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Véget ért az idei tanév, június 15-én a szépen feldíszített iskolánkban 22 diáknak szólalt meg utoljára a csengő.  A ballagó 
diákok végig járták az iskola tantermeit, ahol tudásukat gyarapították és fejlesztették. Elbúcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól,  
a hangos iskolaudvartól. Reméljük,  hogy a ballagó tarisznyába sikerült a nyolc év alatt nagyon sok hasznos tapasztalatot 
elraktározni,  melyet a nagybetűs életben fognak kamatoztatni tudni  majd valamennyien. Reméljük, hogy  az itt megszerzett 
élmények szép emlékké válnak részükre. Az Önkormányzat képviselő-testülete  valamennyi diáknak a továbbtanuláshoz, 
célkitűzéseik eléréséhez sok sikert, kitartást és jó egészséget kíván. Az iskola hírei a 12. oldalon tovább folytatódik. 

"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek ,  Csupán tiszta szív   és sok,  sok szeretet." 
                                                                                                  (Pázmány Péter) 

Búcsúzó diákjaink  2013-ban

Az önkormányzatok adósságának kiváltásáról a Nemzeti 
Összetartozás Kormánya  bizonyságlevelet küldött az 
adóssággal rendelkező települések  számára, melyet Csonka 
Imre alpolgármester vett át dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselőtől.  

Térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre 
településünkön a biztonságos környezet 

megteremtése érdekében 

Ismét megrendezzük a Bogáti Forgatagot!
Önkormányzatunk az idén 2013. augusztus 23-án pénteken,  
és augusztus 24-én szombaton kilencedik alkalommal 
rendezi meg a Bogáti Forgatagot, melyre szeretettel hívunk 
és várunk minden nyírbogáti és környékbeli lakost 
családjával. Első nap estéjén a Talán Teátrum előadásában a 
Tékozló fiú musicalt tekinthetik meg az érdeklődők. 
Szombaton egész napos színes forgatag várja az 
idelátogatókat. Délelőtt 10 órától 14 óráig a Bogát 2000 
Torna Club pályázatának köszönhetően kispályás labdarúgó 
tornára kerül sor a Sportpályán. A gyerekek örömére 
megnyitjuk a vidámparkot, elindul a sétavonat, lesz 
kirakodóvásár, ingyenes szűrővizsgálat, a helyi lakosoknak 
egy szerény ebéd, kulturális- mulatós zenés előadások, 
sztárvendégek, (Cserpes Laura-Pál Dénes- Majka és Curtis). 
Ünnepi műsorunkat megtiszteli többek közt Kósa Lajos, 
Debrecen M.J.V. polgármestere, országgyűlési képviselő, a 
Fidesz alelnöke is. Este az EDDA Művek élő koncertet ad, 
majd a Forgatagot hagyományosan tűzijátékkal zárjuk. 
Rendezvényünk INGYENES lesz! 
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BOGÁTI FORGATAG 2013 
Önkormányzatunk az idén 2013. augusztus 23-24-én 
kilencedik alkalommal rendezi meg a Bogáti Forgatag 
Fesztivált. Az első nap pénteken 17 órától -az Ősök 
tiszteletének adózva- az egykori Bogáthy földbirtokos  család 
síremlékének megáldására kerül sor a katolikus temetőben. 
Este a Talán Teátrum előadásában a Tékozló fiú musical 
előadást tekinthetik meg az érdeklődők. Második nap 
megnyitjuk a vidámparkot, a vásározást, elindul a 
településünkön a kisvonat. A helyi lakosok részére 
önkormányzatunk továbbra is biztosít egy szerény ebédet, a 
gyerekeink részére 14 éves korig egy utat a sétavonatra, 
valamint egy ingyen jegyet a vidámparkba.  A Bogát 2000 
Torna Club  sikeres LEADER pályázata teszi lehetővé – azt 
a focibemutatót és kispályás focitornát, amelyet a Bocskai 
úti futballpályán szervez szombat délelőtt a környékbeli 
települések öregfiúk csapatai részvételével. Egész napos 
színes programcsokorral várjuk az érdeklődőket a Forgatag 
hagyományos helyszínén a Községháza mögötti téren.  
Vendégünk lesz Cserpes Laura, „ A Dal 2013” döntőse, Pál 
Dénes a Voice „Magyarország hangja” győztese, A Kredenc 
– mulatós előadók, Majka és Curtis és az EDDA együttes . 
Természetesen most is lázasan készülődnek településünk 
büszkeségei, az óvodások, az iskolások és a nyugdíjas 
egyesület tagjai is. Lesz még rendőrség-tűzoltósági speciális 
bemutató, egészségügyi szűrés, kenyérlángos és strudli sütés 
is. Ünnepi műsorunk délután hat órakor kezdődik, melyet 
megtisztel  Kósa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város 
polgármestere, országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke, dr. 
Vinnai Győző  Sz-Sz-B- Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja, országgyűlési képviselő, dr. Turi-
Kovács Béla országgyűlési képviselő, a KPE. elnöke, 
Nyírbogát díszpolgára, Seszták Oszkár Sz-Sz-B. Megyei 
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is.  Ünnepi 
műsorunk keretében megemlékezünk Szent István 
napjáról és a hozzá fűződő államalapításról, majd a 
történelmi egyházak képviselői megszentelik az új 
kenyeret! Estére tombolasorsolás, majd önkormányzatunk az 
elengedhetetlen tűzijátékról gondoskodik. A Bogáti Forgatag 
Fesztivál keretében a Nyírbátori Kistérségi Társulás 
pályázati forrásból egészségügyi szűrésekről, előadásokról, 
rendőrségi-tűzoltósági speciális bemutatóról gondoskodik. 
Reméljük, hogy minden korosztály megtalálja  a számára 
megfelelő szórakozást, s együtt derűsen, jókedvvel fogunk 
tudni ünnepelni. Rendezvényünk idén is ingyenes lesz. 
Önkormányzatunknak  a Forgatag megrendezése rengeteg 
költséggel jár, de ezt  vállaljuk, mert így sok család 
pihenéséhez,  kikapcsolódásához járulhatunk hozzá. Az elmúlt 
években több ezer látogatója volt a Forgatagnak, remény van 
arra, hogy az idén még nagyobb lesz az érdeklődés. 
Felajánljuk a cégeknek, vállalkozásoknak a rendezvényünkön 
való megjelenést és egyben kérjük az esetleges szíves 
támogatásukat. Amennyiben támogatni szeretnék 
rendezvényünket, azt a Nyírbogát Felemelkedéséért 
Alapítvány számlaszámára a 117 440 58 – 200 701 84 
számlaszámon teheti meg, melyről utólagosan igazolást 
küldünk. Amennyiben tombola ajándék felajánlásával 
szeretné támogatni rendezvényünket, azt munkaidőben vagy a 
rendezvény napján  a  Hivatal helyiségében teheti meg.  
Mindenkit szeretettel hív és vár az Önkormányzat 
Képviselő-testülete! 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

Súlyos örökségtől szabadultunk meg 
Mint arra  olvasóink emlékezhetnek 2001-ben súlyos 
örökséget kapott az  önkormányzatunk Birta Sándor 
előző polgármester által vezetett önkormányzattól.  A 
kifizetetlen számlák, rendezetlen ügyek vonzata több tíz 
millió forintot tett ki. Csak a Léüzem perére 
emlékeztetném Önöket, ahol a felszámolónak 12 millió 
forintot kellett kifizetnünk 2003-táján. Arról többször 
cikkeztünk, hogy 1998-ban jogerős bírósági ítélettel az 
egészségház harmadát Nyírgelsének ítélte a Megyei 
Bíróság. A hosszú per sorozat megegyezéssel zárult.  
Nyírbogát Önkormányzata 12 millió forintért 
megváltotta Nyírgelse Nyírbogáti Községháza 
ingatlanban lévő tulajdonrészét. Ugyanakkor a 
települések kijelentették, hogy ezentúl egymás irányában 
nincs követelésük. Így 15 év után  a Községház (a volt 
egészségház) újra teljes mértékben Nyírbogáté. 
Megújul a település főtere a Béke tér. 
Az 50 milliós LEADER pályázat tartalmazza a köztér 
teljes felújítását, térkövezését, valamint a jelenleg 
használaton kívüli régi református iskola épületének 
külső felújítását. Az épületen belül pedig Kistérségi 
pályázat útján a fiatalok szabadidős tevékenységének 
helyt adó Ifjúsági Klub kialakítására kerül sor. A 
pályázatok közbeszerzési eljárása folyamatban van. A 
munka előreláthatólag szeptemberben kezdődik. 
Szennyvíz beruházás közbeszerzés alatt 
A „Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése és 
tisztítása” projekt során 2,13 milliárd forintos beruházás 
valósul meg a Magyar Kormány, az Európai Unió 
támogatásával, valamint önkormányzati és lakossági 
összefogással. A pályázat fokozatosan „felpörög”. A 
harmadik kifizetési kérelmen vagyunk túl.  Jelenleg a 
környezeti hatástanulmány, vagyonértékelés, régészeti és 
a kivitelezést végző cégek közbeszerzési eljárása zajlik.   
Újjáalakult a LEADER akciócsoport Nyírbogáton 
„Egy jobb életért” nyírbogáti egyesület fogadta be a 
térségi leader akciócsoportot, amelynek vezetője Dr 
Rizsák Ildikó. Az akciócsoport egy területfejlesztéssel 
foglalkozó szervezet, amely javaslatot tesz a leader EU-s 
források térségbeli pályázati kiírására. A 2007-2013 EU-
s tervezési ciklusban az ezen térségre jutó forrásokból 
még több, mint 300  millió ft áll rendelkezésre. Az ezen 
forrásra kiírt pályázati lehetőséget tartalmazó intézkedési 
terv az egyesület honlapján megtekinthető, amely 
elérhető a településünk honlapjáról is. 
www.nyirbogat.hu/egyjobbeletert , www.egyjobbeletert.hu  
 

Kerékpár utak: Nyírbogát-Nyírbátor kerékpárút 320 
milliós forintos fejlesztési pályázata engedélyezési 
eljárások utolsó fázisában van. A megvalósítás 
közbeszerzési kiírására hamarosan sor kerül. Egy éven 
belül a kerékpárosok biztonságosan használhatják a 
forgalmas  471-es főút mentén megépülő kerékpárutat 
Nyírbogát és Nyírbátor között.. 
Elkészült a Nyírbogát-Nyíradony közti a 471-es főút 
melletti kerékpárút terve is egy KÖZOP-os pályázat 
jóvoltából.  Reményeink szerint hamarosan 
pályázhatunk a kerékpárút ezen szakaszának a 
kivitelezési munkáira is. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

Síremlék a Bogáthy család emlékére: 
 Igencsak régi adósságot törleszt a családdal szemben 
településünk a katolikus temetőben felállított új síremlékkel, 
amelyet a Nyírbogát Felemelkedéséért alapítvány Leader 
pályázat jóvoltából készíttette el. A Bogáthy-családnak  a 
település történetében jelentős szerepe volt. Emléküknek 
tisztelegve az önkormányzatunk Bogáthy családról szóló 
emlékkiadványa Somlyai Lászlóné, Gulyás Jánosné, Szepesi 
Krisztina, Háda Csaba, Komiszár Dénes jóvoltából készült el.  
 

Nyári gyermekétkeztetés:  
Az iskolai időszakon kívül a gyermekétkeztetés biztosítja a 
tanulók számára a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A 
Nemzeti Összetartozás Kormánya segítséget nyújt az 
önkormányzatoknak – e feladat ellátásához. Ennek feltétele, 
hogy  az alapanyagok egy része nem utazhat negyven 
kilométernél többet, azaz helyi termelőktől kell a települések 
konyháinak megvásárolni. A szociális nyári 
gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek vehetnek részt.  Az idén 
településünkön 88 gyermek részére 3872 adag étel van 
biztosítva, több mint 1,7 m. forint támogatással, melynek 
köszönhetően legalább 44 napon keresztül legalább egyszeri 
meleg étkeztetést tud az önkormányzat a gyermekeknek 
biztosítani. Így a kormánnyal közösen a szociálisan 
legrászorultabb gyermekeknek és szüleiknek tudunk segíteni.  
 

Gréder  (földgyalu) : 
 A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt - tanyás térségek 
külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére – 
pályázatot nyújtottunk be.  
 

Pályázat – műfüves pályára:  
A képviselő-testület - a Megyei Labdarúgó Szövetség által - 
90%-os támogatottságú villanyfényes, műfüves pályázat 
benyújtását támogatja, a megvalósításhoz szükséges három 
millió forint saját erőt költségvetésében biztosítja.  
 

Támogatás  Önkormányzatunk a Dunai árvízi védekezés 
segítésére százezer forint támogatást biztosított.  
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program: 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy minden 
lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa 
az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 
esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek 
érdekében, a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb 
megvalósítása érdekében megalkotta a helyi esélyegyenlőségi 
programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre 
épülő cél- és feladat-meghatározásokat, valamint azok 
megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a 
településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 
beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 
Az esélyegyenlőségi terv potenciálisan kiemelt hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély szegénységben 
élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 
fogyatékkal élő személyeket.  
 

Élelmiszeradomány osztás:  
Az előző évekhez hasonlóan ismét részt vállaltunk az 
élelmiszeradományok közvetítésében. Az idei évben július 
hónapban a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 
jóvoltából újból élelmiszeradomány osztásra került sor. 
Összesen 836 kiscsaládos és 132 nagycsaládos család részesült 
élelmiszercsomagban a településen.  

 
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
2013. március 1-jével elkezdődött a TÁMOP-5.2.3.A-
12/1-2012-0011 azonosítószámú „Ébresztő! Kopogtat a 
jövőd!” Integrált térségi programok a gyerekek és 
családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című 
projekt. A pályázat keretében 600.000.000 forint 
támogatást kapott a Nyírbátor és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Szociális 
Alapból. Az elnyert támogatásból a kistérség valamennyi 
településén értékes programok valósulnak meg. A 
programelemek keretében létrehozták és fenntartják 
Nyírbátorban a Gyerekesély Irodát, 3 településen Biztos 
Kezdet Gyerekházakat, 2-2 településen settlement 
közösségi illetve ifjúsági házakat. Nyári táborokat, 
kulturális és sport programokat, szakmaközi hálózatot 
valósítanak meg. A program közel 50 fő foglalkoztatását 
biztosítja. 
 

 

Nyírbátor és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Nyírbátor, Édesanyák útja 4.  

Sajtóközlemény 
 
A Bogát 2000 Torna Club a 76/2011 (VII.29) VM 
rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének  keretében az MVH 1436529071 
határozata alapján Fesztiválok szervezése és 
lebonyolítása címen, a 8319536137 azonosító számú 
pályázata  2 000 000 Ft támogatásban részesült . 
 
A Nyírbogát Felemelkedéséért alapítvány a 76/2011 
(VII.29) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének  keretében az MVH 
1529017575 számú határozata alapján Történelmi és 
irodalmi emlék és kiállítóhelyek létrehozása címen, a 
8324674392 azonosító számú pályázata  2 413 000 Ft 
támogatásban részesült . 
 



        
 

HÍRCSOKOR A TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBŐL 
 

Fogorvosi ellátás  
Tájékoztatjuk településünk lakosságát,  hogy a régi fogorvosi rendelő 
helyén (4361 Nyírbogát, Árpád u. 16.), új környezetben, modernül 
felszerelt rendelőben új fogorvos várja kedves régi- és leendő betegeit. 
A fogászati ellátás keretében lehetőség van: esztétikus tömések, 
fogpótlások készítésére, ultrahangos fogkő-eltávolításra, 
fogfehérítésre, szűrővizsgálatra, gyerekeknek barázdazárásra és 
további kezelésekre. Bejelentkezni személyesen vagy a 42/286-547-es 
telefonszámon lehet rendelési időben. Rendel: Dr. Kemény Kinga 
fogorvos.  

-  Kedden                12:00-19:00 óráig   (Betegfogadás 18:00-ig) 
-  Szerdán              7:30-14:30 óráig   (Betegfogadás 13:30-ig) 
-  Csütörtökön  12:00-19:00 óráig   (Betegfogadás 18:00-ig) 
-  Pénteken:   7:30-13:30 óráig (Iskolások és óvodások 

szűrővizsgálata és acut esetek ellátása, betegfogadás 12:00-ig) 
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 Víziközmű szolgáltatásról: A Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 2013. január 01. napjától kezdődően látja el 
Nyírbogáton a víziközmű-szolgáltatást. A víziközmű-
szolgáltatás átvételére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. Törvény hatályba lépése miatt volt szükség. A 
jogszabály előírja, hogy az önkormányzatok, mint ellátásért 
felelősök továbbra is tulajdonosok maradnak, ugyanakkor a 
szolgáltatást kizárólag olyan gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amely megfelel a törvény által előírt követelményeknek. 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t választotta 
üzemeltetőnek, amely 1971 óta végez víziközmű-szolgáltatást, 
jelenleg 192 településen, 6 megyében. A Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Kelet-Magyarország térségében 
jelenleg mintegy 500 000 felhasználó ivóvíz ellátását 
biztosítja. A Társaság jelentős beruházásokat tervez 
megvalósítani a térségben és hatékonyan részt kíván venni a 
víziközmű szolgáltatás színvonalát javító és ezzel a fogyasztók 
megelégedettségét is növelő projekt és pályázatok mielőbbi 
megvalósításában. A Társaság elkötelezett az üzemeltetésre 
átvett településeken elindult projektek segítésében, mind 
szakmai, mind anyagi segítség nyújtással. Az ügyfélszolgálat a 
Vízműtelepen, Attila u. 11. szám alatt hétfőtől – szerdáig:  
7:30-15:00 óráig, csütörtökön 12:00-20:00  óráig várja a 
Tisztelt lakosokat, hogy az esetlegesen felmerült problémákra 
mihamarabb közösen megoldást találjunk. Pénteki napokon az 
ügyfélfogadás szünetel. A 2013. februári számlákhoz 
mellékelt tájékoztató levelünkben is jeleztük, hogy a 
vízmérők leolvasása minden év április és október 
hónapokban történik majd és közbenső időszakra a 
korábbi fogyasztás alapján havi átlagszámlákat állítunk ki. 
Ezeken a közbenső számlákon nem szerepelnek 
mérőállások, csak kiszámlázott mennyiség. Amennyiben a 
Tisztelt fogyasztónak ez a számlázási mód nem felel meg, a 
két olvasás közötti hónapokban bediktálhatja vízmérőjének 
óraállását az aktuális hónap 20. napjáig és így a bediktált 
óraállás alapján állítjuk ki számláját. A havi mérőállás 
bejelentését megteheti: sms-ben a (+36) 70/4572303-as 
telefonszámon, telefonon a (+36) 70/4572303 telefonszámon 
vagy személyesen a Vízműtelepen ügyfélfogadási időben.  
Önkormányzatunk nyomatékosan felhívja azon 
vízfogyasztók figyelmét, hogy akiknek  az 
önkormányzatnál fennálló vízdíj tartozása van, 
mihamarabb rendezze, ellenkező esetben a vízdíj tartozás 
jogi eljárást von maga után.  

Forma 1 szabadedzés: Településünkről is részt vettek 
fiatal diákok a Forma 1 szabadedzésen. Térségünkből 
80 diák, ebből nyírbogátról 22 fiatal vehetett részt a 28. 
Formula 1-es autós gyorsasági világbajnokság Magyar 
Nagydíjának szabadedzésén. 2013. július 26-án azok a 
gyerekek, akik nyertek a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Forma-1 szabadedzés pályázatán  - egész 
napos élményben volt részük, s szinte testközelből 
szurkolhattak a száguldó cirkusz általuk eddig csak a 
televíziók képernyőin keresztül követett világsztárjainak, 
élvezhették küzdelmüket. A gyermekek az élményen kívül 
meleg ebédet és uzsonnacsomagot is 
kaptak.  Örömujjongástól volt hangos a Hungaroring, 
amikor meglepetésként megjelentek az Erzsébet-tribünön 
a világsztárok. Reméljük, hogy a fiatalok egy 
felejthetetlen nap emlékével távoztak a világ egyik 
tradicionális versenypályájáról,  s  lelkükben, szívükben 
egy kitörölhetetlen örömforrás hagyott nyomot. A diákok 
utaztatását a Nyírbátori Kistérségi Társulás egyik 
programja biztosította. 

Számítógép Álom 2013: Nyírbogáti nagycsaládosok 
közül öt család nyújtott be pályázatot használt 
számítógépre. Azon 10-14 év közötti gyerekek 
pályázhattak, akiknek két vagy több kiskorú testvére van, 
tanulmányi  átlaguk a négyest meghaladta. A gyermekek 
osztályfőnökeik javaslata alapján adták be a 
pályázatukat.  
Nyári táboroztatás: Az idei nyáron térségünkből 850 
gyerek számára,-  köztük számos nyírbogáti diák részére 
is -  pályázat útján volt biztosítva a táboroztatás, mely 
teljesen díjmentes volt a gyerekek számára. A szülők a 
nyári felügyeletet nem mindig tudják biztosítani. A 
bentlakásos táborok költségesek, melyeket nem tudják 
megfizetni nehéz anyagi helyzetükből adódóan. A 
táborozás során a gyermekek olyan programokon, 
foglalkozásokon vehettek részt, melyeket a szülők nem 
tudnak biztosítani számukra, valamint saját 
településeiken el sem érhetőek. A táborban a gyermekek 
megszokják a rendszerességet, a szabályok betartásával a 
fegyelmet. A foglalkozásoknak köszönhetően 
megtanulnak együtt dolgozni, együtt  játszani, és ami 
nagyon fontos momentum, egymásra figyelni. A nyári 
táboroztatással így több száz családszámára tudtunk 
segítséget nyújtani.

  A  doktornő és asszisztense  rendelés közben 



        
 

 
2013. május 8-tól a közös önkormányzati hivatal jegyzője Bereznyákné dr. Bényei Bernadett, akit újságunk 
hasábjain keresztül szólaltatunk meg.  
Nyíregyházán születtem 1981-ben. Középiskolai 
tanulmányaimat a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
humán tagozatán végeztem, azt követően a Debreceni 
Egyetem jogász szakán szereztem diplomát, 2004-ben. A 
jogi diploma megszerzése után Máriapócs Város 
Önkormányzata polgármesteri hivatalában kezdtem el 
dolgozni adóügyi ügyintézőként és pályázatíróként. 2013. 
május 08. napjától a Nyírbogáti Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének választottak. 
Férjemmel és két kislányommal 2012-ben költöztünk 
Nyírbogátra. Úgy érzem, hogy tanulmányaim, az évek 
során szerzett tapasztalatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
település javát szolgáljam. Nyírbogáti lakosként még 
inkább szívemen viselem a település sorsát, célom, hogy 
hosszútávon, sikeresen és eredményesen dolgozhassak a 
településen, településünk fejlődéséért. 
A jegyzői állás megpályázásakor figyelemmel voltam arra, 
hogy a saját lakóhelyemért dolgozhatok, tudásommal, 
munkámmal a település fejlődését segíthetem, hiszen 
nyírbogátiként a problémák, hiányosságok egy részét a 
saját bőrömön is tapasztalom, így még inkább motiváltabb 

vagyok azok megoldásában. Célom egy jogszerűen 
működő, ügyfélbarát, szakmailag felkészült hivatal 
irányítása, a XXI. század és a lakosság igényeinek 
megfelelő színvonalú hivatal működtetése. 
Ezúton szeretném a lakosságot néhány, 2013-ban 
bekövetkezett változásról tájékoztatni: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) szabályozza, hogy azon 
községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, 
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. A hivatkozott 
rendelkezések alapján Kisléta és Nyírderzs települések 
közös önkormányzati hivatal létesítésére kötelesek, 
azonban a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
vonatkozóan az előírt határidőig nem a meghatározott 
feltételeknek megfelelő közös hivatalt hoztak létre, 
tekintettel arra, hogy közigazgatási területüket több mint 
egy település közigazgatási területe választja el. Így a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására jelölte ki a Nyírbátori 
járáson belül Nyírbogát, Kisléta és Nyírderzs településeket. 
A közös önkormányzati hivatali megállapodást a három 
önkormányzat Képviselő-testületének együttes ülésén 
2013. március 27. napján megtárgyalta, és 2013. április 01. 

napjával létrehozták a Nyírbogát Közös Önkormányzati 
Hivatalt. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a települések 
önállósága megmaradt, csupán a hivatali szerkezet 
változott meg. Az ügyintézés továbbra is a településeken 
történik, az ügyfélfogadási idők változatlanul 
megmaradtak. 
A közös önkormányzati hivatal jegyzője 2013. május 8. 
napjától Bereznyákné dr. Bényei Bernadett, aljegyzője: 
Magyarné Lánczi Julianna 
A polgármesterek és a hivatalai apparátus célja, hogy 
hatékonyabb, a jogszerűség követelményeinek 
messzemenőkig megfelelő, ügyfélbarát és szakképzett 
hivatal várja az ügyfeleket.  
Felhívom a tisztelt adózók figyelmét, hogy Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
5/2013.(VI.13.) rendeletében a helyi iparűzési adó 
mértékét 2013. január 01. napjától állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység végzésekor 1,5%-ban határozta meg. 
A 2014. évre ugyanezen adó mértéke 2%. 
Kérem, hogy a 2013. szeptember 15. napjáig esedékes 
helyi iparűzési adóelőleg fizetésénél erre figyelemmel 
legyenek. 
Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy a helyi adók, 
valamint gépjárműadó 2. felének fizetési határideje 
(szeptember15.) hamarosan lejár. Az esedékes adót kérem, 
szíveskedjenek pontosan, határidőre megfizetni. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló 4/2013. (V. 
27.) önkormányzati rendeletében   
2013. július 29. napjától 2013. augusztus 18. napjáig 
2013. december 23. napjától 2013. december 31. 
napjáig             Nyírbogáti Közös Önkormányzati 
Hivatalban      - a rendes szabadság kiadására - igazgatási 
szünetet rendelt el. 
Az igazgatási szünet alatt a  Nyírbogáti Közös 
Önkormányzati Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás - az 
alábbi kivételekkel - nem lesz. 
A halaszthatatlan ügyeket ügyeleti rendszerben 
intézzük.  Az anyakönyvi igazgatás területén ügyeletet 
tartunk fenn, amely kizárólag a halálesetek 
anyakönyvezésének elvégzésére korlátozódik. Az ügyeletet 
Papp Jánosné (06-20-3258-001) köztisztviselő látja el. 
A jegyzői gyámhatósági feladatok vonatkozásában 
telefonos ügyeletet tartunk fenn kizárólag ideiglenes 
hatályú gyermekelhelyezés esetén, illetve súlyos 
veszélyeztetettség okán. Az ügyeletet Papp Jánosné (06-
20-3258-001) köztisztviselő látja el.   
A Közös Hivatal ügyeleti rendszerben a 06-42-286-133-
as telefonszám 4-es mellékletén munkaidőben 
folyamatosan elérhető. 
A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton 
juttathatják el a Nyírbogáti Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz. (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.) 
A rendszeres szociális ellátások, illetmények, bérek 
kifizetését az igazgatási szünet nem érinti, azok a 
jogszabályban előírt időben a megszokott rendben kerülnek 
kifizetésre.                              Megértésüket köszönjük! 
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 MEGEMLÉKEZTÜNK 
2013. február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából  a Béke téri emlékműnél  az 
önkormányzat Képviselő-testület tagjai és az  intézményeinek vezetői   koszorút helyeztek el a kommunizmus áldozatainak 

emlékére. A Vántus István ÁMK és Könyvtár intézményében is megemlékeztek 
a diákok és a pedagógusok a rendszerváltás előtti eseményekről. Az emberiség 
történetének egyik legszörnyűbb évszázadát, a XX. századot osztálykeretek közt 
elevenítették fel az iskola tanulói és osztályfőnökeik. A gyerekek megdöbbenten 
nézték a bemutató dokumentumfilmeket és szörnyülködve olvasták a korhoz 
kapcsolódó történelmi tanulmányokat. A cél az volt, hogy a gyerekek is  bele 
lássanak a diktatúra szörnyűségeibe, s fontosnak tartsák a kommunizmus 
kegyetlenségeinek az áldozatairól való megemlékezést.  
 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról is megemlékeztünk. „Európa 
színpadán mi is játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb szerep…” Petőfi 
Sándor írta ezeket a sorokat a Magyar vagyok című versében, 1847-ben: egy 
évvel a forradalom kitörése előtt, amikor még nem tudta – talán csak legszebb 

álmaiban álmodta −, hogy 1848. március 15-én a magyarok mily’ nagyszerű szerepet fognak játszani Európa színpadán – 
hallhattuk Dr. Simon Miklós polgármester úrtól az ünnepi megemlékezésen. Önkormányzatunk egyik legjelentősebb 
eseményeként tartja számon az l848-as forradalmat, amely a ma emberének az erőt jelenti, melyre ma a leginkább szükségünk 
van, az összefogás és az áldozatvállalás erejére. Természetesen nem véráldozat az, amelyre ma szükség van, hanem a 
megfeszített munka. Az, hogy ki-ki a maga területén, felelősségteljesen, a saját képességei és tehetsége szerint a lehető 

legtöbbet tegye meg: önmagáért − és a közösségért. Mert csak így 
lehetséges, hogy a tavaszi magvak nyári vagy akár őszi gyümölcsökké 
érjenek. Csak így lehetséges, hogy közösségünk, nemzetünk, országunk 
továbbra is szerepet játsszon – és ne is akármilyet! – Európa színpadán. –
hallhattuk az ünnepi beszédben képviselő úrtól. Vántus István ÁMK 
óvodásai és diákjai színvonalas műsor keretében idézték fel az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeit. A Nyugdíjas Egyesület tagjai 
forradalmi dalokkal tovább emelték rendezvényünk színvonalát, majd 
településünk történelmi egyházainak vezetői imát mondtak a forradalom és a 
szabadságharc hőseiért, akiket nem a dicsőség és a hírnév iránti vágy 
mozgatott, hanem a forradalmi cselekvésbe vetett hit. Akik nem fölötte álltak 
a tömegeknek, hanem együttes küzdelemre buzdítottak. A Béke téri 
emlékműnél a Képviselő - Testület tagjai, az intézményvezetők és a helyi 

egyházak képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit, és fejet hajtottak az ünneplő közösséggel az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emléke előtt.  
Lobog a székely zászló a Nyírbogáti Községházán is  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete is fontosnak tartja  és a nemzeti összetartozás jegyében 
szolidaritást vállal Székelyföld településeivel, hogy nemzeti szimbólumaikat és 
jelképeiket szabadon használhassák.  A Képviselő-testület  felelősséget vállal a 
jelenlegi határainkon kívül élő magyarok sorsáért, támogatja, hogy magyarságuk 
megőrzésével egyéni és közösségi jogaik érvényesüljenek, hisz a szülőföldjükön élő 
magyarokat megilleti ugyanaz a tisztelet és megbecsülés, mint bármely más nemzet 
tagját Európában. A nemzeti összetartozás jeléül a képviselő-testület  2013. február 
27.-én a Községháza épületére kitűzte a székely zászlót.  
 

Trianoni megemlékezés 1920. június 4-én a Versailles-i Kis-Trianon palotában, 
immáron 93 éve az I. világháború győztes hatalmai ránk kényszerítették megalázó 
békediktátumukat, s aláírták azt a békeszerződést, amelynek következményeként 
Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát, és ezzel együtt 
lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent, melynek következményeként a 
magyar nép évezredes történetének legsúlyosabb, máig ható traumáját élte át. 
Ebből az alkalomból - Európa és a világ egyik legnagyobb történelmi 
igazságtalanságára emlékezett – Önkormányzatunk a Béke téren, a TRIANONI 
emlékkopjafánál a Nemzeti Összetartozás Napján tartott csendes megemlékezésen, 
ott Dr. Simon Miklós településünk polgármestere, országgyűlési képviselő az 
emlékező beszédében fontosnak tartotta megemlíteni, hogy  a nemzeti 
összetartozás kormánya  az állampolgárság kiterjesztésének lehetőségével elérte 
azt, hogy a határon túl élő, de ősei földjét elhagyni nem akaró magyarok nem csak 

lélekben, de közjogilag is az egységes magyar nemzet részévé váltak. Ez a  nap is azt demonstrálja, hogy a magyarságnak 
szüksége van összetartó életerejére. Az emlékező beszéd után polgármester úr felkérte  Szerencsi Imre református lelkészt, 
hogy  mondjon imát nagy Magyarországért. A képviselő-testület tagjai koszorút helyeztek el a Trianoni emlék-kopjafánál,  fejet 
hajtva azok előtt, akik magyarságukért hátrányt szenvedtek, vagy életüket kényszerültek áldozni nemzeti önazonosságuk 
vállalásáért. A megemlékezésen Madácsi Anett 8. osztályos tanuló elszavalta Sajó Sándor: Magyarnak lenni című versét. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvvezető előtt 2013-ban  
eddig   3  pár fogadott egymásnak örök hűséget: 
 

2013. 02. 16 - án: Bakos Lehel  - Papp Regina 
2013. 06. 01- én: Dr. Balogh Nándor – Dr. Simon Ildikó 
2013. 08. 07-én Karácsonyi Gyula - Galyas Matild  

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ  GRATULÁLUNK!

GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó híradásunk óta hat 
kislány és kilenc kisfiú született községünkben: 
 

2012. DECEMBER 15.           SZÉPLAKI MARINA RÓZA 
2012. DECEMBER 18.           OLÁH GY. HANNA 
2012. DECEMBER 19.             VAJAS BALÁZS  
2013. FEBRUÁR 04..             VANCZÁK BÁLINT 
2013. FEBRUÁR 16.              KOCSÁR MAJA 
2013. FEBRUÁR 28.             PALÓCZ FERENC ZSOMBOR 
2013. MÁRCIUS 23.            ELEK ZOLTÁN 
2013. MÁRCIUS 26.            BIRTA GERGŐ 
2013. ÁPRILIS 06.              VARGA SÁNDOR 
2013. MÁJUS 07.                VARGA RUBEN 
2013. JÚNIUS 20.               CSÁK MILÁN 
2013. JÚNIUS 24.              ENEI EMÍLIA 
2013. JÚNIUS 27.              VARGA ERIK OLIVÉR 
2013. JÚLIUS 30.                DICZKÓ LILIEN 
2013. AUGUSZTUS 05.       KARAKAS ZSÓKA 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
 

Településünkről utolsó híradásunk óta sajnos 14-en  
eltávoztak  9 nő és 5 férfi: 
 

VARGA GÁBOR      ÉLT 79 ÉVET 
CSOMA KÁROLY                                 ÉLT 52 ÉVET 
KARNAI BERTALANNÉ (Szabó Ilona)      ÉLT 78 ÉVET 
MEGYESI IMRÉNÉ  (Kelemen Julianna)      ÉLT 72 ÉVET 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ (Lőrincz Mária)         ÉLT 75 ÉVET 
TÁCEJ PÉTER      ÉLT 76 ÉVET 
BÁKONYI FERENC                              ÉLT 55 ÉVET 
HORVÁTH JÓZSEFNÉ (Kecskés Julianna)    ÉLT 79 ÉVET 
PUSZTAI ISTVÁNNÉ (Jónás Erzsébet)     ÉLT 75 ÉVET 
DIBÁCZI LAJOSNÉ (Lipták Judit)           ÉLT 80 ÉVET  
CZIMMERMAN ANDRÁSNÉ (Csősz Jolán)   ÉLT 84 ÉVET 
KELEMEN ISTVÁN                             ÉLT 78 ÉVET 
KODA MIHÁLYNÉ (Dudik Anna)               ÉLT 70 ÉVET 
VADON LAJOSNÉ (Petrucz Anna)    ÉLT 61 ÉVET 

 
 
A Bogát 2000 TC labdarúgó csapata megújulva kezdte a 
2012-2013-as szezon második körét. A csapat 
összetételében történtek változások. Hat új játékossal 
(Vangel Róbert, Lángfalusi Alex, Miskolczi Tamás, Tejfel 
Alex, Soltó Krisztián, Ujfalusi Balázs) bővült a tavalyi 
keret, de voltak távozók is.  Nekik köszönjük az eddigi 
szereplésüket. A bajnokság során négy  győzelem, két 
döntetlen és nyolc vereség a csapat eredménye.  Sajnos ez 
azt jelenti, hogy a BOGÁT 2000 TC. a táblázat 11. helyén 
végzett holtversenyben Nyírbéltek csapatával.  
A csapat tagjai az újonnan érkezők mellett: Szabó Csaba, 
Murzsa Ignác, Bodnár Balázs, Pál Tamás, Bíró Ferenc, 
Bákonyi Gábor, Havasi Kornél, Szabó Máté, Bojti József, 
Diczkó István, Kapási Ádám, Bulyáki Tamás, Sütő Ottó. A 
fiúk a következő bajnokságban  szeretnék felülmúlni a 
jelenlegi elért helyezést és egy jobb játékkal a mezőny első 
felébe célt érni. A csapat köszöni az Önkormányzatnak az 
egész évben nyújtott támogatást és a szurkolóknak a  
bíztatást. A bajnokság befejeztével az önkormányzat a 
csapat tagjait egy szerény vacsorával látta vendégül. 
További kitartást, és sikeresebb eredményt kívánunk az őszi 
fordulóhoz! A BOGÁT 2000 Torna Club Fesztiválok 
szervezése, lebonyolítása célterületre az MVH-hoz 
benyújtott sikeres pályázatával az idei Bogáti Forgatagon - 
a Fesztivál keretében -  egy focibemutatót is szervez.  A 
pályázat alapján a BOGÁT 2000 Torna Club két millió 
forint összegben tud hozzájárulni a Fesztivál szervezéséhez.

 Beszámoló a 2012/2013-as bajnokságról 

A Polgárőr Egyesület hírei: A biztonságos környezet 
feltételeinek megteremtése érdekében  LEADER pályázat 
útján az Egyesület térfigyelő kamerarendszert épített ki 
településünkön, több mint nyolc millió forintból, a 
közbiztonság szempontjából kiemelkedő helyeken, 
önkormányzati támogatással. A kamera rendszert 
önkormányzatunk tovább kívánja bővíteni, többek közt az 
István tanyán.   

Búcsú Bákonyi Ferenctől…  
Önkormányzatunk rövid idő elteltével, ismét elveszített egy barátot. Dr. Simon 
Miklós polgármester úr az alábbi szavakkal búcsúzott Bákonyi Ferenctől.  
„Búcsúzunk Feritől a baráttól, aki szavatartó, csendes ember volt.  Segítőkészségét 
megtapasztalhattuk a mindennapokban. Köszönjük a polgárőrségben végzett 
áldozatos munkát, az itt végzett szervező munkádat és azt a sok – sok éjszakát, amit 
ébren töltöttél,  hogy mi Nyírbogátiak nyugodtabban aludjunk. Nem kímélted 
Magad, sokszor a magad dolgát félre téve, dolgoztál a közösségért, értünk. 
Köszönjük a segítségedet, hiányozni fogsz.  
Destin Búcsú egy baráttól: „Már többet nem találkozunk, bárcsak lehetne, Téged 
másfelé vitt a sors, el kellett menned. Nem te döntöttél így s mást nem tehettél, 
Utad felfellé vezet, fel a csillagok közé. Vezet téged e csillagos úton, ahonnan néha 
lenézel ránk. Téged sirató tekintetünk, Nyugodj békében régi Barát !”

A Nyugdíjas Egyesület hírei: A közelmúltban az egyesület 
tagjai Penészlekre a Thermál Szabadidőparkba utaztak, ahol 
735m mély kútból 45c-os termálvíz tör fel a felszínre a 
benne található sok hasznos összetevők segítették a fáradt 
test regenerálódását, gyógyulását, s emellett masszírozó, és 
szauna is rendelkezésükre állt. Felejthetetlen élménnyel, 
felfrissülve térhettek haza.  



       
 

 EGYHÁZI HÍREK: REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI:. 
Berekfürdői református tábor A táborozás felejthetetlen 
élményeket hagyott a szívünkben. 49 fővel indultunk útnak. 
Mint minden eddigi évben, idén is rengeteg segítséget és 
támogatást kaptunk a gyülekezettől. A napokat áhítattal 
kezdtük, majd ezt bőséges reggeli követte. Minden délelőtt 
bibliai foglalkozáson vettünk részt, ahol Dánielről és három 

társáról: Sidrák, Mésák és Abednégóról tanultunk. Példaként 
állt elénk hitük, hogy semmilyen kényszerítő erő hatásra nem 
tagadták meg Istenbe vetett hitüket. Délután egy órakor volt 
az ebéd, ami szintén bőséges és finom volt. Ezt követően a 
strandra mentünk, ahol mindenki jól érezte magát, sokat 
játszottunk, kellemesen elfáradtunk. Vacsora után az est 
közös programja a családi vetélkedő kezdődött. Ebben a két 
órában sokat nevettünk, szórakoztunk, és a hitbeli tudásunk is 
gyarapodott. Az öt nap alatt a csapat teljesen 
összekovácsolódott. Testvéri, baráti kapcsolatok alakultak ki, 
és voltak, akik a tábortól könnyes szemmel búcsúztak el. Aki 
ezen a táborozáson részt vett, nem csak testileg, hanem 
lelkileg is gyarapodott, közelebb kerülhetett az Istenhez. 
Táborozásunk vezérigéje a Márk 6,50 volt, amikor Jézus azt 
mondja: „Bízzatok, Én vagyok, ne féljetek!” Ezt az igét úgy 
érzem egész életünkre nézve szívünkbe zártuk.(Szerencsi 
Zsuzsanna) 
GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: A Katolikus Egyház 
a 2013-as évet a Hit évének nyilvánította. A Nyírbogáti 
Görög katolikus Egyházközségben élelmiszergyűjtéssel 
próbáltunk segíteni a rászoruló embertársainkon.  Húsvét előtt 
a nagyböjti időszakban, március hónapban rengeteg tartós 

élelmiszer érkezett a parókiára, illetve a templomunkba. Hála 
Istennek sok jó szándékú keresztény testvéreink 
szívügyüknek tekintették és bőkezű felajánlást tettek erre a 
nemes célra. Ebből 46 család számára tudtunk csomagot 
készíteni. Az adakozókat a következő keresztényelv 
motiválta: „Ha veszel, megtelik kezed! Ha adsz, megtelik 
szíved!”  Hálásan köszönöm a megajándékozottak nevében is  
mindenkinek a nagylelkű adományát. A jó Isten bőséges 
 

 
áldása szálljon életükre és családjukra! A legnagyobb ajándék 
az emberiség számára Jézus Krisztus, az Isten fia, aki magára 
vette a világ bűneit, aki meghalt és feltámadt, hogy az embert 
megváltsa a haláltól, és örök életet adjon a benne hívőknek. 
Fölment a mennyekbe, elküldte a Szentlelket, hogy 
megszenteljen bennünket. Jézus megígérte: „velünk marad 
minden nap a világ végéig.” Egyházközségünk június 
hónapban tartalmas hétvégéket szervezett. Június 22-én 
Esztergomba szerveztünk egynapos kirándulást. Sikerült 
meglátogatnunk 60 keresztény testvérrel az Esztergomi 
Bazilikát, ahol nemcsak a templomot, hanem az Altemplomot 
illetve a Kincstárat is megtekinthettük. A gyönyörű látnivalók  
után ellátogattunk Szentendrére, és a Skanzenben majd a 
városban töltöttük a délutánt. Csodás élményekkel 
gazdagodtunk. 
BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI: Gyülekezetünkben az idei  évet 
ezzel az  igei mottóval kezdtük: „Tedd a terheidet Isten 
kezébe, hogy a Szentlélek erejével kezdhess újat!”  
Jól tesszük, ha most is hallgatunk erre a tanácsra, és nem 
magunk akarunk ügyeskedni a terhek hordozásakor. Jól 
tesszük, ha átadjuk azokat  a „nagy teherhordozónak”, aki a 
világ bűnét magára vette, és vállalta bűneink büntetésének 
elhordozását. Ismered Őt? Tudod, ki az? Jézus Krisztus, Isten 
egyszülött Fia. Őt ismerte meg gyülekezetünkben két 
barátkozó lélek Donkáné Gulyás Emese és Kovács 
Miklósné -,  akik  meghozták életük nagy döntését: Követni 
akarják Megváltójukat, és felvállalták, hogy régi életüknek 
„meghaltak”, Krisztussal most már egy újat kezdenek el. 
Döntésüket nagyszámú vendégek jelenlétében bemerítéssel is 
megpecsételték, ahol az igeszolgálatot Bereczki Lajos, 
nyugalmazott debreceni lelkipásztor végezte, míg a teljes víz 
alá merítést Pető András helyi lelkipásztor. A jelenlévők 
hallhattak arról is, hogy a baptista közösségekben miért 
gyakorolják a felnőtt keresztséget, a teljes víz alá merítést,  
kifejtették ennek a bibliai alapját, azt  a bibliában 

megtalálható  igehelyekkel  alá is támasztva. Anyák napján a 
gyülekezetünkben élő gyermekek közös szolgálatának, illetve 
a vendégtestvérek szolgálatának örültünk. Május 19-én, 
pünkösd vasárnap arról hallottunk, hogy Isten Lelke a kapocs 
köztünk és Isten között. Ne Istenről tanulj, tanulj tőle! – 
hangzott a felszólítás, amin érdemes elgondolkodni. Az még 
nem elég, hogy Istenről hallok. Az már valami, ha Ő tud 
tanítani, hiszen akkor megvan a személyes kapcsolat köztem 
és közte. Te nem így látod? Augusztus 19-én Nyírkáta 
határában körzeti napot szervez a nyírbátori baptista körzet 
testvérisége. Egész napos együttlétre  hívjuk hittestvéreinket, 
barátkozókat.  A közösen elkészített ebéd, no meg  a 
szabadtéri játékok is ígérik, hogy egy áldott napnak nézünk 
elébe. Kísérje áldás minden olvasó életét! 
                                          Bécsi Lászlóné gyülekezet-vezető  
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                                                        AZ ÓVODA HÍREI 
 
A tavaszi hónapok is igen sok élményszerzési lehetőséget 
tartogattak óvodásaink számára.  
Helyi pedagógiai programunkban is kiemelt feladatot kapott 
a környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés. A 
tanulás folyamatában spontán lehetőségek kihasználása 
mellett tudatosan teremthetők pedagógiai szituációk. Erre 
legjobb lehetőségek a környezetvédelem világnapjairól 
megemlékezések tartása, amelyek kimeríthetetlen lehetőséget 
biztosítanak.  A Víz világnapján március 22.-én a vizeink 
védelme került előtérbe, hogy víz nélkül nincs élet a földön. 
Ellátogattunk a helyi vízműhöz, csatornához és közben 
beszélgettünk és a gyerekek tapasztalatot szereztek arról, 
mennyire fontos a víz védelme a növények és állatok és az 
ember számára. Kísérleteztünk, vetélkedőt szervezetünk a 
csoportokban. A Föld napja április 22-e alkalmából egyhetes 
rendezvénysorozatot terveztünk a családok és az első 
osztályos gyerekek bevonásával. Ennek részeként 
gyűjtőmunkát szerveztünk, részt vettünk környezetünk szebbé 
tételében, felhívtuk a figyelmet a környezet szennyezésének 
elkerülésére. Meghívtuk az első osztályos gyerekeket, akik az 
iskolába készülő óvodásokkal közösen vetélkedtek. 
Május 10.-e a Madarak fák napja, ebből az alkalomból 
szerveztünk kirándulásokat a csoportok igényeinek 
megfelelőem  a nyíregyházi Vadasparkba és a Petneházai 
Szigeti tanyára. A gyermekek még nem tudatosan, de a 
felnőttek irányításával már gyermekkorukban aktív 
környezetvédőkké válhatnak, akik óvják, védik a talajt, 
növényeket, állatokat. 
Március elején megrendeztük a mesemondó versenyt, 
melynek győztesei vettek részt március 26.-án Piricsén a 
Kistérségi mesemondó versenyen, majd pedig az első 
osztályosokkal közösen szervezett mesemondó versenyen. 

2013. május 23.-án a hagyományoknak megfelelően 
gyermeknapra meghívtuk a településen élő összes 
óvodáskorú gyermeket, szüleikkel együtt. Feldíszítettük az 
óvoda udvarát, közös játékokat, barkácsolást szerveztünk. 
Zenés előadóművészt hívtunk, fagylaltozunk. Igyekeztünk 
olyan tevékenységeket szervezni, hogy a gyerekek 
élményekkel telve érkezzenek haza. Azt szeretnénk, hogy a 
szülők is minél inkább magukénak érezzék majd óvodánkat, 
gyermekük óvodai csoportjait, ismerjék meg az ide járó 
gyermekeket. Ezen a napon lehetőség nyílik kötetlen 
formában megismerni az óvodát, az óvoda dolgozóit, a leendő 
szülő és csoporttársakat is. 

Gyermeknapra a”Nyírbogáti Óvodásokért Alapítvány” a 
farsangi rendezvények, valamint az adó 1%-ból befolyt 
összegből az Alapítvány céljainak óvodánk eszközkészletét 
bővítette, udvari játékokat vásárolt, 1.050.000ft. értékben. 
A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány az 
Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal együttműködve 
2013. május 24.-én Budapesten rendezte meg, a Mini 
KRESZ „Pindur-Pandur Ki mit tud” országos vetélkedőt a 
nagycsoportos óvodások részére, melyen a mi intézményünk 
is képviselte magát. 
A megmérettetés alapvető célja, a helyes közlekedésre 
nevelés, a közlekedési ismeretek bővítése, a balesetmentes 
közlekedés elősegítése. Cél, hogy a gyermekek játékos 
eszközökkel elsajátítsák a közlekedés alapvető szabályait, 
életkoruknak megfelelő feladatokkal elméleti és gyakorlati 
ismereteik bővüljenek.   A prevenciós munkát gyermekeink 
biztonságos közlekedésre nevelésében a kora gyermekkortól 
kell el kezdeni. Tóth Szilveszter rendőr és Pappné Vadon 
Valéria óvónő felkészítő munkájának, Nyírbogát Nagyközség 

Önkormányzatának támogatása, valamint a gyerekek 
lelkesedésének köszönhetően kerülhetett sor arra, hogy 
óvodánk képviselhesse településünket a Mini KRESZ 
„Pindur-Pandur Ki mit tud” vetélkedő országos fordulóján.    
Versenyzőink nagyon ügyesen szerepeltek a versenyen, s 
nemcsak ajándékkal, hanem a Budapesten szerzett 
élményekkel is gazdagodva tértek haza. 
A Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság június 5.-én 
lehetőséget biztosított Számunkra, hogy játékos keretek 
között betekintést nyerjünk a Tűzoltóság munkájába. A 
tűzoltók mindent megmutattak, bemutattak, megmagyaráztak 
a gyerekek nyelvén, amit tudni lehet a Tűzoltóság 
munkájáról. A gyerekek megismerkedtek a tűzoltáshoz 
használt eszközökkel, felszerelésekkel, a gyakorlatban is 
megnézték, hogy a tűzoltók hogyan oltják, a tűzet. Köszönjük 
munkájukat! 
A   Nyírbátori rendőrség munkatársai szintén 05. 05.-én 
bemutatót tartottak a rendőrség munkájáról, fontosságáról. A 
gyerekek számtalan kérdésére a gyerekek életkorának 
megfelelően szívesen adtak választ. Köszönjük munkájukat! 
A nevelési évzáró ünnepséget június 7.-én, 8.-án tartottuk, 
amelyen csoportjaink színvonalasabbnál-színvonalasabb 
műsorokkal kápráztatták el a közönséget. 
Igyekszünk a nevelési év során olyan külső és belső 
környezetet biztosítani a gyerekeknek, amelyben jól érzik 
magukat, s személyiségük megfelelően fejlődik. 
                         Ostorháziné Vadon Izabella intézmény vezető 
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Goda Norbert József 1.a Mikó Dániel 1.a Petrohán Zoltán 1.a Szántó Anita 1.a Szkiba Mihály 1.a Tóth Marcell 1.a 

   

Barna Zalán 1.b Bécsi Bianka 1.b Bíró Lili 1.b Dibáczi Eszter 1.b Kusnyér Zsófia 1.b Lőrincz Enikő 1.b 

  

Molnár Csenge 1.b Papp Esztella 1.b   Szilvás Dzsenifer 1.b  Teveli Georgina 1.b 

  

  

 
Türk Károly 1.b Czine Dominik 2.o                                                                           Császár Dóra Tünde 

2.o 
Dibáczi Liliána 2.o 

 

  

 
Garai Dóra 2.o Jakab Zoltán 2.o                                                                             Koda Vanda 2.o Koleszár Fruzsina 2.o 

  
Madácsi Roland 2.o Puskás Ákos 2.o Szabó Balázs Zsolt 2.o Tácej Ákos 2.o Tóth Attila 2.o Szilvás Alexandra 3.a 

   
Bákonyi Evelin 3.b Baráth Petra 3.b Kardos Anna Sára 3.b Kusnyér János 3.b Molnár Dorina 3.b Balogh Dominika 4.o 

      2013. augusztus                   Nyírbogáti Tükör 10. oldal  - Csupa Ötös diákok       

A vakáció vidám, gondtalan 
napjaiban engedjék meg, hogy  
bemutassuk azokat a diákokat,  
akik az egész év folyamán 
kitartóan, szorgalmasan 
tanultak s év végén kitűnő 
bizonyítványt érdemeltek ki. 
Jutalmul fényképük, a család, 
s településünk büszkeségére, 
megjelenhet önkormányzatunk 
újságában, a Nyírbogáti 
Tükörben, hogy 
megismerhessék  ŐKET. 
Iskolánk 261 tanulójából az 
idén 60 diák  büszkélkedhet 
ezzel az eredménnyel.  

ŐK A CSUPA ÖTÖS 
DIÁKOK! 

A Képviselő-testület gratulál 
valamennyi kitűnő tanulónak! 
 



    
Balogh Patrik 4.o Erdei Vivien 4.o Jánszki Vivien 4.o Kósa Fruzsina 4.o Orosi Andrea 4.o Papp Zsolt 4.o 

   
Uri Viktória 4.o Lükő Klaudia 5.a Császár László 5.b Csordás Bianka 5.b Deres Vanessza 5.b Fülöp Beáta 5.b 

   
Páll Dóra 5.b Tóth Gábor 5.b Bíró András 6.a Hermanovszky Laura 

6.a 
Széplaki Gréta 6.a Tóth István 6.a 

   
Tóth Norbert 6.a Balogh Bence 6.b Terdik Péter Mihály 

7.o 
Uri Vivien 7.o Bécsi Bálint Richárd 

8.o 
Farkas Bence 8.o 

   
Kósik Liliána 1.a Szabó Krisztián 

Gergő 1.a 
Tóth Dóra 1.a Éles Petra 3.a Fülöp Hajnalka 3.a Madai Réka 3.a 

  

  

 
Lőrincz Viktória Kitti 

4.o 
Tácej Árpád 4.o   Mocsár Boglárka 5.a Garai Fanni Orsolya 5.b 

    
Kósa Kitti Beáta 6.a Vanczák Éva 6.a Kósa Petra 6.a Csoma Zsolt 7.o Fülöp Enikő 8.o Szabó József 8.o 

      2013. augusztus                   Nyírbogáti Tükör 11. oldal  -  Csupa ötös és Jeles diákok      

Iskolánk 261 tanulójából 16 diák 
lett jeles tanuló. 

ŐK A JELES DIÁKOK! 
Gratulálunk az eredményükhöz, 
kívánjuk, hogy jövőre fényképük 

a csupa ötösök közt 
szerepeljenek!



        
 

VÁNTUS ISTVÁN ÁMK HÍREI 
 
A Vántus István ÁMK és Könyvtár intézményéből 2013. 
január 1-jétől az általános iskola kivált, fenntartónk a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, a működtetést 
azonban továbbra is Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
végzi. A tanítás-tanulás mellett 2013-ban a következő 
jelentősebb események zajlottak iskolánk életében. 2012. 
december 19-én került megrendezésre iskolánkban az első 
körzeti Vántus-helyesírási verseny.  Az eredményhirdetésre 
2013. január 22-én, a Magyar Kultúra napján került sor, 
melyre a nyírbogáti diákok ünnepi műsorral készültek. 
Második éve, hogy elindítottuk az iskolacsalogató 
programunkat, melyre a leendő elsősöket vártuk és fogadtuk 
szeretettel. Tíz alkalommal próbálhatták ki, milyen iskolásnak 
lenni. Február a farsang időszaka. Az osztályok színvonalas 
produkciók keretében ötletes és kreatív jelmezekbe bújtak. A 
tombolasorsolás és a díjak kiosztása után egy jó hangulatú 
diszkóban vettek részt a gyerekek. Az „Esélyt a holnapért 
2013!” program keretén belül 50 alsó tagozatos gyereknek 
volt lehetősége a Nyírbátori Sárkány Wellness  és 

Gyógyfürdőben játékos foglalkozáson, fürdőzésen részt 
venni, kikapcsolódni. Az E –misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület megkereste iskolánk 6. 
osztályos tanulóit. Előadást tartott számukra a hulladékok 
helyes kezeléséről, a komposztálásról. Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében 
került sor a „MAGNÓLIA” Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben elnevezésű projektre, melynek egyik 
megvalósulási helyszíne intézményünk volt.  
Izgatottan készült az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
méltó megünneplésére a hetedik osztály. Március 15-én a 
gyerekek meghatóan elevenítették fel az eseményeket. Az 
iskolánkban tanuló és iskolánkba készülő gyermekek szüleit 
vártuk nyílt tanítási napra a második félévben is. Az 
érdeklődő szülők személyesen tapasztalhatták meg, mi 
történik egy tanítási óra keretein belül.  Térségünkben az ősz 
folyamán hirdették meg a „Nyerjünk egy osztálykirándulást” 
elnevezésű versenyt. Ujjongásba tört ki a 3.b osztály, amikor 
megtudta, hogy 100 000 Ft-ot nyert osztálykirándulásra 3. 
helyezettként. Májusban élményekben gazdag 
osztálykirándulást szerveztek a pénzből Ópusztaszerre. 
Országszerte különböző rendezvényekkel tisztelegtek április  
hónapban a magyar líra előtt. A mi iskolánk is 
szavalóversennyel emlékezett József Attila születésnapjára.  
Második alkalommal rendeztük meg 2013. április 30-án az 
Egészségnapot. A rendezvény célja volt az egészséges 
életmód népszerűsítése és a figyelem felhívása a prevenció 
fontosságára diákok és a szülők bevonásával.  

A Vántus István ÁMK – Általános Iskola 
Diákönkormányzata szervezésében akadályversenyen vettek 
részt a gyerekek 2013. május 22-én. Az akadályverseny 
végállomása az István tanya volt, ahol a gyerekek 
kenyérlángossal és slambuccal csillapíthatták éhségüket, majd  
szabadtéri játékokon vehettek részt. 
 Az akadályversenyt követő napon papírgyűjtést is 
szerveztünk, ahol az iskola diákjainak szorgos munkája 
következtében tetemes mennyiségű papír gyűlt össze. Nagyon 
örültünk, mikor megkaptuk az értesítést, hogy iskolánk első 
helyezést ért el. 2013. május 23-án, csütörtökön rendhagyó 
történelemórán vett részt a 8. osztály a Községháza egyesületi 
termében, ahol a voronyezsi katasztrófáról hallhattak 
előadást.  
Június elején tartottuk a Művészeti Gálát. A gyerekek nagy 
sikerrel adták elő produkcióikat, megmutatva többnyire 
játékos – néptánctudásukat. 
A tanév utolsó heteiben szerveztük meg az iskolai 
kirándulást. Első úti célunk Hollókő volt, később busszal 

felmentünk a Mátrába. Hazafelé ellátogattunk Recskre, ahol 
egy múltban létező kényszertábort néztünk meg. Parádon a 
Kocsi múzeumba látogattunk el, sőt betértünk egy 
struccfarmra is. Izgalmasan zajlott az egész nap, sokat 
nevettünk, jól éreztük magunkat. 
A tanév utolsó napján szerveztük az Aszfaltrajzversenyt, 
melyen sok szép rajz született. A nap  kellemes 
befejezéseként a Szülői Munkaközösség fagylalttal 
kedveskedett valamennyi gyermeknek.  
Már hagyomány iskolánkban, hogy a tanév utolsó hétvégéjén 
rendezzük a ballagást.  A sok – sok kimondott és csak 
magunkban érzett jókívánsággal engedtük el tanítványainkat.  
 Útravalóul Pázmány Péter gondolatait tettük a jelképes 
tarisznyájukba.  "Nemes szép élethez  nem kellenek nagy 
cselekedetek,  Csupán tiszta szív  és sok, sok szeretet."   
(Pázmány Péter) 
 2013. június 21-én elérkezett a várva várt nap, a tanévzáró.  
A tanévzáró azonban nemcsak ünnepélyes lezárása egy 
tanévnek, hanem egyben számvetés is. Komoly munkát 
tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk, 
örültünk a sikereknek, búsultunk a kudarcokon, voltak tehát 
vidám és szomorú pillanataink. Színes programokban, 
változatos rendezvényekben gazdag tanévet zártunk. 
Külön büszkék vagyunk azokra, akik kitűnő (60 fő), valamint 
jeles (19 fő) tanulmányi eredményt értek el, valamint akik a  
tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt  nyújtottak. 
A tanulmányi versenyek legjobb eredményei községünk 
honlapján, a    http://www.nyirbogat.hu/ az intézményünk 
megtalálható.                       Pálné Kósa Katalin mb. igazgató 
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Nyírbogát – Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása 
Hitek, tévhitek a lakosság körében 

Nyírbogáton és Kislétán jelenleg semmilyen szennyvízelvezetés és tisztítás nincs, 
ezért a két település - összefogással, az Európai Unió támogatásával, pályázat útján - 
szennyvízelvezetési és tisztítás projektbe kezdett. 2013 júniusában a projekttel 
kapcsolatos kutatás készült. Ennek eredményei is azt támasztották alá, hogy a 
településeken tisztában vannak a lakosok is a projekt megvalósításának 
fontosságával.  Ők maguk is elkerülhetetlennek és hasznosnak tartják a beruházást. 

A kutatás megmutatta, hogy a lakosság nagy része tud a projektről, azonban a 
rendelkezésükre álló információ nem mindig elégséges. Kevés, a projekt részleteit érintő 
információ jutott el hozzájuk.  
Azt azért a többség tudja, hogy a Lakossági Takarékpénztár megkötése fontos, hiszen ezzel 
biztosítja a lakosság az önerőt. A válaszadók 94%-a tartja segítségnek az LTP-t, s a 
megkérdezettek 57%-a nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik is LTP szerződéssel. Mind 
tudják, hogy az LTP megkötése a legjobb döntés, hiszen ez a valódi segítség ahhoz, hogy a 
legkevesebbet kelljen fordítani a szennyvízelvezetésre, a csatlakozásra, s a szennyvíz 
elvezetésével ingatlanuk értéke is növekszik. A csatlakozáskor nem kell fizetniük, s a havi 
2.120 Ft befizetésével nemcsak megteremtik az önerő alapját, hanem 30% állami 
támogatás is jár a befizetett összeg mellé. (A rendszertelenül fizetők vagy nem fizetők 
elvesztik az állami támogatást.) Az LTP nélkül mindez nehezebb lesz.  
Emellett tisztában vannak azzal is, hogy a csatornahálózatra való rácsatlakozás 
hiányában – törvény által kötelezetten – „környezetvédelmi adó” kerül kivetésre 
(talajterhelési díj vízfogyasztás után, ami 1800 Ft/m3), mely mellé szolgáltatás nem 
társul, így saját maguknak kell megoldaniuk még a szennyvíz szippantását, kezelését is. 
Ebben az esetben az ingatlan értéke jobban csökken, mint amennyibe a beruházás kerül, 
nem beszélve a szippantás okozta kellemetlenségekről. 
Elmondhatjuk, hogy a lakosság jelentős többsége (75%) mindkét településen várja a 
beruházás megvalósulását. A projekt pozitívumaként említették, hogy a csatornázás által a 
szippantás és annak költsége megszűnik, így a szennyvízelvezetésre szánt költség 
csökkenése lesz várható. A várakozás erősségét, a projekt fontosságát mi sem mutatja 
jobban, mint, hogy a legtöbben a fontos, hasznos, kényelmes, környezetvédő jelzővel írták 
le azt. Ugyanakkor a menedzsment sem feledheti, hogy a fejlesztésről szóló széleskörű 
tájékoztatás az ő feladata, melyet el is lát. A részletek megtalálhatóak a 
http://www.szennyviz.nyirbogat-kisleta.hu/ oldalon.  

Kapcsolat: 
Név/Cím: Nyírbogát-Kisléta Szennyvízközmű 
Önkormányzati Társulás 
Tel:06/42-286-133, Fax: 06/42-286-237 
Email: szennyviztarsulas.nyirbogat@t-online.hu

A „Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt során 2,13 milliárd forintos beruházás valósul 
meg a Magyar Kormány az Európai Unió támogatásával, valamint önkormányzati és lakossági összefogással. A lakosság a 
rendszeres LTP befizetésekkel tudja segíteni a pályázatot. A lakosok által megkötött LTP-vel csakis a lakás 
előtakarékoskodó rendelkezik! A két település Önkormányzata a társulati tagok (vagyis a lakosság ) helyett befizette a 
számlanyitási díjat - és az első havi részletet, – mint ahogyan erről már korábban beszámoltunk,  ami társulati tagonként 
6 441 F.,t összesen ez Nyírbogát esetén 5 millió 210 ezer  forintot jelent. Tehát akik nem fizetik az LTP-t,  ezt a már 
befizetett összeget is elvesztik, mivel az OTP minden hónapban levonja a számlavezetés díját, s egy összegben kell majd 
megfizetni. A tartozás adók módjára behajtható, letiltható, ingatlanra ráterhelhető. Ezért kérjük a lakosságot, hogy ne 
hallgassanak a tévhitű híresztelésekre, hogy nem kell fizetni! Tehát nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy teljesítse a 
szerződésben foglaltakat!  Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajnal utcán lévő páratlan házszámmal 
rendelkező ingatlanokat, melyek külterületi ingatlanként szerepeltek, belterületbe vonta. Ezzel is egy régi  ügyet 
rendezett az önkormányzat. Jelenleg a kivitelezést végző cégek közbeszerzési eljárása zajlik, a beruházás megvalósítása 
2014-re várható. A szennyvízberuházás megvalósítása közös érdekünk, s vissza nem térő lehetőség a település számára.  



       
 

       ÚJABB LEHETŐSÉG A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL  
 

Az idén is újraindult a közmunka program 
önkormányzatunknál, melynek keretében 150 főnek (80 fő 
mezőgazdasági - 50 fő mezőgazdasági földutak 
rendbetétele - 20 fős belvízelvezető rendszerek 
rendbetétele programban ) biztosítjuk a foglalkoztatást, 
több mint 112 millió forint értékben, mely tartalmazza a 
bér és járuléktámogatás összegét,  a beruházási és dologi 
költségeket is.  80 fő 2014. februárig, 70 fő pedig 2013. 
december 31-ig lesz foglalkoztatva.  Önkormányzatunk 
mindig is fontosnak tartotta, hogy a közfoglalkoztatásnak 
valódi eredménye legyen, melyet tavaly a 
Belügyminisztérium oklevélben és 2 millió forint 
támogatással ismert el, melyből a konyhai eszközöket,  
gázzsámolyt, hűtőt, tartósításhoz-savanyításhoz szükséges 
eszközöket vásároltunk.  
 Az idén a mezőgazdasági projekt keretében ismét 
lehetőségünk nyílt a szántóföldi növénytermesztéshez 

szükséges gépparkunkat bővíteni,  így egy MTZ traktor, 
pótkocsi, és egy kombinátor is beszerzésre került, s 
emellett még a belügyminisztérium jóvoltából 
termőföldvásárlásra is nyílt lehetőségünk. Ennek 
eredményeként az Önkormányzatunk 3 hektár szántót 
vásárolt. A Kormány közel 8 hektár állami földet adott 
használatba az Önkormányzatunknak.  Azonban még 
további földterületekre lenne szükség   hisz felelősséget 
érzünk a munkanélküliség kezelésében. A tartós 
munkanélküliség veszélyezteti a családok életét, ezért 
mindannyiunk érdeke, hogy a közfoglalkoztatás az 
eddigiekhez hasonlóan gördülékenyen, minél több 
munkavállaló foglalkoztatásával valósulhasson meg, 
amihez további földterületekre lenne szükségünk.   
Elkészült a 600 m2-es új duplafalu fóliasátor START 
pályázati támogatásból így összesen az Önkormányzatunk 
1300 m2 fóliás területtel rendelkezik. Itt megtermeljük az 
önkormányzat összes virágpalánta és szántóföldi 
zöldségpalánta szükségletét, s egész évben folyamatosan 
termelünk paprikát, paradicsomot, uborkát, salátát.  Az 
önkormányzat tulajdonában, és a használatba adott házi 
kertekben pedig megtermeljük a burgonyát, paradicsom, 
fűszer és alma paprika, karalábé, káposzta, uborka és 
egyéb zöldségeket,  melyek egész évben  frissen kerülnek a 

konyhán felhasználásra, majd ősszel tartósításra.   
Önkormányzatunk  1 hektáron kordonos uborkát termel, 
ami 20 embernek ad munkalehetőséget  a 
közfoglalkoztatásban. Jövőre ezen területet is szeretnénk 
legalább megduplázni.   

35 fő közfoglalkoztatott folytatja háztáji termesztés és 
tartósítás szakon tanulmányait, akik ez év októberében  
bizonyítványt szerezhetnek. Ezáltal ők nagyobb 
lehetőséghez jutnak a későbbi munkába való 
elhelyezkedéshez. 
A mezőgazdasági földutak rendbetétele programban 
tovább szeretnénk folytatni az előző évben elkezdett 
külterületi utak rendbe tételét, azok állagának megóvását. 
Munkánk könnyítéséhez az idén önkormányzatunk 
lehetőséget kapott egy használt vontatott GRÉDER 
beszerzésére is. Számos helyen az utak szinte járhatatlanná 
váltak, benőtte a cserje. Ez idáig 30 km utat sikerült rendbe 
tenni, könnyítve ezáltal a gazdálkodók eljutását a mezőre. 
Munkánkat nagyban segítette, szakszerűvé tette a 2012-es 
start közmunkaprogram pályázat útján beszerzett eszközök 
összessége, köztük a használt Caterpillar markoló-árokásó 
gép. Az utak mellett kitermeltük a cserjét, bozótost, és ott 
helyben a biomassza kazán program keretében beszerzett 
fa-aprítékolóval felaprítottuk. A keletkezett aprítékot  
száradás után  közintézményeink fűtésére használtuk fel. 
A Belvízelvezető rendszerek rendbetétele programnak 
köszönhetően a tavaly elvégzett  munka bizonyítéka -  az 
idei sok esőzés ellenére – , hogy nem volt a belvízzel 
különösebb gond településünkön. Az idén a már felújított 
árkokat rendszeresen karbantartjuk, s tovább folytatjuk  az  
újabb részek felújítását.  Az ehhez szükséges anyagokra - 
eszközökre (sóder, cement, vízelvezető cső, beton 
öntőforma, betonelemgyártó rázóasztal és talicska, 
védőeszközök)  közel 5 millió Ft áll a rendelkezésünkre.  
2013. május 6-ától újabb 33 fő regisztrált álláskeresőt 
tudunk foglalkoztatni 6 órában, így 2013-ban 
önkormányzatunknál 183 ember kap lehetőséget 
közfoglalkoztatás keretében.  
A megszerzett tapasztalatra és eszközökre alapozva 
önkormányzatunk tervei közt szerepel, egy szociális 
szövetkezet megalakítása. Mind élelmiszerben, mind 
hőenergiában szeretne az önkormányzat önellátó lenni.  
Önkormányzatunk a Munkaügyi Központ jóvoltából 50 
diáknak adott egy hónapos diákmunka lehetőséget.  
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A start munkaprogram keretében tovább folytatódik településünkön  az árkok felújítása, képünk 
a Táncsics utcán és az István tanyán készült

A Start munkaprogram keretében megépült a kazánház a fóliához 

A Polgármesteri hivatal gázfűtését is sikerült kiváltani - pályázat 
útján -  így több mint 4 millió forintért biokazán került beszerzésre  

A közmunka programban megtermelt zöldségfélékből 
készül a finom csalamádé télire  

A fóliasátorban gyönyörű a paprika 

 

A már meglévő tároló mellé 72 m2 nagyságú aprítékoló 
épült a biokazán program keretében

A diákmunkások is segítenek a betonelem gyártásban  



                              KÉPES ESEMÉNYEK TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBŐL 
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Kistérségi pályázat keretében 9-10. osztályos felzárkóztató 
képzés zajlik településünkön 

A Kóródi János és felesége által felajánlott gyűrűt ebben az 
évben Farkas Bence érdemelte ki.  

90.  születésnapját ünnepelte családja körében Kacsur Mihályné és Kupás Mártonné, akik- mint szép korú állampolgárok 
megkapták Magyarország Miniszterelnöke aláírásával az emléklapot is. További jó egészséget kívánunk számukra! 

www.nyirbogat.hu 

A NewYork-i nyelviskolán keresztül informatikai felnőtt 
képzésen vettek részt ez év januárjától májusig

A Vántus István általános iskola szavalóversennyel emlékezett József Attila születésnapjára, a szavalóversenyen a  legjobb 
eredményt elért diákokat önkormányzatunk szép könyvvel jutalmazta 

A 70 évvel ezelőtti Don-kanyarban meghalt magyar katonák 
emlékére történelmi kiállítást szerveztünk


