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Ilyen „B” típusú (25x30) méteres – kettéosztható 
tornaterem - valósulhat meg itt Nyírbogáton, melyet  
Magyarország Kormánya támogat - a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében 304 millió forintért. 

Húsvét titkának lényege, hogy Jézus Krisztus 
él!  Kívánjuk, hogy az élő Jézus Krisztus,  - aki 
maga a feltámadás és az élet -  növelje 
mindennapjainkban hitünket és adja meg a 
tiszta szív békéjét, szeretetét és örömét 
településünk minden lakosának! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket! 

A Kormány az emberek pártján:  
Lázár János a Miniszterelnökséget vezető Miniszter úr  
ígéretével összhangban – melyet a 2012-es Bogáti 
Forgatagon tett - a Nemzeti Összetartozás Kormánya 
83 %-ról 95%-ra emelte a Nyírbogát - Kisléta 
szennyvíz program támogatásának mértékét. Ez azt 
jelenti, hogy a fogyasztók által fizetett önerő, ami 
lakásonként 278 ezer forint volt, ötödére csökken, 
vagyis bekötésenként 200 ezer forint marad a lakosok 
zsebében. Erről szólt az a Szennyvíz társulati ülés, amit 
2015. március 6-án tartottunk a szennyvíz társulat 
tagjai részére.  

A Vántus István Általános iskola 7. osztály tanulói 1848. 
március 15-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékeztek 
az  ünnepi műsor keretében. A megemlékezést színesítette 
még a Mesekert Óvoda Mici Mackó csoportjának  és a 
Nyugdíjas Egyesületnek a műsora is. Ünnepi beszédében Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony kiemelte, 
hogy:  „A polgári forradalom lehetőségét az emberek 
összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket 
megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha 
összefognak.  (7. oldal ) 

Ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 1848/49-es 
forradalomra és szabadságharc hőseire, a bátrakra 



       
 

2015-ÖS ÉV TELEPÜLÉSÜNK TÖRTÉNETÉBEN KIVÉTELES ÉV, A KORMÁNY AZ EMBEREK PÁRTJÁN  
 

Ivóvízminőség-javító  program: A nyírbogáti emberek 
bátran elmondhatják, hogy a kormány az emberek pártján áll, 
hisz azon beruházásokat, amik a köz javát szolgálják, mint 
például az ivóvízminőség-javító  program, teljes mértékben 
átvállalta a kormány. Évekkel ezelőtt még nagy fejtörést 
okozott az önkormányzatnak, hogy miből fogja a 35 millió 
forint önerőt biztosítani a beruházás megvalósításához. Mára 
már elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk a Nyírségi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás tagjaként 1,5 
milliárd EU-s pályázati forrásból településünkön 140 millió 
forint állami támogatásból elkezdte a program megvalósítását, 
melynek keretében a hálózat korszerűsítésére (részben)  - 

tolózárak cseréjére, új szűrőtartály beépítésére - a 

technológia korszerűsítésére, automatizálására is kerül sor, a  
Vízmű telep épületét korszerűsítik (nyílászáró csere, 
szigetelés).  
Mindez 100 %-ban állami és EU-s forrásból valósul meg.  

Szennyvízberuházás: Fontos hír, hogy a  „Nyírbogát – 
Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása”   
beruházás támogatásának intenzitása 83%-ról 95%-ra 

emelkedett a Kormány 1029/2015. (I.30.) határozata alapján. 
A támogatási szerződést Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, a 
társulás elnöke aláírta.  A készültség településünkön  85 %-os. 
A rákötés egyik legfontosabb feltétele, hogy a rácsatlakozási 
hozzájárulást az ingatlantulajdonosok befizessék. Először az 
intézmények bekapcsolásával indulunk, de azokon az 
utcákon, ahol elkészült a csatornahálózat, az ott élők is 
megkezdhetik a szennyvízcsatorna-hálózatra való 
csatlakozást. A rákötési lehetőség időpontjáról külön 

szórólapon fogjuk értesíteni a lakosokat. Kérjük a Tisztelt 
ingatlantulajdonosokat, hogy 2015. május 31-ig a rákötés 
ingatlanon belüli lehetőségét szíveskedjenek kiépíteni! A 
próbaüzemhez szükséges szennyvízmennyiség biztosítása 
érdekében a rákötéseknek mielőbb meg kell valósulniuk. A 
gyorsaság pénzmegtakarítást is jelent, mivel a próbaüzem 
ideje alatt szennyvízdíjat nem kell fizetni. A rácsatlakozást az 
ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, 
telefonon  vagy személyesen a Nyírbogát, Attila u. 11. szám 
alatti Vízműtelepen vagy a 06-70/457-23-03 telefonszámon, 
hétfő, kedd, szerdai napokon: 7 órától 15 óráig, csütörtökön 
12 -20 óráig, pénteken  ZÁRVA! A rácsatlakozás a TRV. Zrt-
vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításával jár. 
Fontos, hogy a szennyvízhálózathoz való csatlakozás előtt 
mindenki tájékozódjon, mérje fel a lehetőségeket, a 
kötelezettségeit! Lényeg, hogy újabb tájékoztatásig mindenki 
teljesítse a törlesztő részlet határidőre történő folyamatos 
befizetést.  A csatorna rákötés átvételére csak akkor kerülhet 
sor, ha a bekötési megrendelőn az önkormányzat igazolja, 
hogy a felhasználó a rácsatlakozási hozzájárulást a társulatnak 
befizette.  A közelmúltban kiosztásra került egy  
TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, tisztelettel kérjük, hogy 
figyelmesen tanulmányozzák át, melyben minden fontos 
tudnivaló megtalálható a rákötés menetéről! Tájékoztatjuk a 
tisztelt társulati tagokat, hogy a társulat elnöke Bagaméri 
Árpád lemondott, helyette a küldöttek Madácsiné Barna 
Erzsébet Brendát választották meg a társulat elnökének, aki a 
feladatát társadalmi megbízatásban kívánja végezni. 
Önkormányzatunk megköszöni Bagaméri Árpád munkáját, a 
társulat új elnökének munkájához erőt és egészséget 
kívánunk! 
Körforgalom - 471-es felújítása:   Tasó László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Politikáért felelős 
államtitkára szívügyének tekinti a 471-es főútvonal 

rekonstrukcióját, ennek keretében településünkön megvalósul 
a körforgalom kiépítése, amellyel a közlekedés 
biztonságosabbá válik, a  balesetek száma pedig csökken.  
Önkormányzatunk minden segítséget megad, hogy 
megvalósuljon a beruházás. Üdvözöljük a Kormány ezen 
törekvését, hiszen sajnos hetente történnek balesetek, s 
nagyon időszerű a körforgalom megvalósítása.  Ezzel 
egyidejűleg az elektromos hálózat a Béke téren is 
korszerűsödik.  Előreláthatólag júniusban elindul a beruházás. 
A körforgalom a főútvonal részét képezi. Megújul a 471-es 

főút a megyehatár és Nyírbátor között. A 471-es főút az 
ország legveszélyesebb másodrendű főútja. Számos 
baleseteknek vagyunk tanúi. Az elmúlt évben megújult a 
főútnak legelhanyagoltabb szakasza., ami Nyírmihálydi és 
Nyírbogát között húzódott. Seszták Miklós Nemzeti 
Fejlesztési Miniszter úr által vezetett Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium jóvoltából a felújítás tovább folytatódik. 
Megújul a főút megyehatár Nyírmihálydi és Nyírbogát-
Nyírbátor körforgalom közti szakasza, megépül Nyírbogáton 
a körforgalom. Ez 1,8 milliárd Ft-ba kerül. 

Kerékpárút: Akik Nyírbátorba közlekednek - mindannyian 
láthatjuk, hogy megkezdődött a Nyírbogát és Nyírbátor között 
hivatásforgalmú külterületi kerékpárút építése. A nyomvonal - 
a földmunka révén már szépen  kialakult, -  a fakitermelés, 
cserjésítés, „dücskőzés”  már megtörtént.  A több mint 330  
millió forintos uniós támogatásból 6 km hosszan fog 
megvalósulni a kerékpárút. A tervek szerint a munkálatok 
szépen haladnak,  s nagy valószínűséggel az átadási határidőt 
a kivitelező tartani is tudja, mely 2015. május 31. A bicikliút 
megépítése rendkívüli fontosságú,  hiszen a  471-es számú 
Debrecen-Mátészalka közötti főút a jelentős forgalma miatt 
nagyon balesetveszélyes. Településünkről is sokan járnak 
dolgozni Nyírbátorba,  s nagy valószínűséggel a kerékpárút  
elkészültével, a jó idő beköszöntével  a kerékpárosok 
szerelmesei  munkába járásra, bevásárlásra, sportolásra a  
kerékpárutat fogják választani. Nekik jelent majd biztonságot 
a megépülő kerékpárút.  
Tornacsarnok: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében településünk részére korábban  
egy „A” típusú tornaterem építését támogatta a Kormány. 
Mára már  mertünk nagyobbat is álmodni, a térségünk 
országgyűlési képviselőjének  és településünk 
polgármesterének köszönhetően településünkön a Kormány 
egy „B” típusú tornacsarnokot kíván megépíteni 304 millió 
forint értékben – teljes állami támogatásból, ez év 
szeptemberére.  A projektet a Kormány kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította.   
Gyermekvédelmi Központ A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat sikeres pályázata révén folyamatban 
van a Gyermekvédelmi Központ építése, a kivitelezési 
munkák gőzerővel haladnak. A beruházás több mint 300 
millió forint állami támogatásból valósul meg.  
Tisztelt Olvasó! Mindezek után felmerülhet jogosan a 

kérdés, hogy kik is dolgoznak településünkért? Kiknek is 

köszönhetőek a fenti beruházások?  Vajon ugyanolyan 

energiát fektetnek be településünk fejlődésébe azok akik 

feljelentgetnek, akik a településen belül csak a 

viszálykeltésben érdekeltek, akik még a saját fizetési 

kötelezettségüknek sem tesznek eleget?  Megállapíthatjuk, 

hogy a fent leírtak is alátámasztják, hogy nyírbogáti 

lakosként van mire büszkének lenni. Településünk 

történetében még soha nem volt erre példa, hogy több 

milliárd forint  támogatás érkezzen, mint 2015-ben!  
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                                                            HÍRCSOKOR 
 

Szociális tűzifa: A rezsicsökkentés keretében a 
Belügyminisztériumnak köszönhetően több mint kétezer 
önkormányzat részesült szociális tűzifa támogatásban, így 
hárommilliárd forintot osztottak fel a települések között. 
Miniszteri döntés szerint ide Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyébe jutott a legtöbb támogatás. A program a 
rezsicsökkentés része, így önkormányzatunk a 10 millió 
forint támogatásból  718 család tüzelésében  0,7 m3 
mennyiséggel tudott segíteni. A tűzifa beszerzésénél 
megkérdeztük a helyi vállalkozókat, sajnos ilyen 
mennyiségben egyöntetű minőségi fát nem tudtak 
önkormányzatunk részére biztosítani, ezért a NYÍRERDŐ-
től szereztük be azt.  Az önkormányzat képviselő-
testületének Egészségügyi, Szociális és Köznevelési 
Bizottsága igyekezett olyan döntést hozni, hogy minél több 
családon tudjon segíteni. Előnyben részesítettük az  aktív 
korúak ellátásra, időskorúak járadékára, 
adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási 
támogatásra jogosultakat,  a 65 éven felüli nyugdíjasokat, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő szülőket. A tűzifa támogatás ugyanazon 
lakott ingatlanra csak egy jogosultnak volt megállapítható, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások 
számától. Nem volt jogosult szociális célú tűzifa 
támogatásra az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, 
erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel 
fakitermelést végzett, vagy amely ingatlan tűzifával 
egyáltalán nem fűthető. A tűzifa  házhoz szállításról  
önkormányzatunk gondoskodott. A támogatás 
felhasználásáról önkormányzatunk a Magyar 
Államkincstár felé köteles elszámolni. 
Képzések: Szakmai képzés vezethet vissza a munka 
világába. Nyírbogát önkormányzata folyamatosan keresi 
azokat a lehetőségeket, amivel a hátrányos helyzetű 
embereken segíthet, előmozdítva ezzel a társadalmi 
felzárkózás folyamatát. Ezek között kiemelkedik a Türr 
István Képző és Kutató Intézettel (TKKI) való 
együttműködés, aminek köszönhetően tanácsadásban, 
kompetenciafejlesztő- és szakmai képzésben részesülhet a 
település több lakosa. Korábban 2 csoportba összesen 48 
főt sikerült bevonni a TÁMOP-5.3.10. „Aktívan a 
tudásért!” kiemelt projektben megvalósuló 
kompetenciafejlesztő képzésekbe. Ezek lezárultával január 
és február hónapokban szakmai képzések indultak a 
TÁMOP-5.3.8-B „Aktívan a munkáért!” kiemelt projekt 

részeként. A program a leghátrányosabb helyzetű 
csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében 
motiváló képzéseket és egyéb támogató szolgáltatásokat 
nyújt a résztvevőknek, akiknek egy része foglalkoztatást 
elősegítő szakmai gyakorlati képzésen vehet részt. A 
hallgatók – köztük olyanok, akik a kompetenciafejlesztő 
képzések valamelyikiének sikeres elvégzését követően 
kerültek szakmai képzésbe – 4 tanfolyamon vesznek részt. 
500 órás Betanított parkgondozó képzés – ebbe 25 főt 
vontak be, illetve 2 helyi oktató tanítja a csoportot. A 600 
órás Idősgondozó képzésbe 22 főt vontak be és itt is 2 
helyi oktató segíti az ismeretek elsajátítását. A Betanított 
kőműves és festő képzés 584 órában valósul meg 23 fő 
bevonásával, míg a 354 órás Betanított takarító képzésbe 
16 főt vontak be. Ezekben a képzésekben 1-1 helyi oktató 
vesz részt. A képzések helyszínét az önkormányzat 
biztosítja, míg a képzések szervezését és irányítását a Türr 
István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi 
Igazgatóságának munkatársai végzik. A képzésben részt 
vevők „Megélhetési támogatás”-t kapnak. Ennek összege a 
mindenkori közfoglalkoztatási minimálbérrel megegyező. 
Ebben az évben ez 79 155 Ft. Ez az összeg a napi 8 órát 
elérő képzés esetén jár, ha kevesebb az óraszám (általában 
átlag napi 7 órások a képzések, mert az elmélet csak napi 6 
órában zajlik), akkor ennek arányos része adható. A 
megélhetési támogatás nem adóköteles jövedelem. A 

képzés során havonta az adható összeg 80%-át kapják a  
hallgatók, a maradék 20%-ot a képzést befejezését 
követően a sikeresen vizsgázók egy összegben kapják meg. 
A képzésre azok jelentkezhettek, akik munkanélküliek és 
azon kívül még az alábbi szempontok közül legalább egy 
feltételnek megfeleltek: Legalább 6 hónapja álláskereső, 
nincs középfokú végzettsége vagy szakképzettsége, 50 év 

feletti életkor, egyedül élő (ha egy vagy több eltartottal 

egyedül él), súlyosan hátrányos helyzetű (legalább 24 

hónapja munkanélküli), fogyatékossággal élő 
(rehabilitációs járadékban részesül), megváltozott 

munkaképességű. Fontos szempont volt, hogy a 

jelentkező az utóbbi hat hónapban nem vett részt 

közfoglalkoztatásban. Ezen felül a TKKI a gyakorlati 
képzéshez minden hallgatónak munkaruhát, 
védőfelszerelést biztosít, valamint biztosítja a képzéshez 
szükséges anyagokat, eszközöket. Önkormányzatunk 
részére pedig több mint négymillió forint bérleti díjat a 
képzések elméleti és gyakorlati oktatásához.  A képzéseket 
május 31-ig be kell fejezni. 
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MEGALAKULT A HELYTÖRTÉNETI KÖR – TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS 
 

HELYTÖRTÉNETI KÖR: 
 Településünkön Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő 
úr és Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony 

kezdeményezésére megalakult a helytörténeti kör. 

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy befejeződött a tájház 

felújítása, mely településünk legrégebbi épületéből,  11 millió 

forint Leader támogatásból és önkormányzati önerőből 
impozánsan lett felújítva.  A tájház tartalommal való 

megtöltése elindult. Elképzeléseink szerint az egyik 

helyiségében a település történetét tablók, írott – korabeli 

dokumentumok alapján, a másik helyiségben pedig 

településünk értékeit szeretnénk bemutatni. Ezen épületben 

időszakos – vándor  kiállításokat fogunk szervezni. A 

helytörténeti kör munkáját nagyban segíti a Bilku Tibor és 

felesége, Szabó Julianna tanárnő, intézményeink vezetői, 
munkatársak, kulturális közfoglalkoztatottak.  A helytörténeti  

 

kör célja, hogy összegyűjtsük településünk történetével 

kapcsolatos emlékeket, dokumentumokat, tárgyakat, 

értékeket. Mindehhez kutatásokat kell végezni, hisz élnek 

még köztünk olyan idős emberek, akik hitelesen szólnak a 

település történetéről. Biztosan vannak köztünk olyan 

emberek, akik el tudnák mondani, hogy hogyan 

kényszerítették bele az embereket a tsz-be, hogyan vették el 

saját tulajdonukat és miért szolgáltatták be a közös 

tulajdonba. Terveink között szerepel egyrészt a 

hagyományőrzés, (a múlt hagyományának összegyűjtését és 

hozzáférhetővé tételét értjük), másrészt a kutatómunka, ami 

tudásunkat gyarapítja, (tárgyi emlékek felkutatására 

gondolunk, az egykori paraszti háztartás berendezéseire, 

gazdasági eszközeire, az iparosok szerszámaira, a népi 

viseletre). Sajnos ma már sok eszközt, tárgyat nem lehet 

összegyűjteni, de a fotó a régi szokásvilágról sok mindent 

megőrzött, vagy az idős emberek nagyszerűen el tudják 

mondani a régmúlt eseményeit (ünnepek, disznóvágás, 

lakodalom stb.) Harmadrészt pedig a Helytörténeti Kör a 

közösségen belül a baráti kapcsolatok színtere, megteremtője 

is lehet egyben. Szép feladat áll előttünk, s úgy gondoljuk, 

hogy felfedezni újból a régi értékeket, amivel 

gazdagodhatunk mindannyian,  a mai érték veszett, 

világunkban - a Helytörténeti Kör számára - nem kis dolog. 

Továbbá célunk felkutatni, megmenteni az utókornak azokat a 

régmúlttal és közelmúlttal kapcsolatos történeteket, melyeket 

a szépkorú nyírbogáti lakosoktól még meg tudunk kérdezni. 

Célunk összegyűjteni a Nyírbogátról szóló újságokat, 

cikkeket, felkutatni a régmúlt és a közelmúlt már megszűnt, 

de valaha Nyírbogát területén működött üzemeket, régi 

képeket és történetüket. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a 

régi hagyományok, a régi kulturális élet felkutatására. A 

múltunkkal kapcsolatos történeteket, fellelhető képeket, 

valamennyi kúria épületekről és tulajdonosaikról régi képeket, 

történeteket gyűjteni, és lehetőség szerint a helyi vallási 

felekezetek történetét is felkutatni.  Terveink tehát vannak… 

és álmaink is. Mindehhez szükség van a lakosság segítségére 

is. Ezért is indítunk újságunkban e céllal egy rovatot, hogy 

akinek van tulajdonában olyan dokumentum, kép, képeslap, 

amit szívesen megosztana az olvasókkal, netán felajánlaná a 

tájház részére, vagy ha ragaszkodik az eredetihez, másolatot 

készítenénk róla, szívesen fogadjuk. Várjuk továbbá a régmúlt 

időből származó tárgyakat, természetesen minden esetben 

feltüntetjük, hogy kitől kaptuk.  

 
 

I. TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS: 

2015. március 15-én sor került az első kiállításra  „ A Nagy 

Háború 1914-1918.” címmel. A kiállításon látható fényképek 

katonáink napi küzdelmeiket örökítették  meg. Szakmai 

odaadásukat, emberi elhivatottságukat, patriotizmusukat, 

kötelességtudásukat, helytállásukat igyekeztek dokumentálni. 

A kiállítást Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr 

nyitotta meg, aki elmondta, hogy:  „Magára valamit adó nép, 

nemzet kell, hogy emlékezzen az elődeire. Azokra, akik sokat 

tettek a hazáért, szűkebb környezetükért. Rájuk nem 

emlékezni bűn. Az ő példájukból ma is építkezni tudunk. 

Nyírbogáton 32 hősi halottról tudunk, akik a hazáért az 

életüket áldozták. Ezen a napon településünk is csatlakozott 

azon kezdeményezéshez, mely szerint  Petőfi Sándor  

Nemzeti dal című verse elhangozzék. A tárlaton Goda László 

7. a osztályos tanuló szavalta el a Nemzeti dalt 501.-ként.  A 

kiállításon a falon kifüggesztett képek a Bilku házaspár 

lelkiismeretes munkájuknak köszönhető, akik szívükön 

viselik Nyírbogát történetének múltját. A „Nagy Háború 

1914-1918” kiállítója Klicsu Ferenc, aki elmondta, hogy a 

kiállított anyag egy digitalizált változat, a modernkori  

 

technika segítségével készült, melyet számos gyűjtő út s több 

mint 800 egykori Magyar Királyi „bakával” készített interjú 

előzött meg a Kárpát-medence magyar lakta vidékein. Egyik 

Felvidéki gyűjtő útja kapcsán Boly községben bukkant ennek 

a kiállításnak az eredeti anyagára, melyet nagyon jó 

állapotban őriznek közel 100 esztendeje. 
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RÉGI KÉPEK, EMLÉKEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tisztelt Nyírbogáti lakosok! 

 
A Nyírbogáti Tükör – önkormányzati lapjának hasábjain 
 keresztül el kívánunk indítani egy rovatot. Régi fényképeket,  
esetlegesen régi  településünket ábrázoló képet-képeslapokat 
 várunk a lakosságtól.  
 Olyan képeket kérünk Önöktől, amelyek mindannyiunk  
számára  érdekesek lehetnek azért, mert településünkön  
 készültek  a régi időnkből, a múltban, települési – falusi  
rendezvényekről. 
 Szeretnénk az emlékek közreadásával a jelent, a múltat  és 
 a jövőt  ilyen módon is összekapcsolni településünk  
 történetéhez.  
 A fényképeket szeretnénk megjelentetni a Nyírbogáti Tükör 
 újságunkban, - amennyiben el kívánják juttatni hozzánk – az  
alábbiak  szerint:  
- Személyesen behozhatják a Községházára,  a művelődés  
szervezői 
 irodába  (I. emelet – jobbra), ahol beszkenneljük, s az eredetit 
 visszaadjuk a 
 tulajdonosának. - digitalizált formában a :  gulyasne.marta@fidesz.hu vagy 
 a  nyirbogat@t-online.hu  e-mail címekre elküldik. Reméljük, hogy az 
    összegyűjtött fényképek  nyilvánosságára hozatalával, bemutatásával  a  
   régmúlt felidézésével a Nyírbogáti polgárok számára  örömöt tudunk 
 szerezni,   hiszen családtagjaikat, rokonaikat láthatják, ismerhetik fel majd 
 a képeken! 
A lakosság együttműködését előre is köszönjük! 
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Az 1979-ben készült képen a Nyírbogáti Rákóczi Sport Egyesület 
labdarúgó csapata látható. Pálvölgyi Sándor, Goda János, Szalai 
István, Bécsi Elek, Somlyai János, Gulyás János, Nagy István. 
Alsó sor: Magyar János, Kupás László, Sersényi László, Szabó 
József, Bíró Sándor. Kép: Gulyás Jánostól 

A ’70-es évek elején készült fotón a Baptista 
gyülekezet akkori tagjai és hozzátartozói láthatók. 
Kép: Gulyás Jánosnétól 

Régen a Kastély épülete A jelenlegi Borostyán presszó egykor 
Hangya Szövetkezetként működött. 

Képek ifj. Bodolai Istvántól 

 

Álló sor: 
Tácej János, Mankó János, Vadon Sándor, 
Tácej Péter, Palóczi Lajos, Budai József, 
Molnár László, Kabai Károly, Balogh 
József, Kósa István (Csella), Veres Árpád, 
Somlyai János 
Guggoló sor: 
Deres Miklós, Barna Sándor, Veres Tibor, 
Veres Béla, Bákonyi Ferenc, Kósa Sándor 
Kép: Somlyai Jánostól 

A bajnok csapat tagjai 1970-ben 
Megyei II. osztály: 



       

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL 
 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. 
Az átalakítás fő eleme az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerülnek, átalakul a finanszírozás rendszere. A jelenleg 

jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 

megállapítása 2015. március 1-től a Járási Hivatal 

hatáskörébe került.  Az aktív korúak ellátása keretében 
kétféle ellátástípus állapítható majd meg: a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik 
jogosulttá. 
 

Ellátások formái:  települési támogatás 

(gyógyszertámogatás;  lakásfenntartási támogatás),  
krízishelyzetben nyújtott támogatás (rendkívüli települési 
támogatás , köztemetés), továbbiakban együtt: szociális 
ellátás) nyújtható.  

 

Eljárási rendelkezések: A rendeletben szabályozott szociális 

ellátások iránti igényeket a Hivatal szociális irodájában - az 

erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. A 

kérelem elektronikus formában nem nyújtható be.  A 

kérelemben fel kell tüntetni a bekezdésben meghatározottakon 

túlmenően - amennyiben az adott támogatási forma előírja – 

a kérelmező háztartásában, vagy családjában élő személyek 

lakcímen tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a 

támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást, 

valamint a támogatás igénylésének indoklását.  

 A kérelemhez mellékelni kell: 

- a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy 
háztartásban lakó személyek vonatkozásában az érvényes 
személyi azonosító igazolvány vagy személyazonosságot 
igazoló más érvényes hatósági igazolvány másolatát,   
társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági 
igazolvány másolatát, adókártya másolatát,  a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi 
nyugellátásról szóló éves értesítőt, valamint az utolsó havi 
nyugellátásról szóló postai szelvényt vagy folyószámla 
kivonatot, s a támogatás megállapításához előírt egyéb 
igazolásokat.  A támogatás megállapítása szempontjából a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. A 
házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük 
különböző.   
Gyógyszertámogatás: Annak a személynek  állapítható meg, 
akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum, mely 28,500 
Ft.-) 151 %-át, (43.035 Ft) egyedül élő esetén 201%-
át,(57.285 Ft.-) feltéve, hogy  közgyógyellátásra nem 
jogosult, és  krónikus betegségére tekintettel - a kérelem 
benyújtását megelőző három hónapban - rendszeresen szedett 
gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi 
átlagköltsége eléri az 5.700,-Ft-ot. A kérelemhez mellékelni 
kell a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről –kizárólag 
a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez 
szükséges gyógyító ellátásról-szóló igazolást, a 
Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi 
határozatát illetve igazolását, miszerint sem alanyi, sem 
normatív közgyógyellátásra nem jogosult. A támogatás 
összege havi 3.000,-Ft. A támogatás háromhavonta, egyenlő 
részletekben kerül kiutalásra.   
Lakásfenntartási támogatás:  Lakásfenntartási 
támogatásban részesülhet az a személy, aki a település 

közigazgatási területén lévő ingatlanban életvitelszerűen 
lakik, állandó illetve ideiglenes lakcímmel rendelkezik és a 
kérelem benyújtásának időpontjában – az érintett ingatlanban 
az elismert lakásnagyság, ha a háztartásban egy személy lakik 
45 nm,  ha a háztartásban két személy lakik 55 nm,  ha a 
háztartásban három személy lakik 60 nm,  ha a háztartásban 
négy személy lakik 65 nm,  ha négy személynél több lakik a 
háztartásban, megjelölt lakásnagyság és minden további 
személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott 
lakás nagysága.  A jogosultság megállapításánál figyelembe 
vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg  
egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-
át, két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 500 
%-át,  többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 
900 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona. 
A lakásfenntartási támogatás természetbeni formában is 
adható. A támogatás havi összege:   3.000,-Ft, ha a 
háztatásban az egy főre eső jövedelem 60.001 Ft felett van,  
4.000,-Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 
45.001-60.000,-Ft között van, 5.000,-Ft, ha a háztartásban az 
egy főre jutó jövedelem 45.000,-Ft alatt van. Lakásfenntartási 
támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit. 
A települési támogatásra

 
való jogosultság egyéb feltétele a 

rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása.  Rendezett 
a lakókörnyezet akkor, ha kérelmező vagy jogosult által 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó 
udvar, kert, előkert tiszta, rendezett, a rendeltetésszerű 
használhatósága biztosított. 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK:  
- A Nyírbogáti Mesekert Óvoda intézményben a nyári 
takarítási szünet  2015. július 27-tól augusztus 14-ig tart. A   
2015/2016. nevelési évre történő óvodai felvételének 
időpontja  2015. április 20-tól április 24. 
- Az önkormányzati konyha légtechnikai rendszerének 
kiépítéséhez több mint 3 millió forintot költöttünk.  
- Önkormányzatunk a Nyírbogáti Polgárőrség részére 2015. 
évre 480.000,-Ft támogatást állapított meg.  
- Az önkormányzat az intézményein „Fotovoltaikus 
rendszerek telepítésére nyertes pályázataira új közbeszerzést 
ír ki, mivel a  jelenlegi konstrukció mellett a 8 millió forint 
önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tudja 
biztosítani. 
- A Bogáti Forgatag Fesztivált az idén 2015. július 31-én 
pénteken és augusztus 1-jén szombaton fogjuk megrendezni.  
- Az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósításához 
Ponkházi Béla, Nyírbogát, Hunyadi út 9. sz. alatti lakostól 
3220 m2 kert területéből 2237 m2-t – a kölcsönösen 
kialkudott vételárért  megvásárolta. 
- Önkormányzatunk a településrendezési tervei és helyi 
építési szabályzata módosításának elkészítéséhez hozzájárult, 
s megállapította, hogy a településrendezési eszköz 
módosításának egyeztetését az egyszerűsített eljárás előírásai 
szerint kell lebonyolítani. 
- Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a konyha épületében 
savanyító és tésztaüzem kialakítására beérkezett árajánlatok 
közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Sandhal Kft (Nyírbogát) 
ajánlatát fogadja el, és az ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek.  
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                                          ÜNNEPEK – MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK:  
 

2015. február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
alkalmából Nyírbogáton a Béke téri emlékműnél hajtottak fejet az 
önkormányzat képviselő-testület megjelent tagjai és Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő, s elhelyezték a kegyelet  koszorúját a 
kommunizmus áldozatainak emlékére. Az Országgyűlés 2000. júniusi 
döntése alapján február 25-e a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd 
hurcolták el a Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt főtitkárát, 
Kovács Bélát. A mentelmi jogától megfosztott képviselő nyolc évet 
töltött börtönökben és munkatáborokban. Kovács Béla 1959-ben, 51 
évesen halt meg. A kommunista diktatúra áldozatai éhínségben, 
kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által vesztették 
életüket. Voltak, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és 
lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozatai voltak azok is, akiket 
vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy 
börtönbe zártak, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés 
és választás lehetőségétől. 
A kormány az idei évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, mivel 

hetven éve, 1944–45-ben megkezdték a Szovjetunióba kényszermunkára történő internálást. 

 

NőNAPI KÖSZÖNTÉS ÖNKORMÁNYZATUNKNÁL:  
 

Nőnap alkalmából  Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk  
polgármestere és Dr. Simon Miklós  országgyűlési képviselő úr egy-
egy szép cserép virággal köszöntötte a polgármesteri hivatal, az  
óvoda, az iskola, az Egyesített Szociális Intézmény, a védőnői-
családsegítő-gyermekjóléti szolgálat valamennyi női dolgozóit,  a  
nyugdíjas egyesület nő tagjait,és a szociális intézmény női lakóit. 
Az ünnepi alkalmon  Kapitány  Zsolt önkormányzati dolgozó 
osztotta meg gondolatait a „NŐKRŐL.”, majd  Baricsán Márton a 
Vántus István Általános iskola diákja Márai Sándor: Köszönet a 
nőknek című  verssel köszöntötte a megjelenteket. Simon Miklós 
képviselő úr  Szalai Pál:  Nőnapi köszöntő versének soraival 
köszöntött valamennyi Női dolgozót,       „ ...köszöntöm a NŐKET, 
kívánom  Nekik mindazt a szépet, amit  érettünk ma és mindennap 
önként megtesznek.”  
 

AZ 1848/49-ES FORRADALOM  ÉS 

SZABADSÁGHARC  HőSEIRE, A BÁTRAKRA 

EMLÉKEZTÜNK ÜNNEPI MűSOR KERETÉBEN 

Újkori történelmünk legszebb ünnepe március idusa. 
Mindazoknak az, akik mélyen átérzik egy olyan diadal 
népszerűségét, amelyik egy nép összefogásának 
eredményeként született. Március 15-e a tiszta hit és az 
emlékezés ünnepe, melynek történéseiből sokat 
tanulhatunk. 2015. március 15-én ezekre a napokra 
emlékeztünk együtt Nyírbogát polgáraival - ünnepi 
műsor keretében  - a Művelődési Ház Nagytermében. 
Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy:  „…..Ők tetteikkel 
bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen”. A nemzet 
összetartozásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ez teszi ma is aktuálissá 
Petőfi szavait. Polgármester asszony gondolatait folytatva elmondta, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat a magyar 
nemzet és Nyírbogát  polgáraiként, büszkén „nézhetünk a múlt tükrébe” és erőt meríthetünk belőle a jövő nagy 
kihívásaihoz. Az ünnepeltek ünneplő ruhában, emelkedett lélekkel gondoltak 1848. március 15-ére. E nap öröksége 
tanítja meg az unokákat leborulni a nemzet nagysága és apáink, dédapáink sírja előtt. Megemlékezésünk végén  a 
történelmi egyházak képviselői imát mondtak a bátrakért, a hősökért, majd a jelenlévő ünneplő közösséggel átvonultak a 
Béke téri emlékműhöz, hogy az emlékezés koszorúit elhelyezzék és közösen meggyújtsák  a megemlékezés gyertyáit. 
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MÁSODIK 

FÉLÉVÉNEK JELENTőSEBB ESEMÉNYEI:  
2015. január 22-én, a Magyar kultúra napja alkalmából 
rendeztük meg iskolánkban a korábban általunk megtartott 
Körzeti Helyesírási Verseny díjkiosztó ünnepségét. A 
rendezvényt tanulóink ünnepi műsora színesítette. 
Negyedik éve, hogy januárban elkezdjük Iskolára hangoló 
programunkat, melyre azokat a leendő elsősöket várjuk, 
akik intézményünkben szeretnék elkezdeni az első osztályt. 
Ezeken a foglalkozásokon a feladatok megoldásán túl a 
közös játékon van még a hangsúly. Az utolsó alkalomra 
pedig, melyre április elsején kerül majd sor, a szülőket is 
nagy szeretettel várjuk egy közös beszélgetésre. 
Nyolcadikos tanulóink számára az osztályfőnökök 
elkészítették jelentkezési lapjukat, melyet továbbítottunk 
az általuk választott középfokú intézménybe. A 38 tanuló 
közül elsőnek 8 fő gimnáziumba, 21 fő szakközépiskolába, 
7 fő szakmunkásképzőbe, 2 fő pedig szakiskolába adta be 
jelentkezési lapját. Diákjaink nagy izgalommal, rengeteg 
próbával, jelmeztervezéssel készültek a Farsangra. Az 
eredményhirdetést tombolasorolás előzte meg, ezt 
követően pedig iskolánk tanulói saját tantermeikben 
szórakozhattak tovább.  Ebben a tanévben február 17-én 
került sor a harmadik nyílt napra. A tanító nénik az első és 
második osztályba járó gyermekek szüleit várták 
szeretettel.  Örömmel töltött el bennünket, hogy nagy volt 
az érdeklődés. Felső tagozatosaink a Nyírbátori Zeneiskola 
és a Duoart Művészeti Iskola tanulóinak csodálatos 
hangszerjátékában gyönyörködhettek 2015. március 11-én.  
A gyerekek számukra érdekes, szokatlan hangszerekkel is 
megismerkedhettek.  Ebben a tanévben is a hetedik 
osztályos tanulók emlékeztek meg az 1848-49-es 
szabadságharc eseményeiről, osztályfőnökeik 
irányításával. Jó volt látni, hogy a gyerekek a hétköznapok 
rohanó világában ünneplőbe felöltözve, szívük fölött 
kokárdával, méltón emlékeztek márciusi ifjak nevével 
összeforrott magyar szabadságharc pillanatairól. A tanév 
befejezéséig még sok izgalmas program vár 
megrendezésre.        Pálné Kósa Katalin igazgató 

A MESEKERT ÓVODA HÍREI: Az idei év is igen sok 
színes, változatos programot kínált óvodás gyermekeink 
számára. Már hetedik alkalommal rendeztük meg óvodánk 
jótékonysági farsangját, mely mindig nagyon színvonalas, 
és szórakoztató. A gyerekek lelkesen készültek most is, 
valamennyien jelmezbe, maskarába bújtak. A táncok és a 
jelmezek a szülők és az óvó nénik közös munkáját dicsérik. 
A pótfarsang elmaradhatatlan volt a csoportokban idén is. 
Ezen a napon különböző verseny és ügyességi játékokat 

szerveztünk. A szülők bevonásával március hónapban  
megrendeztük a mesemondó versenyt. A gyerekek 
valamennyien bátran, ügyesen szerepeltek,  a verseny 
végén  könyvjutalomban részesültek. Méltóképpen 
megünnepeltük Március 15.-ét, Nemzeti ünnepünket. 
Óvodásaink a községi megemlékezésen színvonalas műsort 
adtak. A víz világnapja ( március 22) alkalmából 
projektnapokat szerveztünk. Felhívtuk a gyerekek 

figyelmét a víz fontosságára. Kísérleteket végeztünk,színes 
ábrázolási lehetőségeket biztosítottunk számukra. E napon 
a gyerekek kék színű ruhában érkeztek, ezzel 
hangsúlyozták, hívták fel a figyelmet  a nap fontosságára. 
A nyílt nap idén is sok  látogatót vonzott, az érdeklődők 
betekintést nyerhettek az óvodások mindennapjaiba. 
  
AZ IFJÚSÁGI HÁZ HÍREI:  
 A Nyírbogáti Ifjúsági Házban minden szombaton 15 órától 
játékos programokat szervezünk a fiataloknak. Több 
sikeres programot is szerveztünk az elmúlt időszakban, 
mint például mozinap, csocsó bajnokság, ping-pong 
bajnokság, ügyességi nap, tollaslabda bajnokság, vagy akár 
a farsangi karnevál. Ezeken a programokon általában 25-30 
vendég szokott megjelenni. A jövőben folytatjuk ezeket a 
programokat, és reméljük,  hogy minél több érdeklődő fog 
hozzánk ellátogatni. Minden kedves fiatalt szeretettel 
várunk az Ifjúsági Házban. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Hivatalunkban anyakönyvezető előtt  
utolsó híradásunk óta egy pár fogadott  
egymásnak örök hűséget: 
 

2015. február 13.-án Varga Tamás – Varga Anasztázia 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! 
 

GÓLYAHÍR 
Örömmel adunk értesítést arról, hogy  
az utolsó híradásunk óta kilenc gyermek 
született községünkben, öt kislány  
és négy kisfiú. 
2014. december 22.          Szőgyényi Zselyke    
2015. január 05.  Pál Réka 
2015. január 06.  Csiki Kristóf Róbert 
2015. január 12.  Orsós Zsolt 
2015. január 28.  Balogh Zita 
2015. február 02.  Ari Zsombor 
2015. február 08.  Antal Jázmin 
2015. február 16.  Rézműves Miklós 
2015. március 14.  Donka Amina 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! 

HALOTTAINK 
Településünkről utolsó híradásunk óta  
sajnos 12-en eltávoztak. 4  nő és 8 férfi. 
 

Margit József     élt 53 évet 
Szegedi Imre      élt 52 évet 
Fekete Mihály      élt 65 évet 
Tóth Istvánné (Gyarmati Margit)   élt 91 évet 
Jurt Sándorné (Szepesi Ilona)    élt 80 évet 
Minya Jánosné (Nagy Irén)   élt 84 évet 
Ujfalusi Sándor      élt 89 évet 
Kohán Zsuzsanna (Miklós Zsuzsanna)  élt 70 évet 
Tóth Gábor      élt 65 évet 
Vámos Gyula     élt 87 évet 
Jebudenszki János     élt 85 évet 
Kapási András     élt 83 évet  

 

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! 

 
 
 
 

AZ „EGY JOBB ÉLETÉRT” LEADER HACS az 
alábbiakról tájékoztatja Önöket: 

Kedves Ügyfeleink! 
 

Megjelent a 42/2015. (III. 24.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe 
vehető támogatások kifizetésének igényléséről. Felhívjuk 
minden címbirtokos szervezet figyelmét, hogy 2015. április 
hónapban utoljára van mód a jogcímhez kapcsolódóan 
kifizetési kérelem benyújtására! 

 

Tájékoztatás 
 

 A vidékfejlesztés várható forrásai országosan (a 
teljesség igénye nélkül) Mrd Ft*: 
Beruházás tárgyi eszközökre:                                458 
Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejl.        60 
Állatjólét:                43,5  
Falumegújítás:           73 
Ökológiai gazdálkodás:          63    
LEADER     57,5 
Agrár- környezetvédelem              191,5 
NATURA 2000 kifizetések                61,3 
Erdő- környezetvédelem    15,5 
Hamarosan megjelenik a FIATAL GAZDA pályázat is, 
amellyel kapcsolatosan az irodában előzetes 
felvilágosítást adunk személyes, illetve telefonon történő 
megkeresésükre. 
Beruházási támogatás keretében többek között termék-
feldogozás, gabonatárolók, szárítók, öntözés, erdősítés, 
hűtőházak, ültetvénytelepítés, erőgépek beszerzése 
(kertészet, állattartás), energiahatékonyság, tárgya 
tárolók, borászati és informatikai beruházások 
valósulhatnak meg. 
 

 

Start közmunka program 2015: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a közfoglalkoztatási pályázatok aktív résztvevője. A 
Start közmunka programok céltudatos, a közösség számára kézzelfogható, számszerűsíthető eredményeket jelentenek, mely 
nagyon komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. Az elért eredményeknek nem „csak” a település, hanem maguk a 
foglalkoztatottak is örülnek. 2015 március 1-től a  START mezőgazdasági projekt keretében 100 fő közfoglalkoztatottal 
indítottuk el programot, mely 2016 február 28-ig fog tartani. Április 1-től a mezőgazdasági földutak- és a „belvízelvezető 
rendszerek rendbetétele” projekt  keretében újabb 30 - 30 főt tudunk foglalkoztatni. A 2015.március 1-től induló 
közmunkaprogram keretében a 160 fő foglalkoztatására bruttó 183.065.000 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. Ez az 
összeg tartalmazza a bérek és járulékok 100%-át, valamint a  beruházási és dologi költségeket is.  Többek közt nagyon örülünk, 
hogy a program keretében lehetőség van egy savanyító és tésztakészítő üzem kialakítására közel 10 millió forint értékben. Az 
üzem a Konyha épületében kerül kialakításra. Továbbá 1,5 ha-os kordonos uborka rendszerének kialakítása 5 millió forintot,  
palánták- vetőmagok- üzemanyagra 9,5 millió forintot,  motoros láncfűrész- kéziszerszámok, fűkasza - védőkesztyűk 
beszerzésére 4,2 millió forintot,  sóder – cement - beton – mederlapok- rázóasztal beszerzésre 4 millió forintot vehetünk igénybe. 
Május 1-től még 60 fő hosszabb közfoglalkoztatásra is lehetőséget kaptunk. A közfoglalkoztatásban résztvevők munka 
tapasztalatra tesznek szert, ami növeli a munkához jutásuk esélyeit a valódi munkaerőpiacon. 

A BOGÁT 2000 Torna Club TAO pályázat útján 1millió forint támogatáshoz jutott, mely összeg 30 
%-át   felszerelésre, 70 %-át öltöző felújításra fordíthatja az Egyesület.  
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI: 

50 éves jubileumi konfirmandus találkozó 
Örömteli és szívhez szóló volt az 50 éve konfirmáltak 
találkozója, amelyet virágvasárnap az istentisztelet 
keretében tartottunk meg. Meghatottan gondoltunk vissza 
az ünneplő konfirmandusokkal együtt, hogy 1965. április 
11-én ők ifjú leányokként és fiúkként álltak az Úr asztala 
előtt és tettek fogadalmat Krisztus követésére, az 
anyaszentegyház hűséges szolgálatára. 53 fő konfirmált 
akkor. Az azóta eltelt fél évszázadra Isten iránti 
hálaadással tekintettünk vissza, és elmondhattuk Sámuel 
prófétával együtt: „Mindeddig megsegített bennünket az 
Úr.” Az alapos és fáradságot nem kímélő szervezés 
eredményeképpen 17 fő tudott eljönni többen 
családtagjaival együtt nem csak Nyírbogátról, hanem 
Gyálról, Debrecenből, Balkányból. Egy jubileumi 
emléklappal ajándékoztunk meg mindenkit, melyen a 
„Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek 
koronáját!” örök érvényű Ige olvasható. Sajnos az idők 
folyamán többen elhaláloztak, a mi tudomásunk szerint 13 
fő. A többiek betegség vagy egyéb akadályoztató tényezők 

miatt nem tudtak eljönni, de azt üzenték, hogy lélekben 
velünk vannak. Imádságainkba, amikor az egész 
gyülekezettel együtt imádkoztunk, őket is belefoglaltuk. 
Istentisztelet után volt lehetőség további beszélgetésre, 
sütemények, üdítők fogyasztására. Ez is nagyon örömteli 
része volt a találkozásnak. Örvendeztünk az Úrban. Az 
elszármazottak itt kaptak tájékoztatást a Nyírbogáti 
Református Egyház életéről. E rövid beszámoló végére azt 
az Ige verset írom, amely Palóczi István, jubiláló atyánkfia 
köszöntésében hangzott el a Példabeszédek könyve 23,6 
verséből: „Add nekem a te szívedet, fiam, és a te 
szemeid az én útaimat megőrizzék!” Köszönjük 
mindenkinek a segítségét, közösségépítő munkáját! 
Szerencsi Imre lelkész 
 

GÖRÖG-KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: A Húsvét 
eredetileg zsidó ünnep volt, héber neve pészach, ami az 
arámi paszkha, átmenet, átvonulás szóból ered. A zsidók 
ekkor ünnepelték és ünneplik meg az egyiptomi fogságból 
való szabadulásukat és kivonulásukat, valamint ekkor 
emlékeznek az újszülöttek megmentésére. Jézus Krisztus 
halála előtt a pészach ünnepén abban a tudatban hívta 
tanítványait az utolsó vacsorára, hogy az egy új szövetség 
megalapításának lakomája.A húsvét napja minden évben 

más naptári napra, a 325-ös Niceai zsinat döntése alapján, 
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni 
első vasárnapra esik. A húsvéttal egybeesnek az ősi pogány 
tavaszünnepek, melyek ugyancsak a termékenységről, az 
újjászületésről szólnak, később azonban kapcsolatba 
hozták a feltámadással is. A hívő keresztény ember 
Nagypénteken Jézus Krisztus megváltó kereszthalálára 
emlékezik, alázatos lélekkel és imával ott áll a kereszt alatt 
és megköszöni a megváltás kegyelmi ajándékát. A 
keresztények HÚSVÉTKOR  megünneplik , hogy Jézus 
Krisztus a nagypénteki kereszthalálát követő harmadik 
napon feltámadott, vagyis „átment” a halálból az életbe. 
Ezzel az áldozatával váltotta meg az emberek bűnét, 
feltámadásával pedig győzedelmeskedett a halál felett. A 
húsvétnak meghatározó szerepe van a keresztény egyházi 
évben, szinte az egész liturgikus év a húsvéthoz igazodik. 
A szertartásrendi, liturgikus szövegek (szentírási 
olvasmányok, könyörgések, zsoltárok) mind arra utalnak, 
és arra hívják fel a hívők figyelmét, hogy a húsvét a 
szabadulás és a megváltás ideje. A katolikus és ortodox 
egyházakban minden mise lényege ez, vagyis az 
Eucharisztia (Oltáriszentség) szertartása, ami a húsvéti 
eseményekről, Krisztus dicsőséges feltámadásáról szól. A 
húsvéti szertartás fényes,  tömjén illattal átjárt, a pászka és 
más ételek megszentelése, megáldása pedig jelzi, hogy az 
Isten  megszenteli az életünket!! Szívből kívánom, hogy 
tudjuk magasztalni és dicsérni a feltámadt Jézust, mert Ő 
halálával megtörte a halált és a sírban lévőknek életet 
ajándékozott!A föltámadt Jézus örömével áldott, békés 
Húsvétot kívánok! Terdik Mihály parochus  

 

RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:  
A húsvéti látás A feltámadást követően az üres sírba 
másként tekintett az apostolokhoz hasonló Mária 
Magdolna, Péter és a szeretett tanítvány, János. Az ott 
hagyott leplek és a kendő más-más üzenetet közvetítettek 
az első hívő  tanúknak. Mária csak nézett. Péter úgy látott, 
hogy volt némi elképzelése. János látása olyan volt, hogy 
belátott a titokba, a felfoghatatlanba, az egészen másba. 
János megértett, átélt. Mindhárom személy látása más-más 
görög szóval van kifejezve az Írásokban. János"horaó"-val 
látott./ Ebből származik az orákulum szó./Pál majd 
ugyanezzel a kifejezéssel mondja,hogy láttam az Urat. 
János volt, aki teljes mélységében élte át a ………….  
folytatás a  következő oldalon. 
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RÓMAI- KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: ..folytatás 
keresztény húsvétot. Látott és hitt. Ő döbben rá először, 
hogy Jézus él és éltet bennünket. Ő már soha meg nem 
halhat. Isten mindig többet ad, mint amit mi kérünk tőle. 
Ők halottat kerestek és egy üres,már őrizetlen,de sértetlen 
pecséttel ellátott sírt találtak. Halottat kerestek, de az élettel 
találkoztak. Jézus meghalt bűneinkért. Ő vállal téged 
dicsőségében, ha te is vállalod Őt és hiszel ígéreteiben, 
valamint vállalod követésének feltételeit. Az első 
évszázadokban az őskeresztények a keresztség 
szentségének kiszolgáltatására készültek a buzgó 
katekumenekkel. Misztikus halál a keresztség. Meghalni a 
bűnnek és új életre támadni. A tanuk az igazi látás 
kegyelmét kapták. A földi emberre a mennyei dicsőség vár, 
ha megadja a választ Isten mindent megelőző szeretetére és 
közreműködik az üdvözülés reá eső részének 
megtételében. A misztikus test tagjaira éppúgy a 
felmagasztalás és dicsőség vár,mint a Főre, aki elzuhant és 
meghalt, de győzött is, mint Júda oroszlánja. A 
mindenkinél többet és jobban látó Pál közölte az egész 
földkerekséggel/oikuméné/,hogy az eljövendő dicsőség 
hatalmasabb,mint a megelőző szenvedés. Isten nem 
személytelen, hanem személyes jövőt szán az embernek. 
Isten nem unja meg az embert. Közbenjárónk van. Mégis 
misztérium marad a materializmus megdöntése. Krisztus 
az új teremtés. Kétezer éve hisszük, hogy a világnak nála 
kell kikötnie. Vitorláinkat a Szentlélek feszíti.   
/ Horváth János/ 
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A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI:  
 

Túrmezei Erzsébet: Válasz 

Bizony szomorú volt a leveled… Sötét, reménytelen, 
vigasztalan. Kezét tördelte benn a fájdalom. A fájdalomnak 
annyi hangja van. Komor, gomolygó, tépett fellegek, és el 
nem űzi őket semmi sem. Hát tifelétek nincs húsvét soha? 
 A Te Megváltód még sírban pihen? 
 

Nem akarod te megtagadni Őt, mégis tagadja lényed és 
valód, mégis tagadja koldus életed az érted vérezőt és 
meghalót. 
Pedig te küzdesz – keményen, nagyon, s a sorsod küzdeni, de 
győzni nem. – Hát tifelétek nincs húsvét soha?  
A te Megváltód még sírban pihen? 
 

Hiszen amerre feltámadva jár, megzengeti a győzelem dalát, 
szemek sugáros fénye hirdeti erejét, életét, diadalát… 
vén téli fának korhadt törzse is rügyet bont új tavasz 
reményiben! – És tifelétek nincs húsvét soha?  
A te Megváltód sírban pihen? 
 

Nem gondolod, hogy ott halad veled? Siettek együtt Emmaus 
felé. Hangja már bontogatja az eget, S balga szíved úgy 
gerjedez belé. Itt-ott kék hasadék a fellegen, sugarak törnek 
át, fénylik be Őt… Egy pillanat még… s hittel boldogan 
borulsz le élő Megváltód előtt. 
 

A Baptista Gyülekezet nevében minden kedves olvasónak 
áldott feltámadási ünnepet kívánok:  
                                      Bécsi Lászlóné gyülekezet vezető

Egyház Nagypéntek Nagyszombat Húsvét I. napja Húsvét II. napja 

 

 

 

 

Református 

 
 
11:00 Istentisztelet 
16:00 Úrvacsorás 
Istentisztelet az Idősek 
Otthonában 
18:00 Istentisztelet 
Gyülekezeti terem 

 
 
18:00 Bűnbánati 
istentisztelet. Igét 
hirdet: Káposztás 
Gábor legátus 

11:00 Úrvacsorás 
istentisztelet. Igét 
hirdet:Káposztás 
Gábor legátus 
15:00 Úrvacsorás 
istentisztelet a 
gyülekezeti teremben 
16:00 István tanya 
Úrvacsorás 
istentisztelet 

 
 
11:00 Istentisztelet 
15:00 Istentisztelet a 
gyülekezeti 
teremben. Igét 
hirdet: Káposztás 
Gábor legátus  

 

Görög 

Katolikus 

 
17:00 Sírba tételi 
vecsernye 

8:00 Liturgia 
20:00 
Feltámadási 
szertartás 
gyertyás 
körmenettel 

 
9:00 Ünnepi liturgia 
pászkaszenteléssel 

 
11:00 Ünnepi 
liturgia, körmenettel 

 

Római 

Katolikus 

 
16:00 megemlékezés 
Jézus haláláról 

 
11:00 Mária órája

6:30 István tanya 
Húsvéti ételek 
megáldása 
7:00 Mise 
ételszenteléssel 

 
12:00 Igeliturgia 

Baptista 18:00 Istentisztelet  11:00 Istentisztelet 
16:00 Istentisztelet 

11:00 Istentisztelet 

Jézus, kereszthalálával megváltott minden embert bűneiből, feltámadásával pedig győzelmet aratott 

a halál felett. Húsvét alkalmából álljon itt az ünnepi istentiszteletek rendje településünk négy 

egyházából, hogy tudjunk ezzel az örömhírrel egyházaink fala közt is találkozni.  

 



       

 

                                             KÉPES ESEMÉNYEK TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBőL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015. április                                       Nyírbogáti Tükör 12. oldal                                      

Gőzerővel folyik a szennyvízberuházás településünkön.  

               Képünk a Jókai                       és a Rákóczi utcán készült. 

Dolgoznak a gépek a kerékpárút megépítésén 

Nyírbogát és Nyírbátor között 
Elkezdték a Megyei Gyermekvédelmi 

Központ  alapjának építését 

          Befejezéséhez közeledik a Konyha felújítása    Folynak a munkálatok a savanyító üzem  kialakításán

www.nyirbogat.hu 

Megtörtént a szennyvíztelep átadása 

 

Folyik a próbaüzem – a képen a vezérlő terem 

látható  


