztorok nyomában, mert 
bennünk él, az örömhír, az Irgalmasság Misszionáriusaivá 
kell válnunk. Karácsonyi kéréseink is kívánságaink legyenek 
konkrétak és egyetemesek, legkevésbé sem magunk körül 
forgók. Hadd idézzem egy lészpedi  csángó legényke levelét:" 
Drága Angyal! Magam csángó gyermekecske vagyok. Meg 
reménykedni akarom, hogy ebben az esztendőben is kapok 
karácsonyra valami szép dolgot. Semmi baj, ha leánykás 
holmi lesz a csomagban, akkor jó lesz a testvéreimnek. Az se 
baj, ha emberes,vagy asszonyos dolgok lesznek benne, mert 
azokat odaadom édesapámnak, vagy édesanyámnak. Nekik is 
karácsony lesz. Ha babáknak való játékot küldesz, akkor majd 
őrzöm, mert lesz még  egy testvérem. Szülessen, mint a kicsi 
Jézus. Őt is erőst fogom szeretni. Dicsértessék Jézuskának 
szent neve! Szeretettel: Józsika."  
Erőt adó Ünnepeket kívánok: Horváth János  
Az előző számunkból kimaradt az első áldozókról készült kép, 
melyet most pótolunk.  

Nyírbogáti Tükör 2 . oldal                             2054. december 

              Madácsi Roland, Dibáczi Liliána, 
               Szilvás Dzsenifer, Tácej Ákos. 







 



     
EGYHÁZI HÍREK 

REFORMÁTUS EGYHÁZ: Elkészült a Református Templom 
új födémje. Mosolygósan és jó kedvvel gyülekeztünk össze az 
egyik reggelen több mint 30 fővel a református egyház 
közösségéből a templom takarítására és rendbe tételére. 
Befejeződött a templom födém cseréje, ami nagyon nagy 
munka volt.* Hosszas és megfontolt tervezés után épült meg 
az új mennyezet és ezzel együtt az egész templom belső is 
megújulhatott egy egyszeri festés által. Lemostuk a padokat, a 
kövezetet megtisztítottuk, a terítőket feltettük. Isten 
dicsőségére örömmel dolgoztunk. Több mint három hónapig 
tartottuk az istentiszteleteinket Nyírbogát Nagyközség 
Nagytermében, amit ezúton is megköszönünk. Köszönjük az 
önkormányzat vezetőségének segítő támogatását. 
Advent 3. vasárnapján lehettünk együtt újból a templomban. 

A gyülekezet közösségének a szíve tele volt Isten iránti 
hálaadással, hogy a munka nem csak elkezdődhetett, hanem 
sikeresen be is fejeződhetett. A templom csendjében 
megszólaló első szavak a Zsoltárok könyvének 84. fejezetéből 
hangzottak: „Mily kedvesek a te hajlékaid, Ó seregek 
Ura!...Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül 
dicsérhetnek téged!” Mindannyiónk szívéből szóltak ezek a 
szavak, s közben arra gondoltunk, hogy jövőre Isten 
kegyelméből folytatnunk kell a felújítás munkálatait, hiszen 
még nagy út áll előttünk a teljes felújítás befejezéséig. 
Karácsony szent ünnepe alkalmából kívánjuk minden kedves 
testvérünknek azt a szívet betöltő örömet, amely abból fakad, 
hogy Isten Jézus Krisztusban megtalált minket, az 
elveszetteket, hogy megmentsen és hazavezessen a mennyei 
Atyához. Hívjuk és várjuk a Testvéreket az ünnepi 
istentiszteletekre, az úrvacsorázásra, amelynek a rendje 
az alábbi táblázatban olvasható. Szerencsi Imre lelkész 
*11 milliós állami támogatással.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTISTA EGYHÁZ: A karácsonyi történet beszél egy fiatal 
párról, akik arra készülnek, hogy összekötik  életüket a 
házasság kötelékével. De egyszer csak minden a feje tetejére 
áll. Aki beleszól az életükbe, az nem más, mint az Élet Ura! 
Eszközzé válnak a teremtő, a Mindenható Isten kezében. 
Harcuk, hogy ezt elfogadják, vagy sem. Mindkettőjüknek 
megjelenik az angyal, az isteni küldött. A válasz náluk van. 
Mintha József döntése nehezebben születne meg. Csalódott, 
hogyan is lehet ezt megérteni, amikor ő vigyázott 
menyasszonya tisztaságára, s most ez a kétes hír. Ki tudja, mi 
igaz az egészből. S az éjszakai látomás, az angyal szavai 
meggyőzik. Igen, ezek a fiatalok mindketten igent mondanak 
Isten szavára. Elfogadják döntését. Ma ezen a történeten 
keresztül Isten mindenkit meg akar szólítani: fiatalokat és 
idősöket egyaránt. Mindnyájan találkozunk életünk során igen 
nehéz helyzetekkel, döntéseket kell hoznunk. Minden a 
válaszunktól függ. Máriától és Józseftől tanuljunk! Mi kellett 
ahhoz, hogy ilyen választ adjanak megbékélt szívvel? Mi kell 
a mi helyes válaszunkhoz? Először is Isten tisztelete, Isten 
iránti szeretet. Meghajlás Isten szava előtt, engedelmesség. 
Így egy csodálatos, tiszta harmóniába, az isteni akarat 
elfogadásába érkezett a világ Megváltója. Az angyali küldött 
még a születendő gyermek nevét is megmondja, Immánuél, 
„velünk az Isten”. Rendkívüli név a rendkívüli körülmények 
között fogant rendkívüli gyermeknek. Aki mikor felnőtt, 
felvállalta küldetését, s valóban megteremtette, hogy velünk 
legyen Isten! Összekötötte az embert a Mindenhatóval. Szól 
az üzenet a mai napig, velünk az Isten, Immánuél! Mondj 
igent rá, kedves Olvasó! Hozz ennek tudatában mindig 
helyes döntéseket! Legyen áldott karácsonyod!  
                                         Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető 
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Egyház                Szenteste Karácsony I. Karácsony II. Karácsony 
III. 

Szilveszter Újév 

 
Református  

 
17:00 Szentestei 

istentisztelet gyermekek 
és a kórus szolgálatával 

 
11: Úrvacsorás 
istentisztelet  

15:00 Úrvacsorás 
istentisztelet 

11:00 és 15:00 
Istentisztelet 
Baráth Enikő 

legátus 
szolgálatával 

  
18:00 Óévi hálaadó 

istentisztelet a 
templomban 

 
11:00 Újévi 

istentisztelet a 
templomban 

Görög 
Katolikus 

 
19:00 Ünnepi műsor-
kántálás-Szent liturgia 

 
11:00  Ünnepi liturgia 

 
11:00 Ünnepi 

liturgia 

11:00 Szent 
István 

diakónus-
vértanú 

 
16:00 Év végi 

hálaadás 

 
11:00 Ünnepi 

szentmise 

Római 
Katolikus 

 
18:00 Mise 

 
12:00 Mise, igeliturgia 

12:00 Mise, 
igeliturgia 

12:00 Mise, 
igeliturgia 

 
16:00 Hálaadó mise 

 
12:00 Mise 

 
Baptista  

 
17:00 Ünnepi 
istentisztelet 

 
10:30 Imaóra 

11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

 
10:30 Imaóra 

11:00 
Istentisztelet 

  
17:00 Ünnepi 
Istentisztelet 

 

 
10:30 Imaóra 

11:00  és 16:00 
Istentisztelet 

Szeptemberben a gyülekezet hálaadó ünnepsége tartott 



MEGEMLÉKEZÉSEK – ÜNNEPEK 
 

MEGEMLÉKEZTÜNK AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL: Október 6-a az 
emlékezés, a főhajtás napja, a kegyetlen megtorlás szimbóluma. A vértanúk 
nem csupán nevükben és rangjukban, de lelkükben és szellemükben is nemesek 
voltak és maradtak utolsó leheletükig, példaképpé váltak minden magyar 
számára. Az aradiak tette olyan lámpásként kell, hogy világítson, ami utat 
mutat a jelen és a jövő nemzedékének. A megemlékezésen  Szilvás Alexandra 
és Molnár Dorina általános iskolai diákok szavaltak. Dr. Simonné Dr. Rizsák 
Ildikó településünk polgármestere  beszédében kiemelte, hogy: „  Arad 
gyertyái napjainkig világítanak, a hősök élete és halála ma is példaértékű. 
Korunkból nemcsak a hősök, a gesztusok is elfogynak.  Jó egy olyan 
világban élni, ahol a tévedést beismerés követi, ahol elhangzik a sértés után a 
bocsánatkérés, és ezt nem tartja senki a gyengeség jelének. Jó olyan világban 

élni, ahol egy gesztusérték melléállást gesztusérték köszönöm követ. Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg nekünk. 
Tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól, és a széttöredező magyar addig nyújtsuk egymás felé a kezünket, míg átér ideológiai 
vagy gazdasági törésvonalak szakadéka felett. Igazságért, eszméikért vállaltak mártírhalált, ami máig ható példa, s ami arra 
figyelmeztet, hogy a közös föld, hit, hagyományok, az egységes nemzet igazságát akkor is szolgálni kell, ha a feladat nehéz vagy 
lehetetlennek tűnik. Az emlékezők csendes gyertyagyújtás keretében tisztelegtek a  Vértanúk előtt, majd a történelmi egyházak 
képviselői az emlékezés gondolatait osztották meg a jelenlévő polgárokkal. A Nyugdíjas Egyesület éneke alatt - a kivégzett 
tábornokok emlékének adózva - koszorút helyeztek el a Béke téri emlékműnél.  

OKTÓBER 23-ÁN A HőSÖKRE EMLÉKEZTÜNK:  Az utókor és az 
ifjúság számára különösen nagy jelentőséggel bír emlékezni 1956. 
október 23-ára. Arra a napra, a hősökre, hiszen tetteiknek üzenetük 
van. Ünnepi megemlékezésünkön a  Mesekert Óvoda  Hétszínvirág 
csoportja megható műsort adott elő, melyet még fokoztak az óvónők, 
akik mécsessel a kezükbe léptek a színpadra, s együtt énekelték az 
ovisokkal: „A Csodálatos világ című dalt”Koncz Zsuzsa és Cipő 
szerzeményét. Polgármester asszony ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy: „ Az 56-os nemzedék nem kérte, de a puszta 
kezével is felvette a keresztet, amit a történelem neki szánt. …… , majd 
szólt a jelen történéseiről is,mely szerint: „Az európai nemzeteket, az 
európai létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitet ma olyan veszély 

fenyegeti, ami veszedelmesebb, minden eddigi erőnél, amivel Európa valaha találkozott. A világtörténelem eddigi 
legintenzívebb népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. … Európa vezetői elfelejtették megkérdezni az európai 
embereket arról, akarják-e, hogy Európa, az országok lakossága, kultúrája, rendje, hite mindörökre .  Így volt ez 1956-ban 
Magyarországon is. Az elnyomók azt hitték, önhatalmúlag meg lehet tenni bármit az emberekkel és a nemzetekkel, akár azt is, 
hogy majd kivárják csendben a saját végüket, feladják szabadságukat, önrendelkezésüket, kultúrájukat, határaikat, 
történelmüket és hitüket. ….. A magyarok válasza ma is az, ami 1956-ban: Elég volt. Magyarország meg fogja védeni magát, a 
határait és a szabadságát. „Magyarország van, volt és lesz.”  A Vántus István  Általános Iskola 8. osztályos diákjai zenés 
irodalmi összeállítással idézték fel az 59 esztendővel ezelőtt történt eseményeket, aztán a Nyugdíjas Egyesület előadását 
hallgathattuk meg.  Az emlékező polgárok átvonultak a Béke téri emlékhelyhez, ahol  Horváth plébános és Terdik Mihály 
görög katolikus parókus imádkoztak hőseinkért, hazánkért, majd a jelenlévők koszorút ,mécseseseket, gyertyákat helyeztek el a 

hősök emlékére és tiszteletére. 
POLGÁRŐR TALÁLKOZÓ – SZÜRETI FELVONULÁS – SZÜRETI BÁL:   
Október 10-én településünk apraja-nagyja vigadhatott. A Polgárőr 
Egyesület, a Nyírbogát Felemelkedéséért Alapítvány és az önkormányzat - a 
Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek szakmai programjának 
támogatásával - egész napos programot szervezett, mely térségi polgárőr 
találkozóval kezdődött,  ahol részt vett Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő, aki a polgárőrség helyzetéről és a jövőbeli lehetőségekről számolt 
be a résztvevőknek. Csonka Imre, a Nyírbogáti Polgárőr Egyesület elnöke  
beszámolt az  egyesület munkájáról, majd egy finom ebéddel láttuk 
vendégül őket. A nap eseménysorozata szüreti felvonulással folytatódott. 
Településünk utcáin - fúvós zene kíséretében - látványos mazsorett 
bemutatóval, feldíszített lovas fogatokkal, helyi lakosokkal, gyalog, sétálva 
búcsúztatták az őszt –  rend őreinek kíséretében.   A szüreti felvonulásra 

nagy lelkesedéssel készültek az óvodás és iskolás gyerekeink. A Mesekert Óvoda és a Vántus István Általános iskola mazsorett 
csoportjai ragyogó műsort adtak elő településünk két frekventált helyén.  A jó hangulatot még tovább fokozta a kisbíró. A nap 
ezzel még nem ért véget, mert akik mulatni szeretnek, s a lábuk még bírta, azokat bálba invitálták.  A báltermet a Mesekert 
Óvoda, a Vántus István Általános Iskola  az Ifjúsági Ház és a Polgármesteri Hivatal dolgozói öltöztették csoda szépen az ősz 
színeibe. Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Ropogott a tánc, szólt a nóta, volt ott  dínom - dánom, 
reggelig. Reméljük, hogy hagyományunk fennmarad  a következő években is. Köszönet minden szorgos kéznek, akik 
munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.  
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A Vántus István általános Iskola műsora 

Koszorúzás a vértanúk emlékére  

Az általános iskola mazsorett csoportja 



 
                                   ADVENT 
 

Adventi koszorú  négy gyertyagyújtási ünnepsége: Advent az 
eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a Karácsonyra való 
felkészülés időszaka. A négy gyertya a hitet, a reményt, a szeretetet és 
az örömöt szimbolizálja. Az idén adventi gyertyagyújtási 
ünnepségeket a történelmi egyházakkal a Nyírbogát Felemelkedéséért 
Alapítvánnyal közösen, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
rendeztük meg. Az első, a  hit gyertyájának fényét a református 
egyház, a második a remény gyertyájának fényét a görög katolikus 
egyház, a harmadik az öröm gyertyájának üzenetét a baptista egyház, 
a negyedik a szeretet gyertyájának fényét a római katolikus egyház 
önkormányzatunk biztosította. „A várakozással, örömmel és 
felkészüléssel teli időszakban átérezhettük a családdal, a szűkebb és 
tágabb közösséggel való összetartozás erejét, amikor mindannyian 
Jézus születését várjuk. A lelki nagytakarítás, megtisztulás és 
megbékélés időszaka ez” – hallhattuk Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármesterétől. Minden alkalommal 
kötetlen beszélgetés alatt önkormányzatunk szeretetvendégséggel kedveskedett a jelenlévőkkel. A Béke téren felállítottuk 
településünk karácsonyfáját, de nemcsak a karácsonyfa, hanem intézményeink is díszfényben pompáznak.  
 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG  
 

A Nyírbogát Felemelkedéséért Alapítvány sikeres pályázata révén az 
Adventi készülődés keretében karácsonyi ünnepséget rendeztünk, ahol 
a nyírlugosi, nyírvasvári, a helyi általános iskolások, óvodások 
betlehemes bemutatóval készültek. A Nyugdíjas Egyesület éneke 
felmelegítette lelkünket. A Művelődési Ház nagytermében a Cantemus 
karácsonyi koncertjén angyalhangok hirdették az örömhírt minden 
embernek. A karácsonyi forgatagban a szabadtéri színpadon a Kállai 
néptánc bemutatót csodálhattuk meg, miközben önkormányzatunk 
ünnepi szeretetvendégségben, részesített minden megjelent nyírbogáti 
lakost. Reméljük, hogy sikerült egy meghitt és szeretetteljes napot 
szerezni mindenki számára.  
 

MIKULÁSJÁRÁS:  
 

2015. december 5-én és 6-án Szent Miklós emléknapján alkalmából 
pónilovas hintón megérkezett településünkre a Mikulás egy krampusz 
kíséretében. Bejárták településünk utcáit, a járókelőknek szaloncukrot 
osztottak. Betértek  az önkormányzat intézményeibe, az óvodába, 
iskolába,  a polgármesteri hivatalba, családok házába, sőt még az 
Egyesített Szociális Intézménybe is. Az otthon lakóinak szíve megtelt  
melegséggel, mikor  meglátták a Mikulást.  A gyerekek nagy 
izgalommal készültek. A Mikulásvárást még színesebbé tették azok a 
kis manók, akik zenés műsorukkal hangolták a gyerekeket a Mikulás 
fogadására. Ragyogó, csillogó szemmel várták, hogy mi kerül elő a 
fehérszakállú puttonyából. Az óvodások izgalma átragadt a 
vendégségben lévő Nyugdíjas Egyesület tagjaira, valamint az elsős és 
második osztályos gyerekekre is. A vidámság és a jókedv áthatotta 
településünket.  
 

SZERETET-CSOMAG KARÁCSONYRA: 
 

Karácsony közeledtével a szeretet ünnepe alkalmából – 
önkormányzatunk a településünkön a családokat ajándék élelmiszer 
csomagban részesíti. A hagyománytól eltérve, most  egyöntetű 
képviselő-testületi döntés értelmében azon családoknak nem tudunk 
csomagot adni, akiknek tartozásuk az önkormányzat felé meghaladja 
az ötvenezer forintot. Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a 
szeretet ünnepe közeledtével szeretetet juttasson el a családok számára, 
csomag formájában. Kívánjuk, hogy a szeretet ünnepén mindenki 
használja ki az alkalmat, szerezzen a családjának örömet. Egy jó szó, 
egy kedves mosoly, szerető gondoskodás a legdrágább ajándéknál is 
többet ér.  Kívánjuk, hogy a szeretet lángja gyúljon ki mindenki 
szívében!  
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Adventi gyertyagyújtási ünnepségen  

Megérkezett a Mikulás és a krampusz az oviba 

A Bocskai utcában Tószegi László átveszi 
polgármester asszonytól az élelmiszer csomagot.

Az iskolások betlehemes bemutatója 
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A Kelet-Magyarország november 3-i számának mellékleteként megjelent TOP 100 2015. Gazdasági Díj magazin 74. oldalán településünkről az alábbi oldal jelent meg. 



  
                     ANYAKÖNYV HÍREK                                                    
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt utolsó  
híradásunk óta  2 pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

2014. november 14.  Kovács András – Horváth Linda 
2014. november 21.  Bécsi Ferenc – Bulyáki Gréta 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
az utolsó híradásunk óta 13  
gyermek született községünkben,  
9 kisfiú és 4 kislány 
2015. augusztus 17. Lukács Bálint 
2015. szeptember 04. Mikecz Bence 
2015. szeptember 04. Mikecz Dávid 
2015. szeptember 08. Illés Dóra Jázmin 
2015. szeptember 18. Baumli Dávid Ferenc 
2015. szeptember 18. Varga Tamás 
2015. szeptember 24. Babcsák Lara 
2015. szeptember 23. Tejfel Annabella Ivett 
2015. szeptember 30. Huszti Gergő 
2015. október 10. Beri Martin 
2015. október 13. Magyar Boglárka 
2015. november 22. Fehér Gábor Kevin 
2015. december 7. Prokob Milán 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk óta  
sajnos nyolcan eltávoztak, 4  nő és 4 férfi. 
 

Czine Ferenc    élt 78 évet 
Vadon Lászlóné, Sallai Ilona Olga élt 65 évet 
Szabó Elek    élt 76 évet 
Harcsa István    élt 85 évet 
Mányák Józsefné Káscsák Borbála élt 79 évet 
Petrucz Jánosné Tóth Julianna  élt 78 évet 
Szabó József Tóth Erzsébet  élt 91 évet 
Pál Barna    élt 86 évet 
 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

Szabó Julianna nyírbogáti nyugdíjas tanító, a 
Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem tulajdonosa, a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 
közelmúltban vette át elismerésül aranydiplomáját. 
Juliska tanító néni 1965-ben szerezte meg az 
általános iskolai tanító diplomáját, aki 
közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. 
Gratulálunk, s további jó egészséget és megbecsülést 
kívánunk számára! 

ARANYDIPLOMA

Antal Józsefet 95. születésnapja alkalmából, mint 
szép korú állampolgárt köszöntötte Dr. Simonné Dr. 
Rizsák Ildikó polgármester asszony és Bereznyákné 
Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony.  A Jó Istentől 
további jó egészséget kívánunk Józsi bácsinak – 
családja körében. 

Az előző számunk Gólyahír rovatában közétettük, 
hogy 2015.  július 9-én megszülettek az Üveges 
hármas ikrek, Milán, Míra és Bendegúz. 
Gratulálunk az édesanyának, Üvegesné Körte 
Nikolettának, és a boldog apukának, Üveges 
Róbertnek.!  Azóta a kis csemeték szépen fejlődnek, 
íme róluk egy fotó. 

Üveges Milán – Míra - Bendegúz 
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ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS: Budapesten a Vajdahunyad 
várában az I. országos közfoglalkoztatási Kiállításon összesen 110 település, 
köztük Nyírbogát is bemutatta a közfoglalkoztatásban előállított termékeit. A 
rendezvényen lehetőség nyílt a bemutatott termékek kóstolására. Köszönet illet 
minden közfoglalkoztatottat, akik a vetéstől a palántanevelésig, a kordonos 
uborka és egyéb zöldségfélék termesztéséig minden folyamatban részt vettek, 
majd a nyári ízek eltevéséről gondoskodtak télire. Köszönet a díszítő elemek 
varrásáért. Volt mivel büszkélkednünk, hisz azon felül, hogy bemutattuk a 
megtermelt zöldségféléket, olyan látványosan és ötletesen készítettük el, hogy  
településünk standját nem győzték csodálni a látogatók. Nem csak a stand 
látványa, a polcok díszítése, hanem az ízek is nagy sikert  arattak a házias ízűk 
miatt.  

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a 
közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai 
tevékenység elismeréséül Rizsák Róbert és Pál Barnabás az önkormányzat 
képviseletében elismerő oklevelet vett át a közelmúltban Budapesten a 
Belügyminisztériumban a  díjátadón.  

Megjelent a Közfoglalkoztatás Magyarországon 
című Belügyminisztérium által kiadott 

kiadványban. 



  
HÍREK ÖNKORMÁNYZATUNK ÉLETÉBŐL                  

Megyei tájékoztató Nyírbogáton a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó fejlesztési tervekről: 
2015. december 17-én  Baracsi Endre a megyei közgyűlés 
alelnöke és Dr. Székely Tibor megyei aljegyző 
településünkön mutatták be pályázati konstrukció keretében 
megvalósuló „a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
önkormányzat 2014-2020-as időszakra vonatkozó megyei 

fejlesztési terveinek kiegészítése az érintett operatív 
programok lehatárolásával a célzott forrás felhasználás 
érdekében” című projektet és az abban rejlő lehetőségeket a 
települési önkormányzatok számára. A projekt célja a 2014-
2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és 
összehangolása a megyei területfejlesztési célokra fókuszálva. 
A fejlesztések eredményes végrehajtásához jelentős 
mértékben hozzájárul egy stratégiai tanulmány kidolgozása, 
amely kapcsolódik a megyei területfejlesztési koncepció és 
program célkitűzéseihez, továbbá egy civil helyzetértékelési 
tanulmány elkészítése a civil szféra bevonásával. A megyei 
önkormányzat területfejlesztési feladatainak eredményes 
teljesítése érdekében kidolgozásra kerül egy intézményi 
stratégia, valamint a megyei önkormányzat honlapjának 
fejlesztése is megvalósul egy speciális adatbázis 
kialakításával egyidejűleg. A projekt eredményei elősegítik 
azt, hogy a megye jobban tudjon teljesíteni a szegénység 
elleni küzdelemben. Cél a társadalmi kohézió erősítése, az 
egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések, a  köznevelés 
minőségének fejlesztése - kiemelt tekintettel a korai 
iskolaelhagyás csökkentésére - és a  humán intézményekben 
dolgozók körének, a kutatás-fejlesztésnek mennyiségi és 
minőségi megerősítése. 
Ifjúsági ház működése: Az Ifjúsági ház szeptembertől újult 
erővel kezdte meg munkáját. Lamos Jánosné (Pötyi óvó néni) 
vette szárnyai alá a programokat.  Kialakítottunk egy heti 

rendet, amely a gyerekeknek minden héten rendszeres 
programot kínál. Hétfőn kézműves foglalkozások vannak, 

kedden a színjátszó csoporthoz jelentkező gyerekek játszanak 
dramatikus játékokat, szerdán az ovis néptánccsoporté az 
Ifjúsági ház. Csütörtökönként a legkisebbek és szüleik 
látogatnak el a Baba- Mama klubba. Minden hónapban 
igyekszünk szakember segítségét felajánlani a szülőknek, aki 
a gyermeknevelés terén ad az anyukáknak segítséget. 
Pénteken a játéké a főszerep és a hozzánk betérő gyerekek 
csocsózhatnak, ping- pongozhatnak kedvükre. Igyekszünk 
bővíteni az Ifjúsági ház program kínálatát, s bevonni a kisebb 
gyerekeken kívül a nagyobb korosztályt is a programokba. 
Szociális  tűzifa: Önkormányzatunk ismét  részesül szociális 
tűzifa támogatásban,  közel 8 millió forint értékben, melyhez 
önkormányzatunk több mint 1 millió forint saját forrást 
biztosít, így  a szociális tűzifa melegénél 810  család 
melegedhet településünkön.  Az önkormányzat képviselő-
testületének Egészségügyi, Szociális és Köznevelési 
Bizottsága igyekezett olyan döntést hozni, hogy minél több 
családon tudjon segíteni. Előnybe részesítette, ki aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési 
támogatásra, lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a   
65 éven felüli nyugdíjast, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőket.  
Önkormányzatunk elkezdte a tűzifa házhoz szállítását, ezzel  
segítséget kívánunk nyújtani a családoknak a téli hónapokra. 
A Móricz Zsigmond utca engedélyes terv készítésére a 
beérkezett árajánlatok alapján a Képviselő-testület a Szabó 
Mérnöki Iroda Bt-t bízta meg.  
Családsegítést a gyermekjóléti szolgáltatás Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata  2016. január 1. napjától – 
figyelemmel a jogszabályi változásokra- a családsegítést a 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és 
szakmai egységként kívánja településszinten működtetni.  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer: Önkormányzatunk csatlakozott a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében tanulmányokat folytató hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, melynek 
keretében 27 hallgató részesül  havi 3.300 Ft  támogatásban.   
Almatároló vásárlása: Az önkormányzat  a Kistérségi 
startmunkaprogram közfoglalkoztatás támogatás 
kiegészítésére nyújtott pályázat keretéből megvásárolta a 
Petőfi utca 86. szám alatti ingatlant (almatárolót) 
tartozékaival 24 millió forintért.   
 

Közmeghallgatás: Nagyszámú érdeklődő lakosok előtt, nyílt 
testületi ülés keretében közmeghallgatást tartottunk, ahol 
polgármester asszony beszámolt az önkormányzat egész évi 
munkájáról, a megvalósult beruházásokról, programokról és a 
jövő évi tervekről. A közmeghallgatást színesítette a Mesekert 
Óvoda Hópihe tánca, az általános iskola betlehemes 
bemutatója és a Nyugdíjas Egyesület Karácsonyi éneke.  
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2015. ÉV SZÁMOKBAN: 
 Az év eltelt időszakában 37 gyermek született, 15 
kislány és 22 kisfiú. Sajnos 37 személy elhunyt, 16 nő 
és 21 férfi.  Ebben az évben 10 pár kötött házasságot. 
A képviselő-testület 41 testületi ülést tartott.  32 nyílt  
és 7 zárt ülést, 2 közmeghallgatást illetve  lakossági 
fórumot.     



BEPILLANTÁS A MESEKERT ÓVODA ÉLETÉBE 
Az előző számunkban már tájékoztattuk a kedves olvasókat, hogy a Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde intézménynek új 
vezetője van, Nagy Márta személyében. Megkerestük intézményvezető asszonyt, aki újságunk hasábjain keresztül bemutatkozik, 
szól az óvoda mindennapi életéről.  
Kedves Szülők, Tisztelt Nyírbogáti lakosok!  
Engedjék meg, hogy egy pár mondatban bemutatkozzam 
Önöknek. Nagy Márta vagyok, Nyírbátorban élek. 
Gyermekkorom óta mindig is óvónő szerettem volna lenni, 
ezért meg is tettem mindent. Elmondhatom, hogy a pályán 
már több mint 29 éve vagyok, s ez alatt az idő alatt arra 
törekedtem, hogy a csoportomba járó gyerekeknek a 
legtöbbet adhassak. Mindig is tenni akaró ember voltam, s 
kerestem az új lehetőségeket, innovációkat, amely  a 
gyermekek egészséges és boldog gyermekkorához hozzájárul. 
Ezért éltem a lehetőséggel, és megpályáztam a meghirdetett 
intézményvezetői állást. Nyomon követve a település gyors 
fejlődését, amely kimagasló, éreztem, hogy itt 
megvalósíthatom, mindazt, amit mindig is szerettem volna. 
Nagy köszönettel tartozom a kollégáimnak, akik többségében 
támogattak, a szülőknek, akik örömmel éltek az új 
lehetőségekkel, az önkormányzatnak, akik minden segítséget 
megadtak a fejlődésünkhöz, s nem utolsó sorban a 
gyerekeknek, akik szeretetükkel nap, mint nap átsegítenek a 
nehézségeken. Ebben a nevelési évben is minden tettünket a 
gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. Nem csak 
külsőségekben, hanem tartalmilag is próbáltuk a lehető 
legtöbbet nyújtani számukra, hogy az óvodában való 
tartózkodásuk ne csak fejlesztő, hanem örömteli is legyen. 
Továbbra is törekszünk a családokkal való szoros 
együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására, 
megtartására.  Természetesen ebben az évben is a játék 
szerepe a legfontosabb, s az, hogy olyan nyugodt, de mindig 
inspiráló légkört teremtsünk a csoportokban, amely elősegíti a 
gyermeki személyiség egészséges fejlődését. Fontos továbbra 
is, hogy a nap folyamán a gyermekek és az óvodában 
dolgozók egyaránt jól érezzék magukat, s a munkánkkal a 
szülők meg legyenek elégedve. Szeptember a beszoktatásról 
az újbóli egymásra találásról, valamint a kicsiknél az új 
környezettel való megismerkedésről szólt. Az első közös 
kirándulásunk az állatok világnapja alkalmából egy családi 
házhoz vezetett, ahol állatokat simogattunk. 
Október elején részt vettünk a szüreti felvonuláson, ahol 
gyerekeink kis műsorral kedveskedtek a község lakosainak. A 
gyerekek a lovas kocsizást is nagyon élvezték, s nótaszóval 
tértünk vissza az óvodába. Este folytatódott a mulatság, s 

szüreti bál közönségét a mazsorett csoportunk szórakoztatta. 
Nagy sikert arattak, s a vendégek vastapssal kísérték végig a 
produkciót. 
Októberre sikerült beindítanunk heti rendszerességgel az 
úszást, ahova 20 gyermek jár. Nagy örömmel készülnek 

minden héten az úszásra, amely az egységes életmód 
kialakításának elengedhetetlen része. Nagy köszönettel 
tartozunk az Önkormányzatnak azért, hogy minden héten az 
önkormányzati kisbuszt térítésmentesen rendelkezésünkre 
bocsájtja, így a szülőket nem terheli az útiköltség. A másik 
nagy köszönet „A Nyírbogáti Óvodásokért Alapítvány” 
kurátorainak szól, akik gyönyörű úszó felszereléssel lepték 
meg gyermekeinket.  
A gyerekek nagy örömmel fogadták az egységes fürdőruhát, 
úszósapkát, törölközőt és hátizsákot! 
Az októberi hónapban kihasználtuk a természet által 
kínált lehetőséget, és projekthét keretében kóstolgattunk 
több féle zöldséget és gyümölcsöt.  
Az október 23.-ai ünnepségre kis műsorral készültünk, 
ahol az óvodásainkkal a verses műsor lezárásaként, közösen 
énekelve fejeztük be a megemlékezést. 
Novemberben következett a „Tök jó hét” amelyre 
gyűjtőmunkával készültünk. Meghirdettük a tökfaragó 
versenyt, amelyhez minden csoport csatlakozott. 
Viccesebbnél viccesebb „Tök” fejek készültek, amelyeket 
kiállítottunk. Nehéz dolga volt a zsűrinek, de szerencsére 
minden csoport nyert valamelyik kategóriában, így ajándékkal 
és oklevéllel gazdagodhattak a gyerekek. 
Természetesen ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk a 
kulturális programok megszervezésére. Ismét bérletet 
váltottunk a Nyírbátori Kulturális Központ előadásaira, de 
idén a Nyíregyházi színházi előadásokat is látogatjuk. 
Igyekszünk tágítani gyermekeink látókörét és kihasználni a 
térségünk adta lehetőségeket. A gyerekek akkor ismerik és 
tanulják meg azokat a viselkedési normákat, formákat, 
amelyek a mindennapi életünk alapjai, ha élmény és 
tapasztalatszerző programokat szervezünk számukra.  
Szórakozás közben tanulják meg azt, hogy hogyan is kell 
felöltözni egy színházba, az előadásokon hogyan illik 
viselkedni, s nem utolsó sorban, útközben megismertetjük a 
gyerekekkel a helyes közlekedési szabályokat. 
A kicsikre is gondolva az óvodánkba meghívtunk több olyan 
programot is, amelyek nekik is örömet okoztak. Ilyen volt egy 
zenés táncos arcfestés, amely egy egész délelőttöt foglalt 
magába. Ismét meghallgathattuk ebben az évben is Orsit, aki 
gyermekműsorával hívta táncba óvodásainkat. Ezt a kicsik is 
nagyon élvezték, igaz még sokszor csak az óvó nénik öléből. 
Reméljük e kis összefoglalóm által, nemcsak a szülők, de a 
település lakói is kaptak egy kis életképet az óvodánk 
mindennapjairól.  Igyekszünk a gyermekek óvodában 
tartózkodását továbbra is élmény dússá és boldogabbá tenni. 
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A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOSISKOLA HÍREI 

Az augusztusi számban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a korábbi iskola igazgató asszony, Pálné Kósa Katalin tanárnő 
lemondott az intézményvezetői megbízatásáról, így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója az intézményvezetői 
feladatok ellátására Száva Erika tanárnőt bízta meg. Megkerestük a megbízott igazgató nőt, hogy  mondjon magáról pár szót, s 
adjon egy kis összefoglalót az iskolai élet mindennapjairól.  

 

Száva Erika: Kántorjánosiban lakom szüleimmel. 2008-ban 
végeztem a Nyíregyházi Főiskola matematika-
számítástechnika szakán, majd ezután 2009-ben matematikai, 
2011-ben pedig informatika mesterszakot is elvégeztem. 
Közoktatás vezetői végzettségemet 2014-ben szereztem meg. 
Pályafutásomat a Báthory István Gimnázium és 
Szakközépiskolában kezdtem, itt három tanévet voltam és 
saját döntésem alapján 2011-ben elmentem a Nyíregyházi 
Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs 
Szakközépiskolába Nyíregyházára. 2015 július 1-jétől a 
Vántus István Általános Iskolában matematika-informatika 
tanárként kezdtem. A tanári pályát hivatásszeretetből 
választottam. A gyerekek szeretetére építem pedagógiai 
tevékenységemet. Munkám legfőbb célja a magas fokú 
szakmai tudásra épülő nevelés és oktatás. Fontos számomra 
az együttműködés, a csapatmunka a kooperáció és törekszem 
a lelkiismeretes, precíz, kitartó, minőségi feladatvégzésre.  
Bemutatkozásomat Teréz Anya szavaival zárom: „  Én meg 
tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; 
együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.”  
A Vántus István Általános Iskola az eltelt negyedévben  
eseményekben gazdag napokat tudhat maga mögött.   2015. 
szept. 1-jén ünnepélyes tanévnyitó keretében nyitottuk meg az 
új oktatási-nevelési évet. Nagy szeretettel köszöntöttük 
iskolánk legifjabb növendékeit, az elsősöket, akiket az óvó 
nénik elkísértek erre a jeles napra.  Október 5-én szülői 
értekezletet tartottunk, amelyen az új tanév feladatairól esett 
szó. Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk. A 
megható műsort a  6. osztályos tanulók adták elő.  Október 
10-én bekapcsolódtunk a nagyközség életébe is, hiszen 
nagyszabású szüreti felvonuláson vettünk részt a 
tanítványainkkal együtt.  A programot színesítette iskolánk 
mazsorett- csoportjának előadása is. Ezen tartalmas nap 
estéjén 19 órától szüreti bál helyszínének adott otthont 
iskolánk. A főműsor színvonalát emelte a 4.b.osztályos 
néptáncosok látványos produkciója. Október közepén  
Nyírbélteken került megrendezésre az „Ősz szele zümmög” 
elnevezésű csapatverseny. Az alsó tagozatos gyermekeink 1. 
helyezést értek el  ezen a megmérettetésen. Előzetes 
feladatként egy őszi témájú mesét kellett megtanulni, amelyet 
Biró  Lili adott elő.  Okt. 23-án   ünnepélyes keretek között a  
8. osztályos tanulók felidézték az 1956-os forradalom 
emlékképeit.  Október 29-én nyílt tanítási napot tartottunk a 
3-4. osztályokban. Nagyon sok szülő érdeklődött az iskolai 
élet iránt, s bepillantást nyerhetett az itt folyó oktató-nevelő 
munkába.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 2-án megható halottak napi emlékműsor keretében 
emlékeztünk meg  iskolánk valamennyi elhunyt tanítójáról, 
tanáráról és dolgozójáról.   November 11-étől a 6. évfolyam 9 
héten keresztül úszásoktatásban vesz részt Nyírbátorban. 
November 24-én az első osztályban nyílt tanítási órán 

vendégeink voltak az alsó tagozatban tanító nevelők mellett 
az óvodapedagógusok is. Ezen a bemutató tanításon 
megfigyelhettük az iskolába lépő gyerekek beilleszkedését, 
illetve a tanító néni által alkalmazott különféle tanítási 
módszereket. November közepén a Nyírbátori Kulturális 
Központ Kézműves pályázatot hirdetett meg, Mikulásfalva 
lakói címmel.  Iskolánk növendékei is küldtek be 
pályamunkákat. Nagy örömünkre Szilvás Alexandra, 6. 
osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Diákjaink a sportélet 
területén  kiemelkedő  teljesítményt produkálnak. A Bozsik-
program keretében év elejétől a tanév végéig folyamatosan 
zajlanak a labdarúgó - bajnokság mérkőzései. A csapatunk 
továbbjutott a megyei döntőbe, amely decemberben kerül 
megrendezésre.  A Szent István Labdarúgó Kupáról a 2. 
helyezést hozták el a fiúk. A Diákolimpia - IV. korcsoportos 
teremlabdarúgás-futsal- körzeti döntőjén 1. helyezést ért el 
intézményünk fiúcsapata. Büszkék vagyunk tanulóink eddig 
elért teljesítményeire. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő 
időszakban is  hasonlóan  szép eredményekről  számolhatok 
be. A Vántus hét keretében feldíszítettük az iskolánkat és a 
fenyőfát, megrendeztük a Mikulás-kupa versenyt, az alsó 
tagozatos gyerekek játékos vetélkedőn vehettek részt, majd 
ismét megrendeztük a  Körzeti helyesírási versenyt. Az utolsó 
napon a Tátikán tanítványaink látványos produkciókkal 
örvendeztettek meg bennünket, melynek  keretében felavattuk 
a legifjabb növendékeinket, a Manókat. Ezúton szeretnénk 
megköszönni az Önkormányzat segítségét és nagylelkű 
támogatását az egész heti rendezvénysorozat 
megvalósulásáért.  
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Az Idősek napja alkalmából önkormányzatunk  ünnepi rendezvény keretében köszöntötte a településünkről megjelent közel 
száz  idős korú állampolgárt. Akik mozgásképtelenek, vagy mozgásukba korlátozottak, egy zenész az Egyesített Szociális 
Intézménybe nótakéréseiket teljesítette tangó harmonikájával. Az otthon lakói a meghatottságtól örömkönnyeket ejtettek, 
volt aki még táncra is perdült. Szép korú vendégeink között voltak születésnaposok is, akik október 22-én vagy 23-án 
ünnepelték születésnapjukat. Ebből az alkalomból egy-egy szép csokor virággal köszöntöttük Szentmiklósi Miklósnét, 
Etelka nénit, aki 76. születésnapját, Balogh Mihályné Lina nénit, aki november 26-án töltötte a 95. évét és Bécsi Elekné 
Erzsike nénit, aki 75. évét töltötte. A Nyugdíjas Egyesület nevében polgármester asszony  tortával köszöntötte Erzsike nénit, 
aki igen  aktív tagja az egyesületnek, s önzetlenül  sokat fáradozik a közösségért. Nagyon jó egészséget, hosszú, boldog 
életet kívánunk mindannyiuk számára!  

A közmeghallgatás résztvevői Megépült az iszaptározó 95 millió forint támogatásból 

Az Egyesített Szociális Intézmény két dolgozóját, Tóth Imrénét  és Kiss Józsefnét búcsúztatták nyugdíjba vonulásuk alkalmából  
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