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Búcsúzó diákjaink 2012-ben 

Egy életcélt követni nemes gondolat, S mi kell hozzá, csupán akarat. 
Mely minden ifjú szívében él, Küzdeni bátran egy új életért.  

(Tóth Árpád) 

Bécsi Lászlóné adóügyi ügyintéző  a Magyar 
Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tagozata által alapított  „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Közigazgatásáért Díj”-at vehette át 2012. június 28-án a 
Közszolgálati Tisztviselők Napja megyei ünnepségén.  

Bogáti Forgatag 2012 –ben  is! 
Önkormányzatunk az idén 2012. augusztus 24-25-én 
(péntek-szombat)     nyolcadik alkalommal szeretné 
megrendezni a Bogáti Forgatagot, melyre szeretettel 
hívunk és várunk minden nyírbogáti és környékbeli 
lakost családjával. Pénteken délután a Mandala 
Dalszínház előadásában sor kerül egy családi 
előadásra,   a „Ludas Matyi”  interaktív, zenés vásári 
komédiára, este 7 órától pedig a „Valahol Európában” 
című szabadtéri musicel előadást tekinthetik meg az 
érdeklődők.  Szombaton egész napos színes forgatag 
várja az idelátogatókat. Lesz  auto-tuning találkozó, 
kirakodóvásár, vidámpark, sétavonatozás, kulturális-
zenés programok, ingyenes szűrővizsgálatok,  a helyi 
lakosoknak egy szerény ebéd. Ünnepi műsorunkat 
megtiszteli  Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár úr is.  Vendégünk lesz  a 2012-es Csillag 
születik győztese, Mészáros János Elek, Muri Enikő a 
2011-es X-faktor női hangja,  Kovács Viktória operett 
énekes.  Este a Magna Clum Laude fog élő koncertet 
adni, majd a falunapunkat tűzijátékkal zárjuk. 
Rendezvényünk INGYENES lesz.   

Végre eljött a régóta várt pillanat, és vége lett a 2011-2012-
es tanévnek. Elbúcsúztak a Vántus István Általános és 
Művelődési Központ és Könyvtár végzős tanulói. A 
nyolcadik osztályosok ballagási ünnepségére 2012. június 
16-án került sor iskolánkban. Erre a meghitt eseményre a 
két nyolcadik osztály 38 tanulója lelkesen készült 
osztályfőnökeikkel Molnár Zsoltné és Somlyai Lászlóné 
tanárnővel együtt. Önkormányzatunk Képviselő-testülete 
a további tanulmányokhoz jó egészséget, sok sikert és 
kitartást kíván valamennyi végzős diáknak. 

Önkormányzatunk - pályázat útján - több mint  15 millió 
forintért vásárolt egy a Caterpillar markoló-árok ásó- gépet 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szennyvíz beruházás: Nyírbogát és Kisléta közös beruházási 
programja tovább folytatódik. Jelen állás szerint a saját erő 
kiváltásához szükséges hitel igénylése van folyamatban. A 
hitel megszerzését nehezíti a lakosság  LTP részlet befizető 
hajlandósága. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy 
teljesítse a szerződésben foglaltakat! A szennyvíz beruházás 
megvalósítása közös érdekünk, s vissza nem térő lehetőség a 
település számára.  
Gyógyszertár eladás: Az Önkormányzat Képviselő-testület 
nyilvános pályázat útján 13 millió forintért értékesítette a 
Bogát Patika Kft.  vevőnek  a gyógyszertárat. A vevő vállalta, 
hogy legalább 10 évig gyógyszertárként működteti tovább az 
ingatlant.  
Vántus István ÁMK igazgatói ellátására pályázat kiírása: 
A Képviselő-testület a Vántus István ÁMK és Könyvtár 
igazgatói beosztás ellátására pályázatot írt ki, mely pályázati 
kiírásra két pályázat érkezett. Az oktatási, szociális és 
egészségügyi bizottság mindkét pályázót alkalmasnak találta 
az igazgatói beosztás ellátására, A pályázatokról 2012. aug. 
15-ig a képviselő-testület dönt. 
Vízmű tisztító-szűrőtartály felújítása: A vízminőség javítása 
érdekében önkormányzatunk által felújításra kerül a vízmű 
tisztító, szűrőtartálya 1,2 millió  forint értékben, mivel a 
víztisztító szűrő és a gyertyák meghibásodtak. 
Tanulók és a felkészítő pedagógusok jutalmazása:Az 
önkormányzat Képviselő-testülete az Országos tanulmányi 
versenyeken elért helyezésért, a Megyei fordulón elért 
helyezésért, a diákok és felkészítő tanáruk részére 
pénzjutalmat állapított meg,  Farkas Bence, Bécsi Bálint 
tanulók, és Tószegi Zoltánné felkészítő tanáruk  a Bogáti 
Forgatag ünnepi műsorán vehetik át a pénzjutalmat.  
Állampolgársági eskütétel: Hivatalunkban 2012-ben ez idáig 
22-en tettek állampolgársági esküt. A honosítási eljárás 
nemcsak a lelki és erkölcsi nemzethez tartozást erősíti, de 
állampolgári jogokat is biztosít a honosított és 
visszahonosított magyarok számára. Jó egészséget, hosszú 
életet kívánunk mindannyiuk számára.  
Emlékkoncert: 2012. augusztus 20-án 18. órakor  a 
Nyírbátori Református templomban Vántus István művész 
zeneszerzői munkássága tiszteletére, és halálának 20.  
évfordulója alkalmából emlékkoncert lesz, melyre autóbuszt 
indítunk. 
Ívó víz szolgáltatás átadása gazdasági szervezetnek: A vízi 
közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény új 
kötelezettségeket írt elő az önkormányzatoknak, mely szerint 
a vízi közművek, - így az ívó víz ellátás - üzemeltetését át kell 
adni a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági 
szervezeteknek. A törvényi előírásnak eleget téve 
önkormányzatunk tulajdonában lévő Vízi közműnek az ívó 
víz ellátásnak az üzemeltetését 2013. január elsejével átadja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő 
Részvénytársaság részére. 
Sikeresen szerepeltünk a LEADER pályázatokban: 
Önkormányzatunk és a településünkön működő egyesületek, 
alapítványok - összesen 14- pályázatot nyújtottak be  a 
Nyírség fejlődőséért Leader Egyesülethez. A benyújtott 
pályázatok mindennyikénél  a pályázatban foglalt támogatási 
igénynek helyt adtak. A pályázatok 100%-os intenzitásúak. 
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www.nyirbogat.hu : Tájékoztatjuk  kedves olvasóinkat, hogy 
településünk honlapján az aktuális hírekben és a Rólunk írták 
rovatban folyamatosan tájékozódhatnak a friss helyi hírekről. 
Intézményeink képgalériájában szemelgetve megtekinthetik a 
helyi rendezvényeinkről készült fotókat, lehetőség szerint  viszont 
láthatják gyermekeiket, unokáikat netán önmagukat egy-egy 
felvételen. Jó böngészést, kellemes kikapcsolódást kívánunk! 

ISMÉT MEGRENDEZZÜK A „BOGÁTI FORGATAGOT”! 
2012. augusztus 24-én délután a gyerekes családoknak 
kedvezünk, amikor is megtekinthetik - a Mandala 
Dalszínház előadásában a „Ludas Matyi”  interaktív, 
zenés vásári komédiát 
, este 7 órától pedig a „Valahol Európában” című 
szabadtéri musicelt, melyet ismét a Nyírbogát 
Felemelkedéséért Alapítványnak köszönhetünk. Az 
alapítvány a Nyírség Fejlődéséért LEADER egyesülettől 
pályázat útján támogatást nyert a színházi előadás 
megvalósítására. Köszönet érte. A  két szabadtéri színházi 
előadás közben újra lehetőséget biztosítunk a helyi és 
környékbeli amatőr zenészek számára, utána pedig a 
SIGNAL motorock és a Trauma együttes fog élő koncertet 
adni. Szombat délelőtt ismét kedvezünk az autó 
szerelmeseinek, hisz újra megrendezzük az autó-tuning 
találkozót. Reméljük, hogy autó csodákban, szépségekben 
és hangminőségben nem lesz hiány. Megnyitjuk a 
vidámparkot, a vásározást, elindul településünkön a 
kisvonat, s az idelátogatók - igény szerint - megtekinthetik 
településünket elektromos golfautón, és tandem kerékpáron 
is. A helyi lakosok részére önkormányzatunk továbbra is 
biztosít egy szerény ebédet, a gyerekeink részére pedig 14 
éves korig egy utat a sétavonatra, valamint egy ingyen 
jegyet a vidámparkba. Egész napos színes kulturális 
programcsokorral várjuk az érdeklődőket. Vendégünk lesz 
az idei Csillag születik győztese, Mászáros János Elek, a 
2011-es év X faktor női hangja, Muri Enikő, és Kovács 
Viktória operett énekes, s nem utolsó sorban településünk 
büszkeségei, óvodás és iskolás gyerekeink, a Nyugdíjas 
Egyesület tagjai is lázasan készülődnek a Forgatagra. 
Ünnepi műsorunk délután 6 órakor kezdődik, melyet 
megtisztel Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár úr, Dr. Vinnai Győző, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
országgyűlési  képviselő, és Seszták Oszkár  a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési 
képviselő úr is. Estére tombolasorsolás, koncert.  A 
fergeteges hangulatot a Magna Clum Laude és Muri 
Enikő a  látványos tűzijátékot pedig önkormányzatunk 
ígéri. Reméljük minden korosztály megtalálja a számára 
megfelelő szórakozást. A szórakozás a kikapcsolódás 
mellett idén sem feledkezhetünk meg az egészségünk 
megóvásról sem, ezért a Kistérségi Szociális és Pedagógiai 
Központ dolgozói fogják elvégezni az idén az ingyenes 
szűrővizsgálatokat. Éljenek vele! Önkormányzatunk 
pályázat útján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól a Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesületen 
keresztül 1 millió forintot nyert a falunapon 
megrendezendő élő koncert előadására, de e mellett még a 
falunap megrendezése számos költséggel jár, mégis  jó 
szívvel tesszük ezt, hisz tudjuk, hogy nagyon sok családnak 
nincs lehetősége kimozdulni távolabbi rendezvényekre.  
Amennyiben Ön is támogatni szeretné rendezvényünket,  s 
élni kíván ezzel a lehetőséggel, támogatását a Nyírbogát 
Felemelkedéséért Alapítvány számlaszámára a  117 440 
58 – 200 701 84 teheti meg. A támogatásról utólagosan 
igazolást küldünk. Tombola ajándék felajánlást is szívesen 
fogadunk mindenkitől, - aki szeretne hozzájárulni 
Falunapunk sikeréhez.  Jöjjenek el most is kikapcsolódni, 
derűsen, jókedvvel ünnepelni!! Minden érdeklődőt 
szeretettel vár az Önkormányzat Képviselő-testülete. 



AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

A Nyírbátori Kistérség Jegyzőinek Egyesülete szakmai 
tanácskozást szervezett 2012. április 24-én (kedden) 09.00 
órától az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozások 
gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében 
Nyírbogát Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében. A szakmai tanácskozáson a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály, valamint az Oktatási 
Főosztály szakemberei mellett az egyesület tagjai, a térség 
jegyzői és a témák iránt érdeklődő köztisztviselők vettek 
részt. A szakmai tanácskozás elején az előre megadott 
témákban a kormányhivatal munkatársai részéről értékes 
előadások hangzottak el. A Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztály Vezetője, Dr. Lakatos Szabolcs a 
törvényességi felügyelet eszközeit ismertette, felhívta a 
figyelmet a felügyeleti eljárás új eszközére, a törvényességi 
felügyeleti bírság kiszabásának lehetőségére. Seres Valéria 
vezető-főtanácsos az önkormányzati rendeletek 
módosításáról, hatályon kívül helyezéséről adott 
tájékoztatást, külön kiemelve a helyi rendeletek 
megalkotására előírt követelményeket. Dr. Pelsőczy 

Marianna tanácsos, jogtanácsos a szociális és 
gyermekvédelmi törvény változásaival, helyi 
szabályozásával kapcsolatban osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal. Az oktatási törvény módosítása a települési 
önkormányzatok szemszögéből címmel Dr. Ilosvai István, 
az Oktatási Főosztály Vezetője adott tájékoztatást az 
oktatást érintő változásokról, hangsúlyozva az esetleges 
intézményátszervezések hatályos szabályait és határidejét. 
A résztvevők konzultáció keretében vitatták meg a 
felvetődött kérdéseket. 
START KÖZMUNKAPROGRAM: Az előző évekhez 
hasonlóan 2012-ben újra indult Önkormányzatunknál a 
Start közmunkaprogram, melyen belül 97 fő 
foglalkoztatását vállalta az Önkormányzatunk 100%-os 
állami támogatással, 103 millió forint értékben. A 2012-
es mezőgazdasági projekt keretében lehetőség nyílt arra, 
hogy minél több és változatosabb zöldségféléket 
termesszen önkormányzatunk. Az önkormányzat 
konyhájának költséghatékony működése érdekében így 12 
kertben termesztünk burgonyát, babot, hagymát, retket, 
káposztát, karalábét, konzervuborkát, zöldbabot, 
sárgarépát, petrezselymet, patisszont és céklát. A 
megtermesztett konyhanövények a közétkeztetésében 

frissen kerülnek majd felhasználásra.  A 2011-ben induló 
és 2012-ben folytatódó Szociális földprogramban  
önkormányzatunk egy fűthető fóliasátort épített. A már 

meglévővel együtt 750 m2 területen  gazdálkodhatunk 

fóliasátorban, melyekben virág – és zöldségpalántát 
nevelünk, s e mellett  uborka, paradicsom és paprika 
termesztése is folyik. A fenti képen meg is csodálhatjuk 
ezeket. A bőséggel termett konyha termések nem csak friss 
felhasználásra kerülnek az önkormányzat konyhájában, 
hanem - gondolva a téli napokra - az uborkát a 
közfoglalkoztatottak besavanyítják, csalamádét készítenek 
belőle, a felesleg pedig  értékesítésre került.  E mellett 
folyamatosan, időközönként  zöldbabot konzerválnak, 
lecsót készítenek, hordós káposztát savanyítanak.  A 
konyhakerti zöldségfélék termesztése mellett 
önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy az idelátogatók 
számára vonzó legyen településünk, rendezett, gondozott 
virágos közparkjai legyenek. A 15 közparkot, a két 
összekötő járda melletti területet dolgos kezek tették 
látványossá, melyben pompáznak a színes virágok, rózsák. 
A megtermelt virágpalántákat a településünk tizenöt 
parkjába ültettük, hogy községünk színesebb és szebb 
legyen.   
A biomassza-kazán program keretében 3 millió 200 ezer 
forint támogatást nyert önkormányzatunk egy 70 KW-os 
apríték tüzelő kazánra, egy ágaprító gép beszerzésére, 
valamint kazánház és apríték-tároló kialakítására. Ilyen 
módon a nyírbogáti önkormányzat éves szinten kb.: 2 
millió forint gázfogyasztást tud kiváltani a fatüzelésű 
kazánok használatával. A program keretében 2012. 
február 1-jétől ez év végéig 2 fő fűtőt is tudnak 
foglalkoztatni 100 %-os állami támogatással.  A fa 
aprítékoló gép- mellyel  a mezőgazdasági földutak 
rendbetétele során keletkezett hulladék gallyakat 
hasznosítjuk -  és a kazán is beszerzésre került. Az ág 
aprítékoló  tároló is megépült, melynek tetőszerkezetéhez 
és a térbetonozásához az önkormányzat sajáterőt is 
biztosított. A mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt 
keretén belül jelenleg beszerzésre került egy  Caterpillar,  
432 E premier típusú   markoló-árok ásó-rakodó - használt, 
újszerű állapotban lévő - gép, 15 millió 621 ezer forintért. 
A gépről készült kép a cím oldalon látható.  A belvíz 
elvezető rendszerek rendbe tétele pályázat keretében 10 főt 
foglalkoztatunk a  belvízelvezető árkok, csatornák és 
egyéb vízelvezetők rendbetételére, melyhez a betonelemek 
gyártását is  közfoglalkoztatottak végzik.  
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        ÜNNEPELTÜNK 
ANYÁK NAPJA   
Május első vasárnapján ünnepeltük az ANYÁK NAPJÁT. 
Anyák napján a gyermekek és a felnőttek is felköszöntötték 
édesanyjukat. A családtagok együtt ünneplésére a 
legalkalmasabb esemény az ANYÁK NAPJA. Ilyenkor virágot 
szoktunk adni; csokrot kötni,  - amelybe bele kell kötnünk a 
tisztelet és a hála virágait is, hogy az igazán értékes csokor 
legyen. Önkormányzatunknál a Vántus István ÁMK óvodásai 
ellátogattak az Egyesített Szociális Intézménybe, ahol  az ott lakó 
idős  mamikákat  műsorral, s a gyerekek által készített 
ajándékkal köszöntötték, hogy szebbé tegyék a hétköznapjaikat. 
Az otthon lakói könnyeikkel küszködtek, ragyogó szemekkel, 
meghatódva, fogadták a kincset, azt a szeretet, melyet az 
apróságok nyújtottak számukra műsorszámaikkal, s az általuk 
készített ajándékokkal. A Vántus István ÁMK diákjai 
osztálykeretek között ünnepelték  meg az anyák napját. Legyen 
minden tisztelet tehát az édesanyáké, akik megtanítottak bennünket a magyar nyelvre, megtanítottak úgy gondolni, arra a 
földre, amelyet szülőföldnek nevezünk, mint anyaföldre. De ne feledjük, hogy az anyaságra nemcsak emlékeznünk kell, 
nemcsak köszöntenünk kell az édesanyákat, hanem meg is kell őriznünk, mint a legdrágább földi kincset.  
 

PEDAGÓGUSNAP alkalmából Dr. Simon Miklós polgármester 
úr, és Dr. Éliás Tünde Jegyző Asszony egy-egy  cserép virággal 
köszöntötte az önkormányzat képviselő – testülete nevében  a 
Vántus István ÁMK tanárait, tanítóit, óvónőit és a pedagógusok  
munkáit segítő alkalmazottakat, majd vendéglátással köszönte 
meg mindannyiuk munkáját,  s a továbbiakban jó egészséget és 
sok örömet kívántak munkájukhoz, az elkövetkezendő szünetre 
pedig kellemes és tartalmas vakációt. A fiatalság 
szemléletformálásának, műveltségének a pedagógus társadalom 
a záloga.  Az óvodapedagógusok a szülői gondoskodást 
igyekeznek pótolni, megtanítják gyerekeinket a felnőttekbe és a 
világba vetett bizalomra, aztán a pedagógusok éveken keresztül 
alakítják a diákok életpályáját, erkölcsét,  jövőképüket, 
világszemléletüket úgy, hogy az egyénileg is meghatározza a 
későbbiekben a társadalomban elhelyezkedő szerepüket, 
helytállásukat. A Nyírbogáti Önkormányzat Képviselő-testülete minden pedagógusnak azt kívánja, hogy kapjanak sok-
sok szeretetet és örömet a mindennapokban, legyen sok olyan diák, akikre büszkék lehetnek, s  akik  évek múltán is  
szeretettel emlékeznek vissza az óvodai és iskolai gyerekévekre.   
 
SEMMELWEIS – ÉS  KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA 
almából önkormányzatunk egy-egy cserép virággal 
köszöntötte az egészségügy, ( háziorvos, védőnő, 
családsegítő, gyermekjóléti, fogorvosi asszisztens, ESZI 
dolgozói)  -  a polgármesteri hivatal, -  a konyha és a vízmű 
dolgozóit.  Hivatás- és kötelességtudat, lelkiismeretesség, 
önzetlenség, empátia, és elfogadás. Ezek az egészségügyi és 
szociális ágazatban dolgozók legfőbb erényei.   
De nem csak az egészségügyben, hanem mindenhol szükség 
van a lelkiismeretes, precíz munkára. Polgármester úr 
elmondta, hogy a mindennapi munka mellett szükség van 
ünnepnapokra is. 
 "A közigazgatás jósága a tisztviselőkön fordul meg. 
Minden szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, 
mennyit érnek a tisztviselők." (Magyary Zoltán) 
Polgármester úr a köztisztviselőktől azt  kérte, hogy 
továbbra is igyekezzenek legjobb tudásuk szerint intézni a 
közigazgatás ügyeit, és segítőkész, emberséges magatartásukkal szolgálni a lakosságot, az ügyfelek megelégedésére. 
Önkormányzatunk egy szerény vendéglátással igyekezett megköszönni és elismerni nem csak az egészségügy, és 
köztisztviselői munkát, hanem a konyhai és vízmű dolgozóinak munkáját is.  
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KISTÉRSÉGI HÍREK 
Tehetséggondozó záró rendezvény Nyírbogáton 

2012. április 19-én a Művelődési Ház Nagytermében  
rendezte meg a Nyírbátor és Vonzáskörzete Kistérségi 
Társulás a „Minőségi Oktatás támogatása  ” a Nyírbátori 
Kistérségben” című Európai Uniós TÁMOP-os záró 
rendezvényét, ahol Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő, a  társulás elnöke megköszönte azoknak a 
pedagógusoknak, óvónőknek, gyerekeknek a munkáját, akik 
részt vettek a programban. Dr. Szabó Sarolta a Báthory 
István Múzeum igazgatója beszámolt a múzeum pedagógiai 
foglalkozások tapasztalatiról, jövőjéről, Kohajda László, a 
Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet igazgatója 
előadást tartott  a folyamat tanácsadás és az intézményi 
látogatások tapasztalatai, a kompetencia fejlesztés 
tükrében”. Vida Ferenc szakmai vezető beszámolt a projekt 
tevékenységeiről,  eredményeiről. A Kistérségi Társulás 20 
településéből 19 település 223  pedagógusa, (457  
pedagógusából ) 271 tanulócsoport, 68 kompetencia alapú 
oktatási csoport, és 68 tehetség gondozási csoport  lett 
bevonva a pályázatba.  
Az elnyert támogatás összege  195 millió Ft volt. A projekt 
konkrét célja volt: csökkenteni a kistérségben élők 

lemaradását az alapfokú oktatás megújításával,  új, korszerű 
pedagógiai módszerek bevezetésével. Korszerű pedagógiai, 
módszertani kultúra megalapozása, – minőségi oktatás 
biztosítsa a kistérség valamennyi alapfokú nevelési, oktatási 
intézményében.  – Az iskolai tehetséggondozás 
meglapozása és elterjesztése. Összességében ez a 
versenysorozat nagyon jó lehetőség volt a kistérség 
iskoláinak és óvodáinak arra, hogy megmérettessék 
tanulóik, gyermekeik  tudását, s igazi tehetségeket 
fedezhessünk fel. Kellenek az ilyen megmérettetések 
diáknak, pedagógusnak egyaránt, mivel ez alkalom arra, 
hogy összehasonlíthassák tudásukat más iskolák diákjaival, 
s új tapasztalatokat szerezhessenek. 
A záró rendezvény hangulatát a nyírbogáti
tehetséggondozó óvodai mazsorett – népi tánccsoport 
valamint a Kislétai Dr. Jósa István Általános Iskola és 
Óvoda Szatmári Néptánc csoportjának produkciója 
színesítette.  A rendezvény végén Puskás Miklós Árpádné a 
projekt menedzsere és Dr. Simon Miklós a társulás elnöke 
emléklapok átadásával köszönték meg a projekt segítőinek 
munkáját. 
Vendégünk volt Prof. Dr. Iván László 2012. április 27-én 
Nyírbogáton, Igazságügyi elme szakorvos, geriáter 

szakorvos, az orvostudomány kandidátusa, valamint a 
jelenlegi kormány Nyugdíjas Tagozatának Országos Elnöke, 
országgyűlési képviselő, aki nagyszerű előadást tartott az 
öregedésről. CÉL: „Fenntartani a test töretlen egészségét, a 
szellem állandó élénkségét és nyugalmát és megőrizni 
ezeket a késő öregségig, amikor betegség és küzdelem 

nélkül a test és lélek búcsút mond egymásnak.”  
Az előadást a Kistérségi Társulás Intézményvezetője Bartha 
Edina nyitotta meg. Az előadáson tanár úr kiemelte, hogy az 
Európai Unió 2012-ben meghirdette az aktív idősödés és a 
nemzedékek közötti szolidaritás évét. A kezdeményezés 
célja, hogy rámutasson, milyen igényes hozzájárulást 
nyújtanak az idősebbek a társadalomhoz, értékes 
tapasztalataikat adják át a fiatalabb nemzedéknek. Arra 
sarkallja a döntéshozókat és a különböző szinteken fellépő 
érintetteket, hogy teremtsenek jobb lehetőségeket az aktív 
idősödés számára, és erősítsék meg a nemzedékek közötti 
szolidaritást. Professzor úr az előadás végén ismertette az 
egészséges öregedés 30 pontját, mely egyike szerint : „ 
Vegyük tudomásul, hogy a JÓ ÖREGEDÉST megszabják: 
az egészség, tevékenység, érzelmi-hangulati állapotunk, ön 
– és közbizalmunk, – társas kapcsolódásunk, – valakihez, 
valamihez, valahova tartozásunk, – anyagi biztonságunk, – 
hasznosságunk tudata és a folyamatos érdeklődéssel kísért 
tanulás, kíváncsiság, – ezért ezek karbantartása SAJÁT 
FELADAT is”. A nagyszámú résztvevők vastapssal 
jutalmazták az érdekes, színes előadást, melynek végén a 
Kistérségi Tanács Elnöke köszönetet mondott professzor 
úrnak, s javaslata, hogy legyen folytatása, különböző 
szakembereket megszólítani, egy előadás sorozat 
szervezésével, biztos igény lenne rá.  
107 Buszmegálló újul meg kistérségi pályázatból 
térségünkben: Elkezdődött a „Nyírbátori kistérség 
közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat 
megvalósítása több mint  137 millió forintból. A  kistérség 
20 településén összesen 107 db buszváró építése történik 
meg, ebből Nyírbogáton 11 valósul meg. 
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Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény felújítására és bővítésére 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú felhívás keretén belül „Nyírbogáti bentlakásos 
idősek otthonának korszerűsítése és bővítése” címmel pályázatot nyújtott be a Közreműködő Szervezet ESZA Nonprofit 
Kft. részére. A projekt elsődleges célja az idősek otthonában jelenleg hiányzó tárgyi feltételek biztosítása, mellyel az 
Otthon határozatlan idejű működési engedélyt kaphat.  A projekt 100%-os támogatású, a beruházás összköltsége 
123.313.000 Ft. A fejlesztéssel a meglévő korszerűtlen épület felújítása mellett egy új épületszárny is kialakításra kerül, 
amely csökkenti a jelenlegi zsúfoltságot, illetve lehetővé teszi az intézménybe plusz 5 fő felvételét. A beruházás része egy 
új konyha, vizes blokkok, új beteg- és látogatói szoba, valamint a dolgozók részére elkülönített szociális helységek 
kialakítása is. Az épülethez tartozó kerethelység is átalakul, új burkolatok, járdák, növények, kerti bútorok kapnak helyet. 
A kivitelezési munkák kiegészítéseként a dolgozóknak tréningeket, előadásokat, míg az időseknek különböző programokat 
biztosítunk. Pozitív támogatói döntés esetén a beruházás tervezett kezdési időpontja 2012. október 1. 

    Beszámoló Bogát 2000 TC          
2011-2012-es évi bajnoki szerepléséről 

 

Befejeződött a 2011-2012 - es évi  labdarúgó bajnokság a 
Sz-Sz-B. Megyei III. osztályában. A Bogát 2000 Torna 
Club  labdarúgó csapata első ízben szerepelt ifjúsági 
csapat nélkül. A tavalyi bajnokcsapat több játékosa a 
felnőttekkel kezdte meg a bajnokságot és eleinte kitartóan 
tették  is dolgukat, de a későbbiekben néhányan úgy 
döntöttek, hogy nem folytatják. Így  maradt a jól bevált 
régi társulat, akik ismételten bebizonyították, hogy lehet 
még számítani rájuk. Ha már nem is régi fényükben 
csillogva, de példát mutatva a fiataloknak néhányan a 4. 
és az 5. X - en túl is a csapat hasznára tudtak lenni, és a 
tavalyi eredményhez hasonlóan idén is a 8. helyet sikerült 
megszerezni. A tavaszi szerepléssel nem igazán lehetünk 
elégedettek, de a fenti indokokat nézve, és hogy néhány 
mérkőzésen eléggé karcsú létszámmal tudott pályára lépni  
a csapat, még így is dicséretes.  A jövőre nézve most már 
igazán ránk férne egy erősebb szezon, hisz a tehetséges 
fiatalokban nincs hiány, csak valahogy a kitartás 
hiányzik némelyből. Szeretnénk olyan fiatalokat a 
csapathoz igazolni, akik magasabb célokért is hajlandóak 
lennének megküzdeni és új lendületet adnának a tovább 
lépéshez. Bízunk benne, hogy az önkormányzat továbbra 
is támogatja a csapat működését és segíti a sport, azon 
belül a labdarúgás fejlődését a településen. Ennek a 
fejlődésnek első szikrája a Bozsik Programon belül 
működő ifjú labdarúgók képzése a Bogát 2000 Torna 
Clubbon belül. Ezek a gyerekek, - közel 40 iskolás korú 
fiatal tehetség -  hetente két alkalommal az iskola torna 
termében labdarúgó edzéseken vettek részt és havi egy 
alkalommal a körzeti versenyeken derekasan helyt álltak a 
környék városainak és falvainak hasonló korú ifjú 
labdarúgói ellen. Köszönet az önkormányzatnak és a 
szülőknek a mérkőzés helyszíneire való utaztatásban 
nyújtott segítségért, bízunk a reményteljes folytatásban. 
Köszönet a szurkolóknak is, akik a nehézségek és a 
szerény eredmények ellenére is kitartottak a csapat mellett 
és buzdították játékosainkat. 

A Polgárőr Egyesület hírei:  Továbbra is fontosnak 
tartják településünkön a járőrözést a körzeti 
megbízottakkal, nemcsak a hétvégi éjszakákon, hanem a 
hétköznapi estéken is, hisz a bűnözés elleni fellépés, a 
bűnmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a 
kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a közlekedés 
biztonsága  elengedhetetlen feladatuk.  

Ötven év után újra együtt: Ötven évvel ezelőtt 
szólt Nyírbogáton a „Ballag már a vén diák…” című dal 
azoknak a ma 64-65 éveseknek, akik 2012. június 9-én 
izgatottan gyülekeztek az akkori Kastély Iskola udvarán, 
hogy egymásban újra megtalálják fiatalságukat, nyírbogáti 
élményeiket, emlékeiket, beszámoljanak életútjukról. 
Bizony megható pillanatok voltak, amikor találgattuk 
vajon ki is az, akivel szembe találtuk magunkat. 1962-ben 
a két osztályban 65-en végeztek, indultak el az élet 
göröngyös útjain. Fél évszázad bizony hosszú idő az ember 
életében, de joggal mondható, hogy a megjelent 21 
öregdiák és a három tanár gondolatvilága gyorsan 
visszafiatalodott, mert rövid idő után az akkori élmények 
felidézésével kezdődött el a végtelennek tűnő beszélgetés. 
A gyülekezés megható pillanatait a csengőszó zavarta meg, 
amely arra késztetett bennünket, hogy osztályfőnökeink - 
Somogyi Árpádné (A. oszt.) és Szabó László (B. oszt.) – 
vezetésével újra iskolapadban ülve beszámoltunk életünk 
eseményeiről. Sajnos sokan már csak az emlékeken 
keresztül lehettek jelen. Több iskolatársunknak és 
tanárunknak csak gondolatainkkal tudtunk üzenni, s 
megköszönni az egymásiránti szeretetet, segítséget, a jóra 
való tanítást. Mindenki felidézte magában a szülői ház 
melegét, az iskola óvó-féltő gondoskodását, az életben 
végzett helytállását, amelyhez az iskola, a falu és családja 
szellemisége adta a muníciót. Az életutakat a sokszínűség, 
a tisztes helytállás és az egymás iránti szeretet, 
ragaszkodás jellemezte. Talán ötven év távlatában 
elmondható, hogy nem vallottunk szégyent, s munkánkkal 
hírnevet szereztünk Nyírbogátnak.  Az egyéni életutak 
ismertetése után fehér asztalnál tovább folyt a végtelen 
anekdotázás, az emlékek felelevenítése. Jó volt látni újra 
egymást, s pillanatokra gondnélküli fiatalnak lenni. 
Másnap, a vasárnapi istentiszteleten ünnepeltük 
konfirmációnk ötvenéves jubileumát, ahol Szerencsi Imre 
tiszteletes úr az egyházközség nevében egy emléklappal és 
a gyülekezet fiataljainak köszöntésével kérte ránk Isten 
áldását. Felemelő érzés volt a bogáti templom fehér falai 
között visszaidézni az akkori miliőt, a tanításokat, amelyek 
iskolai ismereteinkkel együtt képezték a tisztes helytállás 
alapját éltünk bármely pillanatának. Így ünnepelték iskolát, 
és a találkozás örömét, (melyről a csoport kép 
megtekinthető a 16. oldalon.) Balogh Katalin, Balogh 
Erzsébet, Balázs Erzsébet, Duli Bertalan, Kocsár Ferenc, 
Lengyel Antal, Lengyel Miklós, Riczu József (A. oszt.),  
Antal Erzsébet, Birta Sándor,  Bécsi Ferenc Deme Ferenc, 
File Katalin, Kovács Lajos, Lakatos András, Lekka 
Mihály, Nagy Béla, Tóth Magda, Pintye Róza, Szántó 
Miklós Szabó József  (B. oszt.). 



EGYHÁZI HÍREK 
 

Görög- Katolikus Egyház hírei: 
A Közösség építése és összekovácsolására az elmúlt 
időben, három eseményt szervezett a görög katolikus 
egyház község. Április 28-án  "kis család-csoda" 
elnevezésű rendezvényt tartottuk, a máriapócsi esperesi 
kerület családjainak, amelyen részt vett az Egyház 
községég Szent Ferenc szociális szolgálatának dolgozói és 
családjai is. Május végén a Házi gondozói szolgálat, 
csapatépítő tréningen vett részt kerékpár túrai kirándulás 
keretében Máriapócsra, ahol a kegytemplom és 
nevezetességeket néztük meg. A halastónál szalonnát 
sütöttünk, mindenki jól érezte magát, testileg elfáradva, de 
lélekben gazdagodva tértünk haza! Június 3.vasárnapján 

hét gyermek (Enyedi Boglárka, Fülöp Beáta, Bákonyi 
Gréta, Bujáki József, Pásztor József, Lipcsei Dominik, 
Deres Vanessza  ) volt elsőáldozó, akik először fogadták 
szívükben Jézus Krisztus testét és vérét. Megtelt a görög 
katolikus templom hívekkel és egy szájjal és egy szívvel 
dicsértük az Irgalmas Isten jóságát, aki önmagát osztogatja 
széjjel, hogy életünk legyen és bőségben legyen!!! Isten 
áldja meg bőséggel azokat, akik részt vettek a 
rendezvényeken, és felismerve azt, hogy minél 
szorosabban kell Krisztus testéhez tartozni, vagyis jobb 
kereszténynek lenni!!  Terdik Mihály 
 

Római Katolikus Egyház hírei: 

A hagyománynak megfelelően május 20-án a Római 
Katolikus Kistemplomban elsőáldozás volt.Az elsőáldozók 
az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszik magukhoz. Ez a 

szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos 
segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az 
elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni. 
Áldozó csütörtök utáni vasárnap kilenc nyírbogáti gyerek 
(Mocsár Boglárka, Mocsár Máté, Bákonyi Mercédesz, 
Papp Zsolt, Morong Gergely, Jánszki Eszter, Dibáczi 
Dorián, Császár László, és Szakály Tamás )  áldozott 
először. Többen már ebben a templomban kapták meg a 
keresztség szentségét. A gyermekek sok-sok tanulással, 
gyakorlással, izgalommal, énekkel, verssel készültek a 
nagy ünnepre. A kis hittanosokat Horváth János,  címzetes 
kanonok plébános  atya  által jutottak a szentgyónás és a 
szent áldozás szentségéhez, valamint Ő segítette lelki 
felkészülésüket is. Az első áldozó gyerekek ígéretet tettek, 
hogy mindennap imádkoznak, vasárnaponként misére 
járnak és gyakran fognak áldozni, rendszeresen gyónni, s 
mindig jók lesznek, és igyekeznek másoknak sok örömet 
szerezni, kedves gyermeke lenni a mennyei Atyának, jó 
testvére embertársainak, hogy eljuthassanak az ÖRÖK 
ÉLETRE. A gyerekek verssel köszöntötték a szüleiket.   
Az első áldozó gyerekek részére kívánjuk, hogy minél 
többször legyen részük ebben a fantasztikus találkozásban 
Jézussal! Pünkösdhétfőn az első áldozók egy közös 
kiránduláson vettek részt.  
 

Baptista Egyház Hírei: 
„Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj reám, égi lángod járja át 
szívem és a szám!” – fogalmazódott meg mindnyájunkban  
szívünk gondolata pünkösdkor, amit ez az éneksor is hűen 
kifejez. A gyülekezet együtt adott hálát a Szentlélek 

munkájáért, amit ma is folyamatosan végez bennünk. 
Anyák napja alkalmából a gyülekezetünkben élő 
anyukákat, nagymamákat köszöntötték gyermekeink 
verssel, énekekkel, virággal. Június 03-án nemcsak 
gyülekezetünkből, hanem a nyírbátori Baptista Körzetből 
többen utaztunk fel Budapestre, a Papp László Sport 
Arénába, hogy a Reménység Fesztivál 3. (befejező) 
alkalmán részt vegyünk. Felejthetetlen élményben volt 
részünk! Lelkiekben megerősödve, feltöltekezve jöttünk 
haza, mert szemmel látható volt Isten jelenléte úgy a 
szolgálatot végzők, mint a döntést hozók életében! 
Dicsőség érte Istennek!! „Jó az Úr, Örökké való az Ő 
kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége!” – 
Kívánom, hogy minden kedves olvasó személyesen 
tapasztalja ezt meg!   Bécsi Lászlóné gyülekezet vezető  
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Czine Dominik  

1.o 
Császár Dóra 

Tünde 1.o 
  Dibáczi Liliána 

1. o 
  Garai Dóra  

1.o 
Jakab Zoltán 

 1.o 
Kapitány Botond Tibor 

1.o 

    
Koda Márta Vanda 

 1. o 
Koleszár Fruzsina 

1.o 
Madácsi Roland  

1.o 
Mocsár Gréta  

1.o 
Szabó Balázs  

1.o 
Tácej Ákos 

 1. o 

 

  

 
Tóth Attila 1.o Fülöp Hajnalka2.a   Lükő József 2.a Madai Réka 2.a 

  

  

 
Szilvás Alexandra 2.a Bákonyi Evelin 2.b   Baráth Petra 2. b Kardos Anna Sára 2.b 

     
Kusnyér János Patrik  

2.b 
Molnár Dorina Fanni 

2.b 
Szántó László Gyula 

2.b 
Balogh Dominika  

3.o 
Balogh Patrik  

3.o 
Erdei Vivien 

 3.o 

     
Jánszki Vivien Csenge  

3.o 
Kósa Fruzsina  

3.o 
Lőrincz Viktória 

Kitti 3.o 
Orosi Andrea  

3.o 
Papp Zsolt  

3.o 
Tácej Árpád 

 3.o 

    
Uri Viktória Krisztina 

3.o 
Csoma Barbara 

 4.a 
Lükő Klaudia  

4.a 
Goda László 

4.a 
Szabó Anett 

 4.a 
Mocsár Boglárka  

4. a 

      2012. július                   Nyírbogáti Tükör 8. oldal  - Csupa Ötös diákok       

Már hagyomány, hogy 
Önkormányzatunk tanév végén 

bemutatja a kitűnő és jeles 
tanulókat, akik az egész év 

folyamán szorgalmasan, 
kitartóan tanultak, s meg is lett 

az eredménye, kitűnő lett a 
bizonyítványuk. 

Ők a CSUPA ÖTÖS diákok. 
Iskolánk 269 tanulójából 62 
diák büszkélkedhet ezzel az 

eredménnyel. Jutalmul 
bemutatjuk Őket. 

Gratulálunk valamennyi kitűnő 
tanulónak! 



      
Szabó Anett 4.a Csordás Bianka 4.b Császár László 4.b Deres Vanessza 4.b         Fülöp Beáta 4.b Garai Fanni 4.b 

     
Páll Dóra  

4.b 
Tóth Gábor 

 4. b. 
Baricsán Márton 

5.a 
Hermanovszky Laura 

5.a 
Kósa Kitti  

5.a 
Papp Szabolcs  

5.a 

  

  

  
Széplaki Gréta 5.a Tóth István 5.a   Tóth Norbert 5.a Balogh Bence 5.b 

  

  

  
Lőrincz Ákos 6.o Lőrincz Márk 6.o   Uri Vivien 6.o Bécsi Bálint 7.o 

    
Farkas Bence  

7.o 
Markos Attila  

 8.a 
Palicskó Bettina 

 8.a 
Szabó Krisztián 

 8.a 
Széplaki Sándor 

Patrik 8.a 
Babrik Evelin Márta  

1. o 

   
Puskás Ákos 1. o Vasas Anikó 2. a  Bujáki József 4.a Tóth Balázs 4.b Bíró András 5. a Kósa Petra 5. a 

     
Vanczák Éva 5. a Balogh Ákos 5.b Tóth Gyula 5.b Terdik Péter 6. o Szabó József 7. o Varga Fruzsina 8. a  

      2012. július                   Nyírbogáti Tükör 9. oldal  -  Csupa ötös és Jeles diákok      

Iskolánk 269 tanulójából 13 
diák lett jeles tanuló. 

ŐK A JELES DIÁKOK! 
Őket is bemutatjuk, és 

gratulálunk Nekik! Kívánjuk 
hogy  fényképük jövőre a 

csupa ötösök közt 
szerepelhessen. 

Az  önkormányzat Képviselő – 
testülete gratulál valamennyi 

kitűnő és jeles diáknak, 
további sikereket, 

eredményeket, kitartást kíván 
az iskolai tanulmányaikhoz!! 



A mellékelt táblázatban szerepelnek azok a tanulóink, akik tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel 
öregbítették iskolánk hírnevét, akikre méltán lehetünk büszkék. Gratulálunk valamennyi diáknak !! 
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Oszt.  Név Helyi  Körzeti Megyei/Regionális 
József Attila szavalóverseny III. h 1.o Mocsár Gréta 
Ovis-elsős mesemondó III. hely 

    

Császár Dóra József Attila szavalóv. Különdíj   
Garai Dóra Ovis-elsős mesemondó, Különdíj   

Kazinczy-s matematika verseny  2. hely 
Képes Géza matematika verseny 1. hely 

2.b Molnár Dorina József Attila szavalóverseny 2. h. 

Megye határmenti matematika v. 2. hely 

Buksi törő Megyei 
matematika verseny XI. 
helyezett Vásárosnamény 

Kardos Anna   Képes Géza Matematika verseny 2. hely 
2.a Szilvás Alexandra   Körzeti helyesírási verseny 1. hely   

Vasas Anikó József Attila szavalóverseny 1. h.     
József A. szavalóv. 2. helyezett 
Mesemondóversenyen 1. hely 

Nyírbátori Hunyadi napok keretében 
rendezett mesemondó 3. hely 

3. o Erdei Vivien 

    
Kósa Fruzsina   Kazinczy matematika verseny 3. hely 
    Megye határ menti  matematika v. 3. h 
      
Uri Viktória József A. szavalóverseny 1. hely Megye határ menti  matematikav. 2. h 
Papp Zsolt   Megye határ menti matematikav. 1. hely 

4. b Páll Dóra Matematika verseny 3. hely 
4.a Mocsár Boglárka Mesemondó verseny 3. hely Hangos olvasás verseny 1. hely Hangos olvasás 1. hely 

Bujáki József   Kazinczy-s matematika verseny 2. hely 
5. a Hermanovszky Laura Természetismereti verseny 1. hely 

Baricsán Márton Természetismereti verseny 2. hely 
Széplaki Gréta Természetismereti verseny 3. hely 

5.b Papp Viktória  József Attila szavalóverseny 3. h.     
Palicskó Gabriella József Attila szavalóverseny 2. h.     

5.a Kósa Petra   Barátunk a vers szavalóv. különdíj 
6. o. Petrucz János Nyírbátor körzeti német verseny 1. hely Móricz Zs.megyei német v. 2. 

Lőrincz Márk Nyírbátor körzeti német 2. hely 
Kusnyér Adrienn Nyírbátor körzeti német 3. hely 

Nyírbátor körzeti természetism. 2. hely 
TÁMOP természetism. Verseny 1. hely 

Uri Vivien 

Angol körzeti verseny, különdíj 
Terdik Péter József Attila szavalóverseny 1. h. Angol körzeti verseny, különdíj 

7. o Bécsi Bálint     TIT megyei történelem 6. 
hely, Jedlik Ányos Országos 
fizikaverseny regionális 
döntő 1. hely 

Körzeti Német verseny 1. hely Móricz Zs. német megyei 7.  Farkas Bence 
TÁMOP Matematikaverseny 1. hely Varga Tamás o.matematika 2.

    Zrínyi I. országos  
matematika megyei IX. hely 

    Jedlik Ányos Fizikaverseny 
országos döntő 3. hely 

Szakály László Körzeti biológiaverseny 3. hely   
Madácsi Anett József Attila szavalóverseny 2. h. 
Béres Petra   Körzeti Gyermeknapi Szavalóv.1. hely 

TÁMOP természetismereti vers.1. hely 8. o Szabó Krisztián 
TÁMOP angol verseny 1. hely 

Jedlik Ányos Fizikaverseny 
Regionális Döntő VII. hely 

Bujáki Marianna      Jedlik Ányos Fizikaverseny  
regionális döntő VIII.  hely 

TÁMOP Informatika verseny3. hely Markos Attila  
TÁMOP angol 3. hely 

  

TÁMOP természetismereti vers. 2. hely Széplaki Sándor 
Nyírbátor Körzeti biológiaver. 2. hely 

  

TÁMOP szavalóverseny 2. hely Varga Fruzsina József Attila szavalóverseny 1. 
hely Körzeti gyermeknapi szavalóv. 2. hely 

  

Lükő Erika József Attila szavalóv. különdíj   
Palicskó Bettina József Attila szavalóverseny 3.    



VÉDŐNŐI  - GYERMEKJÓLÉTI – CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT HÍREI 
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍREI: Településünkön 2012. 
első félévében 12 baba született. Említésre méltó tény, 
hogy ezen újszülöttek 8 esetben élettársi közösségben élő 
családok tagjai lettek. Öt esetben első,  három esetben 

második, egy esetben harmadik, továbbá 1 – 1 esetben 
ötödik,  illetve hatodik gyermekként érkeztek 
családjukhoz. 0 – 6 éves gyerekek közül félév alatt hárman 
költöztek el, a beköltözöttek száma viszont 14. A helyi 
általános iskolában a tanulók megkapták a kötelező 
védőoltás keretében a hepatitis „B” elleni védőoltást. 
Megtörtént a 2, 4, 6, 8 osztályosok egészségügyi 
szűrővizsgálata. Sajnálatos tény, hogy az óvodai, iskolai 
tisztasági vizsgálat során s még a XXI. században is 
találkozunk a fejtetvességgel. A tetvesség nem csak 
elhanyagolt családokban fordul elő. Fejtetűvel tehát 
bárki fertőződhet, restellni csak azt kell, ha valaki 
eltetvesedik, mert nem törődik gyermeke gondozásával. 
Megkapni tehát nem szégyen, de nem kezelni, továbbadni 
és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, 
hanem felelőtlenség is. Ezért gyermekünk 
tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése 
nagyon fontos. Időről-időre vizsgáljuk át a gyermekünk 
haját, fordítsunk kellő gondot a rendszeres hajápolásra, 
hajmosásra és fésülködésre. A Védőnői Szolgálat minden 
alkalommal részt vesz a véradás szervezésében és 
lebonyolításában, így 2012. augusztus 1-jén is.  
Köszönjük a véradóknak az önzetlen segítségüket, bízunk 
benne, hogy még több beteg számára lesz biztosítva az 
életmentő, pótolhatatlan gyógyszer - a vér. Minden 
véradó köszönetként vásárlási utalványban részesült! 
                                                       Hatházi Éva védőnő 
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI:  
- A  Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Karitatív 
Egyesület közösen újból pályázatot hirdetett a Nyírbátor és 
térsége, valamint a határon túli szociálisan hátrányos 
helyzetű, szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 
2012 – es évre is, hogy elősegítse óvodai nevelésüket, alap 
és középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres befejezését, 
melyben mint minden évben a nyírbogáti  Gyermekjóléti 
Szolgálat is részt vállalt. Pályázhattak a közoktatási 
intézmények alap- és középfokú oktatásban részt vevő 
gyermekek, fiatalkorúak, illetve szüleik, vagy törvényes 
képviselőjük.  Az általános iskolai tanulmányokat folytató 
felső tagozatos tanulók részéről településünkön 59 pályázó 
volt, melyből 15 főt , a Középfokú Oktatási Intézmény 

nappali tagozatán tanuló pályázók közül településünkön 8 
főt támogatott az Egyesület. Átlagjavítás kategóriában 
településünkön 48 pályázó közül 15 fő részesült a 
támogatásban.  
- Konyhakerti program:
A Magyar Vöröskereszt, az Amerikai Ház Alapítvány és az 
Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány jóvoltából 25 család 
részesülhetett a konyhakerti zöldség – vetőmag 
egységcsomagban. Cél, hogy a résztvevők saját maguk és 
családjuk számára konyhakerti zöldségféléket 
termesszenek, hosszútávon pedig, hogy felélessze a 
feledésbe merült kertkultúrát.  
- Szociális nyári gyermekétkeztetés: 
Az előző évekhez hasonlóan Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetésre a 2012-es 
évben is. A megigényelt támogatás teljes összegét elnyerte 
az Önkormányzat, így a településünkön 105 kiskorú 
részesülhet szociális nyári gyermekétkeztetésben, 
időtartama alatt az étkeztetésben részesülő gyermekek 
részére naponta szabadidős programokat szerveznek a 
pedagógusok.                    Fekete Edina  családgondozó 
 

 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT HÍREI: 
 Településünkön Családsegítő Szolgálat működik egy fő 
családgondozóval, a Béke tér 8. szám alatt, azzal a céllal, 
hogy részt vegyen a lakosság szociális és mentális 
ellátásában, segítséget nyújtson hivatalos ügyek 
intézésében, a naprakész és pontos információnyújtásban, 
eseti problémák kezelésében, a komplex 
családgondozásban, valamint az ingyenes jogi és 
pszichológiai tanácsadás elérésében, és tájékoztatják az 
ügyfeleket: a szociális ellátásokhoz való hozzájutás 
feltételeiről (pl.: lakásfenntartási támogatás, közlekedési 
kedvezmény, időskorúak járadéka, ápolási díj igényléséről) 

a gyermekek után járó ellátásokról (pl.: GYES, GYET, 
Családi pótlék, anyasági támogatáshoz való hozzájutás  
feltételeiről), a társadalombiztosítási nyugellátásokról (pl.: 
öregségi nyugdíj, özvegységi nyugdíj, árvaellátás 
igénylésének feltételeiről, méltányossági nyugdíjemelés)  
és e mellett segítséget nyújt ezen ellátási formák 
megigénylésében is. 
A családsegítő a Kistérségi Szociális és Pedagógiai 
Központ kihelyezett irodája, (családgondozó: Tácejné 
Karnai Andrea, tel.:06/42-586-031), a családsegítés 
igénybevétele önkéntes és térítésmentes!  
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ingyenes hallás és szív stressz mérés



 
 

               Nyírbogáti Tükör 12. oldal                               2012. július

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvvezető előtt  
2012. áprilisától 3 pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

2012. 04. 28-án Ferenczi Péter Gábor  - Kacsur Ágnes 
2012. 05. 14-én Vasas István Attila – Kiszela Erika Márta 
2012. 05. 19-én Szép Tamás – Szabó Réka 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ  GRATULÁLUNK!

GÓLYAHÍR 
 

Örömmel adunk értesítést arról,  hogy  
utolsó   híradásunk  óta nyolc kislány 
és három kisfiú született  községünkben: 
 

2012.  MÁRCIUS .06.     ÉLES ALÍZ 
2012.  MÁRCIUS 17.     DIBÁCZI ANNA 
2012.  ÁPRILIS 01.      POPOVICS ESZTER PEGGI 
2012.  ÁPRILIS 06.     ERDŐS NÁNDOR 
2012.  ÁPRILIS 19.     SZABÓ BOGLÁRKA 
2012.  ÁPRILIS 20.      KÓSIK CSENGE 
2012.  MÁJUS 18.     BALOGH ZSELYKE 
2012.  MÁJUS 22.     PETRUSÁN ÁBEL 
2012.  JÚNIUS 18.     ROHÁLY FANNI 
2012. JÚNIUS 18.      KISFERI BENCE RÓBERT  
2012. JÚLIUS 19.     HAVASI BOGLÁRKA 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk 
óta sajnos tízen négyen eltávoztak   
6 nő és 8 férfi: 
 

PAPP JÓZSEF       ÉLT 64 ÉVET 
MITRÓCSÁK JÓZSEFNÉ (Tóth Katalin)    ÉLT 52 ÉVET 
ELEK LÁSZLÓNÉ (Bécsi Mária )     ÉLT 63 ÉVET 
MÁTÉ SÁNDOR       ÉLT 58 ÉVET 
ERŐS SÁNDOR       ÉLT 73 ÉVET 
BAKOS JÁNOSNÉ (Madarász Irén)    ÉLT 79 ÉVET 
PUSZTAI SÁNDOR      ÉLT 80 ÉVET 
KATONA LÁSZLÓNÉ ( Papp Anna)    ÉLT 88 ÉVET 
SCHERVENKA NÁNDORNÉ (Szabó Erzsébet) ÉLT 88 ÉVET 
PETRUCZ JÁNOSNÉ ( Lamos Margit )    ÉLT 80 ÉVET 
GAMI JÁNOS               ÉLT 39 ÉVET 
TAKÁCS SÁNDOR       ÉLT 41 ÉVET 
NAGY SÁNDOR               ÉLT 68 ÉVET 
BÁKONYI JÁNOS      ÉLT 94 ÉVET 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

EGYHÁZI ROVAT:  
”Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, 
mert onnan indul ki az élet.” Példabeszédek 4,23 
Az életünket vezetni és irányítani kell! Nagyon rossz 
dolog bolyongani az élet útján, amikor valaki nem tudja, 
honnan hová tart. A céltalanság, a tétovaság, a 
tanácstalanság felőrli az ember erejét. Az sem jobb, 
amikor valakit az orránál fogva vezetnek, hiszen e 
mögött rendszerint hátsó szándékok, idegen érdekek 
húzódnak meg. Ennek a vége pedig sok vesztség és 
csalódás. Ezért kell, hogy életünk vezetve legyen. Mint 
ahogy a hajónak is kell a kormányos, vagy a 
kirándulónak a megtervezett útiterv, úgy szükséges 
számunkra is, hogy legyen bennünk elképzelés, akarat, 
helyes és saját irányítás életünkre vonatkozóan.  
Talán meglepően hangzik, de életünk kormányzása a 
szívünkben dől el. Jó ezt tudnunk! Igazi problémáink 
megoldását másokon nem kérhetjük számon. Magunknak 
kell kormányozni az életünket, és ez a szívünkben dől el. 
A Biblia azt mondja, hogy a szívünk az életvezetésünk 
meghatározója. Persze nem a hússzívre kell itt most 
gondolnunk, ami a mellkasunkban dobog. A Biblia szív 
alatt lelki, szellemi világunkat érti, ami magába foglalja 
akaratunkat, érzelmeinket, hitünket.  
Nem mindegy, hogy mi van a szívünkben! A szívünket 
óvni kell, vigyázni kell rá. Pontosan azért, mert ez 
életünk irányításának a központja. S ha ezt, a központot 
engedjük bevenni valakinek, aki nem akar jót nekünk, 
akkor nagy bajba kerülünk. Azt mondja Isten Igéje: 
”Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a 
szívedet”. Tehát fokozottan vigyázzunk arra, hogy mi 
vagy ki előtt nyitjuk meg a lelkünket, mit fogadunk 
magunkba, mert ettől függ, hogyan élünk, és milyen 
döntéseket hozunk. Igen ám, de hogyan vigyázzunk a 
szívünkre? Úgy, hogy töltsük meg szívünket Isten 
bölcsességével, ami biztos, hogy a javunkat szolgálja. 
Hallottál már az Isten bölcsességéről? Tudod, hogy a 
világ bölcsessége különbözik az Isten bölcsességétől? A 
világ bölcsessége azt mondja: nem éri meg becsületesnek 
lenni, nem éri meg egyenesnek lenni, és azt is, hogy 
becsületes munkával nem lehet meggazdagodni. Ezzel 
szemben az Isten bölcsessége azt mondja: a bűnösök 
ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján, ne menj arra, 
kerüld el azt, mert ezek útja a semmibe vész, de az Isten 
áldása a becsületes életen, az egyenességen van. A világ 
szerinti bölcsesség azt mondja: minek az Isten, nincsen 
rá szükség, a templomba járásból nem lehet megélni. Az 
Isten bölcsessége pedig azt mondja: Isten teremtette a 
világot, bennünket az Ő képére és hasonlatosságára 
alkotott, élhetünk szeretetben és igazságban, és ő a 
forrás, akiből ha iszunk, nem szomjazunk meg soha. 
Hányan idegeskednek, aggodalmaskodnak, és hordoznak 
haragot, gyűlöletet a szívükben, mert a világ szerinti 
bölcsesség arra bíztatja őket, hogy vedd fel a holnap 
terhét, aggódj a holnap miatt is. Arra bíztatja, hogy vedd 
fel a kesztyűt, állj bosszút, gyűlölj és haragudj, ha neked 
nem jó az élet, a másét is tedd tönkre. Sőt tedd tönkre 
magadat is, ne vigyázz a szívedre, az egészségedre, 
tombold ki magadat. Az Isten bölcsessége pedig azt 
mondja, lehet békességed, vesd az Úrra a te terhedet, 
mert ő gondot visel rád. Ne menjen le a nap a te  

haragoddal. Légy irgalmas és irgalmasságot nyersz. 
Bocsáss meg és néked is megbocsáttatik. Valóban ilyen 
értékes tehát a szívünk, hogy minden féltve őrzött dolognál 
jobban kell óvnunk? Igen! Éppen ezért tegyük hát ezt Isten 
áldásával és segítségével! 
                 Szeretettel: Szerencsi Imre református lelkész 
 Szerkesztői megjegyzés: 
 A konfirmált ifjakról készült fotók megtekinthetők a : 
www.nyirbogat.hu/egyhazak/reformatus/refhir.htm-en 
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A konyhakerti növények magukért beszélnek Bőven termett hagyma is a konyhára 

Szorgos kezek uborkaszedés közben 
Gyönyörű a burgonya is  

A káposzta termesztése elengedhetetlen 
permetezés nélkül A sárgarépa, petrezselyem és a cékla is 

meghálálja a permetezést 

A gondoskodás eredménye a Hivatal előtti szép park   Készül télére a csalamádé 
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Országos Pindur-Pandur óvodai ki mit tud 
résztvevői  

Gyermeknap  az oviban Mesemondó verseny résztvevői 
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Bolond ballagó 
Diák Önkormányzati nap 

A 2011/2012-es tanévben  a Kóródi János vállalkozó és felesége 
által felajánlott arany gyűrűt Varga Fruzsina kapta meg, aki a 
nyolc év alatt a legjobb teljesítményt nyújtotta. Köszönet érte.  

A továbbtanulásuk segítése céljából az idén Erős Bálint, Miklósi 
Zsolt, Szabó Krisztián és Palicskó Bettina tanulók kapták meg a 
Vadon Sándor nyírbogáti lakos felajánlása alapján  50-50 ezer 

forint díjazást.  Köszönet érte. 

A Művészeti Gála résztvevői 

Ballagás 2012 

Aszfaltrajzverseny Iskolai kiránduláson 
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Szíjgyártó János bácsit, mint szép korú polgárt köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából polgármester úr 

Önkormányzatunk autóbuszával jártak 
  húsz  napon keresztül - úszás-oktatásra a gyerekek 

Belvízelvezető árkok  rendbe tételét végzik az Attila utcán – a korábban 
közfoglalkoztatottak által legyártott betonelemekkel közfoglalkoztatottak 

a rendbetételéhez 

Ötven éves osztálytalálkozó résztvevői 

Munka közben az ág aprítékoló gép 

Heten  tettek állampolgársági esküt július 5-én 
Hivatalunkban 

Közfoglalkoztatottak kapálják az önkormányzat által telepített
akácost 

Megtisztelte településünket Marietta Kao Liau, Tajvani Nagykövet 
Asszony, aki tájékozódott térségünk életéről, gondjairól. 

 

 


