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Ez volt az 52. Zenei Napok

Izgalmas, nyomozós tú-
ra helyszíne volt augusztus 
4-én Nyírbátor. /2.

Elkezdődött a zeneiskola fel-
újítása, melynek 70 száza-
lékát pályázati forrásból 30 
százalékát önkormányzati sa-
ját forrásból finanszírozza a 
város. /2.

Augusztus 4-én, szombaton a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar 
koncertjével indult az 52. Ze-
nei Napok programsorozata. A 
rangos zenei eseményt, a hazai 
komolyzene kiválóságait a nyír-
bátori református templomban 
hallgathatta meg a közönség. A 
nyitókoncertet Németh Attila, 
Nyírbátor alpolgármestere kö-
szöntötte ünnepi gondolataival.

Kedves Közönség!
Kedves Vendégeink!

A bölcselet úgy tartja, hogy „a 
leghosszabb út is egyetlen lépéssel 
kezdődik”. 

S, hogy ez a kínai közmondás 
szerinti első lépés csak egy lé-
pés, esetleg megbicsaklás marad, 
vagy sétává szelídül, sétagaloppá, 
netán csavargássá, vagy maratoni 
 futássá alakul, az szándék, elhatá-
rozás,  időtényezők és még sok más 
 függvénye. 

Egy másik mondás szerint „min-
den út Rómába vezet”, tehát még a 
leghosszabb is. Így az első utáni lé-
pések sorozata mindenképp egy cél-
hoz vezet, bármerre is indulunk el. 
Ezek a gondolatok jutottak eszem-
be az 52. Nyírbátori Zenei Napok 
nyitó koncertjének köszöntése al-
kalmából. /16.

Egészségfejlesztés és megelőzés
Egészségfejlesztési irodát nyitottak 
a nyírbátori rendelőintézet épüle-
tében. A pályázati támogatásból 
finanszírozott kezdeményezés célja a 
prevenció és a szemléletformálás. A 
működéshez a helyszínt a Nyírbátori 
Önkormányzat biztosítja. – Az iroda a 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház által írt pályá-
zatnak köszönhetően kezdhette meg 
működését Nyírbátorban is. /2. o.

Ne hagyja 
elburjánzani!

Augusztusban már virít, és kilométe-
rekre szórja pollenjeinek milliárdjait a 
parlagfű. Ha nem irtjuk, jövőre tovább 
szaporodik a gyomnövény, amelyre 
egyre többen allergiások.

Természetes ellensége a nálunk nem 
őshonos parlagfűnek nincs, csak úgy tud-
juk megszabadítani tőle környezetünket, 
ha tövestől kitépjük, vagy rendszeresen 
lekaszáljuk, hogy ne tudjon virágba borul-
ni. Magyarország egyike Európa parlagfű-
vel leginkább fertőzött területeinek. A 
rendkívül káros és agresszív gyomnövény 
elnyomja a kultúrnövényeket.

Sajnos keringenek orvosilag alá nem 
támasztott mendemondák, butaságok a 
közösségi oldalakon a „gyógyító” hatása-
iról, de erről talán kérdezzük meg inkább 
azokat, akiknek július végétől egészen 
az első fagyokig megkeseríti az életét az 
allergia, amelyből egy idő után asztma 
alakul ki. A betegek száma évről évre 
emelkedik, ma már két millióan szenved-
nek a parlagfű pollenjétől, vagyis minden 
ötödik(!) ember, ami azt jelenti, lassan 
nincs olyan magyar család, amelyik ne 
lenne érintett. Ha ez még nem lenne elég 
figyelemfelkeltő: aki nem védekezik a 
parlagfű ellen, 15 000 forinttól 5 millió 
forintig terjedő birságra számíthat a fer-
tőzött terület nagyságától függően.

Akikre büszke a város!
Nemzeti ünnepünk, 
 augusztus 20. alkalmá-
ból Nyírbátor képviselő-
tes tülete elismeréseket, 
kitüntetéseket adomá-
nyozott a városért kiemel-
kedő  teljesítményt nyújtók 
számára. Az érintettek 
a díjakat az újbóli vá-
rossá válás 45. évfor-
dulóján vették át Máté 
Antal polgármestertől. 
/3-6-7-8-9. oldal
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Izgalmas, nyomozós túra helyszíne volt augusztus 4-én Nyírbátor. 
A játékban 2-4 fős csapatok vehettek részt, a rejtvények megoldásával a 
város nevezetességeihez is közelebb juthattak.

KIss zsolt atya pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmá-
ból a görög-katolikus templomban tartottak misét a hétvégén. Az ün-
nepségen Szocska Ábel püspököt is fogadhatta a helyi egyházközösség 
és a város.

Újabb járda épül. A 
Hunyadi utcán is megkezdődött 
a járdaépítés júliusban, így már 
akár babakocsival, akár gyalog 
biztonságosabban lehet közle-
kedni itt is.

botlatóKöveK elhelyezésével emlékeztünk az 1941 és 1945 között eltűnt nyírbátori áldozatokra a Bá-
thory utcán, valamint a Szabadság téren lévő hősi emlékműnél.

az IfjÚságI és Családi Kuc-
kóban már szép számmal gyűltek 
össze az adományok. A kuckóban 
továbbra is várják az otthon már 
nem használt, de még jó állapot-
ban lévő játékokat.

Megszépül a zeneiskola
Elkezdődött a zeneiskola felújítá-

sa, melynek 70 százalékát pályázati 
forrásból, 30 százalékát önkormány-
zati saját forrásból finanszírozza a 
város. A beruházás részeként elvég-
zik az épület hőszigetelését, napele-
met telepítenek, cserélik a nyílás-
zárókat, valamint a teljes villamos 
hálózatot. Ezután következhet a bel-
ső festés, mire a következő tanév-
ben megkezdi működését az iskola, 
már tiszta falak várják a diákokat. 
A beruházás összköltsége 100 mil-
lió forint.
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Akikre büszke a város!

Több évtizedes közéleti tevékenységéért, 
a civil szervezetekben kifejtett kimagasló 

munkájáért, művészeti elkötelezettségéért 
Nyírbátor képviselő-testülete díszpolgári 

címet adományozott Levendáné dr. Lengyel 
Valéria önkormányzati képviselő részére.

Levendáné dr. Lengyel Valéria Nyírbátorban 
született, itt végezte el az általános iskolai és 
gimnáziumi tanulmányait, mindkettőt kitűnő 
eredménnyel, majd a Budapesti Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági 
Karának Pénzügyi szakán 1972-ben szerzett 
diplomát, 3 évvel később doktori címet. 
Nyírbátorban, az akkor még Nagyközségi, de egy év 
múlva Városi Tanácson állt munkába. Ugyanebben 
az évben kötött házasságot Levenda Jánossal. A 
házasságukból 3 gyermek született, Andrea és az 
ikerfiúk, Attila és László. 

Az aktív munka mellett mindig nagyon sok 
társadalmi tevékenységet is vállalt, amelyeket, 
időt nem sajnálva, lelkiismeretesen és nagy 
elkötelezettséggel végzett. Egész életében 
Nyírbátorért dolgozott. (A Nyírbátor díszpolgárával 
készített interjúnk a lap 6-7. oldalán olvasható.)

Nyírbátor város egészségügyi ellátásában 
végzett, több évtizedes gyógyító és közéleti 
tevékenységéért „Nyírbátorért” emlékérem 

elismerést kapott dr. Hatos Ágyi Rózsa 
háziorvos, üzemorvos.

Nagyváradon született, az orvosi egyetemet 
Marosvásárhelyen végezte, 1983-ban diplomázott. 
Az egyetemi évek alatt ismerte meg a férjét. 1988-
ban szöktek át Magyarországra két kisgyermekükkel. 
Nyírbátorban telepedtek le, már itt született meg 
harmadik gyerekük.

A nyírbátoriak egészségéért 30 éve végzi 
lelkiismeretes gyógyító munkáját, a legnagyobb 
kártyaszámú praxissal rendelkező háziorvos.

A fogyatékkal élők hátrányainak enyhí-
té sében, esélyegyenlőtlenségük meg-

alapozásában, társadalmi elfogadottságukért 
kifejtett 20 éves tevékenységéért „PRO URBE 

NYÍRBÁTOR” kitüntetést kapott  
az Egyenlő Esélyért Egyesület.

Az Egyenlő Esélyért Egyesület 1997. december 30-án 
alakult  Sajtosné Róka Mária elnök irányításával. 
2006-tól Széplaki Imréné vette át a vezetését, 
majd 2012. óta Sum Ferenc viszi tovább az irányítás 
feladatait. Jelenleg 49 tagjuk van. Tevékenységük 

középpontjában a fogyatékkal élő, sérült emberek 
megsegítése, esélyegyenlőségük növelése áll.
Az egyesület keretein belül működik a Fagyöngy 
Gyógypedagógiai Központ, amelyben fogyatékos 
fiatalok és felnőttek ellátása, nevelése folyik 
napközi otthonos keretek között.  

A Sárkány Wellness 
és Gyógyfürdő 

színvonalas 
működtetésében, 

a város 
idegenforgalmi, 

turisztikai életének 
irányításában 

kifejtett 
tevékenységéért 

posztumusz „PRO 
URBE NYÍRBÁTOR” kitüntetést adományozott 

a testület Horváth Gábornak.
Szombathelyen született 1965. március 21-én. 
Édesanyja tanítónőként dolgozott, édesapja 
katonatiszt volt, akit az ország nyugati széléről 
helyeztek Nyírbátorba.

Horváth Gábor általános és gimnáziumi 
tanulmányai után a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.

Nyírbátorban, a Csepel Szerszámgépgyárban 
volt gyártmánytervező. 1993 és 2006 között 
az Unilever nyírbátori gyára fejlesztő-, majd 
főmérnöke. Ezután Mátészalkán az országban 
akkoriban még egyedülálló biodízel üzem 
felépítését és üzembe helyezését irányította, majd 
a Nobilis Kft. főmérnöke lett.

 2010-ben Nyírbátor önkormányzata megbízta az 
akkor átadott Gyógy- és Strandfürdő vezetésével. A 
tőle megszokott módon, nagy lelkesedéssel látott 
hozzá a feladatához: a szervezet felépítéséhez 
és a fürdő üzembe helyezéséhez. Közben vezetői 
feladatai mellé társultak az Inkubátorház, a Bátor 
Média, a Kulturális Központ, a Városüzemeltetés, a 
Turisztika és a városmarketing feladatai.

Emberségével, a munkához való hozzáállásával, 
segítőkészségével, akaraterejével mindig példát 
mutatott és kivívta a munkatársai, a környezetében 
élők tiszteletét, szeretetét és megbecsülését.

Nyírbátor kulturális értékeinek gyarapításáért, 
több évtizedes, kimagasló művészeti 

tevékenységéért „Nyírbátorért” emlékérmet 
vehetett át Kiss Irma.

Kiss Irma pályakezdő zenetanárként került 
Nyírbátorba 1982-ben. Zenei tanulmányait az 
Ibrányi Zeneiskolában kezdte, majd Nyíregyházán 
folytatta. A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, hárfa szakon szerzett 
középiskolai végzettséget, majd két diplomát is 
szerzett a debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán, később a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és 
Társadalomtudományi karán tett pedagógus 
szakvizsgát, közoktatás - vezetői szakon.

2012 őszétől a – jelenlegi nevén – Szatmár 
Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori 
Tagintézményének vezetője.

Nyírbátor sport értékeinek gyarapításáért, 
utánpótlás-nevelésben végzett, példaértékű 

munkájáért „NYÍRBÁTORÉRT” emlékérem 
elismerésben részesült Kaliba Viktor.

Kaliba Viktor Nyírbátorban született (1984. 
december 30-án), itt végezte általános és 
középiskolai tanulmányait is. Rendszeres és 
sikeres résztvevője volt iskolai, megyei, országos 
sportversenyeknek, egyéniben és csapatban 
egyaránt. 

Pedagógus szülei nyomdokába lépve 
jelentkezett a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola 
földrajz- testnevelés szakára. Elvégezte az oktatói 
és edzői szakot úszás sportágban, majd a budapesti 
Semmelweis Egyetem középiskolai testnevelő 
tanári szakát. 

Az 2010 áprilisában átadott Sárkány Wellness 
és Gyógyfürdő az első munkahelye, azóta is ott 
dolgozik. A Bátori Sárkány Úszóegyesületben a 
kezdetektől edzőként dolgozik. Folyamatosan 
képzi magát.

Úszóival rendszeresen nagy sikerrel vesznek 
részt országos és nemzetközi úszóversenyeken. 
Legjelentősebb mégis a korosztályos országos 
bajnokság, mely idén nagy sikert hozott: Győrben 
megszületett az egyesület első Magyar bajnoki 
címe, amelyet még kettő követett Kecskeméten.

„NYÍRBÁTORÉRT” emlékéremben részesítette 
a képviselő-testület Veres János nyugdíjas, 

volt TÜSZSZI irodavezetőt.
Veres János 68 éve született Nyírbátorban, a 
Damjanich utcában. Azóta is ebben az utcában él 
a családjával együtt.

Rádió-televízió szerelőként szerezett 
szakmunkás bizonyítványt. Sorkatonai szolgálata 

után a CSERI irodavezetője lett, valamint a 
Városi Járási Művelődési Központban dolgozott 
szervezőként. Az 1974. április 1-jével létrehozott 
Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat 
Szervező Iroda vezetője lett. Letette az anyakönyvi 
szakvizsgát, sokan előtte fogadtak hűséget 
párjuknak.

Elvégezte az Államigazgatási Főiskola felsőfokú 
szertartásrendezői szaktanfolyamát, több 
szónokképző tanfolyamot, valamint operatőri 
és videó műsorszerkesztői szakbizonyítványt is 
szerzett. Az általa készített fotókkal, kiadványokkal 
nagyban hozzájárult a 45 éves városi évforduló 
alkalmából készített kiállítás anyagainak 
bővítéséhez. 

A Nyírbátor és Vidéke ÁFÉSZ Tinódi Vegyes 
kórusának ügyvezető kórus titkáraként évekig 
szervezte a kórus fellépéseit, tevékenységét. Élete 
éltetőereje mindig is a közért való cselekvés volt, a 
tenni akarás az életeleme.

A helyi hagyományok, kulturális örökség 
ápolásáért, a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárk1óztatásáért végzett tevékenységéért 
„NYÍRBÁTORÉRT” emlékéremben részesült 
a Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő 

Alapítvány
A Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő 
Alapítvány 2005-ben kezdte meg működését 
azzal a céllal, hogy segítse és előmozdítsa a 
romák felemelkedését, a Nyírbátorban élő 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségének megteremtését és 
hozzájáruljanak a társadalmi integrációjukhoz.

Feladatuknak tekintik a helyi roma népi 
hagyományok felkutatását, megőrzését és 
átörökítését a következő generációk számára 
éppúgy, mint a konkrét segítség nyújtását a 
létminimum alatt élő családoknak. 

Kiemelt hangsúlyt fektetnek az 
ismeretterjesztésre; a kulturális tevékenységekre, 
a gyermek- és ifjúságvédelemre, a gyermek- és 
ifjúsági érdekképviseletre. 

Elősegítik a társadalom perifériájában élő 
gyermekek sikerélményhez juttatását, formálják 
értékrendjüket, megkönnyítik a beilleszkedésüket.
Roma gyerekek számára napközis táborokat 
szerveznek, hogy szabadidejüket hasznosan, 
közösségben töltsék el. Szerepet vállalnak a 
tehetséges, de szegény családok gyermekeinek 
zenei nevelésében.

Dr. Hatos Ágyi Rózsa Kiss Irma Kaliba Viktor

Veres János Egyenlő Esélyért EgyesületZhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

Levendáné dr. Lengyel Valéria
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Eldőlt már, hogy mikor kezdőd-
nek a munkák?

Ma már pontos információink 
vannak, hogy mi és mikor történik 
majd ebben az ügyben, már ami a 
konkrét építkezést illeti. Azért kell 
beszélnünk az előzményekről, hogy 
mindenki tisztában legyen vele, nem 
mi, az önkormányzat tolja maga előtt 
a feladatot, hanem vannak ki nem 
kerülhető, objektív akadályok, ame-
lyeken túl kellett esnünk. Azt már 
az év elején jeleztük, hogy a város 
saját költségvetéséből oldja meg ezt 
a feladatot. De azért hozzáteszem, 
hogy mi egy állami közúton hajt-
juk végre ezt a fejlesztést. Itt a Hu-
nyadi, Árpád, Fáy úti csomópontról 
beszélünk. Amúgy a nehézségek is 

abból adódnak, hogy egy állami út-
ról van szó.

Az út tulajdonosának, a Közútnak 
a jóváhagyása nélkül egy kapavágást 
sem tehettünk. Az első fontos fel-
adat, hogyan szabályozzuk az épít-
kezés idején a forgalmat. Ezen a cso-
móponton keresztül vezet szinte az 
egyetlen út a határ, azaz Nagykároly 
felé.  Érthető, hogy még az építkezés 
miatt sem lenne tanácsos lezárni az 
útvonalat. Egy a lényeg, az Árpád 
utca állandó forgalmát biztosítani 

kell. Így tehát az építkezés idején 
a Hunyadi-Fáy irányban nem lehet 
majd közlekedni, nem lesz átjárás. 
Ebből az következik, hogy ez a nem 
kis forgalom a többi kereszteződés-
re terelődik. Itt főleg a Csekő Kávé-
ház melletti kereszteződés lesz majd 
erősen terhelt. Ezt a forgalomszabá-
lyozást kellett a Közúttal eldönteni. 
Ez ma már rendben van.

Hasonlóképpen érinti az építke-
zés a buszközlekedést, amit a Vo-
lánnal kellett átgondolni, de ez is 
megtörtént. Szintén vitte az időt, 
az érintett ingatlanok megvásárlá-
sa. Ez is hónapokat vett igénybe, 
de már minden tulajdonossal meg-
állapodtunk. Jelenleg a közművek 
kikötésénél tartunk.

Az első, amit láthatunk majd a be-
ruházásból, hogy bontják az épüle-
teket. A lezárások a hónap vége felé 
történnek meg. Ezután következik a 
közművek átépítése, majd a szegély-
kövezés és még, ami egy útrekonst-
rukció velejárója. Ezzel párhuzamo-
san a Fáy utca elejét is újraépítjük, 
és végre megszüntetjük a korábbi, a 
szennyvízberuházástól keletkezett, 
süllyedéses úthibákat. Ezzel párhu-
zamosan a Fáy-Munkácsi lakótömb-
ben a csapadékvíz és aszfaltozási 
problémákat is meg kell oldani.

A teljes Fáy utcát lezárják?
Igen ezt nem tudjuk elkerülni. A 

kereszteződés viszont az Árpád ut-
ca irányában mindig átjárható lesz. 
Akik a Fáy utcán, vagy a Hunyadi 
utcán érték el eddig ezt a keresztező-
dést, azoknak fel kell jönniük a Sza-
badság tér másik végéhez. Rosszabb 
helyzetben vannak, akik a Hunya-
din közlekedtek. Nekik egy ideig a 
Zrínyi utcáig kell menniük.

Van pontos menetrend, hogy 
mennyi ideig tartanak a 
munkálatok?

Egészen biztosan rámennek az 
őszi hónapok, valószínűleg bele-
csúszunk még a novemberbe is. 
Sok függ az időjárástól. Az biztos, 
hogy még a tél beállta előtt a beru-
házás minden lépcsőjét szeretnék 
befejezni.

Amúgy az eredeti tervekhez ké-
pest drágult ez a beruházás?

Annyival kerül többe ez a projekt, 
hogy időközben olyan ingatlanok 
megvásárlásáról is döntött a kép-
viselőtestület, amelyek nem voltak 

Még az idén elkészül a körforgalom
Nagyon régen szó van arról, hogy végre egy körfor-
galom megépítésével tennék biztonságossá a Fáy ut-
cával jelölt, amúgy igen forgalmas kereszteződést. 
Idén ez elkészül, jelentették ki év elején, de konk-
rét építési munkákat még nem látunk. Máté Antal 
polgármesterrel Nagy Miklós beszélgetett.
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Tervezett 40/40/100 méretű előregyártott
vb. padkafolyóka elem építése L=15 mh

Tervezett "K" szegélysor építése L=33.5 mh

„A város saját költségve-
téséből oldja meg ezt a 
feladatot.

„Az út tulajdonosának, a 
Közútnak a jóváhagyása 
nélkül egy kapavágást 
sem tehettünk. 
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feltétlenül szükséges ehhez az építkezéshez, de 
a körforgalom építésével egy ütemben, a „zöld 
patika” oldalában egy sokkal kulturáltabb vá-
rosképet tudunk majd kialakítani. Ráadásul ez-
zel biztonságosabbá tehetjük a körforgalomhoz 
kapcsolódó gyalogos közlekedést is.

Említette, hogy a körforgalom építésével egy 
időben a Fáy úti lakótelepen szeretnék vég-
re rendbetenni a szervizutakat, a csapadék-
víz elvezetését, illetve a kukák tárolását is 
megoldják.

Több pályázatunk is van, amit igyekeztünk 
összehangolni. Az egyik ilyen a városon átme-
nő kerékpárutak, ez is érinti a Fáy utat. Azután 
beszélünk az útfelújításokról is és jó lenne ezeket 
véglegesen összehangolni. Most igyekszünk erre 
jól felkészülni. Talán végre elérjük, hogy nem asz-
faltozunk le utat azzal a tudattal, hogy majd ott, 
egy év múlva ismét feltörjük, mert közben nem 
cseréltük ki alatta a közműveket… Fontos kérdés 
a hulladékszállítás és a hozzá kapcsolódó lakóte-
lepi hulladékszigetek, kukatárolók kiépítése kul-
turált körülmények között. Ezzel a beruházással 
egy időben, még az ősszel egy környezetrendezést 
is végrehajtunk ezeken a területeken.

A város több területén zajlanak a járdaépíté-
sek. Épül az Iskola utcai óvoda, felállványoz-
ták a zeneiskolát. Most hirtelen sok minden 
megindult, ami az élhetőbb környezetet illeti.

Az látszik, hogy egyre több helyen folynak a 
járdaépítések, intézmény felújítások és ez még 
ősszel is folytatódik. Annak is örülök, hogy jel-
lemzően helyi vállalkozókat foglalkoztatunk, és 
ezzel az itt élőknek adunk munkát.

Az idei év azért is különleges, mert a városi 
cím elnyerésének 45 éves évfordulóját ünnep-
li Nyírbátor, több izgalmas rendezvénnyel. 
Sokba kerül ez az ünnepségsorozat?

Bizonyára van olyan, amire akár azt is mond-
hatjuk, hogy sokba kerül. Ilyen (a testület dön-
tött ebben) a Nyírbátorban született, születendő 
gyerekek örömére kialakítandó emlékpark költ-
sége. Ez most belekerült 6 millió forintba a Széna 
rétnél. Ugyanakkor azt a területet egyébként is 
rendbe kellett tenni. Így most egy igazán kedves 
funkciót is kap a hely. 

Nyilván 15-20 millió forint sem kevés pénz, 
amit a református templom környezetének a 
szépítésére költünk, miközben az utak, járdák, 
parkolók is megújulnak. Ugyanakkor azt sem 
szabad elfelejteni, hogy az egy frekventált ré-
sze a városnak. Ráadásul szeptemberben ad-
ják át a gimnázium új részeit is, azaz akár még 
azt is mondhatnánk, hogy illik is a városnak is 
javítani, szebbíteni a környezetén. Ugyanak-
kor, ha majd minden kész lesz, a körforgalom, 
a Bátori ABC előtti park, akkor a városközpont 
egy nagyon szép, egységes arculatú része lesz 
Nyírbátornak.

www.tiszantulitakarek.hu

THM: 

9,16 – 
17,13%

JÓ, HOGY VAN, 
AKIRE SZÁMÍTHATOK 

TERVEIM 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Takarék Csoport 
személyi kölcsönei

2% kamatkedvezmény 
online igénylés esetén1

Kamat: évi 7,99%-tól2
1A 2 százalékponttal kedvezőbb kamatmérték elérésének feltétele 
a www.takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés.
2A feltüntetett kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 
Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes 
futamidő alatt az ügyfél Takarék Csoport azon tagjánál vezetett 
lakossági bankszámlájára, ahol a személyi kölcsönt igényli. A feltüntetett THM meghatározása a 2018. 
július 02. napján érvényes kondíciók alapján, 3 millió forint hitelösszeg, 5 éves futamidő feltételezésével történt. 
A THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. 
Reprezentatív példa: Fix Takarék személyi kölcsön/Takarék Prémium személyi kölcsön havi nettó 240 000 Ft 
jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat 
mértéke: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fi x; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; 
a hitel teljes díja: 712 081 Ft; visszafi zetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%. 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék Csoport személyi kölcsöneinek 
részletes feltételei megtalálhatóak a választott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzlet szabályzatában, az 
Általános Szerződési Feltételekben illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei 
számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. A Takarék Csoport 
személyi kölcsönei kizárólag awww.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok 
weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el. A Takarék 
Prémium személyi kölcsön a Takarék Kereskedelmi Bank hálózatában, a Fix Takarék személyi kölcsön a Takarék 
Csoport további tagjainak hálózatában érhető el. 
A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.
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Az Ön kitüntetése, a város dísz-
polgára cím most, talán nem vé-
letlenül, tökéletesen illeszkedik 
Nyírbátor városi évfordulójá-
hoz. Mint ismert, 45 éve kapta 
meg a település másodszor a vá-
rosi címet és Ön is 45 évvel ez-
előtt kezdte el a felnőtt éveit itt, a 
városházán. Frissen megszerzett 
közgazdász diplomával miért jött 
haza Budapestről?

Tősgyökeres nyírbátori vagyok. 
Szüleim is itt születtek, a gyereke-
imet is itt neveltük, a férjem is nyír-
bátori. Itt jártam óvodába, általános 
és középiskolába. Csak az alatt az 
öt év alatt voltam távol, amíg elvé-
geztem a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetemet. Pedig az 
egyetemi diploma megszerzése után 
ajánlatot kaptam egy pénzügymi-
nisztériumi állásra.

Miért nem fogadta el?
Haza akartam jönni. Nagyon sze-

retem ezt a várost.

Nem csábította el a főváros, 
a rengeteg, csak ott elérhető 
lehetőség?

Igaz, hogy Budapest sokkal na-
gyobb lehetőségeket kínál. Az élet 
is izgalmasabb, érdekesebb ott, de 
Nyírbátor mellett szól a rengeteg ba-
rát, rokon, isme-
rős és úgy gon-
doltam, hogy itt 
is megtalálom a 
számításomat.

Valamivel csak 
kitűnt az egyete-
men, ha rögtön 
a pénzügyminisztériumba akar-
ták vinni.

Ó, hát azon túl, hogy nagyon jó 
eredménnyel diplomáztam, semmi 
különös. Egyébként nem csak en-
gem hívtak, de meg sem fordult a 
fejemben a maradás gondolata.
Rendben, de mire jött haza a köz-
gazdász végzettségével?

Kétségtelen, hogy akkoriban ez 
itt kuriózumnak számított. Ha jól 
tudom, előttem talán egyetlen köz-
gazdász volt, egy akkoriban már 
idős hölgy személyében. Eredeti-
leg a cipőgyárba hívtak gazdasági 
vezetőnek, de közben megkeresett 
a vb titkár Dani Miklós, hívott a ta-
nácsra dolgozni. Én erre, az utóbbi-
ra mondtam igent. 1972-ben álltam 
munkába.

Ha innen számítjuk a kezdetet, 
akkor szinte folyamatos volt a 
kapcsolata Nyírbátor városával, 
tanácsával, önkormányzatával. 
45 éven keresztül?

Pénzügyi csoportvezetőként 
kezdtem, majd osztályvezető let-
tem 1980-ban. Időközben három 
gyerekem is született, de azt tud-
ni kell, hogy nem nagyon marad-
tam, a szükségesnél tovább otthon 
a gyerekekkel.

Miért? Miért sietett vissza?
Nagyon szerettem a munkámat, 

amit végeztem, ráadásul a férjem 
nagyon sokat segített. Úgy gondol-
tam, hogy a kettő (gyereknevelés és 
munka) együtt is megy.

Nyilván, hogy így gondolta, de mi 
múlt azon Nyírbátor váro sában, 

hogy Ön dolgo-
zik, vagy még 
a pici gyerekeit 
neveli otthon?

Ha annyit mon-
dok, hogy akkori-
ban nem nagyon 
volt ilyen kép-
zettségű szakem-

ber, az elég indok? Elismerték a 
munkámat. Ezt számos kitüntetés 
is megerősíti, és persze, hogy úgy 
éreztem, nekem jönni kell vissza 
dolgozni.
Magyarul: nélkülözhetetlen-
nek is érezte magát, miköz-
ben éreztették is, hogy tényleg 
nélkülözhetetlen?

Olyan biztosan nincs, hogy valaki 
teljesen nélkülözhetetlen, de kétség-
telenül kérték, ha tudok, akkor jöjjek 
vissza minél hamarabb.

Abban az időben, amikor javá-
ban működött a kézi- illetve párt-
vezérlés, hozhatott valaki önálló 
döntéseket?

Elsősorban az előkészítés volt a 
feladat. Akkoriban még beszéltünk 
az 5 éves tervekről, benne az éves 
tervekről. Ezeknek megfelelőn kel-
lett mindent előkészíteni. Nem mon-
dom, hogy nem kellett egyeztetni, 
de olyan nagyon erős direktívákról 
sem beszélhetnék.

Egy városi tanács tudott önálló-
an dönteni? Pontosítok: tudott-e 
különböző lenni egy nyírbátori 
tanács pl. egy kisvárdaitól, vagy 
vásárosnaményi tanácstól?

Jó kérdés! Helyi ügyekben bi-
zonyára megvolt a különbözőség. 
Ha megfelelően volt előkészítve az 
adott ügy, akkor lehetett helyi dön-
tést hozni. Akkoriban nagy létszá-
mú tanácsi testületek működtek. 60 
tanácstag volt. Én például, amikor 
tanácstag lettem, a Fáy utcát képvi-
seltem az akkori testületben. 1982-
ben már társadalmi tanácselnök-he-
lyettes lettem.

Akárhogy is nézzük, egy szép szo-
cialista karriert futott be.

Elfogadom, és egyébként elége-
dett is voltam ezzel a karrierrel. Ta-
lán nem tudja, de 1990-ben megbí-
zott tanácselnökként én vezettem le 
a rendszerváltást Nyírbátorban.

Ön volt az átmenet embere?
Igen és alaposan megsínylettem 

ezt az átmenetet. Akkoriban más 
törvények voltak, nekem, mint vá-
lasztott tisztségviselőnek, az átme-
nettel megszűnt a munkaviszonyom 
is. Én, aki imádtam az apparátusi 
munkát, a jobboldali győzelem után 
az utcán találtam magam.

Hogy szűnt meg a munkaviszo-
nya, egyáltalán hogyan kezelték 
önt?

Ezt én nagyon nehezen éltem meg. 
Pedig mindent megtettem, hogy 

viszonylag zökkenőmentes legyen 
a hatalomváltás. Mire elérkeztünk 
a választásokhoz, az új testület-
hez, a hivatali dolgozók fele már 
elment más, biztonságosabbnak ítélt 
munkahelyre.

Egyébként önnek mikor volt na-
gyobb hatása Nyírbátor életére? 
1990 előtt, amelyik időszakban 
eljutott a városi csúcsra is, meg-
bízott tanácselnökként, vagy 1990 
után képviselőként, alpolgármes-
terként, bizottsági elnökként?

Amikor megszűnt a tanácsi mun-
kám, az Állami Biztosító fiókveze-
tői állását nyertem el pályázaton. 
Amikor ez a munkakör megszűnt, 
az önkormányzat városüzemeltető 
kft.-je elődjénél lettem gazdasági 
igazgató.

Hoppá! A jobboldali vezetésű vá-
ros felvette gazdasági igazgató-
nak a legutolsó tanácselnököt?

Igen, de még ettől is mondok ér-
dekesebbet. Olyat, ami életem talán 
legnagyobb büszkesége lett. 1990-
ben, a választások előtt az isme-
rőseim nagyon óvtak attól, hogy 
elinduljak önkormányzati képvise-
lőnek, MSZP színekben. Azzal ri-
ogattak, hogy ez egy „biztos halál”. 
Azt mondtam, engem itt minden-
ki ismer, tudják, hogy ki vagyok, 
így is fogok elindulni és én szere-
tek a tükörben nézni nyugodtan. 
Ha kellek, akkor jó, ha nem, akkor 
belenyugszom.

Kellett?
Messze a legmagasabb szavazat-

számmal választottak meg. Erre 
nagyon büszke vagyok, mert úgy 
gondolom azóta is, hogy az embert 
nézték a választók. Azóta is, amikor 
megválasztottak, minden esetben a 
legtöbb szavazatot kaptam.

Mivel nyerte el a nyírbátoriak bi-
zalmát? Erről már kérdeztem, 
hogy valójában mikor hatott a 
legjobban ennek a városnak a 
sorsára?

Azt hiszem, ez az időszak a társa-
dalmi tanácselnök-helyettesi idősza-
komra esik. Akkor egyszerre voltam 
a pénzügyi és tervosztály vezetője 

Hívták Pestre, de húzta vissza a szíve Bátorba
A város idei díszpolgára abban az évben kezdett el 
dolgozni, amikor Nyírbátort másodszor avatták vá-
rossá. Levendáné dr Lengyel Valériával Nagy Mik-
lós beszélgetett.

„Elismerték a munká-
mat. Ezt számos kitünte-
tés is megerősíti, és per-
sze, hogy úgy éreztem, 
nekem jönni kell vissza 
dolgozni.
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is. Nagyon sok fejlesztés indult el, 
amiről hajlamosak vagyunk mos-
tanság elfelejtkezni. Akkor adtuk 
át az új telefonközpontot, akkor épí-
tettük a városi fürdőt. Büszke va-
gyok arra is, hogy én találtam ki a 
„téglajegyet”, s ezek megvásárlásá-
val nagyon sok pénzt gyűjtöttünk a 
strand építéséhez. Mellette társadal-
mi munkában festettük a kerítést. 
Akkoriban épültek társadalmi mun-
kában a járdák is. Akkor kezdtünk 
iskolákat, óvodá-
kat építeni. Ez az 
egyik legfonto-
sabb időszaka volt 
Nyírbátornak.

Még ma is csil-
log a szeme, 
ahogy ezekről 
az időkről beszél, hiszen nyilván 
ezek a fejlesztések alapozták meg 
a friss városi rangot is. Azután 
a dinamikus évek elmúltak, és 
jött az ellenzéki időszak, egészen 
2002-ig. Ezt hogy élte meg?

A képviselőtestületben, az első 
időszakban kaptunk hideget-mele-
get, de szerencsére mi is ott voltunk 
és elmondtuk a vádakról, hogy miért 
nem igazak. Visszatérve az előzőleg 
emlegetett fejlesztésekre, a 90 utáni 
időszakban sokáig nem történt lát-
ványos fejlesztés, de azt el kell is-
merni, hogy akkor épült ki a víz-, 
szennyvízhálózat. Nem mondanám, 
hogy a jobboldali városvezetés ki 
tudta volna használni az összes lehe-
tőségét, ezért aztán kevesebb forrás 
is jutott a városnak, mint amennyire 
tényleges lehetőség látszott.

Mondja ön, nem kis büszkeség-
gel, hogy amikor megválasztot-
ták, mindig a legmagasabb szá-
mú szavazatot kapta. Milyen 
módszerei vannak, hogy a vá-
lasztói bizalmát folyamatosan 
fenntartsa? Egy „kijáró” típu-
sú képviselő, vagy esetleg elve-
ket képvisel és ez átjön a szava-
zóinál is?

Elvek mentén politizálok. Nem 
változtam sem elveimben, sem ma-
gatartásomban. Ugyanakkor a la-
kossággal folyamatos, élő kapcsola-
tot kell fenntartani. Bárki, bármivel 

fordult hozzám, az esetek zömében 
sikerült végére járnunk az ügyek-
nek. Azután pedig ne feledjük, nyír-
bátori vagyok, ismertek, az életuta-
mat is ismerik és ez alapozta meg 
a bizalmat.

Miközben énekel is a kórusban. 
Ez hobbi, egy eltitkolt másik pá-
lya még megmaradt színpada, 
vagy csupán időtöltés?

Nagyon szeretek énekelni, zenélni. 
Nyolc évet tanul-
tam hegedülni is, 
de arra valahogy 
soha nincs elég 
időm. Elhatároz-
tam, hogy nyugdí-
jasként majd gya-
korlok, de ez még 
nem jött el. Ám a 

Tinódi Vegyeskórussal énekelek. 
Oszlopos tagja vagyok és elnö-
ke a hozzá kapcsolódó kul-
turális egyesületnek is. Na-
gyon büszke vagyok erre, 
a 40 éve működő kórus-
ra különösen. Pedig itt 
mindenki a szabadide-
jét áldozza a próbák-
ra, a fellépésekre, az 
utazásokra. Igazán 
szép elismeréseket 
is kaptunk. A vá-
ros például a Pro 
Urbe kitűntetéssel 
ismerte el Tinódi 
Vegyeskórus mű-
vészeti munkáját.

Hol, merre, mi-
lyen közönség 
előtt énekelnek, ha 
kimozdulnak?

Például Budapesten 
a Mátyás templom-
ban, legutóbb Recs-
ken léptünk fel, de 
voltunk Egerben is. 
Tizenegy országban 
jártunk már, és volt, 
ahol több alkalom-
mal is énekeltünk.

Hogy jutnak ezek-
hez a meghívásokhoz?

Régebben több meghí-
vásunk volt. Pap tagjai 

is voltak a kórusnak, és az ő kap-
csolataik is eredményeztek meghí-
vást. Szabolcsi Miklós karnagy is 
széles körben volt ismert a műfaj-
ban. Akkoriban, mivel az ÁFÉSZ 
tartotta fenn a kórust, még pénz is 
több volt. Így jutottunk el Izraelbe. 
Nagyon szép sikert arattunk.

Előrebocsátom, hogy nem ér-
tek a műfajhoz, így kezelje a kér-
désemet. A kórus tényleg tud 
énekelni? Ezek a meghívások a 
meghívónak is örömet szereznek?

Nagyon sok, jó minősítésünk 
van. Legutóbb két éve is kaptunk 
arany minősítést, Nívódíjat is kap-
tunk. Legutóbb Egerben voltunk, s 
az egyik tagunk férje hallotta né-
zőktől, amikor valaki azt mondta a 
másiknak a produkciónk után, hogy 
ezért érdemes volt eljönni.

A kórus mennyi idejébe került?
Heti kétszer két óra a próba, az 

egyesület már jóval több időt vesz 
el. A beszámolók készítése, pályá-
zatok írása időigényes feladat.

Ugyanakkor nagyon rosszul érez-
né magát, ha folyamatosan nem 
vennék körül emberek.

Nagyon jól látja. Renge-
teg olyasmit is csináltam 
életem során, ami nem a 
munkámhoz tartozott. 
Voltam szakszerveze-
tis, voltam igazgatósá-
gi tag az ÁFÉSZ-nél, 
takarékszövetkezetnél 
igazgatósági tag, fel-
ügyelő bizottság el-
nöke. Most egy óvo-
dai alapítvány elnöke 
vagyok. A 4-s iskola 
iskolaszékének elnö-
ke, a Múzeum Baráti 
Kör vezetőségének 
tagja.

Az Ön órája szerint 
egy nap több, mint 24 

óra?
A lányom sokszor 

 korhol, hogy még min-
dig ennyire aktív va-
gyok, miközben azt is 
látja, hogy enélkül nem 
tudok létezni. Sokszor 
 éjjel 1-kor fekszem le. 
Itt van ez rengeteg tes-
tületi anyag, abból ren-
desen fel kell készülni. 
Két  bi zottságnak is az 
elnöke vagyok, ezért 
aztán van felelőssé-
gem bőven.

Hívták Pestre, de húzta vissza a szíve Bátorba

„Büszke vagyok arra 
is, hogy én találtam ki 
a „téglajegyet”, s ezek 
megvásárlásával nagyon 
sok pénzt gyűjtöttünk a 
strand építéséhez. 
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Ez az év sok újdonságot ho- ■
zott Nyírbátor számára, mi-
közben a város saját múltját, 
illetve a jelenben látható jövő-
képet mutatta meg az itt élők-
nek és a város iránt érdeklő-
dőknek. A jubileumi évben 
első alkalommal szerveztek ta-
lálkozót az innen elszármazot-
tak számára, akik közül töb-
ben önálló előadás vagy él-
ménybeszámoló keretében osz-
tották meg gondolataikat a 
közönséggel. 

Az előadásokból nemcsak a színpa-
don álló, egykori nyírbátoriak életét 
ismerhettük meg jobban, de a város 
múltjának egy-egy kellemes pillanata 
is megelevenedhetett a fotóknak, vagy 
épp régi rádiós interjúk bejátszásának 
köszönhetően. Az augusztusi ünnepi 
hétvége az „Elszármazottak találko-
zójával” kezdődött. Az eseménynek 
a Kulturális Központ színházterme 
adott otthont.

Nyírbátor dalát és a Bátor Mazsorett 
Együttes nyitó produkcióját követően 
Máté Antal, polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, „Nyírbátor jele-
ne” címmel mutatta be a várost. A 
köszöntő után elsőként Hamvas Ist-
ván (MVH Paksi Atomerőmű vezér-
igazgatója) tartott előadást, aki isko-
láit elvégezve került el Nyírbátorból. 
Ő korábban még nem járt az új köz-
művelődési intézményben, viszont az 
elődjéhez érzelmileg több szállal is 
kapcsolódik a régi filmvetítések, kon-
certlátogatások miatt. Mint elmondta, 
évente több alkalommal látogat vissza 
manapság is a városba, hiszen édes-
anyja, húga és feleségének a rokon-
sága is itt él, Nyírbátorban.

„Nekem minden gyerekkori ál-
mom megvalósult, minden, amit ak-
kor elképzeltem. Ha újrakezdhet-
ném, mindent ugyanúgy csinálnék. 

A gyerekeknek, a pályaválasztás előtt 
álló fiataloknak azt üzenem: azt a 
képességet alakítsák ki magukban, 
hogy bármit csinálnak, szeretettel 
csinálják. Hogy azt mondhassák rá-
juk: de jó nekik, az a munkájuk, ami 
a hobbijuk is egyben. Én így élek és 
dolgozom. Egy olyan csapatjátékos 
vagyok, aki hátulról szeret irányíta-
ni. És ha büszkeséget éreztem vala-
ha, vagy érzek, az a csapaté, amely 
sok szép eredményt ért el. Amikor 
meghallottam, hogy megszervezik 
az elszármazottak találkozóját, ahol 
előadások is elhangzanak majd, én 
még nem voltam felkérve, de csönd-
ben már vártam. Úgyhogy örömmel 
elfogadtam.

Megdobogtatta a szívét
Pálfi Balázs, a Magyar Rádió 

szerkesztőriportere kiemelte, szá-
mára minden, a várossal kapcsola-
tos hanganyag, ami valaha hallható 
volt a Magyar Rádióban, megdobog-
tatta a szívét. Az interjúk közül ter-
mészetesen többet is ő készített. Ezek 
közül néhányat meg is hallgathatott 
a közönség. 

Az előadást követően Nyírbátor 
egyik büszkesége, a város ütőegyüttese 
szórakoztatta a jelenlévőket, majd 

Németh Attila, alpolgármester a „45 
év képekben” című fotókiállítást mu-
tatta be az aulában. 

A Nyírbátorból elszármazottak 
közül előadást tartott Molnár Zol-
tán (volt MOB főtitkár), a Magyar 
Edzők Társaságának elnöke is. El-
mondta: Én éppen 45 éve kerültem el 
ebből a kisvárosból. Pont ennyi időt 
kellett várnom, hogy visszajöhessek 
és elmondhassam, hogy milyen cso-
daéletem volt. Többször elhangzott: 
egy ember életében milyen megha-
tározó az első tizenöt év, és innen én 
is nagyon sokat vittem magammal. 
Vittem magammal kitartást és azt, 
hogy szeretni és segíteni kell az em-
bereket. Én is nagyon sok segítséget 
kaptam. Rengeteg szép élményt őr-
zök emlékezetemben, hogy milyen 
jó volt gyereknek lenni, tanulni itt, 
Nyírbátorban. Büszke voltam mindig 
is a városomra, és minden alkalmat 
megragadtam, hogy Nyírbátorról me-
séljek. Ha néha el tudtam jönni, ak-
kor nemcsak a temetőbe mentem el, 
hanem meglátogattam a barátaimat. 
De kétségkívül nagyon jó érzés volt a 
családdal is találkozni. Sok rokonom 
van, de elsodort minket az élet. Volt 
olyan, akit 30-40 éve nem láttam, 
úgyhogy fantasztikus érzés volt most 

találkozni velük. És most, ahogy az 
interjú közben kinézek az ablakon, 
édesapám régi szabóműhelyét látom. 
Nagyon büszkék voltunk rá. Eszembe 
jut a bátyám, aki az első tanult em-
ber volt a családban, itt érettségizett 
a gimnáziumban, és sportolt. Ő volt a 
példaképem, az első impulzus, hogy 
én is sportoló legyek. 

Fatornyos városkám
Sportoló lettem, sportvezető lettem, 

és hát fantasztikus életem volt. Még 
most is beleborzongok, ha eszembe 
jut az, amikor először vezettem a ma-
gyar olimpiai csapatot, Sydney-ben. 
Tudtam, hogy több milliárd néző fog 
látni engem, és akkor eszembe jutott, 
hogy a bátoriak, az én kis kedves ha-
zám, az én kis fatornyos városkám 
vajon lát-e engem, és vajon tudják-e, 
hogy innen indultam. Épp ezért sze-
retnék minden fiatalnak, a gyerekek-
nek egyfajta például szolgálni, hogy 
nincsen lehetetlen, bárhová el lehet 
jutni innen, azzal, amit kapnak az 
itteni emberektől.”

Győrffy Marietta – Tanulmányaim 
és karrierem négy országban címmel 
tartott előadást és mutatta be, hogyan 
érte el a már egészen fiatalon kitű-
zött céljait. A nyírbátori gimnázium 

Elszármazottak, akik lelkükben mindig is megmaradtak bátoriaknak

Szilágyi Szabolcs Molnár Zoltán Győrffy Marietta Pálfi Balázs Enyedi Sándor Hamvas István



 2018. augusztus •  9
városi hírek

elvégzése után Oxfordban és Bécs-
ben tanult, miközben több területen 
szerzett mai munkájában is hasznos, 
komoly tudásanyagot. Jelenleg Né-
metországban él, de számtalan Nyír-
bátorra emlékeztető dolog veszi körü. 
Marietta életében Nyírbátor szerepe 
ma is hangsúlyos. „Tizenegy költözés 
után beköltöztünk az első végleges-
nek mondható lakásunkba. Az első 
dolgom az volt, hogy bátori művészek 
festményeit kihozattam Németország-
ba és a nappaliban most ott van a Pa-
pok réti tó, a múzeum és egy grafika 
a római katolikus templomról. 

Képek a falon
Van tűzzománcom a római katoli-

kus templomról, a református temp-
lomról, több képzőművészeti alko-
tás, amit bátori művészek készítettek, 
vagy olyanok, akik Nyírbátorban ki-
állítottak, és ennek kapcsán édes-
anyám – aki a múzeumban dolgozott 
– vagy kapott tőlük ajándékba, vagy 
vásárolt tőlük festményeket, grafi-
kákat. Így minden nap vissza tudok 
emlékezni, milyen szép ez a város. 
Azt hiszem, a bátori emberek a világ 
minden részén megállják a helyüket, 
mint ahogyan itt, ezen a találkozón 
is láthattuk. Én egyébként már több 
külföldi ismerősömet is elhoztam Ma-
gyarországra, és ilyenkor nemcsak 
Budapestet mutattam meg nekik a 
többi országos nevezetességgel, ha-
nem eljöttünk Nyírbátorba, felmen-
tünk a fa harangtoronyba, megnéztük 
a múzeumot, a két szép templomot. 
Akik ide készülnek, azoknak figyel-
mébe ajánlom az itteni, páratlan für-
dőkultúrát is, amelynek köszönhető-
en akár még megelőzésként is hozzá 
lehet férni különböző gyógyászati 

kezelésekhez. Ez más országokban 
nem igazán jellemző.”

Enyedi Sándor, a dublini Louis 
Copeland and Sons Méretes Szabó-
ság vezetője tulajdonképpen teljesen 
sosem hagyta el a várost. Időről-idő-
re megjelenik itt, és nem is terve-
zi, hogy ezen változtatna a jövőben. 
Szeret Nyírbátorban élni, itt vannak 
a barátai, de a munkája jelenleg egy 
másik országhoz köti. Az Írországban 
igen híresnek számító szabóságban 
Sándor természetesen munkatársai 
és a céget kereső ügyfelek körében is 
népszerűsíti szülővárosát. El is érte, 
hogy mára többen szeretnék felkeres-
ni és kicsit megismerni Nyírbátort. 
Így többek között a cég tulajdonosa 
is. Elmondta, amit jelenleg munkája 
során, ebben a jó nevű szabóságban 
alkalmaz, mindent Nyírbátorban ta-
nult. Az iskola, az édesapja, a város 
más szabómesterei rengeteget segí-
tettek neki. Itt tanulta meg a szakma 
szépségeit és fortélyait. Fontos ki-
emelni, hogy a kinti, szakmai okta-
táshoz magyarországi 60-as évekbeli 
tankönyveket, azok lefordított része-
it használják fel ma is. Természete-
sen az ünnepi találkozó alkalmával is 
egy saját készítésű öltönyt viselt, ami 
azért különleges Írországban, mert ott 
a szabók egy-egy fázisára specializá-
lódnak az öltönykészítésnek.

eni

Elszármazottak, akik lelkükben mindig is megmaradtak bátoriaknak

Rendha- ■
gyó módon 
ünnepelték 
meg az újbó-
li várossá 
válás 45. év-
fordulóját a 
nyírbátori-
ak.

Az esemény alkalmából fel-
újított parkba egy különle-
ges műemléket állított a város 
önkormányzata.

Az alkotás készítője a nyírbáto-
riak számára már ismert Megyeri 
János, aki a Várostörténeti sétány 
térplasztikáinak és kompozíciói-
nak, a panoptikum figuráinak és 
a művelődési ház sárkányának is 
alkotója.

Legújabb műve a város jelképeit 
ábrázolja. A vasárnapi ünnepi ese-
ményen ebből az alkalomból idő-
kapszulát helyeztek el, amibe be-
lekerültek a 45 évesek üzenetei, az 
aktuális Bátor Újság egy példánya 
és a testvérvárosok ajándékai. Az 
idén 45 éves városlakók nevében 
Szathmári Mónika Nyírbátorhoz 
fűződő gondolatait osztotta meg 
a résztvevőkkel.

A 45 évesek egy 45-ös alak-
zatban elhelyezkedve, léggömbök 
felengedésével röpítették a város 
hírét a nagyvilágba. A szülinapi 
ünneplésen a torta sem maradt el. 
Ezúttal egy olyan különleges fagy-
lalttortát kóstolhattak meg a vá-
roslakók, amely az ország tortája 

í z v i lágába n 
készült.

Az esti prog-
ramban a Ze-
nevonat szu-
perkoncertjét 
élvezhette a kö-
zönség a zsúfo-
lásig megtelt té-

ren. Többek közt színpadra lépett 
az aznap születésnapját ünnep-
lő Karácsony János, Biga, Veres 
Mónika Nika és az Abrakazabra 
Együttes.

Az estet Bücs Ágnes, nyírbátori 
elszármazott felajánlásának kisor-
solása zárta. A szerencsés nyerte-
sek Toszkánába utazhatnak.

P. D.

A 45 évesek is üzentek 
az időkapszulában
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Nyírbátor Város Önkormányzata tájékoz-
tatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a tele-
pülésen bejelentett lakóhellyel, vagy be-
jelentett tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek részére téli rezsicsökkentés 
keretében egyszeri természetbeni tá-
mogatást nyújt a Kormány mindazon 
igénylők részére, akik a korábbi rezsi-
csökkentés keretében biztosított távhő 
vagy földgáz-ártámogatásban nem 
részesültek.

Háztartásonként egy igénylés 
nyújtható be.

A juttatás igényelendő formája:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.

A kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak 
az igénybejelentésre.

Természetbeni támogatás a fűtőanyag-
ra vonatkozik, a támogatás nem biztosít-
ja egyéb, például a szállítási, darabolási 
költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkor-
mányzathoz történő benyújtásának helye 
és határideje:

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal
Szociális Csoport
2018. október 15.

A határidő lejártát követően igénylés nem 
nyújtható be!

Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul sze-
mélyes adatainak az önkormányzat, a Bel-
ügyminisztérium és a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi 
kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, va-
lamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni 
vizsgálatának elvégzéséhez.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként va-
lószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rossz-
hiszeműen járt el, az önkormányzat szabály-
sértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.

A nyilatkozat letölthető Nyírbátor Város 
honlapjáról: www.nyirbator.hu valamint 
személyesen átvehető ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő 8-12 és 13-17 óra, csütörtök 8-12 
és 13-16 óra) a Szociális Csoportnál (125. 
és 126. iroda).

Nyírbátor, 2018. augusztus 14.
Nyírbátor Város Önkormányzata

Téli rezsicsökkentés – lakossági felhívás

Anyakönyvi események
2018. JúLIUS – SZüLETéS

Zsolt  Varga Szabina
Léna Váli Tamás Pethő Mária
László Rádi László Vastag Boglárka
Fruzsina Lakatos Zoltán Gudász Geida
Klarissza Amira Farkas Sándor Horváth Barbara Bianka
André Kozák Árpád Csiki Veronika
Krisztofer Csiki Krisztofer Fenyő Mónika Patrícia
Tamás Varga Tamás Szilágyi Tímea
Vendel Varga Tivadar Farkas Mónika
Máté Bütös Roland Bütös Zsuzsanna
Bence Jakab Tamás Czomba Éva
Florencia Ibolya Csiki Zsolt Jónás Szabina Klára

Vajda Katalin Szalai Mihály
Kánya Klaudia Kukta István
Fityó Viktória Magyar Károly Krisztofer
Juszku Beatrix Nógrádi Norbert

Antal Kinga Váradi Zoltán
Kóródi Tímea Tóth Ferenc
Helmeczi Bernadett Molnár Ádám
Pótor Valéria Kiss Attila

Feke Sándor
Horváth József
Bihari Istvánné született: Barkaszi Katalin
Horváth Gyuláné született: Rozvágyi Ilona
Lőrincz Károly
Ponkházi Albertné született: Nagy Margit
Kertes Zoltán

Láng István
Hadházi Tiborné született: Fórizs Etelka
Mankó Lajosné született: Leveleki Mária
Szilágyi Miklós
Bögyös László
Dózsa György

2018. JúLIUS – HALÁLESET:

2018. JúLIUS – HÁZASSÁG: 

Megnyílt az egészségfejlesztési iroda
Egészségfejlesztési irodát nyi-
tottak a nyírbátori rendelőin-
tézet épületében. A pályáza-
ti támogatásból finanszírozott 
kezdeményezés célja a pre-
venció és a szemléletformá-
lás. A működéshez a helyszínt 
a Nyírbátori Önkormányzat 
biztosítja.

– Az iroda a Szabolcs-Szatmár-
Beregi Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház által írt pályázatnak 
köszönhetően kezdhette meg mű-
ködését Nyírbátorban is. Szeret-
nénk még közelebb kerülni ennek 

segítségével a 
lakossághoz a 
helyben, vala-
mint a környe-
ző falvakban 
megvalósuló 
egészségfej-
lesztő progra-
mok által. A 
térség lakos-

sága egy hátrányos helyzetű tér-
ségben él, igen sok rizikófaktorral 
– mondta Oláh Zsuzsa, szakmai 
vezető. 

– A 2018. március 1-én nyílt 
Nyírbátori Egészségfejlesztési Iro-

da július 10-én 
rendezte meg 
első Partnersé-
gi Találkozó-
ját, melyre hív-
tuk és vártuk a 
Nyírbátori Já-
rás önkormány-
zatainak, in-
tézményeinek, 

civil szervezeteinek képviselőit. 
Irodánk a nyári időszakban 

számos városi rendezvényen 
(pl.: Bátori Lovas Napok, Bátori 

Sportnap, Szárnyas Sárkány Fesz-
tivál, véradás), falunapon és fesz-
tiválon (Encsencs, Nyírbogát, 
Nyírcsászári) vett részt ingyenes 
állapotfelméréseivel és prevenci-
ós tanácsadásaival. Munkánkra a 
lakosság részéről minden alkalom-
mal nagy igény mutatkozott. De-
monstrációs eszközeink segítsé-
gével egészségmegőrző, fejlesztő 
foglalkozásokat tartottunk a fiatal 
és idős korosztálynak egyaránt. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
a következő eseményeken találkoz-
hat a lakosság programjainkkal: 
Piricse Falunap, Ömböly Falunap, 

Máriapócs Városnap, Nyírbátor – 
Diehl Családi Nap, Bátori Lovas 
Tábor – tájékoztatta lapunkat Ker-
tész Annabella, irodavezető. 

Hozzátette: augusztusban már 
senior-tornán vehettek részt a mo-
zogni vágyó, szépkorú hölgyek és 
urak, valamint a hónap közepén 
stresszkezelő tanfolyamot indítot-
tak. A lakosság figyelmébe ajánlják 
folyamatos életmód, testmozgás és 
mentálhigiénés tanácsadásaikat is, 
melyeket szerdai napokon 9:00 és 
15:00 óra között vehetnek igénybe 
az érdeklődők előzetes, telefonos 
bejelentkezés alapján.

Kertész Annabella kiemelte: az 
iroda dolgozói ezúton is szeretnék 
megköszönni az önkormányzatok 
részéről tanúsított segítő, támogató 
együttműködést. 

EFI elérhetőségek: 
Nyírbátori szakrendelő

4300 Nyírbátor, 
édesanyák útja 1/a. 

Gazdasági épület 1. emelet
Tel.: 42/281-711/140-es m.

E-mail: 
efi.nyirbator@szszbmk.hu

Oláh Zsuzsa, szak-
mai vezető

Kertész Annabella, 
irodavezető
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Felhívom a sertéstartó  ■
gazdák figyelmét, hogy a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében is vaddisznóban 
bejelentett afrikai sertéspes-
tis megbetegedések miatt te-
lepülésükön fokozott figyel-
met kell fordítani a sertésál-
lományok védelmére.

A védekezésben elsődleges a 
vírus bekerülésének megakadá-
lyozása, melyhez az alábbi intéz-
kedések szükségesek a sertéstar-
tók részéről:
–  Az állatokat, amennyire lehet-

séges, zártan kell tartani, úgy, 
hogy a sertések véletlenül se tud-
janak vaddisznóval érintkezni. 

–  Sertések gondozását végző sze-
mélynek a sertésállománnyal 
kapcsolatos munkák előtt kéz-
mosást követően át kell öltözni 
egy olyan öltözékbe és lábbeli-
be, amelyet csak a sertésólban és 
környékén használ. A sertésólba 
történő belépés előtt célszerű 
lábbelit és kezet fertőtleníteni. 

–  A sertések etetéséhez, a sertésól 
takarításhoz szükséges eszközö-
ket máshol, más munkákra nem 
szabad használni.

–  Idegeneket, vagy sertéstartó is-
merősöket a sertések közelébe 
nem szabad engedni.

–  Sertéshús tartalmú élelmi-
szerek (pl. kolbász, szalámi), 
fagyasztott húsokból származó 
mosólé, egyéb élelmiszerhulla-
dék még véletlenül se kerüljön 
a sertések takarmányába.

–  A vaddisznók fertőződése mi-
att szántóföldről, kaszálóról, 
legelőről frissen betakarított 
takarmányt, illetve alomanya-
got ne használjanak házi serté-
seik ellátására. A szénát és ga-
bonát a beszállítástól számítva 
30 napig, a szalmát 90 napig 
kell tárolni felhasználás előtt. 
Gyakorlatilag a zöldtakarmány 
etetése tilos!

–  Élő állatot csak sertés szállító-
levéllel és érvényes állatorvosi 
bizonyítvánnyal ellátva szabad 
vásárolni! A vásárolt sertéseket 
az állomány többi egyedétől el 
kell különíteni.
Ha sertése megbetegszik, azon-

nal értesítse az állatorvosát.
Ha egy vagy több sertés hirte-

len, minden látható tünet nélkül 
elhullik, ha egy vagy több állat bá-
gyadt, nem eszik, lázas, gyenge, 
bizonytalanul mozog, ha a bőrön 
vérzések figyelhetők meg, a bőr 
vöröseslilásan elszíneződik, véres 
hányást, hasmenést látnak, min-
den esetben gondolni kell az afri-
kai sertéspestis lehetőségére. 

Amennyiben az állattartó tőle 
telhetően közreműködött, a be-
tegséget időben bejelentette, az el-
várható járványvédelmi zártságot 
megteremtette, állami kártalanítás 
mellett történnek az esetleges jár-
ványvédelmi intézkedések.

Dr. Tamás Péter sk.

megyei főállatorvos

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei

Kormányhivatal

Sertéstartók figyelmébe!Hetvenkedő hatvanasok  
Sopron-bécsi kirándulás

Soproni, fertődi, bécsi ki- ■
rándulással, ausztriai csoko-
ládégyár üzletének látogatá-
sával, kóstolással egybekötött 
kiránduláson vettünk részt a 
Báthori István Nyugdíjas 
Klub tagjaival. 

A szállásunk a Soproni Gyer-
mek-és Ifjúsági Táborban volt. A 
megérkezést követő délután sop-
roni autóbuszos, gyalogos város-
nézésen vettünk részt. A második 
nap Fertődön az Eszterházy-kastélyt 
tekintettük meg, tárlatvezetéssel 
egybekötve, majd Hegykőre utaz-
tunk. A Hegykői Termálfürdő par-
kosított területe kitűnő lehetőséget 
nyújt a pihenésre, napozásra, ezért 
a nap további részét a fürdőn töl-
töttük. Az esti Ki-Mit-Tud?-on is 
részt vettünk, ahol egymás szóra-
koztatására egyéni és csoportos pro-
dukciókat mutattunk be. Klubunk 

szólóénekkel, verssel-prózával sze-
repelt a rendezvényen. Harmadik 
nap Riegersburgba, az osztrák–ma-
gyar határtól nem messze lévő, cso-
koládégyárba utaztunk, ahol lehe-
tőségünk volt csokoládék, cukorkák 
kóstolására, illetve vásárlásra is. Ezt 
követően továbbindultunk Bécsbe, 
ahol először a Schönbrunni kastélyt 
tekintettük meg. Autóbuszos vá-
rosnézésen, utána gyalogos város-
nézésen (Stephansdom, Rathaus, 
Mariahilfer Strasse) vettünk részt. 
A napot egy éjszakába nyúló ze-
nés-táncos mulatság zárta a szál-
láshelyen. Elérkezett a hazautazás 
napja, amely szintén jókedvvel telt, 
sokat nevettünk, beszélgettünk. Ha-
zaérkezést követően vidáman szá-
moltunk be klubtársainknak az 
együtt töltött négy nap fedhetetlen 
élményeiről.   

Váradi Istvánné

Nyugdíjas találkozó
A Báthori István Nyugdíjas Klub tagjaival 
Tornyospálcán jártunk. Az életet az évek-
nek Nyugdíjasklubok Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége által rendezett 
nyugdíjas találkozón vettünk részt. Az 
egész napos programon résztvevő klubok 
kulturális műsorral is készültek. Örömmel 
vettünk részt a rendezvényen és azt meg-
előzően szorgalmasan készültünk a fel-
lépésre. énekkarunk nagy sikerrel lépett 
fel, az énekeket betanította és harmoni-
kán kísért Márki Endre. A fellépéseket kö-
zös ebéd, tánc, tombola követte. Nagyon 
kellemes és jó hangulatú napot töltöttünk 
együtt.

Kovácsné Posta Enikő
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Meg tudnák mondani, hogy 
mennyi emberrel foglalkoznak, 
vagyis hány ügyfelük van?

Dávidné Szabó Aranka: Pontos 
számot nem tudok mondani, de az 
biztos, hogy több ezer emberrel fog-
lalkozunk, hiszen csak a családsegí-
tő esetében legalább négyezer ügy-
félről beszélhetünk.

Azt mondja, hogy Nyírbátor la-
kosságának egyharmada valami-
lyen ügyben a városi családsegí-
tőre szorul?

DSZA: Igen, ez így van. A legtöb-
ben bizonyos szolgáltatások eléré-
se miatt keresnek meg bennünket. 
Ilyen például, amikor valaki nyug-
díjba készül, és nem tudja, milyen 
adminisztrációra van szükség. Ha-
sonló a GYES megállapítása is, bi-
zonyos társadalmi csoportoknál, de 
ide sorolható a családi pótlék meg-
állapításához szükséges adminiszt-
ráció is. Aki nem boldogul a nyom-
tatványokkal, vagy a számítógépes 
kérdésekkel, akkor jön hozzánk.

Amikor szociális szolgáltatás-
ról beszélünk, legtöbben azt gon-
doljuk, hogy hátrányos helyzetű 
emberek az ügyfeleik, vagy rá-
szorulók, de ez nyilván nem így 
van, hiszen ahhoz túl sok ügyfe-
let sorolt.

DSZA: Családsegítésnél nem 
csak szociálisan rászorultakon se-
gítünk. Ez az a terület, ahol a la-
kosság minden rétegéből vannak 
ügyfeleink.

Melyik a legége-
tőbb  terület az önök 
munkájában?

DSZA: A legnagyobb gondot az 
iskolai hiányzások okozzák.

Nyilván a legfontosabb cél, hogy 
a gyerekeket a családban tart-
sák. De az is nyilvánvaló, hogy 
ezt nem lehet megvalósítani min-
den körülmények között. Mi-
kor történik a legradikálisabb 
beavatkozás?

Tusják Zoltán: Erre, mármint, 
hogy egy családból kiemeljenek egy 
gyereket, egy nagyon sok lépésből 
álló, hosszú folyamat végén kerülhet 
sor. Alapvetően van egy alapellátá-
sos családgondozás. Ha ez sikerte-
len, csak akkor jöhet szóba a véde-
lembe helyezése a gyereknek.

Mi számít sikertelen alapellátá-
sos gondozásnak?

TZ: Ez egy önkéntes folyamat, 
amiben a család és a gyermekjólé-
ti szolgálat munka-
társa, na és per-
sze a gyerek a 
szereplő.

Minek a 
követ-
kezmé-
nye ez a 
gondozás?

TZ: Álta-
lában az is-
k o l a 

jelzése az első lépcső. De akkor itt 
érdemes beszélni az ehhez kapcso-
lódó jelzőrendszerről is. Ezek tagjai 
a gyermekjóléti szolgálat mellett az 
oktatási intézmények, az egészség-
ügyi alapellátás, a rendőrség, a vé-
dőnői szolgálat. Első körben tehát 
egy a családdal együttműködésre 
törekvő alapellátásos gondozás in-
dul meg.

Feltételezem, az sem mindegy, 
hogy honnan jön a jelzés. Ha pél-
dául a rendőrségről kapják a fi-
gyelmeztetést, az már éles hely-
zetnek számít?

TZ: Az már nagyon komoly gond. 
Ha az egészségügytől jön, az is be-
indítja a vészcsengőt.

DSZA: Az egészségügyi jelzé-
sek elsősorban az elmaradt status 
vizsgálatokra figyelmeztetnek. Vagy 
elmaradt kötelező védőoltásokra. 
Ilyen esetben kimegy a családse-
gítő, hogy személyesen beszéljen 
a családdal.

Itt álljunk meg egy pillanatra! A 
nyírbátori családsegítők egyedül 
mennek ki a családokhoz?

DSZA: Szó nincs róla. Legalább 
ketten mennek egyszerre. Próbáljuk 
úgy alakítani a beosztásokat, hogy 
egy férfi és egy nő menjen együtt.

Tusják úr! Voltak már önnek is 
veszélyes helyzetei?

TZ: Nyírbátorban nem volt ilyen, 
de az előző munkahelyemen nem 
is egyszer fordult elő veszélyes 
szituáció.

Hogyan készítik fel a munka-
társaikat arra, hogy veszélyes 
szituációkban, miként viselked-
jenek? Egyáltalán fel lehet erre 
készülni?

TZ: Fel lehet készülni valamilyen 
szinten. Első körben meg-

beszéljük egymás 
között, hogy ép-

pen hová, ki-
hez kell ki-
menni, mi 
a legcél-
sze r űbb 
m e g o l -

dás, a helyszínen pedig az adott 
szituációhoz igazodva próbálunk 
meg kommunikálni a család felnőtt 
tagjaival is.

Mi történik, ha alkoholos, ag-
resszív magatartású emberekkel 
találják magukat szemben?

TZ: Mielőtt kimegyünk vala-
hová, a központban pontosan kell 
tudni, hogy hová indulunk. Kollé-
gáim nagyjából már azt is tudják, 
hogy az adott család részéről vár-
ható-e agresszív fellépés. Az un. 
agresszív családhoz is elmegyünk. 
Egyébként pedig kötelező kimen-
nünk. Ha például egy környezetta-
nulmányt kell készítenünk, azt csak 
a helyszínen lehet megtenni. Vagyis 
nekünk be kell mennünk az illető 
család otthonába. 

DSZA: A szülő természetesen 
már tud ezekről az intézkedések-
ről, hiszen a hatósági intézkedése-
ket minden esetben megelőzi egy 
esetkonferencia. Ezen részt vesz-
nek az érintettek, azaz a szülők, az 
intézmények képviselői és mi. Itt 
mindenki – a szülő is – elmondja 
a problémákat, és majd az alapos 
feltárás után jön a megoldási javas-
lat. Alapos helyszíni feltárás is tör-
ténik, hiszen nekünk családot kell 
gondozni, és azt csak a helyszínen 
lehet megtenni.

Hogy lehet egy családot gondozni 
helyszínen? Konkrétan olyankor 
mi történik?

DSZA: Ilyenkor előírunk egy gon-
dozási tervet. Ebben azt foglaljuk 
össze, hogy mit kell tennie a szü-
lőnek és mit kell tennie a gyerek-
nek, hogy a feltárt veszélyeztetett-
ség megszűnjön.

Ezek tehát a konkrét esetek. Az 
esetmenedzserek milyen rendsze-
rességgel vesznek részt személye-
sen az „eset” feloldásában?

TZ: Nekünk, esetmenedzserek-
nek havonta egy alkalommal kell 
ellenőriznünk a konkrét családokat. 
Én, mint munkatárs, az úgynevezett 
ügynek vagyok a menedzsere. Ha az 
eset olyan, akkor havonta többször is 
ki kell mennünk a családhoz.

Ők segítenek, ha beindul a vészcsengő
A legutóbbi testületi ülésen kifejezetten méltató, el-
ismerő szavak hangzottak el a Nyírbátori Szociális 
Szolgálat teljesítményéről. Ez egyrészt egészen biz-
tosan a magas szintű munkavégzésről ad bizonysá-
got, de nyilván azt is jelenti, hogy a városban nagyon 
sokan szorulnak valamilyen szociális ellátásra, és 
egyáltalán nem mindegy, ezt hogyan kapják meg. 
Ennek az eredménye valahol megjelenik Nyírbátor 
közhangulatában is. Dávidné Szabó Arankával és 
Tusják Zoltánnal Nagy Miklós beszélgetett.



 2018. augusztus •  13
interjú

Mondana egy súlyosabb ügyet?
TZ: Mostanában volt olyan ese-

tünk, amikor gyerekeket kellett ki-
emelnünk a családból.

Nyilván ez a legsúlyosabb eset. 
Valószínűleg ez a legveszélyesebb 
szituáció és a legmegrázóbb in-
tézkedés is.

TZ: Ilyenkor számtalan problé-
máról kapunk jelzést. Iskolától a hi-
ányzás miatt, a védőnőtől a higiénés 
gondok miatt, s ezekre a jelzésekre 
nekünk mindig ki kell mennünk.

Minek alapján döntik el, hogy az 
egyik családból kiemelik a gyere-
ket, miközben a másik családnak 
adnak még egy esélyt?

DSZA: Vannak olyan esetek, ami-
kor azonnal kell lépnünk. Például 
megtudjuk, hogy a gyerek, vagy 
gyerekek felügyelet nélkül marad-
tak. Ilyen esetek megtörténnek.

Talán az elmúlt egy évben is volt 
ilyen esetük?

TZ: Természetesen volt. Legalább 
tíz ilyen esetben intézkedtünk.

Gondolom ez nem tíz családot je-
lent, hanem inkább olyan csalá-
dokról beszélnek, ahol több gye-
rek is van. Mi történik ilyenkor? 
Jön egy kisbusz és beültetik a 
gyerekeket?

DSZA: Minden esetben a 
gyámhivatal dönt a gyerekek 
kiemeléséről.

Mennyi időre szól egy ilyen 
„kiemelés”?

DSZA: Az ideiglenes hatályú dön-
tés érvénye 30 nap. Ez olyankor tör-
ténik, amikor azonnali intézkedésre 
van szükség, mert a gyerek veszély-
ben van. Volt olyan eset, amikor az 
merült fel, hogy a kislányt szexuá-
lisan bántalmazták. Ilyenkor nincs 
mérlegelés. Már haza sem engedtük 
a gyermeket.

Mi történik, ha lejár a 30 nap?
DSZA: A gyámhivatal ezt követő-

en ismét megvizsgálja a helyzetet, tá-
maszkodik a környezettanulmányra, 
megnézi a közben keletkezett iratokat, 

majd ezt követően döntés születik ar-
ról, hogy véglegesen nevelésbe kerül-
jön-e a gyerek, vagy sem.

Ilyen véglegesnek számító döntés 
elő szokott fordulni?

DSZA: Nyírbátorban kevesebb 
alkalommal fordult elő, hogy vég-
legesen nevelésbe vegyenek gyere-
keket, de hosszú pályafutásom alatt 
sok hasonló eset történt.

Ilyenkor konkrétan mi történik a 
gyerekkel?

TZ: Kortól függően, vagy neve-
lőszülőkhöz kerülnek ezek a gyere-
kek, vagy bentlakásos intézményben 
helyezik el őket.

Ebből a helyzetből azután már 
csak a nagykorúságuk után lép-
hetnek tovább?

DSZA: Nem feltétlenül, hiszen ve-
lük és a szülőkkel is tartjuk a kap-
csolatot. Ha lehetőséget látunk arra, 
hogy a családgondozás keretén be-
lül a szülőt alkalmassá tudjuk ten-
ni a „normális” gyermeknevelésre, 
akkor a gyerek hazakerül. Ez sem 
ritka eset.

Milyen praktikákat alkalmaz-
nak arra, hogy egy szülőt alkal-
massá tegyenek a saját gyermeke 
felnevelésére?

DSZA: Életvezetési tanácsokat 
adunk, illetve tanítunk 
nekik. A családse-
gítők rendszere-
sen járnak hoz-
zájuk és szépen 
ráveszik őket ar-
ra, hogy rendbe 
tegyék a laká-
sukat (pl. kita-
karítani, kime-
szelni). Azután 
megbeszélik, 
hogy ami-
kor is-
mét 

náluk van a gyerekük, akkor őt el 
kell vinni óvodába,  iskolába.

Egyszóval csupa hétközna-
pi, szimpla, természetes szülői 
 kötelességet tanítanak? Most 
majdnem biztosra veszem, hogy 
itt sokan csak az egyik nyír-
bátori lakótelep problémájának 
 gondolják ezeket a szomorú ese-
teket. Kizárólag csak ott fordul-
nak elő?

DSZA: Szó sincs róla. Ilyen ügyek 
előfordulnak a város más részein is.

Ha már csak ennyiből állna a 
munkájuk, az is alapos indok 
lenne a szolgálat létére, de fel-
teszem, a gyermekügyeken túl 
számtalan más problémánál is ez 
a szolgálat jelenti az első és talán 
legfőbb segítséget. 

DSZA: A másik korosztályi vég-
let, azaz az időskorúak is velünk ta-
lálkoznak először, amikor segítség-
re szorulnak. Itt elsősorban a házi 
segítségnyújtásról kell beszélnünk. 
Hetvenen felül van azoknak a meg-
állapodásoknak a száma, amit olyan 
idős emberekkel kötöttünk, akik há-
zi segítségnyújtást igényeltek. Van 
másik ötven idős, aki a jelzőrendsze-
rünket kérte, azaz bármikor jelezhet, 
ha baj lenne. Azután kb. 25 embert a 
támogató szolgálat keretében látunk 
el rendszeresen. Ez főként a szállí-
tásukat jelenti, de személyi segítsé-

get is nyújtunk. Van még ötven 
pszichiátriai betegünk és még 
legalább húszan részesülnek 
nappali ellátásban.

Ennek a több mint 200 
idős embernek mennyien 
viselik gondját?

DSZA: Most 13 munkatár-
sunk dolgozik velük. Egyéb-
ként mindösszesen 44 mun-

katárssal végezzük ezt 
a nagyon szerteága-

zó munkát. Vé-
dőnők, kisgyer-
mek nevelők, 
családsegítők, 
a haj lék ta lan-
e l  l á  t á s  b a n 
dolgozók.

Gondolom, ebben a városban is 
az általánosan érvényes bértábla 
szerinti fizetéseket kapják ezért a 
kőkemény munkáért.

DSZA: Az igaz, de emellett ka-
punk valamennyi ruhapénzt, van 
cafetéria és nagyon sokat számít, 
hogy elismerik a munkánkat. Ezt 
az ember egyébként sem az anya-
giakért végzi. Gondoljon csak bele, 
hogy tudna valaki eltölteni harminc 
évet az ágazatban – az ismert anya-
gi körülmények között – ha nem 
hivatástudatból, szociális elkötele-
zettségből végezné nap, mint nap a 
dolgát!…

Azzal bizonyára tisztában van-
nak, hogy ennek a munkának so-
ha nem lesz vége. Akkor mégis 
mi ad sikerélményt?

TZ: Az nagy siker, amikor egy 
olyan családnál jutunk komoly ered-
ményre, az életük alakulását illető-
en, hogy a változások miatt mégsem 
kell elvinni a gyereküket.

Ez nagyon jó érzés lehet, de mi-
lyen a másik érzés, amikor tíz-
szer-hússzor kell visszamenni 
valahová és mindig ugyanazt a 
helyzetet tapasztalják?

TZ: Az nagyon ritka. Mi amúgy 
az apró sikerekből töltekezünk, mert 
ezek jelzik, hogy van értelme annak, 
amit naponta csinálunk.

Azok az emberek is észreveszik 
és elismerik az önök munká-
ját, vagy talán szelíd erőszakot 
kell alkalmazni némelyikükkel, 
hogy a szükséges folyamatok 
beinduljanak?

TZ: Családja válogatja. Van, aki 
elismeri és hálás, de persze vannak, 
akik átlépnek ezen.

Ha jól gondolom ez aztán nem 
egy hálapénzes szakma.

DSZA: Nem az, ez tény. De, ami-
kor egy csillogó gyerekszem néz 
vissza az emberre, mert alaposan 
megjavultak a körülményei, vagy 
amikor a tavalyi évben például 11 
gyerek visszakerülhetett a család-
jába, az sok mindenért kárpótolja 
az embert.

Ők segítenek, ha beindul a vészcsengő Egy csillogó gyerekszem 
mindenért kárpótolja az embert
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Pattogtak a labdák, lobogtak  
az otthonkák a Sárkányok Földjén
Második várossá válásá- ■

nak 45. évfordulója alkalmá-
ból rendezte meg a Bátori 
Sportnapot július 28-án vá-
rosunk önkormányzata. A 
sportnap két esemény, a III. 
TVP Nemzetközi Strandröp-
labda Bajnokság és a Dragon 
Race-Sárkány Futam terep-
futó akadályverseny egyesíté-
sével valósult meg. A verse-
nyeknek helyet adó Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdő a 
fürdőzők mellett még 1500 
vendégnek nyújtott lehetősé-
get aznap kikapcsolódásra, 
versenyzésre, szórakozásra.

A Bátor Mazsorett Egyesület pa-
rádés bemutatója és Máté Antal pol-
gármesteri köszöntője után kezdőd-
hetett a verseny.

A már hagyományos strandröplab-
da bajnokság ismét sokakat vonzott 
a rendezvényre. Meghívás és neve-
zés alapján két kategóriában 10-10 
csapat jelentkezett. Királyhelmecről, 
Zilahról és Tasnádról is érkeztek 
sportbarátok Nyírbátorba, hogy meg-
mérettessék magukat. Örömünkre a 
helyi nagy cégek is bekapcsolódtak 
a bajnokságba, csapatot indított az 
Unilever, az MSK és a Coloplast is. 
Kék egyenpólójuk a röpis összetar-
tozást szimbolizálta.

ErEdMényEK:
Meghívásos kategória:
I. Röppapa 1. csapat (Nyírbátor)
II. Lóhomlok (Nyíregyháza)
III. Írisz 1. csapat (Királyhelmec)
Nevezéses kategória:
I. Coloplast (Nyírbátor)
II. Írisz 2. csapat (Királyhelmec)
III. Rettenetes (Nyírbátor)

A Dragon Race-Sárkány Futam-
nak remek helyszíne volt a fürdő, a 
Fedeles Lovarda, a Szénaréti tó és 
a Gyulaji erdő területe. Az extrém 
akadályokkal tarkított terepfutó aka-
dályversenyen nemcsak az erőre, az 
észre is szükség volt. Több korcso-
portban, több távra több mint 250-en 
neveztek. Az ország számos pontjá-
ról és külföldről is érkeztek profi és 
amatőr sportolók, hogy a futásra is 
kiváló terepen sárkányként küzdjék 
le a néha extrém akadályokat. Ked-
velt pontja volt a versenyzőknek a 
paintball lövészet, a fafűrészelés, na 
meg a pálya végén a tűzoltók frissí-
tője. A Junior futam is népszerű volt. 
Akadt olyan versenyző is, aki a szü-
lőjével közösen futotta le a másfél 
km-es távot.

ErEdMényEK:
5+-os futam abszolút eredménylista:
I. Szögyényi Gábor (Baktalórántháza) 
1:03:45.22
II. Tóth Márton 1:05:28.72
III. Gáll István (Nyírbátor) 1:09:00.19

10+-os futam abszolút eredménylista:
I. Nagy Viktor (Nyíregyháza) 1:33:09.20
II. Németh Gergely (Budapest) 1:35:22.33

III. Bódi István (Nyíregyháza) 1:35:29.11
Junior futam:
I. Szögyényi Ádám (Baktalórántháza) II. 
Tasi Bettina (Nyírbátor)
III. Tasi Attila (Nyírbátor)

A sportnapot a Kelemen Kabát-
ban zenekar fantasztikus koncertje, 
illetve retro dj-vel fűszerezett éjsza-
kai fürdőzés zárta.

Polyák Dézi

A Bátori Sportnap nemcsak 
a sport, a mozgás, az egészsé-
ges életmód népszerűsítését 
szolgálta, hanem a szülinapos 
Nyírbátor jó hírét is elvitte az 
országba és a határon túlra. 
Családok, sportközösségek, 
amatőr csapatok és egyéni in-
dulók sportszerűen küzdöttek 
és rendkívüli kitartásukkal 
példát mutattak. A verseny-
zők mellett a kísérők és az ér-
deklődők is elismeréssel szól-
tak a sportnapról.

együtt a család. A sportnap kísérő programjai az „Együtt a családdal az egészségért” jelmondat jegyében teltek. 
Egészségügyi mérések, kézműves foglalkozások, vízi buborék, lufi bohóc várta az ide látogatókat. A Nyírbátori Lovassport 
és Hagyományőrző Egyesület látványos lovasbemutatóval kápráztatta el a közönséget. Aquafitness edzést tartott Laoues 
Nóra, míg az aerobic kedvelőit Lakatos Andrea mozgatta meg. Az eredményhirdetést ugyan félbeszakította egy heves nyári 
zápor, de a bátrakat ez sem törte meg.

ottHoNKábaN. Kuriózum volt a futamok között az Otthonka Trail-
Cekker Futam. A jótékonysági futás otthonkában, telerakott cekkerrel történt, a 
nyertesek élő baromfikat vihettek haza. A cekker tartalma alapvető élelmiszerekből 
állt, amit a „nagy” futam után rászorulók részére juttattak el.
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Tájékoztatjuk a lakossá- ■
got, hogy a Fáy A. utca–Hu-
nyadi utca–Árpád utca ke-
reszteződésében 2018. au-
gusztus 28-án (kedd) kezdő-
dik a körforgalom építése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
közlekedési rend 2018. augusz-
tus 28-án (kedd) reggeltől a be-
ruházás befejezéséig változik, 

forgalomterelés és korlátozás lesz 
a város alábbi pontjain: 

A Hunyadi utca – Árpád utca ke-
reszteződése, valamint a Fáy And-
rás utca – Árpád utca keresztező-
dése lezárásra kerül. Közlekedni 
kizárólag a Szabadság tér irányá-
ból az Árpád utca irányába, és az 
Árpád utca irányából a Szabadság 
tér felé lehet. A Kenyérmező utca 
– Zrínyi utca kereszteződéséből 

(Kereskedelmi Bank és sávház ál-
tal határolt kereszteződés) kihajta-
ni kizárólag jobbra, a Szabadság 
tér irányába lehet! A forgalomte-
reléssel egyidejűleg ideiglenesen 
áthelyezésre kerülnek az alábbi 
buszmegállók. A Szabadság téren 
a Postával szemben lévő buszmeg-
álló a Városi Könyvtár elé kerül 
ideiglenesen, . a Váci utcán a Spar 
előtti buszmegállók ideiglenesen a 

Zrínyi utcán a Váci utca kereszte-
ződésével szemben (kínai büfével 
szemben), és a Szabadság téren a 
Kulturális Központ előtt  kerül-
nek elhelyezésre. Javasoljuk, hogy 
gyalogos közlekedés esetén is fon-
tolják meg az építkezéssel érintett 
csomópont elkerülését! 

Kérjük szíves megértésüket és 
türelmüket a munkálatok ideje 
alatt!

Forgalmi rend változás Fáy-Árpád utcai kereszteződésben

A tábor, ahol játszani tanultak
Ezen a nyáron is július  ■

második hetében biztosított 
otthont Máriapócs az Orszá-
gos Színjátszó és Musical Tá-
bornak. A sorrendben 12. 
nyári tábor igazi csemegéket 
tartogatott lakóinak, és a 
szombati, táborzáró bemuta-
tók nézőinek is. Az idei tábor 
előadásai: a Maszmók Afri-
kában, a Karnyóné a Semmi, 
a 12 dühös ember és A dzsun-
gel könyve című darabok.

Több mint 70 gyerek jelentkezett 
és vett részt az idei színjátszó tábor-
ban, Máriapócson. Az általános is-
kolában zajló felújítási munkák miatt 
a település csaknem minden szabad 
zugát használtuk az órák idejére. Így 
megfordultunk az óvoda tornater-
mében, a kulturális központban, de 
az önkormányzat régi házasságkötő 
termében is. Az iskolában a tanter-
meket is használtuk a műhelymun-
kák és a próbák idejére. Tanáraink 

öt csoportban foglalkoztak a gyere-
kekkel. Dézsi Darinka, Kosik Ani-
ta, Munkácsi Anita, Urmai Gábor, 
Nagyidai Gergő, Vámosi Máté, Ta-
más Attila – valamennyien a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház 
művészei, alkotói. A napközbeni órá-
kat követően a próbák sokszor hajnal 
háromig, fél négyig is eltartottak – 
számolt be lapunknak Vona Éva, a 
Lenszirom Színház vezetője, a tábor 
szervezője.

Visszavágynak
„Azok a gyerekek, akik itt van-

nak a táborban, mind vissza akar-
nak majd jönni. Megszállottak. Na-
gyon sok olyan diák nőtt ki ezekből 
a táborokból, és vált felnőtté köz-
ben, akiből nem lett színész. De ők 
pontosan tudták, hogy csak azért 
akarnak idejönni, hogy a kommu-
nikációs készségüket javítsák ” – 
mondta Nagyidai Gergő, aki már ti-
zenegyedik alkalommal vett részt a 
táborban színésztanárként. Kiemelte: 

ilyen horderejű darabokhoz rengeteg 
időre van szükség, és ők ki is hasz-
náltuk a lehetőséget, sokszor hajna-
lig próbáltak.

Örömzenélés
Tamás Attila, a Vikár Sándor Ze-

neiskola igazgatója, a Móricz Zsig-
mond Színház karnagya is többször 

feladatot vállalt a színjátszó és musi-
cal táborban. Az egyik próba után a 
következőket tudtuk meg tőle: „egy 
felhőtlen szórakozás keretében élhet-
jük át a gyerekekkel azokat az órákat, 
amelyek nagyszerű produkciót ered-
ményeznek. Itt egy héten belül olyan 
színvonalas előadásokat tudnak ösz-
szehozni a tanárok és a gyerekek, 
ami méltán országos hírűvé teheti 
ezt a tábort. A felhívásban egyéb-
ként az szerepelt, hogy akinek van 
hangszere, és játszik is rajta, de ha 
nem játszik rajta, akkor is hozza ma-
gával a táborba. Mi felnőttek is min-
dig készülünk, és magunkkal hozzuk 
az otthoni hangszerparkunkat. Nem 
az a feladat, hogy mindenki megta-
nuljon hangszeren játszani, hanem, 
hogy valamennyi résztvevő lehető-
séghez jusson, és örömzenélést hoz-
zunk össze. A gyerekek önkéntesen 
vállalják a hangszeren való játékot, 
és végül egy kis komplex zenekar áll 
össze, amely kíséri a produkciókat.
 eni



52. Nyírbátori Zenei Napok
Folytatás az 1. oldalról

Amikor 1967. augusztus 19-én, 
szombaton este felcsendültek ezen 
a helyen az első Nyírbátori Zenei 
Napok első koncertjének dallamai 
a Budapesti Zeneművészeti Főiskola 
KISZ Szervezetének Kamarakóru-
sa és Kamarazenekara előadásában 
Párkai István vezényletével, (aki 90 
éves az idén), Marik Péter énekes 
közreműködésével, megtörtént az 
első lépés a hosszú úton. Aztán gyor-
san jött a második. Egy hét múlva, 
26-án: a Magyar Rádió és Televízió 
Énekkara Sapszon Ferenc -, a Deb-
receni MÁV (akkor még) Szimfo-
nikus Zenekara Kórodi András ve-
zényletével és Tarnai Gyula ének 
közreműködésével.

 Ekkor hangzik fel először ebben 
a csodálatos térben Kodály Zoltán 
remekműve: a Psalmus Hungaricus, 
mely azóta mintegy védjegyévé vált 
a Nyírbátori Zenei Napoknak. 

Gondolták-e akkor azok az ötlet-
adók, szervezők: Strém Kálmán, 
Gyúró Imre és lelkes társaik, hogy 
a nyírségi homokon egy hosszú, de 
keskeny ösvény göröngyeit egyen-
gették az első lépésekkel?

Lehet, hogy nem, de a második 
állítás igazságát nem csupán gon-
dolták, hanem tudták is a célt, mi-
szerint „minden út Rómába vezet”, 
tehát kell, hogy a zene bármilyen 
úton, de eljusson erre a vidékre, s ez 
a cél azóta sem változott.

Ennek már több mint fél évszáza-
da, mely időszak igazolja, hogy 

valóban hosszú volt ez az út, de 
 egyben szép is. Ez már nem séta-
galopp, az 52 már a maratoni futás 
 42-jét is túlhaladta, de kell, hogy le-
gyen folytatás, mert nem vagyunk 
még az út végén. Még akkor is, ha 
közben „változtak az útviszonyok”: 
kátyúk is voltak, és vannak szép 
számmal, a forgalom is átrendező-
dött, és a megújulás is egyre sürge-
tőbb feladat. 

Sokan nem lehetnek már velünk az 
akkori első- és a későbbi lépéseket 
megtevők közül, de az ő emlékük-
nek is adózunk azzal, ha megyünk 
tovább az általuk megkezdett, vagy 
később bekapcsolódva járt úton.

Most is van ilyen szomorú kötele-
zettségünk, hisz holnap búcsúzunk 
örökre Dózsa Gyuritól, aki csaknem 

három évtizeden keresztül szervezte 
többek között a Zenei Napokat is. Az 
ő emlékének is ajánlom az 52. Nyír-
bátori Zenei Napok rendezvényeit, 
különösen, mintegy virrasztásként a 
ma esti koncertet (a beszéd augusztus 
4-én hangzott el – a szerk.).

A Zenei Napok történetéhez ha-
sonló időtávot tudhat magáénak a 
ma itt koncertező 55 éves Liszt Fe-
renc Kamarazenekar. Ez alkalom-
ból is szívből köszöntöm a zenekart, 
köszönöm korábbi és jelenlegi ve-
zetőinek: Sándor Frigyesnek, Rolla 
Jánosnak és Thirst Péternek, hogy 
többször is megtisztelték koncert-
jeikkel a Nyírbátori Zenei Napokat. 
Maradjon is így még sokáig – mond-
ta el Németh Attila, alpolgármester 
megnyitóbeszédében.


