Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dr. Simon Miklós, polgármester
A templomdombon épült késő ba
rokk stílusú református templom
alap
kövét 1823-ban rakták le, valamint 1890-ben épült a Bogáthy
család kúriája. A mai templom barokk
stílusú műemlék jellegű épület. Nyírbogát legrégebbi épülete az iskolaudvaron áll,
több mint 250 éves, az Ormós családé volt. A képviselő-testület
döntése értelmében helyi védelem alá került, az idei évben sor
kerül az épület felújítására.
Az Önkormányzat 2013. évben értékteremtő közfoglalkozatás keretében 150 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyert támogatást. Termeltünk többféle zöldséget,
kialakítottunk egy kisebb feldolgozó helyiséget, ahol
különféle zöldségek tárolását, savanyítását tettük lehetővé. Több száz befőtt (uborka, káposzta, csalamádé)
konzerválását végeztük el. A téli időszakra több mázsa
burgonyát, petrezselymet, sárgarépát, káposztát, karalábét,

hagymát raktároztunk el, egész évben elláttuk
az Önkormányzat konyháját saját termelésű 3,1 m Ft értékű áruval.
Legnagyobb eredményünk a kordonos uborka termesztése volt,
ahol jó minőségű munkával kiváló
eredményt értünk el (4,2 m Ft értékben értékesítettünk uborkát).
Munkánkkal értéket teremtettünk
és a közfoglalkoztatottak ráébredtek arra, hogy a munkáért kapott
pénz egészen más érzés, mintha segélyt kapnának. Terveink között szerepel, hogy az elindított kordonos uborkatermesztési területünket növeljük, 1 haon paprikát termelünk. Folytatjuk az 1,5 ha fólia
alatti területen a zöldségtermelést. Az elmúlt évben
vásárolt 0,8 ha területre sikerült gyümölcsfát telepíteni. Szeretnénk vásárolni permetezőgépet, öntözéshez szükséges vízszállító
eszközt, és palántázó gépet is. A 2014-ben megművelni
tervezett terület nagysága 8,8 ha.
Göncző György, közfoglalkoztatott
A Nyírbogáton folyó közfoglalkoztatási programokat jó dolognak tartom. A programokban való foglalkoztatások megfelelő
alapot adnak az esetleges tovább lépéshez – gondolok itt a piaci
szférában való elhelyezkedésre. A mezőgazdasági programban dolgozók kedvet és ötleteket kapnak az otthoni háztartásokban felhasználható
zöldségtermékek megtermeléséhez. Ezek az apró lépések kellenek ahhoz,
hogy az embereket vissza tudjuk vezetni a munka világába. Ezért tartom
jónak a közfoglalkoztatást.
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A 3200 fős település a Nyírség északkeleti részén fekszik.
Határában található az Alföld legmagasabb pontja, a
183 m magas Hoportyó. A nevét az Árpád korabeli Bogát
vezérről kapta, aki az Észak-Erdélyi só szállítmányokat biztosította. Birtokosai voltak a Kállayak és a Vayak is.
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