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Csoba Adrienn  
korosztályában 
a legeredménye-
sebb

 (13. old.)

Csepererdő park néven  ■
olyan parkerdőt alakít ki a 
város, ahol az adott időszak-
ban született kisgyermekek 
nevével ellátott facsemetéket 
ültethetnek el a szülők a vá-
rossal közösen egy új élet in-
dulásának tiszteletére. 

„A kezdeményezés célja, hogy a 
Nyírbátorban születő gyermekek 
itt nőjenek fel, és alapítsanak csalá-
dot, illetve itt képzeljék el a jövőjü-
ket. Természetesen ez egy jelképes 
módja mindennek, de mi valóban 
azon dolgozunk, hogy helyben tud-
junk megfelelő feltételeket biztosí-
tani a családok megélhetéséhez. A is 
szeretnénk kifejezni a program által, 
hogy a városnak fontos a környezettu-
datos gondolkodás” – emelte ki Nyír-
bátor polgármestere. 

„Arra törekedtünk és úgy vá-
lasztottunk fafajokat, hogy in-
kább hagyományos, magyar fák 

kerüljenek ebbe a kis parkerdőbe. 
Ezzel persze azért is teszünk, hogy 
egy gyönyörű ligetes parkerdő le-
gyen itt, a Széna réti tó mellett. 
Jelenleg a városban félévente 60-

70 gyermek születik. Amíg lehet, 
ezen a helyszínen ültetünk, majd 
pedig az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, jelenleg rendezetlen 
területeken, amelyeket ily módon 

kívánunk rendezni. Én bízom ben-
ne, hogy kezdeményezésünk ha-
sonló lendülettel folytatódik majd 
a jövőben is” – mondta el érdeklő-
désünkre Máté Antal. 8. old.

Erdőt kaptak a felcseperedők

Megújul a Fáy utca
Jó ütemben halad az új körforgalom építése. Ezzel párhuzamosan újabb bur-
kolattal látták el a Fáy András utcát, és leaszfaltozták a lakótömbben lévő bel-
ső utakat is. Az önkormányzat mindezt – bár pályázott, de nem kapott állami 
támogatást - saját erőből végeztette el. A projekt további része a Hunyadi utca 
Bajcsy Zsilinszky utcáig tartó szakaszának rekonstrukciója.

„Arra kifejezetten büszke va-
gyok, hogy ez a képviselő-testület 
sok olyan döntést hozott, amellyel a 
hátrányos helyzetű embereket segíti. 
Ilyen az internet hozzáférés támo-
gatása, a babacsomag, különböző 
kedvezmények biztosítása, a diák-
ösztöndíj, amellyel azokat a tehet-
ségeket segítjük, akik önhibájukon 
kívül képtelenek a megfelelő anya-
giakat előteremteni…” (2–3. old.)

Egy városban kettőt  
működtetni?

Emlékezetünkben  
élő bátoriak (5. old.)

Feltűztük  
a szalagot (4. old.)

Fontos a nyírbátori önkormány-
zat számára, hogy a város polgá-
rai miképpen gondolkodnak a tele-
pülés jelenéről, jövőjéről, fejlődési 
irányairól. Ezért indították el azt 
a Városi Konzultációt, ahol min-
den nyírbátori lakos elmondhatja 
véleményét.

A kutatást az önkormányzat meg-
bízásából a Policy Agenda kutató-
intézet végzi. A válaszadás önkén-
tes és névtelen. Egy számítógépről 
(IP címről) egyszer lehet kitölteni 
a kérdőívet.

A kutatás 2018. november 15. 
és december 15. között történik 
online módon. A kutatási adatokat 
az önkormányzat 2019. év elején 
közzéteszi.

A kérdőív elérhetősége: https://
goo.gl/mxSjs5

Városi konzultációt 
tartanak
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Ebben az évben ünnepelte Nyír-
bátor, hogy 45 éve másodszor is 
városi rangot kapott. Volt va-
lamilyen konkrét célja is a sok 
rendezvénynek?
Arra kifejezetten büszke vagyok, 
hogy ez a képviselő-testület sok 
olyan döntést hozott, amellyel a 
hátrányos helyzetű embereket se-
gíti. Ilyen az internet hozzáférés 
támogatása, a babacsomag, külön-
böző kedvezmények biztosítása. 
A diákösztöndíjat is ki kell emel-
ni, amellyel azokat a tehetségeket 
segítjük, akik önhibájukon kívül 
képtelenek a megfelelő anyagia-
kat előteremteni a tanuláshoz. Egy 
ilyen rendezvénysorozat szükséges 
lehet azért is, mert fontos emlékez-
ni azokra az emberekre, akik eb-
ben az időszakban a városért, az itt 
élő közösségekért valamit tettek. 
Hiszen ahová Nyírbátor eljutott 
napjainkra, nagyban köszönheti 
nekik. Ez nem csak jelképes, ap-
rócska gesztus. Az ember a jelenét 
akkor tudja megfelelően értékel-
ni, ha ismeri a múltját is. Ha visz-
szagondolunk csak elmúlt, közel 
fél évszázadra, akkor felismerjük, 

hogy sok olyan történt, ami csak 
első pillanatban tűnik magától 
értetődőnek. Nyírbátor ebben az 
időben nagyon jelentős fejlődést 
produkált. Az egyik, nagyon lát-
ványos fejlődést hozó időszak ép-
pen akkoriban kezdődött és kapott 
új lendületet, amikor ismét városi 
címet kaptunk. Ehhez a korszak-
hoz csak az utóbbi idő, az uniós 
csatlakozást követő évek dinami-
kus fejlődése hasonlítható.

Kétségtelen, hogy számtalan si-
keres rendezvénnyel emlékez-
tek, már csak az a kérdés, hogy 
ennek lesz-e, lehet-e kézzelfog-
ható, vagy érzékelhető eredmé-
nye is.
Nem csak a kézzelfogható ered-
mény számít sikernek. Már az is 
fontos, talán a legfontosabb, hogy 
ezek az események erősíthetik a 
városlakók identitását, és erő-
södhet az itt élőkben, hogy tény-
leg van mire büszkének lenni. Az 
ilyen rendezvények kifejezett cél-
ja, hogy az emberek merjék elkép-
zelni, hogy Nyírbátorban van ér-
telme élni, van értelme ide jövőt 

tervezni, itt családot alapítani. 
Ennek az alapja persze a jövő, de 
legalább ilyen fontosok a gyöke-
rek is.

Az évforduló okán rendezték meg 
az elszármazottak találkozóját. 
Ez abból a szempontból is izgal-
mas lehet, hogy az ország, vagy 
a világ számos pontján élő embe-
rek elviszik a város hírnevét la-
kóhelyükre, munkahelyi közös-
ségeikbe. Talán már Ön is került 
olyan szituációba, amikor éppen 
az ilyen hírvivők készíthették elő 
a terepet.
Nyilván szerte az országban ismert 
a város neve, a műemlék épületei, a 
kulturális rendezvényei, a történel-
mi gyökereink. Ugyanakkor, ami 
igazán izgalmas, hogy ma már a 
gazdasági téren elért eredménye-
ink is feltettek bennünket a térkép-
re. Azaz a város ismertsége, a város 
szerepe egyre inkább meghatározó, 
és nemcsak a megyén belül, hanem 
akár országos szinten is. Aki idelá-
togat, az általában objektívebb ké-
pet alkot a pillanatnyi benyomásai 
alapján, és jól érződik a pozitív at-
titűd. Ezt akarjuk tovább erősíteni. 
Ha az ember gazdasági, fejlesztési 
területekkel foglalkozik, akkor azt 
látni kell, hogy a személyes kap-
csolatok óriási súllyal esnek a lat-
ba. Akik eljöttek az elszármazot-
tak találkozójára, róluk tudni kell, 
hogy ők, a saját területükön megha-
tározó szereplők, s nagyon fontos a 
véleményük.

Ha az ember egy településen él, 
akkor van egy sajátos képe róla – 
nyilván egy valóságos és egy sajá-
tos képe – ha pedig még ő vezeti a 
várost, akkor van egy ideája is, s 
előfordulhat, hogy csőlátóvá válik 
az ember, mert belülről nézi a dol-
gokat. Ezek az említett találkozá-
sok segíthetnek kibillenni ebből a 
helyzetből. Előfordult, hogy a be-
szélgetések új megvilágításba he-
lyeztek ügyeket, célokat?
Elhangzott számtalan hasznos, prak-
tikus tanács. Szerintem a kritika egy 
nagyon hasznos eszköz, pláne, ha ér-
dek nélküli személyek kritikájáról 
van szó, akik nem várnak cserébe 

semmit. Igyekeztünk ezeket megfo-
gadni. Ilyen volt a város honlapjára 
vonatkozó kritika, a közlekedéssel 
kapcsolatban is számtalan észrevételt 
kaptunk. Ez arról szólt, hogy meny-
nyire sétálható, vagy éppen kerékpá-
rozható Nyírbátor. A látnivalók nyit-
va tartása is sokszor felvetődött.

2002-től politikailag nagyon meg-
osztottá vált az ország, ami nyil-
ván nem kerülte el Nyírbátort 
sem. Az ilyen jellegű rendezvé-
nyek akár segíthetik a közeledést 
a politikailag távol álló emberek 
között. Ez az év vajon erősíthette 
ezt a közeledést, illetve ezek alap-
ján (is) a jövőben még több célt le-
het kitűzni, ami mögé felsorakoz-
hat a város döntő része?
Aki politikával foglalkozik, annak 
nem szabad finnyásnak lenni. Én ab-
szolút nyitott vagyok ebben a tekin-
tetben is. Nem volt olyan városi ren-
dezvény, ahová politikai irányultság 
alapján hívtunk volna meg embere-
ket. Közhely, de komolyan gondo-
lom, hogy egy város vezetésének az 
a kötelessége, hogy az egész település 
lakosságát képviselje. Ennek tettek-
ben is meg kell mutatkozni. Ugyan-
akkor jegyezzük meg, hogy senkit 
nem lehet erőszakkal elcipelni egy 
rendezvényre. Ám azt gondolom, 
hogy a gesztusokat mindig a vezető-
nek kell megtenni. Nálam ez gyakor-
lat. Én nem gondolom, hogy nálunk 
a hétköznapokat terhelné a politikai 
szembenállás. A politikával jobban 
kapcsolatban lévők különbsége per-
sze létező és nyilván ezeket a kü-
lönbözőségeket, ahogy közelednek 
a választások, egyre hangsúlyosab-
ban fogják képviselni. De ez is ter-
mészetes. A képviselőtestületi ülé-
sen, a kistérségi ügyek kivételével, 
az egyébként szakmai alapon előké-
szített ügyekben szinte mindig teljes 
az egyetértés.

Hogy gondolja, a ciklusból eltelt 
4 év alatt többek, érzelmileg is 
többek polgármestere lett, mint 
induláskor volt?
Nem kergetem azt az álmot, hogy 
én mindenki kedvenc polgármes-
tere leszek. Igyekeztem mindent 
megtenni, hogy a döntéseinkben 

interjú

„Arra kifejezetten büszke vagyok, hogy ez a képviselő-testület 
sok olyan döntést hozott, amellyel a hátrányos helyzetű embe-
reket segíti. Ilyen az internet hozzáférés támogatása, a baba-
csomag, különböző kedvezmények biztosítása, a diákösztöndíj, 
amellyel azokat a tehetségeket segítjük, akik önhibájukon kívül 
képtelenek a megfelelő anyagiakat előteremteni…” – mondja 
Máté Antal polgármester. A riporter Nagy Miklós.

Egy városban nem lehet két várost működtetni

A körforgalom építése is jó ütemben folyik
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azt a szempontot képviseljük, ami-
vel a legtöbb ember számára tudunk 
kedvezőbb feltételeket kialakítani. 
Nem tudom tehát, hogy az embe-
rek által remélthez képest hol tartok 
most. Ugyanakkor azt határozottan 
állíthatom, hogy ebben a ciklusban 
biztosan nem hoztunk olyan dön-
tést, amivel megosztottuk volna a 
városban élőket. Bízom benne, ezt 
a városlakók is ugyanígy érzik.

Normális esetben lehet lényegi 
különbség a város ügyeit illető-
en egy jobb, vagy egy baloldali 
polgármester között?
Ezek legfeljebb nüánszbéli különb-
ségek lehetnek. Persze a részletek-
ben rejlik az ördög.  Nagyon fontos-
nak tartom azt, mennyire próbáljuk 
bevonni az embereket a döntésekbe. 
Ez már feltehetőn politikai különb-
ség lehet. Szintén nüánsznak tűn-
het a szolidaritás kérdése, amikor a 
városnak van anyagi ereje a rászo-
rulókkal szolidárisnak lenni. Arra 
kifejezetten büszke vagyok, hogy 
ez a képviselő-testület sok olyan 
döntést hozott, amellyel a hátrányos 
helyzetű embereket segíti. Ilyen a 
korábban már említett internet hoz-
záférés támogatása, a babacsomag, 
különböző kedvezmények bizto-
sítása, a diákösztöndíj. Az elmúlt 
négy évből húsz-harminc hasonló 
döntésünk volt. Na, ez biztosan po-
litikai gondolkodás kérdése is. Az 
is elvi kérdés, hogy a város jövője 
szempontjából kardinális kérdés, 
hogy a szegregátumban élő embere-
ket valahogyan fel kell zárkóztatni. 
Hosszú távon nincs más út.

Ez pedig kezdődhet az óvodá-
ban. Az önkormányzat eladja 
a Fáy úti óvodáját a reformá-
tus egyháznak. A katolikusok 
is szervezik a saját óvodájukat. 
Van egy sok vitára okot adó 

tapasztalat, hogy a város két is-
kolája közül a roma gyerekek az 
állami iskolába iratkoznak be, 
döntő többségükben. Mit gon-
dol, kialakulhat majd hasonló 
helyzet az óvodákban is?
Ez az új helyzet persze nem köny-
nyíti majd meg a helyzetet. Sze-
rintem az nagyon fontos lenne, 
hogy az integráció már gyermek-
korban megtörténjen. Egy város-
ban nem lehet két külön várost 
működtetni. Nem lehet egy roma-
mentes és egy döntően roma okta-
tást létrehozni.
Sokan megfogalmazták, hogy ta-
lán nem kellett volna eladni az 
egyik legszebb és legjobban 
felszerelt óvodánkat. Eb-
ben egy racionális dön-
tést kellett hoznunk. 
Az egyházak tá-
mogatást kaptak 
arra, hogy a fon-
tosabb települé-
seken indítsanak óvodákat. Ez te-
hát megtörtént volna, függetlenül 
attól, hogy eladunk, vagy sem óvo-
dát. Az pedig azt jelentette volna, 
ha nem döntünk az eladás mellett, 
hogy úgyis megszervezik a saját 
óvodájukat, esetleg egy új épület-
ben, s abba veszik fel a gyerekeket. 
Mivel a gyermekek száma adott, 
a végén nálunk maradt volna egy 
üres épület, amivel nem biztos, 
hogy hirtelen tudnánk mit kezde-
ni. És még bevételünk sem kelet-
kezett volna. Azt látni kell, hogy 
az egyházakat privilegizáló szü-
lők úgyis odaviszik majd a gyere-
ket. Ugyanakkor a többi óvodánkat 
is megfelelő színvonalra hozzuk, 
mint ahogy ez látszik az Iskola úti, 
Kerekerdő óvoda esetében.

Mi lesz a gyermekek aránya, 
ami a származásukat illeti?
Nem hiszem, hogy ez most komoly 
problémát jelentene. Egyrészt itt 
szülői döntések lesznek. Ebbe ne-
künk nem kell beleszólni. Itt persze 
kialakul majd egy verseny, ami a 
minél jobb feltételeket illeti. Szá-
momra az volt egy kulcskérdés, és 
ebben meg tudtunk állapodni, hogy 
ami az egyházi iskolai felvételt il-
leti, ne legyen különbség a felvé-
telnél az, hogy ki melyik óvodából 
jön. A roma gyerekek ügye azért 
nem borítja fel a rendszert, mert 

az északi vá-
rosrészben élő 
gyerekek ele-
ve az otta-
ni óvodák-
ba járnak. 
Azok ponto-
san olyan mo-
dern óvodák, 
mint a többi.

Foci-ügy van a városban, ami 
most nem sport, sokkal inkább 
pénzügy. Legutóbb még azt 
mondta, hogy az MLSZ-nél tá-
jékozódik.  Azóta már több száz-
milliós hiányról szóló pletykák 
terjednek. Mi a valós helyzet?
Keverednek a szálak. A futball-
klub kapcsán volt egy feljelentés. 
Ennek a bírósági szakasza még 
folyamatban van. Nincs még jog-
erős ítélet. 2011-től veszi igénybe 
a TAO támogatást a futballklub. 
Ma azt tudjuk, hogy az MLSZ, il-
letve az illetékes minisztérium bi-
zonyos elszámolásokat nem foga-
dott el. Itt kapcsolódtunk be, mert 
nem szeretnénk, ha egy esetleges 
végelszámolás, vagy felszámolás 
után az ott végrehajtott fejleszté-
sek eredménye a várostól, város-
ból elkerüljön, vagy a tulajdonosi 
helyzet bizonytalanná váljon.

Nem az önkormányzat a létesít-
mények tulajdonosa?
A sporttelep valóban a városé, az-
zal nincs is baj.

Mivel van a baj?
Időközben ezekből a pénzekből 
számtalan értékes eszköz beszer-
zése történt. Gépeket, kisbuszt, 
kondigépeket vettek. Jelentős esz-
közállományról van tehát szó. Per-
sze nem ez a legfontosabb. Mi azt 

szeretnénk, hogy az a 
sporttelep a város örö-
mére, egy jól működő 
sportközpont legyen. 

Ezt alaposan megzavar-
ná, ha a klub ellen vég-
elszámolás indulna. Az 

MLSZ és a minisztérium is 
nyitott arra, hogy az admi-

nisztrációs hiányosságokat 
a klub rendezze. 

Ha jól értem, ön nem gondolja 
azt, hogy elloptak több százmil-
lió forintot?
Egyáltalán nem gondolom ezt.

Valójában mennyi lehet a hiány?
Az elmúlt időszakban kb. 300 mil-
lió Ft TAO finanszírozást kapott 
a klub.

Ebből mennyi hiányozhat?
Abban bízom, hogy ez megállhat 
20-30 millió forintnál. Ezt az ügyet 
a képviselő-testület elé visszük.

Ha szükséges, ezt a pénzt az 
önkormányzat előteremti és 
odateszi?
Ezt a pénzt akkor tervezzük oda-
tenni, ha ezzel az összeggel min-
den pályázati forrás elszámolása 
megnyugtató módon lezárható. A 
következményekről, ami az ügy 
végén várható, csak akkor tu-
dunk beszélni, ha mindent pon-
tosan látunk. 
Akkor majd a testület meghozza 
a megfelelő döntést. Itt nem fel-
tétlenül csak a felnőtt focira kell 
gondolni. Sok utánpótláskorú já-
tékos is van. Több korosztályban 
járnak edzésekre, küzdenek a baj-
nokságokban. A sok gyerek számít 
a szememben a nagyobb értéknek. 
Ezt az értéket mindenképpen sze-
retnénk megmenteni.

interjú

Ebben a ciklusban 
biztosan nem hoztunk 
olyan döntést, amivel 
megosztottuk volna a 
városban élőket. Bízom 
benne, ezt a városlakók 
is ugyanígy érzik.
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A Báthory István Katoli- ■
kus Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakgimnázium éle-
tében méltán nevezhetjük az 
egyik legkülönlegesebb ren-
dezvénynek az apród-, veréb- 
és lovagavató ünnepséget, 
melynek kultikus hagyomá-
nya évekre nyúlik vissza. 

Mindig megelőzi a végzősök 
szalagavató ünnepségét. Ez a dél-
után nem csak az újonnan érke-
ző diákok számára válik emléke-
zetes és meghatározó pillanattá. 
A nyolcévfolyamos végzős, 12. F 
osztályos tanulókat ezen ceremónia 
keretében avatják lovaggá, jelezve, 
hogy a kezdetben még botladozó, 
apród lépteikkel végre célba értek. 

A lovagavató után különleges 
várakozással készültek a végző-
sök az októberi szalagavatóra. Aki 
maturandusszá válik, az éretté válik 
egy sokkal nehezebb út megtételére, 
figyelmeztetett minket Rácz Tiborné 
igazgatóasszony, miközben meg-
osztotta velünk ünnepi gondolata-
it. Babály András atya az ünnepség 

keretein belül Isten áldását kérte 
azokra a zöld szalagokra, melye-
ket osztályfőnökeink szívünk fö-
lé tűztek.

A szalagavató ünnepséget - mint 
minden évben – most is hosszas ké-
szülődés előzte meg. Természete-
sen szüleink is kivették a részüket a 
készülődésből, így az izgalom nem-
csak a színfalak mögött, hanem a 
nézőtéren is tapintható volt. A sza-
lagtűzést követő táncokban, az osztá-
lyok tanulói, egy időutazásra a 90-es 
évekbe, illetve egy igazi élő mozira 

is invitálták a közönséget.  Minden 
osztály egy-egy kisfilmmel is meg-
ajándékozta a meghívott vendége-
ket, tanárokat, de leginkább a ked-
ves szülőket. 

Az est legszebb pillanatait a bécsi 
keringő emelkedett, lágy ritmusai 
hozták el. Közös énekkel zártuk az 
ünnepséget, miközben a nézőtéren a 
meghatottság könnyei hullottak, s mi 
is a mosolyunk mögött meghatódva, 
de reményekkel telve búcsúztunk a 
gyermekkortól, várva az első igazán 
nagy próbaételünket: az érettségit.

Meghittség, fegyelem, figyelem, de 
egyben bohókás, boldog hangulat, ér-
zelmek sokasága kavargott bennünk 

az este folyamán. Ha tehetnénk, újra 
átélnénk azt a pár órát, ami rólunk, 
nekünk, és értünk szólt, amiről ki-
zárólag csak szép emlékeink marad-
tak, amikre bármikor szívesen gon-
dolunk vissza. 

Ezért szeretnénk köszönetet mon-
dani, iskolánknak, szüleinknek és 
tanárainknak, akik igyekeztek min-
dent megadni számunkra, hogy ez az 
este méltó lezárása, illetve indítása 
legyen egy-egy korszaknak. Köszön-
jük, hogy csiszolatlan gyémántokból 
igazi Maturandusokká válhattunk.

 Nagy Lilla Veronika  

és Usztics Dániel

12. F osztályos tanulók

Feltűztük a szalagot

A Báthory István Katoli- ■
kus Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakgimnázium 40 
tanulója és 4 tanára vett részt 
a Kutatók éjszakája prog-
ramsorozaton Debrecenben. 

Első helyszínünk a NÉBIH volt, a 
Diószegi utcában. A Csodavizek nyo-
mában című előadásban a palackozott 
vizek körüli tények, állítások, áltudo-
mányos magyarázatok kerültek gór-
cső alá. Érdekes volt tájékozódni a víz 
fiatalító hatásáról vagy a szén-dioxid 
és citromlé felhasználásával készült 
„lúgos vízről”. De megemlíthetem 
még a Pí-vizet is, melynek tényleges, 
ám tudományosan megcáfolt hatása-
it hirdetik. Az érzékszervi laborató-
riumban íz-, szín-, és illatmintákat 
vizsgáltunk. Négy szerencsés tanuló 
látványos mikrobiológiai kísérleteket 
is megnézhetett. Az egyes programok 
közötti időszakokban lehetőségünk 
volt betekinteni látványos kémiai re-
akciókba a NÉBIH jóvoltából.

A csapatunk másik fele ezalatt az 
AGÓRA Tudományos Élményköz-
pontban a csillagok életéről hallgat-
hatott előadást. 

Az Agóra aulájában fiatal kutatók 
mutatták be a nagyközönségnek saját 
fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi 
kísérleteiket, tudományterületük ér-
dekességeit, népszerűsítve a termé-
szettudományokat. A szemfüles di-
ákjaink beleshettek a 3D-s nyomtatás 
alapjait bemutató előadásra is. 

A Kémia Intézetben általunk na-
gyon kedvelt előadásban gyönyör-
ködhettünk. Másfél órán keresztül 
„szagos, hangos és színes” kémiai re-
akciókat mutattak be. Többek között 
bemutatták az anyagok viselkedését 
extrém alacsony és magas hőmérsék-
leten. Sor került olyan reakciók bemu-
tatására, melyek fénykibocsátással 
járnak (fénykard készítése). Nagyokat 
nevettünk a magas és mély hangokat 
előcsaló gázokon, melyeket lufiból 
szippantottak az előadók. 

Ismereteket szerezhettünk az 
aerogélek rejtelmes világáról. Meg-
tudtuk, hogy a fagyasztott füst mi 
mindenre jó, köztük a fénykard ké-
szítésére is. 

A Földtudományi Intézet Folyóvizes 
laboratóriumában térben, kicsinyítve 
és időben felgyorsítva vizsgálható a 
folyóvízi felszínformálás. Szélcsator-
nával lehetőségünk volt megvizsgálni, 
hogy a különböző talajtípusok hogyan 
viselkednek erős szélben. Választ kap-
hattunk arra például, hogyan alakult 
ki a Grand Canyon. 

Következő megállónk a Debrece-
ni Egyetem Biológiai és Ökológi-
ai Intézete volt, ahol a körülöttünk 
lévő természetet ismerhettük meg 
tudományos szemszögből.

Tudásban és élményekben gazda-
gabban tértünk haza Debrecenből, 
a diákok már alig várják, hogy jö-
vőre visszatérjünk, és habzsoljuk 
tovább a csodákat.

Kovács Andrea 

matematika-kémia szakos 

pedagógus

Csodavizek nyomában
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Nyírbátor második város- ■
sá válásának 45. évfordulójá-
hoz kapcsolódva az ünnepi év 
záróeseményén mutatta be 
Németh Attila alpolgármes-
ter a Nyírbátori Almanach 
harmadik kötetét.

„Mindig megfogalmazódik a vá-
roslakókban, hogy miért ilyen fon-
tos egy éven át ünnepelni Nyírbá-
tor második várossá válásának 45. 
évfordulóját. Egyrészt azért van 
erre szükség, mert egy fontos ese-
ményről beszélünk. Hiszen amikor 
Nyírbátor városi rangot kapott a 
70-es évek elején, az akkori dön-
téshozók talán még nem tudhat-
ták, mennyire meghatározó dön-
tés lesz ez a település életében. Ma 
már tudjuk, hogy Nyírbátor ma már 
megkerülhetetlen egész Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében akár az 
oktatásról beszélünk. akár a gaz-
daságról, akár a turizmusról vagy 
számtalan más területéről az élet-
nek” – hangsúlyozta köszöntőjében 
Máté Antal.

A polgármester úgy fogalma-
zott: Nyírbátor kiemelt helyszíne 
ennek a megyének. Az út, amelyen 
a város idáig eljutott, több szakasz-
ra osztható. Nyírbátort sok szem-
pontból lehet különleges városnak 
nevezni a megyén belül. Lehet a 
kultúrájáról beszélni, ami tényleg 
egyedülálló. Az elmúlt 45 évet is 
felölelik azok a kulturális esemé-
nyek, amelyek méltán tették híressé 
a várost. Lehet beszélni Nyírbátor 
gazdaságáról. De mindig minden-
nek az alapja az oktatás, és Nyír-
bátorban akár az óvodai nevelésről, 
akár az általános iskolai oktatásról, 

akár a gimnáziumról, a középisko-
lákról beszélünk, akkor úgy gon-
dolom, méltán lehetünk büszkék 
arra, amit ez a város, és a benne 
lakók értek el – sorolta Máté An-
tal polgármester.

„És ha emberről beszélünk, ak-
kor köszönetet mondok mindazok-
nak, akik az elmúlt évtizedekben az 
élet adott területén – ahol ők éltek, 
dolgoztak – vezetőként, beosztott-
ként hozzátették azt a kis téglát eh-
hez a munkához, amit a város épí-
tésének hívunk. Hogy Nyírbátor 
eljuthatott odáig, ahol jelenleg is 
tartunk. Köszönjük meg azt, ahol 
2018-ban tart a város, hogy lehető-
sége van arra, hogy hosszú távon 

jövőt, megélhetést és nyugodt éle-
tet biztosítson az ide születő gye-
rekeknek” – tette hozzá.

„Azért fontos, hogy megjelent a 
harmadik kötet is, mert úgy érez-
zük, amit az elődeink elkezdtek – 
mint ahogyan az Almanach címé-
ben is szerepel -, azt kötelességünk 
folytatni, kötelessége a mindenko-
ri városvezetésnek továbbvinni. 
Úgy gondolom, az eddig megje-
lent 97 életrajz önmagáért beszél. 
Ebben vannak a múlt században, 
az elmúlt ötven évben a városért 
érdemi munkát végzők. Sajnos, a 
mostani 32 portréban már 16 olyan 
személy életrajza is benne van, 
akik a 2010-es megjelenést köve-
tően hunytak el. A legfontosabb 

tanulsága az Almanachnak talán 
az, hogy Nyírbátorért eddig is ér-
demes volt, és a jövőben is érdemes 
lesz dolgozni – emelte ki Németh 
Attila alpolgármester. Hozzátette: 
„Nagyon jól tudom, hogy a mai 
világban, ha internetre kattintva 
nem talál valamit az ember, ak-
kor az nincs is. Azoknak a sze-
mélyeknek a nagy részénél, akik 
most megjelentek ebben a kötet-
ben, nem talál semmit az olvasó 
az interneten. De ahhoz, hogy egy 
cipészmester, egy jogász vagy egy 
orvos bekerüljön Nyírbátor emlé-
kébe, történetébe, az kell, hogy a 
nyírbátoriak emlékezzenek rájuk 
és a munkásságukra is.”

„Szeretném megköszönni a szer-
kesztőknek, hogy gondoltak rá, 
hogy az édesapám emléke is ben-
ne legyen az Almanachban. És kö-
szönöm a város vezetésének, hogy 
lehetővé tette, hogy elkészüljön ez 
a kötet. Az emlékek gyönyörűek, 
amelyek megmaradtak bennem, és 

– ahogy dr. Bihari Albertné Jolika 
fogalmazott – elhunyt szeretteink 
emléke jelenti nekünk a fényt a to-
vábblépéshez – mondta Boros Vil-
ma a kötetbemutatót követően. 

„Nagyon megtisztelő érzés szá-
momra, hogy a férjem bekerült az 
Almanachba, hiszen a múltunkat 
ápolni kell, és ebben Nyírbátor 
nagyon élen jár. Nekem is nagyon 
fontosak a gyökerek, most neve-
zetesen a férjem emléke, és ezért 
boldogsággal tölt el, hogy néhány 
oldalon emlékezhettem rá, felidéz-
hettem a tevékenységét, a Nyírbá-
torhoz kötődő kapcsolatait és az 
önzetlen segítségnyújtását, mind-
azt, amit a városért tett. Jelenleg 
is ápolok kapcsolatot Nyírbátor-
ral. Tagja vagyok a Nyírbátorból 
elszármazott Nyíregyházán élők 
klubjának, egyesületének, amit a 
párom hozott létre 2004-ben. A 
programok mellett ápoljuk annak 
a 97 személynek az emlékét, akik 
bekerültek az Almanach három 
kötetébe” – mondta el érdeklődé-
sünkre Dr. Bihari Albertné.

eni

Emlékezetünkben élő bátoriak

Az ünnepségen mutatták meg 
Bertók Csaba nyugdíjas pedagógus 
méretarányos művét a református 
templom fa harangtornyáról

dr. Bihari AlbertnéBoros Vilma
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A nyírbátori óvodák történetében 
talán a legjelentősebb fejlesztés 
fejeződött be a napokban azzal, 
hogy egy új szárny készült el az 
Iskola utcai óvodánál. Mekkora 
előrelépést hozhat ez a bővítés?
Ez a bővítés hatalmas előrelépést 
jelent, de az is igaz, hogy erre már 
nagyon is rászolgáltunk. Elkészült 
egy új csoportszoba, lett egy torna-
szobánk és persze lettek új kiszolgá-
lóhelyiségek is. Eddig egy csopor-
tunk a József Attila úton működött, 
a tornatermet foglalták el.

Tulajdonképpen nem csoport-
bővítés lesz, csak visszaköltöz-
tetik az eddig máshol működő 
csoportjukat. Egyébként Nyír-
bátorban az óvodáskorú korosz-
tály hány százaléka óvodás?
Minden gyerek jár óvodába. Sőt, 
még a két és fél éves gyerekeket is 
fel tudjuk venni.

Vannak még üres helyek?
Igen, még tudunk felvenni további 
gyerekeket is. 

Ha innen nézzük, akkor a vá-
rosban már nem lenne szük-
ség újabb óvodára?
Ezen az alapon valóban nincs szük-
ség másik óvodára. Persze hozzáte-
szem, hogy vannak csoportjaink, 
amelyek önkormányzati engedéllyel 
túllépik a törvényi keretlétszámot. 
Minden csoportunkban van legalább 
húsz gyerek.

Azért kérdeztem az óvodák ki-
használtságáról, mert ismert, 
hogy a református egyház óvodát 
akar indítani. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy megkezdődik a verseny-
futás az óvodáskorú gyerekekért 
is, úgy, mint az általános iskolai 
korosztálynál már ez a gyakorlat.

Két egyház is szeretne óvodát indí-
tani. A katolikus egyház is tervezi, 
hogy következő szeptemberben óvo-
dát szervez, a református egyház pe-
dig megvette a Fáy úti óvodát. 

Ez azt jelenti, hogy akár 3-4 
csoportnyi gyerekkel is ke-
vesebben lesznek az önkor-
mányzati óvodákban?
Ma még senki nem tudja megmon-
dani, mennyi gyerek lesz az egyházi 
óvodákban, de az biztos, hogy nálunk 
kevesebb marad. Nyilván a vallásos 
szülők egy része az egyházi óvodá-
kat részesíti majd előnyben.

Gondolja, hogy csak ez lesz a 
döntő az óvodaválasztásnál? Van 
már példa a városban (nem ke-
vés vita forrása is) az általános 
iskolák esetében is. A probléma 
forrása, hogy melyik iskolába 
iratkoznak be a roma gyerekek.
Minden elképzelhető. Hallottunk 
olyan hangokat is, hogy csak azok 
a gyerekek kerülhetnek az egyházi 
iskolába, akik egyházi óvodába jár-
nak. Amikor a polgármester úr tar-
tott a szülőknek egy tájékoztatót a 

Fáy úti óvodában, jelen volt a refor-
mátus lelkész úr – szülőként – és el-
hangzott, hogy természetesen olyan 
gyerekeket is felvesznek a református 
iskolába, akik önkormányzati óvo-
dába járnak.

Nyilván szükség lesz a gyere-
kekre, hiszen egyre komolyabb 
verseny van és lesz az isko-
lák között a gyerekekért. Ez te-
hát nem kérdés, az viszont igen, 
hogy honnan kerülnek ki az 
óvónők az egyházi óvodákba.
A mi óvodáinkban maximálisan 
biztosítottak a feltételek, akárme-
lyik tagóvodánk tekintetében. Egy-
formán jók a személyi és a tárgyi 
feltételeink. 

Ez a helyzet ma, de mi lesz jövőre? 
Ha feltételezzük, hogy több egyházi 
óvodai csoport indul, ők valahonnan 
majd hiányoznak.
Senki nem gondolja, hogy minden 

marad a régiben az önkormányza-
ti óvodában. Jelenleg a városban 
20 óvodai csoportunk van. Egészen 
biztos, hogy mind a két egyházi óvo-
da visz el csoportra való létszámú 
gyereket, és azt tudjuk, hogy nem nő 
annyival az óvodáskorúak létszáma, 
hogy közben nálunk se változzon 
semmi. November végén kell va-
lamilyen előzetes döntést hozni az 
óvónőknek, dajkáknak, assziszten-
seknek, hogy kik szeretnének maj-
dan az egyházi óvodákban dolgozni. 

Nekünk decemberben költségvetést 
kell készíteni, és a személyi bérnél 
nem mindegy, hogy pályakezdővel, 
vagy egy hosszú gyakorlattal ren-
delkező óvónővel számolok.

Mit tud most?
Konkrétan 2-3 emberről tudok, hogy 
átmenne, de persze azt is tudom, 
hogy az emberek nem mindig őszin-
ték, és az is előfordulhat, hogy va-
laki az utolsó pillanatban meggon-
dolja magát.

Mivel számol, hány em-
berről lehet szó?
Attól függ hány egyházi csoport in-
dul. Egy csoporthoz kell két óvónő 
és egy dajka. Az sem biztos persze, 
hogy tőlünk viszik a szakembere-
ket. Nyilván számolnunk kell azok-
kal, akik szeretnének majd átjönni 
a Fáy utcáról.

Egyébként, akik a Fáy ut-
cán vannak, mindenestől át-
mehetnének az egyházhoz?
Igen, ez is előfordulhat.

De a megállapodás erre nem, ha-
nem csak az épületre terjed ki.
Igen, csak az épület eladásáról van 
szó a megállapodásban. Azt már 
tudom, hogy a hagyományőrző cso-
port óvónőstől, dajkástól szeretne 
átjönni a Kerekerdő óvodába. Ők 
biztosan nem szeretnének egyházi 
óvodában dolgozni.

A gyermek közös projekt
A megye talán legszebb, legizgalmasabb, legjobban 
felszerelt óvodaudvarát vették birtokba az Iskola úti 
óvodások. A közel 200 millió forintos, döntően önkor-
mányzati fejlesztés ideális körülményeket nyújt a jövő 
korosztályának közösségi startjához. Veres Jánosné in-
tézményvezetővel beszélgettünk.

Döntően saját 
erőből
Közel kétszáz millió forintból 
szépült meg az Iskola úti 
Kerekerdő tagóvoda kibővített 
épülete és udvara. A beruházás 
27,5 millió forint pályázati, 
valamint 157,5 millió forint 
önkormányzati saját forrásból 
valósult meg.
A tornaterem mellett bővítették az 
udvart, ahol gyepszőnyeget és 
sok-sok játékelemet telepítettek. 
A felújítással modernebb és 
biztonságosabb lett az óvoda a 
gyerekek és a dolgozók számára 
egyaránt.
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A Fáy utcán hány cso-
port működik?
Abban az óvodában 5 cso-
portunk van.

 Mennyi lehetséges egyházi cso-
porttal kalkulálnak önök?
Ez most csak jóslás lenne. Ma ez 
kiszámíthatatlan.

Mi történne abban az eset-
ben, ha református óvo-
da 5 csoporttal indulna?
Kezdjük azzal, hogy nem szükség-
szerű, hogy a mi csoportjaink 27-30 
gyerekkel működjenek. A törvény 
eleve 20 gyerekkel maximalizálja 
a csoportokat. Akkor az történne, 
hogy mi is 20 fős csoportokkal mű-
ködnénk. Ez ideális létszám.

Ez tehát még nem okozna gon-
dot, hiszen úgy kalkulál, hogy 
lenne elég óvónő és dajka, és 
maradna a csoportok száma is. 
Az más kérdés, hogy hol he-
lyeznék el a csoportokat.
Azt is meg tudnánk oldani, ha erre 
tényleg szükség lesz.

Azt persze nem tudom, hogy 
az önkormányzat mit szólna, 

ha csak 15-20 gyerekkel mű-
ködnének a csoportok.
Erre akkor térjünk vissza, amikor 
odaérünk.

Ezután tehát versenyezni kell a 
gyerekért. Milyen módszerbe-
li változást lát előre, illetve ho-
gyan akarnak majd versenyezni?
Egészséges versenyszellem ma is 
van a tagóvodák között, hiába egy 
intézmény vagyunk. Ez nem lesz új-
donság. Ugyanakkor a szülők nagy 
többsége ma is inkább óvónőt vá-
laszt. Vagy azért, mert már járt oda 
nagyobb gyermek, vagy éppen va-
lamelyik szomszéd gyereke, és ki-
alakult egy kép a csoportokban fo-
lyó munkáról, az óvónőkről és ez 
számukra garancia. Ma is úgy jön-
nek beíratni a gyereket, hogy meg-
mondják, melyik óvónőhöz vinnék 
a gyereküket.

Ez tehát azt jelenti, hogy van-
nak nagyon jó nevű óvónőik.
Ez az igazság.

Ha már itt tartunk, akkor ezek az 
óvónők jobban meg vannak be-
csülve anyagilag, mint a többiek?
Pontosan tudja, hogy erre nincs le-

hetőségünk. Az 
oktatásban egysé-
ges a bértábla, és 
aszerint kapja min-
denki a fizetését.

Ettől nem tud-
nak eltérni?
Ha marad va-
lami minimá-
lis bérmegtakarí-
tás, azzal lehetne 
differenciálni…

Ha jól gondolom, ez na-
gyon pici mozgástér.
Valóban, ez nagyon kis lehetőség len-
ne, és ezzel inkább csak feszültség 
keletkezne, ami nem biztos, hogy 
megérné. Nálunk ma sok olyan 
óvónő van, aki nagy tapaszta-
lattal, innovatív készséggel 
megáldva végzi a mun-
káját. Az új kolléganők 
pedig tényleg lendüle-
tesek, és felpezsdítik az 
óvoda életét.

Van elegendő utánpótlás?
Szerencsére van elég. Ma is van 6 
gyakorló óvónőnk, akik ráadásul itt 
is végeztek. Mi vagyunk az egyetem 
egyik gyakorló óvodája. Minden tag-
óvodánkban volt már államvizsga is. 
Igyekszem őket megtartani.

Egy pályakezdő gyakornok és 
egy nagy gyakorlattal rendel-
kező óvónő fizetése között van 
komoly fizetéskülönbség?
Nagyon sok. Több, mint a duplája is 
lehet a magas minőségi fokozatban 
lévő óvónő fizetése.

Mivel lehet mérni egy óvo-
da eredményességét?

El-
ső-
sorban a szülők véleménye, ami szá-
mít. Az évek során kialakul, illetve 
kialakult egy kép az óvodáról. Ezt a 
szülők, gyerekek és az óvónők ala-
kítják ki.

Az nem mérheti, hogy jóked-
vű, kiegyensúlyozott, a korának 
megfelelő, vagy akár nagyobb 
tudással felvértezett kisgye-
rek kerül ki az óvodából?
Nem csak erről van szó. Az előbb so-
roltakba nagymértékben belejátszik 
a családi háttér is. Ugye, a gyermek 
– ebben az esetben – mégis csak kö-
zös projekt. Nem mindegy a szülői 
hozzáállás.

Nagy Miklós

interjú

Anyakönyvi események (október)
szüLEtés

Léna  Bakó Attila  Czomba Ágnes
Krisztián  Varga Krisztián  Danó Gina
Hanna  Varga József  Horváth Julianna
Nelli  Lakatos Zoltán  Lipcsák Enikő
Dorina  Molos János  Galsi Krisztina
Luca  Dobos Róbert  Bátorligeti Klaudia
Sándor  Beri Sándor  Gyarmati Mária
Seron  Beri Sándor  Gyarmati Mária
Csaba  Bodó Csaba  Magyar Noémi

Varga Kitti Erzsébet Diczkó Ferenc
Sereghy Zsuzsanna dr. Kenézi Miklós
Varga Tünde Tanicsár Ferenc

Szilágyi Dorina
Varga Péterné Koncányi Ilona
Szilágyi István
Beszédes József Attila
Kaliba András
Oláh Gábor
Kiss Attila

Kissné Turgyán Mária
Hamvas Sándorné Katona Ilona
Bernáth Jánosnsé Bákonyi Erzsébet
László Edit
Molnár Gábor
Birtók Józsefné Belicza Piroska
Kecskés István
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A Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület köszöntötte a 
születésnaposokat, külön tisztelettel 
Mátrai Zoltánt, aki e hónap 4. nap-
ján töltötte be 75. életévét. A képen 
Janovics János elnökkel.

Ünnepeltünk…

zoli barátunk 75 éves

Családias hangulatú ün- ■
nepség keretében nyílt meg a 
Csepererdő emlékpark, no-
vember 17-én, szombaton dél-
előtt.

A melengető őszi napsütés-
ben, ekkor ültették el az első 

facsemetéket a parkban a város-
lakók és a képviselő-testület 
tagjai. 

39 nyírbátori apróság kapott 
egy-egy kisfát, és a másodszor 
várossá válás 45 éves évfordulója 
alkalmából Nyírbátor is.

Miután a facsemetéket elül-
tették, mindegyikre rákerült 
egy tábla a kisgyermek nevével 
és születési dátumával, akinek 
telepítették. A megnyitó végén 
Fazakas Ferenc Sándor refor-
mátus lelkész áldotta meg az 
emlékparkot.

Majtényi Edit

Megnyílt a legkisebbek emlékparkja

 Idén rendhagyó módon  ■
tartották meg a halloweent a 
Báthori Várkastélyban. 

A kísérteties, de mégis a bulizás-
ról híres ünnepen október 27-én sok-
sok gyerek szórakozott közösen, jó 
hangulatban szüleikkel, rokonaik-
kal. Már az előtérben vérfagyasztó 
környezet fogadta a látogatókat. Az 
ijesztő óriáspók, a vérfoltos gyer-
tyák, az izzó mécsesek, a jellegze-
tes töklámpások, a „sikoly” álarc 
mögé bújó hóhér, a riasztó boszor-
kányseprű és a rémisztő maskarába 
öltözött dolgozók izgatottan várták 
a vendégeket.

Hollywoodi mesefigurák, szí-
nészek és neves emberek bőrébe 
bújtak a panoptikum történelmi 
alakjai. A termekben találkozni és 
fotózkodni lehetett a kedvenc me-
sehősökkel. A Báthori családhoz 

köthető figurákon felfedezhették a 
látogatók Shrek, Fiona, Pókember, 
Hókuszpók, Szörnyella De Frász és 
még sok más meseszereplő arcát. 
Az igazi félelemnek azonban nem 
látszott nyoma, gyerekzsivaj és ne-
vetés töltötte meg egész délután a 
Báthoriak ebédlőpalotáját. . Nem 
maradt senki sem édesség nélkül, hi-
szen a feladatoknál lehetőség volt ar-
ra, hogy mindenki bezsebeljen cuk-
rot, csokit, gyümölcsöt a halloweeni 
vödröcskéjébe. Díjazták a hollywoo-
di totót helyesen kitöltőket és az első 
10 érkezőt is. A Báthori Várkastély 
csapata sokak számára emlékeze-
tessé tette a hollywoodi hangula-
tot megidéző halloweent, amelyen a 
Báthoriak történelmét újra felidéz-
hették a nyírbátoriak.

Polyák Dézi

Bolondos halloween

A Coloplast hungary Kft. harmadik gyártócsarnokának átadása  

Hagyományos halottak  ■
napi koszorúzást tartottak az 
egykori határőr igazgatóság 
területén, a város főterén és a 
temetőben. 

Az eseményen a Nyírbátori Határ-
őr Igazgatóság nyugdíjasai Egyesület 
nevében Janovics János, egyesületi 
elnök mondott ünnepi beszédet. Ki-
emelte: „Nem a temetkezések hely-
színén gyűltek össze 
az emlékezők, hiszen 
a halottak napja a csa-
ládok egyik legben-
sőségesebb napja. 
Viszont valamikor 
a határőrség is egy 
nagycsalád volt.”

A hősök emlékmű-
vénél Máté Antal, pol-
gármester beszédében 

elmondta: „Hősi helytállásból mutat-
tak példát azok a honfitársaink, akik-
re emlékezünk. A háború borzalmait 
átélt katonák élete, amikor visszatér-
nek szülőföldjükre, már soha nem 
lesz olyan, mint a régi. Ezért minden 
eszközzel azt kell segítenünk, hogy 
ott, ahol élünk, lehetőség szerint bé-
kében éljenek az emberek.”

eni

Halottainkra emlékeztünk
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November 12-e 1997 óta a  ■
Szociális Munka Világnapja. 

Ennek kapcsán tartottak városi 
ünnepséget Nyírbátorban is. Az 
eseményen az ünnepi műsor mel-
lett elismeréseket adtak át. A város 
polgármestere beszédében kiemelte 
a segítő, szociális munkát végzők 
nagyszerűségét, akiknek saját maguk 
a munkaeszközük, amelyre nagyon 
kell vigyázniuk. 

„Nyírbátor Város Szociális Szol-
gálata három éve működik, és na-
gyon fontos szerepet tölt be a vá-
ros életében. Egy település számára 
fontos, milyen az oktatás, milyen 
a gazdasági növekedés, de mindig 
hozzá kell tenni, hogy az idősekről, 
az elesettekről, a rászorulókról való 
gondoskodás is ugyanolyan lénye-
ges. Az mutatja meg igazán egy 
társadalom erejét, hogy mennyire 
tud és mennyire képes odafigyel-
ni azokra az emberekre, akiknek 
segítségre van szükségük. Azért 
hoztuk létre 2016-ban az önállóan 
működő szociális szolgálatot, hogy 
kellő körültekintéssel és megfelelő 
szakmai háttérrel tudjuk ezt biz-
tosítani Nyírbátorban. Évről-évre 
igyekszünk további fejlesztéseket 

megvalósítani, amelyeket bizo-
nyára mindazok érzékelnek, akik 
részt vesznek ezekben a szolgálta-
tásokban, akik rászorulók. Persze 
mindig van hová fejlődni. Mi fo-
lyamatosan azon dolgozunk, hogy 
tovább tudjuk javítani ezt az ellátá-
si rendszert – mondta Máté Antal, 
polgármester.

„Amikor létrehoztuk ezt a komp-
lex szolgáltatást nyújtó csomagot 
a kistérségi rendszerben, azt gon-
doltuk, azért kell kiválnunk és kell 

külön működtetnünk ezt a szolgá-
latot, mert szerettük volna, hogy a 
központi forrásokon túl az önkor-
mányzat saját anyagi erejét minél 
jobban felhasználva, többletet tud-
jon nyújtani. 

Tehát hogy ne csak azokat a fel-
adatokat lássuk el, amelyeket a jog-
szabályok előírnak, ne csak azokat 
a szolgáltatásokat biztosítsuk, ame-
lyeket a központi kormányzat által 
finanszíroznak, hiszen már akkor 
láttuk, hogy ettől többre van szükség. 

Látnunk kell a megjelenő igénye-
ket, látnunk kell, hogy hol kell be-
avatkozni, és ott adott esetben az 
önkormányzatnak a saját forrásait 
bele kell tenni ebbe a rendszerbe. 
Évről-évre egyre több, amit belete-
szünk. Ez nem ok nélküli és nem is 
eredménytelen. Bízom benne, hogy 
ezt a városlakók is érzékelik” – tette 
hozzá Máté Antal.

Az ünnepi eseményen a műsort és 
beszédet követően Bodóné Erős Ró-
zsa, intézményvezető beszélt a szo-
ciális szolgálat elmúlt három évéről 
valamint a legújabb szolgáltatások-
ról, majd átadták a városi elisme-
réseket. Idén Szűcsné Török Erika, 
esetmenedzser, Oláh Ferencné, házi 
gondozó és Oszlánszky Szabó Ma-
rianna, házi gondozó vehették át az 
elismeréseket.

eni

Elismerték a szociális munkások tevékenységét

Fehéroroszországból, Malorita 
városból érkeztek Nyírbátorba kö-
zépiskolai diákok és pedagógusok. 
Megtekintették a város nevezetessé-
geit, ismerkedtek a magyar kultúrá-
val, szokásokkal. A vendégek közös 
foglalkozáson vettek részt a helyi 
diákokkal a Bethlen Gábor Szak-
gimnázium és Szakközépiskolában. 

Barátkoztak magyar fiatalokkal és jó 
hangulatú tanórákon tapasztalatot 
szerezhettek a különböző szakmák-
ról. A továbbiakban a sport és kultúra 
területein szeretnének kapcsolatokat 
kialakítani a belorusz város képvise-
lői a nyírbátori iskolákkal, egyesüle-
tekkel, civil szervezetekkel.

Polyák Dézi

Vendégek Fehéroroszországból

Megszépült a zeneiskola
Újabb, Nyírbátor számára fontos 

épület újulhatott meg részben uniós 
pályázatból, részben önkormányzati 
forrásból. Az Alapfokú Művészeti 
Iskola Ifjúság útján található épüle-
tén teljes energetikai hatékonyságot 

növelő beruházás valósult meg eb-
ben az évben, melynek befejezését 
követően ünnepélyes keretek között 
adták át a zeneiskola épületét az in-
tézmény fenntartójának, vezetőjé-
nek, dolgozóinak és diákjainak. 
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Komoly társadalmi szerepet vál-
lal a református egyház Nyír-
bátorban is. Hogy szabad, 
hogy kell belefolyni az egyén 
életébe? Inkább egyénként, 
vagy talán a csoportos meg-
szólítás lehet a hatásosabb?
Nincs erre konkrét recept. Mindenki 
más, és persze ezért egyéne válogat-
ja, hogy kire, milyen megszólítási 
forma bír a legnagyobb hatással. A 
tapasztalatom az, hogy elsősorban 
a bizalmat kell kiépíteni a szolgáló, 
vagy segítő és a megszólított között. 
Ha nincs meg a bizalom, ami arra 
ösztönözheti, hogy bátran mondja 
csak el a problémáját és főleg nincs 
meg a bizalom abban, hogy mi ké-
pesek vagyunk és tudunk segíte-
ni, akkor nem fognak megnyílni. 
Sem egyénenként, sem csoportos 
keretek között. Tapasztalat, hogy 
van olyan, aki négyszemközt sokkal 
könnyebben kitárulkozik, de van-
nak olyanok, akik a hasonló prob-
lémával küszködő társak előtt oszt-
ják meg könnyebben a gondjaikat, 
tapasztalataikat.

Hogy jutnak önhöz a problé-
mák, a hírek, hogy valakinek 
egyáltalán szüksége lehet se-
gítségre? Nyilván nem minden-
ki vallásos, de a vallásosok kö-
zött is lehetséges több szint, 
vagy mélység. Ki lép először?
Nincs erre recept. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy a mozgás, a keresés 
mind a két irányból elképzelhető. 
Nem is feltétlenül a vallásosság itt 
a lényeg. Az más kérdés, hogy ta-
lán felénk, alapból van egy bizal-
mi szint. Ennek az oka az lehet, 
hogy feltételezik rólunk: mi a lé-
lekkel dolgozunk. A feladat éppen 
az, hogy ezt a bizalmi szintet erő-
sítsük, amennyire csak lehet. Ehhez 
kellenek a kötetlen alkalmak, talál-
kozások, beszélgetések. Ez bizony 

egy hosszú folyamat. Elkezdődött 
ez a hittanoktatással.

Miből lesz a bizalom? Vajon elég 
az, ha az emberről tudják: ő a lel-
kipásztor, vagy ettől sokkal többre 
van szükség? Természetes igény-e, 
hogy ezt a bizonyos lelkipásztort, 
mint embert is megismerjék?
Nekem az a személyes tapasztala-
tom, hogy ez önmagában kevés len-
ne. Bizonyos társadalmi rétegekben 
érzékelhető egyfajta előítélet is – ez 
lehet pozitív, de negatív is - másrészt 
vannak olyanok, akik rögtön úgy 
döntenek, bizalmas beszélgetéseket 
is folytatnak a „tiszteletessel”.

Nyilván ők az elkötelezett hí-
vők közül kerülnek ki, vagy ta-
lán az utolsó szalmaszálba ka-
paszkodók lehetnek ilyenek.
Ha összefoglalhatjuk, akkor ki kell 
jelenteni, hogy valamilyen módon el 
kell jutni a bizalmi helyzetig.

Mióta itt szolgál, mennyivel nö-
velhette a bizalmi tőkéjét?
Nem könnyű erre nekem válaszol-
ni. Persze érzem, hogy egyre többen 
fordulnak felém bizalommal.

Mi a helyzet az egyháza bizal-
mi tőkéjével? Hogy nézett ez 
ki akkor, amikor kezdte a pá-
lyáját és mi a mai valóság?
Egészen más helyen, és nagyon más 
közegben kezdtem a pályámat 17 év-
vel ezelőtt: Nagyvárad mellett, egy 
kis faluban. Ott egészen más helyzet 
volt, mint ma itt, Magyarországon 

és Nyírbátorban. Mezőtelkiben, ahol 
szolgáltam, a református egyház volt 
az egyház. Gyakorlatilag a magyar-
ságot is az egyház tartotta össze ok-
tatásban, kultúrában, sőt, még po-
litikában is. Ilyen szempontból az 
ottani gyülekezet, ergo az egyház 
sokkal jobban tudott bizalmi tőkét 
építeni.

Nyilván eleve megvolt a bi-
zalmi tőke, amit legfeljebb el-
vesztegetni lehetett volna.
Persze, de erre nem került sor.

Erre jött egy lényegesen na-
gyobb református közösség, rá-
adásul komoly versenyhely-
zetben, hiszen itt működik a 
történelmi egyházak majd mind-
egyike. Persze ebben a városban 
450 éves múltja van a reformáci-
ónak. Mit gondol, vagy mit érez, 
a város életében milyen szerepe 
van a református egyháznak?
Úgy érzem, hogy a református egy-
ház, az itteni református közösség 
az évszázadok alatt beépült ennek 
a városnak a történelmébe, és meg-
határozza, meghatározhatja a hét-
köznapi életét is, sőt, akár a min-
dennapi jövőjét is.

De nem mindegy, hogy mond-
ja. Meghatározza, vagy meg-
határozhatja, nem ugyanazt je-
lenti. Melyiket szereti jobban?
Én úgy érzem, hogy még nincs kel-
lő súllyal képviselve az egyház.

Mi lenne a kellő súly? Hi-
szen a reformátusok működ-
tetnek egy nagy általános is-
kolát, ami méltán népszerű 
is. Tervezik, hogy jövőre óvo-
dát is indítanak. Most szervez-
tek egy nagyhatású kiállítást, 
amellyel rengeteg fiatalt elér-
tek. Azt nem tudom, a gyakor-
ló hívők milyen gyakran töltik 
meg a templomot, de az biztos, 
hogy elég mélyen benne van-
nak a város mindennapjaiban.

A református szemléletet, az hívő 
látásmódot, amit a mi egyházunk 
is képvisel, nagyobb hangsúllyal le-
hetne és kellene is érvényesíteni.

Hol és hogyan? Egyáltalán mi-
ben lehetne ezt a hívő látás-
módot jobban érvényesíteni?
Közigazgatásban, médiában, tár-
sadalmi szerepekben.

Ha jól értem, arról beszél, hogy 
például többször kellene meg-
jelenniük a televízióban?
Ha most nyíltan és őszintén beszé-
lünk, akkor azt is láthatjuk, hogy 
két évnek kellett eltelni, hogy a Bá-
tor Tévé stúdiójába eljussak. Hiszen 
ez is tükrözheti a prioritásokat.

Vagyis arra utal, hogy lenne 
mondanivalójuk gyakrabban is 
a nagyobb nyilvánosság felé?
Ebben egészen biztos vagyok.

Akkor azt is megkérdezem, 
hogy a református egyház, 
vagy éppen ön szívesen hoz-
zászólna sok mindenhez? Tár-
sadalmi, akár gazdasági, akár 
közigazgatási, akár a város jö-
vőjét érintő kérdésekhez?
Ez természetes.  Nekem személy 
szerint is. De a gyülekezet veze-
tőségét is ide sorolhatom, amikor 
azt mondom, hogy nekem, nekünk 
szívügyünk ennek a városnak a sor-
sa. Egyszer a képviselő-testület ülé-
sén már fölolvastam azt az igét, 
amely arról szól, hogy a zsidók-
nak mondja az Úr: „Fáradozzál, 
vagy munkálkodjál a városnak a 
jólétén, amelybe fogságba vitet-
tél, mert annak a jóllététől függ a 
te jólléted is!” Nem arról van szó, 
hogy fogságban érezném magam, 
de az világos, hogy nekem is érde-
kem, hogy ez a város jól menjen, 
prosperáljon és fejlődjünk.

A gyülekezet tagjai, de ön is, 
amikor nincs éppen a szószéken 
olyan civil emberek, akik bár-
mikor hozzászólhatnak a város 
közügyeihez. Ráadásul a számos 
gyülekezeti taggal jelentősen be-
folyásolhatják a város politikai 
közéletét is. Ilyen alapon tehát 
nem is lehetnek kiszorítva. Ha 
már itt tartunk, felteszem, a szó-
széken talán nem politizálnak?

Bizalmi tőke
„Már két éve vagyok itt és úgy érzem, hogy a reformá-
tus egyház, az itteni református közösség az évszázadok 
alatt beépült ennek a városnak a történelmébe és megha-
tározza, meghatározhatja a hétköznapi életét is, sőt akár 
a mindennapi jövőjét is.” Fazakas Ferenc Sándor refor-
mátus lelkésszel Nagy Miklós beszélgetett.

„
ˮ

Mezőtelkiben, ahol szolgáltam, a református egyház volt 
az egyház. Gyakorlatilag a magyarságot is az egyház 
tartotta össze oktatásban, kultúrában, sőt, még politi-
kában is. Ilyen szempontból az ottani gyülekezet, ergo 
az egyház sokkal jobban tudott bizalmi tőkét építeni.
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Ezt én úgy mondom, hogy nem párt 
politizálunk. Viszont ezt is jó, ha 
tisztázzuk és nyíltan kijelentjük, 
hogy az egyház politizál. Mert a 
politika ebben az esetben a város 
közügyeivel való törődést jelenti.

Ilyen értelemben fura is len-
ne, ha nem politizálnának.
Ha egy hívő közösség nem akarná 
alakítani egy város közösségét, ak-
kor nem töltené be a társadalomban 
a kellő szerepét sem.

Itt az jelentheti a gondot, ha 
elköteleződnének csak és ki-
zárólag egy irányba.
Egyetértek.

Ezt ön garantáltan 
tudja, hogy nem?
Mint egyházi vezető, tudom azt 
mondani, hogy nem köteleződött 
el az egyházunk.

Amit semmiképpen sem szeret-
nék kihagyni ebből a beszél-
getésből, az az oktatás. Az ál-
talános iskolájuk – felteszem 
megérdemelten – rengeteg di-
cséretet, biztatást, elégedettséget 

tudhat magáénak. A másik ol-
dala az éremnek, amit sokszor 
felvetnek, hogy az egyház ezen 
a területen nem teljesíti megfe-
lelően a küldetését, ami az el-
esettek, hátrányos helyzetűek 
megsegítése lehetne. A konk-
rét felvetés az, hogy abban az 
iskolában nagyon kevés ro-
ma tanuló van. Mit gondol ön 
erről a helyzetről? Ez, ahogy 
most van, az éppen jó, vagy ta-
lán mégis célszerű lenne vál-
toztatni, és több roma gyere-
ket is beiskolázhatnának?
Ma már tapasztalatból is tudom, 
hogy ez egy nagyon komplex do-
log, nem bonthatjuk le romákra és 
nem romákra az iskolai beiratkozás 
kérdését. A református egyház több 
évszázados oktatási tapasztalattal 
rendelkezik. Kialakult egy minősé-
gi oktatási háttér. Ez azt is jelenti, 

hogy van egyfajta minimális kö-
vetelményrendszer, és van egyfaj-
ta értékrend. Ennek, tetszik, nem 
tetszik – ha valaki oda akar jelent-
kezni – meg kell felelni. Természe-
tesen az is hozzátartozik, hogy va-
laki aktív gyülekezeti életet éljen. 
Nem feltétlenül csak a konfirmá-
lásra gondolok. Az iskolának pe-
dig van egy szakmai beiratkozási 
programja is, ami pont most indult, 
s amin részt is kell venni. Azokra 
gondolok, akik szeretnének a mi is-
kolánkba beiratkozni. Ide várjuk a 
szülőket és a leendő elsősöket.

Vajon az egyházaknak nem fel-
adata, hogy a leszakadókat, hát-
rányban élőket megpróbálja fel-
emelni, akár azzal is, hogy felvesz 
olyan gyerekeket is az iskolájá-
ba, akik nem mindenben felel-
nek meg az előbb felsoroltaknak?

Éppen most adódott egy olyan 
helyzet, hogy egy nagyon tapasz-
talt cigánymissziós pár került a 
gyülekezethez, akik eleve ezt a 
munkát végzik majd. Egyébként 
pedig a felzárkóztatást nem lehet 
és nem is szabad az iskola torkán 
lenyomni. Ez egy sokkal részlet-
gazdagabb feladat. Ugyanakkor 
a református egyház érzi ennek 
a felelősségét, a helyzet komoly-
ságát, és most komoly lépéseket 
teszünk, aminek az lehet a gyü-
mölcse, hogy az óvodás, az isko-
lás gyermek már a családi háttér-
ből is igényesebb hozzáállással és 
szilárdabb értékrenddel érkezzen, 
ami megfelelővé teszi arra is, hogy 
akár az egyházi iskolában folytas-
sa a tanulmányait.

Ön volt az, aki ebben a beszél-
getésben felvetette, hogy na-
gyobb szerephez szeretnének 
jutni a város közéletében is. 
Egy ilyen missziós tevékeny-
ség egészen jó startot jelent-
hetne. Mit gondol, ha mégis 
megelőlegeznének egy kis bi-
zalmat, és több roma gyere-
ket vennének fel, akkor eb-
ben is előrébb lephetnének? 
Hosszú távon nem ezt tartom a 
megoldásnak. Akkor ezzel az is-
kola színvonalát csökkentenénk. 
Jobb megoldás, ha előzőleg meg-
próbáljuk felhozni őket a kívána-
tos szintre. Ám ez nem megy egyik 
napról a másikra.

Mikorra érhet ez be? De néz-
zük – mert alapnak jó lehet 
–, amikor beindítják az óvo-
dát, ott tesznek engedmé-
nyeket, a cél érdekében?
Ott valóban más szempontrendszer 
lesz. Az már egy nagyon jó eszköz 
lesz a kezünkben…

Ott tehát jobban el tudja kép-
zelni, hogy esetleg könnyebben 
felvesznek roma gyerekeket?
Elméletileg ez nincs kizárva, de 
ezek nem kritériumok.

Ha jól értem, ez most nem cél.
Még szóba sem került, hogy hány 
roma és hány nem roma gyerek-
kel számoljunk. Majd akkor me-
gyünk át ezen a hídon, amikor 
odaérünk.

„
ˮ

Úgy érzem, hogy a református egyház, az itteni re-
formátus közösség az évszázadok alatt beépült ennek 
a városnak a történelmébe, és meghatározza, meg-
határozhatja a hétköznapi életét is, sőt, akár a min-
dennapi jövőjét is.

Fazakas sándor Ferenc
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Luther Márton ágoston- ■
rendi szerzetes nézeteit 95 
pontban írta meg, és a Wit-
tenbergi vártemplom kapujá-
ra tűzve, vitát kezdeménye-
zett 1517. október 31-én.

 Mindenki számára láthatóvá tet-
te, úgymond Google-ra helyezte ko-
rának legkényesebb és legnehezebb, 
megoldásra váró feladatait: mint a 
búcsúcédulák árusításának hazug 
ígéreteit. Szerinte minden embernek 
a Biblia tanítását kell követnie: 

„Sola fide” = Egyedül hit által. 
Ahhoz, hogy ezt minél többen 

megismerjék, egy másik nagy hor-
derejű reformot is elindított, a latin 
nyelven írt Biblia lefordítását a kü-
lönböző nemzetek nyelvére, hogy 
mindenki megértse és olvasni is tud-
ja az isteni tanítást.

Luther Márton tételeivel nemcsak 
tiltakozott, de ki is állt azokért, és 
ezzel megreformálta az egyházat is. 
Tanait, Európát járva szerzetesek 
vitték el azokra a helyekre is, ahová 
a könyvek nem jutottak el. Magyar-
országon a török hódoltság idején 
bontakoznak ki a reformált egyhá-
zi tanítások. Nyírbátorban 1551-
től válnak ismertté, miután ecsedi 
Báthory II. György házasságot köt 
somlyai Báthori Annával, iskolánk 

névadójával. A Szent György temp-
lomot 1552-ben már közösen adják 
át, az evangéliumi szellemben meg-
újított vallás követői számára.

Református iskolánk közössége az 
idei tanévben Fazakas Eszter iskola-
lelkész vezetésével mélyítette vallási 
ismereteit, és növelte hitbeli tudását 
a reformáció témahete keretén be-
lül. A reformációról szóló témahetet 
Machlinecz Erika református hitok-
tatóval közösen tervezték és gondos 
előkészítés után valósították meg. 
A hétkezdő áhítatunkon Kálvin 
János életével ismerkedtünk meg, 
majd ebből is építkezve, játékos és 
kreatív feladatok tették próbára az 

osztályközösségek tudását. Kicsik 
és nagyok korosztályuknak megfe-
lelő próbákon teljesítettek. Az alsó 
tagozat osztályai igényesen, a szí-
nek ötletekben gazdag felhaszná-
lásával alakították művészivé Kál-
vin János portréját és a református 
címert, majd oldottak meg játékos 
feladatokat.

A felső tagozat egy innovatív 
szellemben kialakított és felépített 
feladatsor megoldásával bizonyít-
hatta kreatív megoldóképességét. 
A kódok, keresztrejtvények meg-
fejtése hatékony együttműködést, 
csapatmunkát igényelt. Csak így 
juthattak el azokhoz a kulcsokhoz, 

amelyek megtalálása kivezetett a 
Kálvin szabadulószobából. Mivel a 
szobában minden játékos formában 
zajlott, az arcokon csillogás, örömtől 
ragyogó szemek, mély átélés, han-
gos ujjongás, pillanatnyi kétségbe-
esés, váratlan meglepődés, boldog 
felismerés kísérte a minél rövidebb 
időn belüli szabadulás reményét.

A példaértékű feladatmegoldást és 
részvételt személyre szóló ajándék 
tette emlékezetessé mindenki számá-
ra. Év végén pedig, a tanév témaheteit 
záró értékeléskor a legjobban teljesítő 
osztályt iskolánk vezetése egy külön-
leges, közösséget formáló és össze-
kovácsoló ajándékkal is jutalmazza. 
A hetet iskolai megemlékezéssel és 
hálaadó istentisztelettel zártuk. A 
megemlékezést iskolánk igazgató-
ja, Sivadóné Cselenyák Dóra ünnepi 
gondolatai, Schlosserné Csernai Éva 
tanárnő és felső tagozatos tanulóink: 
„Az igaz ember hitből él” címmel 
színpadra állított története emelte, 
mely a reformáció egyháztörténetét 
átíró eseményeit és somlyai Báthori 
Anna történelmi szerepét mutatta be, 
Nyírbátor város egyházi életében.

Madai Erika
történelem – ének-zene 

 szakos tanárnő, 
munkaközösség-vezető

Az igaz ember hitből él…

Idén 575 éve, hogy Kolozsvá- ■
rott megszületett és 560 éve, 
hogy királlyá választották a 
magyar történelem legismer-
tebb és leghíresebb uralkodóját, 
mesék, mondák, legendák hő-
sét, a nemzet emlékezetében 
bölcs és igazságos királyként 
élő Hunyadi Mátyást.

E kettős évforduló alkalmából 
2018-at Mátyás király- emlékévnek 
nyilvánították.

A Báthori István Múzeum Baráti Kö-
re és a Városi Könyvtár vetélkedőt hir-
detett általános iskolák felső tagozatosai 
és középiskolások számára a témában. 
A felkészüléshez szükséges irodalom 
a Városi Könyvtár Gyerekrészlegén 

várta az érdeklődőket egy szemelvény-
gyűjtemény formájában. A vetélkedő 
2018. október 19-én, 10.00-kor került 
megrendezésre a Báthori Várkastély 
és Panoptikum konferenciatermében, 
ahol hat csapat mérte össze erejét és 
adott számot tudásáról a négytagú zsű-
rinek. A kemény szellemi munkát egy 
kísérő rendezvény ölelte át, ugyanis egy 
rögtönzött kiállítás várta a helyszínre 

érkezőket. Számos Mátyás ábrázolás 
ismert, de minket, szervezőket az ér-
dekelt, hogy a gyerekek milyennek 
látják nagy királyunkat. A vetélkedő 
„belépője” egy A/1-es méretben, ter-
mészetes anyagokból készített Mátyás 
portré volt. Ezt a munkát és a vetélke-
dőn nyújtott teljesítményüket egyedi 
ajándékokkal értékeltük. Gratulálunk 
minden résztvevőnek!

Vetélkedtünk - Mátyás király emlékév 

Verőfényes napsütésben Nyíregy-
házára indultunk november 13-án 
vállalkozó kedvű és saját egészsé-
géért is tenni akaró társainkkal. A 
Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesü-
letét 10 tagunk képviselte Nyírbá-
torból a Megyei Nyugdíjas Szerve-
zetek Szövetsége által meghirdetett 
egészségügyi sétán a Sóstón, ame-
lyet a Tüdőgyulladás

tóth árpádné 

egyesületi elnök

Napsütéses  
séta Sóstón
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Összesen tizenegy érem- ■
mel tértek haza a sárkányos 
úszók Hajdúszoboszlóról.

Október 27-28-án a hajdúszo-
boszlói Árpád uszodában rendezték 
meg a Hungarospa Kupa Nemzetkö-
zi Úszóversenyt, melyen 16 magyar 
és 17 külföldi úszóklub versenyzői 
indultak, köztük a Bátori Sárkány 
Úszóegyesület 8 versenyzővel.

A rangos versenyen, mind a 4 
úszásnemben 100 méteres távo-
kon mérték össze tudásukat Kaliba 
Viktor tanítványai. Dr. Sós Csaba 
a Magyar Úszószövetség alelnö-
ke, a válogatott keret szövetségi 

kapitánya is figyelemmel kísér-
te a kétnapos rendezvényt és a 
legeredményesebb sportolók tő-
le vehették át az érmeket, illet-
ve a legtöbb LEN pontot szerző 
versenyzők a nekik járó kupát. 
Annak ellenére, hogy úszóink a fel-
készülési időszak közepén vannak, 
számos egyéni csúcsot úsztak, meg-
győző teljesítményt nyújtottak.

A Bátori Sárkány Úszóegyesü-
let összesen 11 éremmel térhetett 
haza.

Baracsi Lajosné
Bátori sárkány 
 úszóegyesület

Csoba Adrienn korosztályában  
a legeredményesebb versenyző

Eredmények:
Bencsik Réka: 
100 m gyors 4. hely  
100 m mell 5. hely 
Antal Dávid:
 100 m gyors 1. hely 
100 m mell 5. hely 
100 m hát 3.hely 
100 m pillangó 3.hely
Bégányi Ábel: 
100 m gyors 4.hely 

100 m mell 1.hely 
100 hát 5.hely 
100 m pillangó 1. hely 
Szécsi Zsófia:
 100 m gyors 22.hely 
100 m mell 4. hely
Szakács Kamilla: 
100 m gyors 3.hely 
100 m mell 16.hely
Pál Attila:
100 m gyors 12.hely 

100 m mell 11.hely
Csoba Krisztián:
100 m gyors 6.hely 
100 m mell 4. hely 
100 m hát 7. hely 
100 m pillangó 2.hely 
Csoba Adrienn:
100 m gyors 1.hely 
100 m mell 2.hely 
100 m hát 2.hely 
100 m pillangó 2.hely

Fuss a Mikulással!
A Nyírbátori Futók Köre 2018. december 2-án (vasárnap) szervezi 
meg a Mikulásfutást a Sportpályán (Nyírbátor, Sport u. 4-6.).
Távok:
• 5 km
• 10 km
• 21.1 km, szintidő 2 óra 50 perc
• 800 m - gyerekfutam, korhatár 14 év
A versenyre a résztvevőket 9 órára várják, ekkor vehetik át a rajt-
számokat, majd megérkezik a Mikulás, 10-kor pedig elrajtolnak 
a versenyzők.
A részletekről bővebben itt:
https://www.facebook.com/events/167782084166667/”

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

szerkesztőség: Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy 06-70/337-2587.

Nyomdai munkálatok: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen; 
Felelős vezető: Dubóczki Tibor

hU IssN: 0864–7259

Nyírbátor Város  
Önkor mányzatának lapja

A BátorFitt Testépítő és Erő-
emelő Egyesület versenyzője, 
Vajdics Dávid, október 28-án 
Hódmezővásárhelyen, a KRIKO 
KUPA WBPF versenyen méret-
te meg magát. Dávid számára ez 
volt az első ilyen jellegű kihívás, 
amit sikerrel zárt. A versenyfel-
készülése szakmai részét Kiss 
Tibor (Kiss Team) segítette. A 
kitartó munkának meg is lett az 
eredménye: Dávid az Atletic ka-
tegória első helyén végzett!

„Aranyos”  
testépítő

KRIKO KUPA WBPF Atletic kategó-
ria: 1. hely Vajdics Dávid 
 Oroszné Kockás gabriella

Csoba Adrienn az összesített pontok alapján korosztálya legeredményesebb 
versenyzője lett, így ő vehette át a győztesnek járó kupát Dr. sós Csaba (balról) 
szövetségi kapitánytól mellette edzője Kaliba Viktor.
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Érzékenyítő délelőttöt tar- ■
tott a Nyírbátori Lions Klub 
október 25-én a látás hónapja 
keretében a nyíregyházi Fe-
hérbot Egyesület képviselői-
vel közösen a Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskolában.

Csonka Ferenc (születése óta 
gyengén látó) a Fehérbot SE el-
nöke, beszélt a tanulóknak éle-
téről, hogy ilyen fogyatékkal is 
lehet teljes életet élni. Három dip-
lomát szerzett, melyben segítette 
a braille írás, valamint a felvett 
hanganyag. 

Szorgalommal, kitartással min-
dent el lehet érni, mondta.  Bemu-
tatott olyan eszközöket, melyek 
segítik a vakok mindennapi életét. 
Beszélő készülékeket-mérleget, 
vérnyomásmérőt, cukormérőt-, 
melyek készülékek a mért érté-
keket hangos beszéddel közlik a 
vakokkal és gyengén látókkal. A 
gyerekek megismerhették a szín-
felismerő készüléket is, mely se-
gítséget nyújt a korábban látóknak 
a környezetük színeinek elképze-
lésében, de akik sohasem láttak, 
azoknak is segít, például a ruhá-
zatuk ízléses összeválogatásában. 
Bemutatta a  braille írást, hogy 

tapintással hogyan olvasható, sab-
lon segítségével hogyan írható.

Klubunk tagjai érzékenyítő fel-
adatokkal ismertették meg a gyere-
keket, melynek keretében bekötött 
szemmel, szaglásukra és tapintá-
sukra hagyatkozva ismerhettek fel 
tárgyakat. Vakoknak készült sakk-
táblán sakkozhattak, rajzolhattak. 
Kipróbálhatták a vakfocival a ka-
pura rúgást.

Legnagyobb élményt jelentet-
te a gyerekeknek a csörgőlabda, 
mely a vakok és gyengén látók 

versenysportja. Ennek bemutatá-
sában segített Tátrai Róbert a Fe-
hérbot SE csörgőlabda játékosa. 
Röplabda méretű pályán, 3-3 játé-
kos játssza a csörgőlabdát a pályán 
gurítva, melynek hangját követve, 
vetődve igyekeznek megakadályoz-
ni az ellenfél gólszerzését.

A játékban szemtakarót alkal-
maznak, hogy a gyengén látók és a 
vakok azonos feltételekkel játszhas-
sanak. A gyerekek is ilyen szemta-
karót kaptak a játék során. Sok gye-
rek alig várta, hogy kipróbálhassa. 

Egyik, másik nagyon ügyes volt 
a annak ellenére, hogy először 
játszotta.

 Megdöbbentő és egyben érdekes 
élmény volt a tanulók számára ez a 
délelőtt. Átérezték azoknak a sor-
sát, akik ilyen fogyatékkal élnek, 
és elmondták, hogy milyen nyomot 
hagyott bennük az, amit hallottak, 
láttak, tapasztaltak ezen az érzéke-
nyítő összejövetelen.

Baracsi Lajos

Nyírbátori Lions Klub elnöke

A szívükkel láttak a kéttannyelvűben
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KÖNyVbÖrze. 
Első alkalommal ren-
deztek könyvbör-
zét a Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általá-
nos Iskolában november 
9-én, két helyszínen. A 
diákok az aulában, a ta-
nárok a könyvtárban le-
hetőséget kaptak elolva-
sott, kinőtt vagy megunt 
olvasmányaik értékesí-
tésére, s ilyen módon 
új könyveket szerezhet-
tek be.

A n         gy 

gubanc 

 
 

Ezekre a kérdésekre 
akár a szobádban is 

választ kaphatsz! 

 
 

online katalógus  
 

Iskolás csoportok jelentkezését várjuk! 
42/281-698 

Gyerekrészleg 
facebook.com/vknyirbator 

Vig Balázsnak 
milyen könyvei 
vannak meg a 
könyvtárban? 

 

A Puszirablók 
bent van? 

A 
Három 
bajusz 
gazdát 
keres 

megvan? 

A Rettegő 
fogorvos-t 
visszavitték 

már?! 

??????? 

??????? 

??????? 

Todó 
könyvek 
vannak? 

Gyere el! Tanuljuk meg együtt 
az  

 

használatát! 
 

Városi Könyvtár 
 

November 
December és 

Január hónapokban 

A nyári szünettel semmi  ■
nem ért véget… Csupán a 
nyár búcsúzott, de valami új 
kezdődött a gyerekek számá-
ra az őszi hónapok beköszön-
tével.

Az iskolakezdés izgalmai mellett 
a Városi Könyvtár Gyerekrészlege is 
színes programokkal invitálta kisebb 
és nagyobb olvasóit. Az óvodások a 
Népmese napjára kaptak meghívást. 
Csak néhány szám tanúskodjon most 
erről a rendezvényről: 1 sárkány, 3 
hét, 18 csoport, közel 300 gyerek és 
éppen ennyi mosoly. 

Az alsó tagozatos általános isko-
lások az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozat keretein belül 
mérték össze rajztudásukat, a „2018. 
a Család éve” – Az én családom című 
rajzpályázaton. Köszönjük a Bátho-
ry István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium, va-
lamint a Báthory Anna Református 
Általános Iskola tanulóinak aktivitá-
sát, és gratulálunk a nyerteseknek:
Varga Beáta, Horváth Hédi, Gédra 
Szvetlána, Soltész Petra, Szabó Már-
ta, Czekmeiszter Panna, Angel Zoé, 
Misó Gergely, Perpék Zita, Angyal 
Lilla, Lebujos Kristóf, Bényei Dó-
ra, Lőcsey Alexandra, Tóth Csenge, 

Lakatos Fruzsina, Szarka Blan-
ka, Kópis Orsolya, Lengyel An-
na, Hutóczki Míra, Kiss Boglár-
ka és Csókássy Zoé eredményes 
szerepléséhez. 

A felső tagozatosok „KreaKtív 
olvasó” elnevezésű pályázatunkon 
vehettek részt szabadon választott 
technikával készített kézműves alko-
tással. Köszönjük a munkákat!

Minden alkotás megtekinthető a 
Városi Könyvtár folyosóján lévő vitri-
nekben berendezett kiállításunkon.

A felső tagozatosok és a középis-
kolások a Báthori István Múzeum 
Baráti Körével együttműködésben 
megszervezett történelmi vetélkedőn 
is összemérhették tudásukat, a Má-
tyás király emlékév kapcsán. 

A téli hónapok is sok izgalmat rej-
tenek, a könyvtár ugyanis a Digitális 
Jólét Program keretein belül új eszkö-
zökkel gyarapodott, melyek új tudás 
közvetítését teszik lehetővé: novem-
ber, december és január hónapban 
online katalógusunkkal, új és meg-
újuló szolgáltatásaink bemutatásá-
val várjuk az érdeklődő csoportokat, 
hogy játékos formában gyarapodjon 
a gyerekek ismerete és okosan tudja-
nak élni az őket körülvevő digitális 
lehetőségekkel.

Gazdag ősz, izgalmas tél




