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Jókedv és 
gyermekzsivaj

Május utolsó péntek délutánján 
várták a szervezők a gyerekeket 
a városi gyermeknapra./6.

Sárkányos futam a javából!
Az idei már a második Dragon Race futás lesz július 28- ■

án. Tavaly közel hetvenen vettek részt, de a pálya akár 400 
versenyzőt is elbírna. Úgy tartják, ez az „őrült” emberek 
sportja. A tervekről, a reményekről Margitics Zoltán szerve-
zővel beszélgetett Nagy Miklós.

Honnan indul az, hogy éppen 
Nyírbátorban próbálnak meg-
honosítani egy amúgy igen lát-
ványos és izgalmas sportot, a 
terep-akadályfutást?

Az első cél az volt, 
hogy egy olyan 
r e n d e z v é n y t 
hozzunk a vá-
rosba, amilyen 
azelőtt még so-
ha nem volt. 
Azt tudjuk, 
hogy ebben 
a városban 
tényleg so-
kan sportol-
nak, hiszen 
van itt foci, 

kézilabda, asztalitenisz, úszás, 
még futóversenyek is előfordul-

nak.  Ám ilyen jellegű futóver-
seny nemcsak a városban, 

még a megyében sem volt. 
Az országban már sok 

helyen szurkolhat-
nak, vagy éppen 
futhatnak ezen az 

érdekes 
és nem 
kis ki-
h ívás t 
j e l e n -

tő ver-
senyen , 

de nálunk 
ezelőtt még 

nem./11.

Ettől nagyobb tűzoltóság kell
Miközben az ipari parkos 
tüzet sikerült komolyabb 
baj nélkül megfékezni, az 
azért ismét bebizonyoso-
dott, hogy Nyírbátor vá-
ros és az ipari üzemek biz-
tonságát ekkora létszámú 
és felszereltségű, helyi tűz-
oltóság csak a szerencsével 
karöltve tudja megvéde-
ni.  A komolyabb bizton-
sághoz létszám és eszköz 
kell a városba - mondja 
Máté Antal polgármes-
ter, akivel Nagy Miklós 
beszélgetett./2-3. oldal

Pünkösd a 
legerősebb 
Feketékkel

A Báthori Várkastélynál  ■
adtak randevút egymásnak 
azok a vállalkozó szellemű 
nyírbátoriak, akik szívesen 
megmérettették magukat az 
idei pünkösdi királyválasztás 
alkalmával. 

Pünkösd 
vasárnap-
ján a város-
ba érkezett 
„A világ 
legerősebb 
családja” 
címet vi-
selő Feke-
t e - f a m í -
lia. Fekete 

László világbajnok fiaival mutatott 
be show-műsort az érdeklődőknek. 
Az erőpróbához a petrencerudat, a 
malomkereket és a golyót a vendégek 
hozták magukkal./7. oldal
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Ön közvetlen közelről is láthat-
ta a tüzet a Farmolban. Mek-
kora lehetett a valóságos ve-
szély? Mekkora kockázatot jelent 
Nyírbátor biztonságára az Ipari 
Park.

Az első megállapítás az ipari park 
üzemei kapcsán az, hogy ezek az 
üzemek, gyárak mindenképpen 
kockázati tényezőnek számítanak, 
ha a lakosság biztonsága felől kö-
zelítjük meg a választ. Ez nyilván 
nemcsak a tűzre vonatkozik, hanem 
beszélnünk kell a megnövekedett 
forgalomról, a zajterhelésről is. 
Ahol egy gazdaság elkezd növe-
kedni, annak különféle hatásai ke-
letkeznek, amely hatásokat kezel-
ni kell. 

Ezeket később elemeire szed-
jük, de először beszéljünk a 
tűzről és az akkor keletkezett 
veszélyhelyzetről.

Mindenekelőtt szögezzük le, 
hogy csak néhány üzem jelent tűz-
védelmi kockázatot a városban. 
Három kiemelt üzemről kell be-
szélni. Az egyik az UNILEVER, 
a másik kettő a SERIOPLAST és 
a FARMOL. A katasztrófavédelem 
és a tűzoltóság éves beszámolójá-
ban is nevükön nevezik ezeket az 
üzemeket. Mi évek óta mondjuk, 
hogy a katasztrófavédelem tűzoltó 
kapacitását ezekhez kell igazítani 
Nyírbátorban.

Amikor meglátta a füstöt, eszé-
be jutott, hogy az elmúlt években 
jelentősen csökkentették a nyír-
bátori tűzoltóság hatékonyságát?

Amikor a tűzoltóság munkájáról 
beszélünk, alapvetően két szempont 
kerül elő. Már lassan 7 éve, hogy 
az önkormányzattól elvették ezt a 
feladatot. Azaz megszüntették az 
önkormányzati tűzoltóságot. Abban 

az időben a városi állomány nagyjá-
ból 14 fős volt, és a maitól lényege-
sen hatékonyabb gépesítettséggel is 
rendelkezett. És ami fő, egyszerre 
többen is lehettek szolgálatban. Ezt 
évről évre, folyamatosan csökken-
tették. Mi számtalanszor elmond-
tuk, hogy ez óriási kockázatot je-
lent. Ha valaki visszagondol, hogy 
2011-ben mennyi gyár volt a város-
ban, és arra volt 5 szerkocsi, és most 
mennyi gyár van a városban, és ah-
hoz képest a korábbinál lényegesen 
kevesebb ember és kevesebb kocsi 
van, akkor látszik, hogy itt nőtt a 
kockázat. Több a gyár, nőtt a koc-
kázat, csökkent a tűzoltók száma 
és romlottak a feltételeik is.

Amikor robogott a Farmol felé, 
gomolygott az óriási füst, akkor 
ez is járt a fejében?

Amikor tűzesetet jelentenek, ak-
kor a városból a helyszínre érkezik 
(tényleg gyorsan) egy fecskendős 
kocsi és egy vízszállító. Ennyien 
tudnak kivonulni egy tűzhöz. Amíg 
más településről nem ér ide tűzol-
tóautó, addig nekik kell ott helyt-
állniuk.  Egy nagyobb tűznél az 
esetükben nem tűzoltásról be-
szélünk, hanem csak arról, hogy 
megpróbálják kordában tartani a 

lángokat, amíg Mátészalkáról, 
Baktalórántházáról, Nyíregyházá-
ról megérkezik a segítség.

Ön három fokozottan veszélyes 
üzemről beszélt és persze tudjuk, 
hogy a veszély nem feltétlenül 
csak tüzet jelent. De a farmolos 
tűzből lehetett volna nagyobb baj 
is, hiszen a közelében egy nagy 
gáztartály is volt, ami már igazán 
katasztrófát okozhatott volna.

Ha már itt tartunk, akkor ponto-
sítsunk. A gyár épületén kívül, egy 
nyitott hulladéktároló gyulladt ki. 
Sok raklap, valamennyi hulladék és 
valamennyi alapanyag volt ott. Két-
ségtelen, hogy a közelében, teljesen 
szakszerűen védett gáztartályok is 
vannak.  Ezek a tartályok, de még a 
gyárépület sem volt igazán veszély-
ben, hiszen a tűzoltók ezek védel-
mét kitűnően biztosították. Ez volt 
a kulcskérdése ennek a veszélynek. 
Az, hogy az egyébként nagyon he-
vesen égő raktárról ne tudjon tovább 
terjedni a tűz, éppen a helyi tűzol-
tóknak volt köszönhető.

A tűz, a hozzákapcsolódó féle-
lem, vagyis a katasztrófahelyzet 
milyen intézkedéssorozatot vál-
tott ki? Arról van információja, 
hogy az üzemben milyen lépése-
ket tettek? Egyáltalán lehet azt 
tudni, hogy ilyenkor mi a kötele-
ző cselekvés?

Előre kell bocsátanom, hogy ko-
rábban már számtalan gyakorlatot 
hajtottak végre éppen a lehetséges 
tűz okán, és azután az éles helyzet 
esetleg teljesen más. Mindenkinek 
megvan ebben a szerepe, amit több-
ször is elpróbálunk. Ebbe bele kell 

érteni a gyárak dolgozóit, a kataszt-
rófavédelmet és az önkormányza-
tot is. Mivel a gyárnak nincs helyi 
tűzoltócsapata (a COLOPLAST-nak 
van), ezért két alapvető feladatuk 
van: egyrészt gondoskodni arról, 
hogy mindenki és nagyon gyorsan 
hagyja el a gyár területét, másrészt 
elzárni a különböző közműveket és 
ellátni a megfelelő információkkal 
a tűzoltóságot.

Gondolom ezzel nem is volt gond.
Így igaz, de persze ezt a kollégák 

félévenként el is próbálják.  Most, 
az éles helyzetben kiderült, hogy na-
gyon hasznosak ezek a gyakorlatok. 
Az is érdekes, hogy éppen ennek a 
most kigyulladt raktárnak az oltá-
sát is elpróbáltuk. Ez most nagyon 
hasznosnak bizonyult. Van az ön-
kormányzatnak is feladata. Például 
a kimenekített emberek elhelyezé-
se, a közlekedés megszervezése. A 
rendőrség is kitűnően tette a dolgát. 
Láthattuk, hogy azonnal megjelen-
nek a bámészkodók, akik nem na-
gyon mérik fel, hogy adott esetben 
mekkora veszélybe is kerülhetnek. 
Itt mindenkinek a helyén kellett len-
nie és azt gondolom, hogy ebben 
nem is volt hiba.

Amikor felszólították a környé-
ken élőket, hogy hagyják el az 
otthonaikat, az milyen eredmény-
nyel járt?

Ennél a tűznél (a gáztartály miatt) 
egy 500 méter sugarú körben élők 
lehettek a potenciális veszélyeztetet-
tek. Innen a rendőrség munkatársai 
segítettek kiköltöztetni az embe-
reket. Ebben az esetben felmerült, 
hogy vajon mennyire volt megfe-
lelő a tájékoztatás. Szerintem nem 
igazán működött jól, hogy ki és kit 
tájékoztasson.

Mármint az érintett szervek kö-
zött voltak tájékoztatási hézagok?

Nem erre gondolok, hiszen min-
den szerv vezetője a helyszínen volt. 
A lakosság és az intézmények felé 
nem működött jól a tájékoztatás.

Miért, hogy kellene ennek 
működnie?

Nekem az véleményem, hogy hi-
vatalos információt csak az adhat 

Egyértelmű: ettől nagyobb létszámú,  jobban felszerelt tűzoltóság kell
Miközben az ipari parkos tüzet sikerült komolyabb 
baj nélkül megfékezni, az azért ismét bebizonyoso-
dott, hogy Nyírbátor város és az ipari üzemek biz-
tonságát ekkora létszámú és felszereltségű, helyi 
tűzoltóság csak a szerencsével karöltve tudja meg-
védeni. A komolyabb biztonsághoz létszám és esz-
köz kell a városba – mondja Máté Antal polgármes-
ter, akivel Nagy Miklós beszélgetett.
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ki, akire ez tartozik, és aki ehhez 
ért is. Ebben az esetben ez a tűz-
oltóságot jelentette. Az, hogy egy 
ilyen esetben mit mondunk az em-
bereknek az nemcsak lehetőség, ha-
nem óriási felelősség, és azt csak az 
tegye meg, aki ebben szakmailag 
illetékes is.

A szakmailag illetékes személy 
mikorra ért oda?

Mivel Mátészalkáról jött az ille-
tékes személy, most nagyon gyor-
san ideért. Nála nyilván a tűz elol-
tása volt a kiemelten fontos feladat,  
ugyanakkor nem szabad elhanyagol-
ni a lakosság tájékoztatását sem. Ha 
ez időben megtörténik, akkor talán 
nem beszélnek arról, hogy ott égő 
emberek szaladgáltak, vagy el kell 
hagyni a várost... stb. Ugye ez egy-
általán nem volt így, de a megfe-
lelő tájékoztatás hiányában mégis 
elterjedtek különféle rémhírek. Per-
sze tudom, hogy még a legprofibb 
tájékoztatás mellett is lesznek fals 
hírek, csak nem mindegy ennek a 
kezelése.

De hogy lehet ezt profi módon 
megoldani? Mármint hogyan le-
het a leggyorsabban és szaksze-
rűen tájékoztatni a lakosságot?

Úgy gondolom, hogy erre a közös-
ségi média a legjobban használható. 
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy 
milyen gyorsan tudjuk tájékoztatni 
a különböző intézmények vezetőit. 
Ennek a folyamatnak nagyon profi 
módon kell történnie.  Ha van va-
lami komoly helyzet és a megfele-
lő, kijelölt ember felhívja az isko-
la vezetői, hogy most nem szabad 
hazaengedni a gyerekeket, illetve, 
ha jönnek a szülők, akkor őket is 
nyugtassák meg, hogy ilyenkor a 

gyerek az iskolában van a legjobb 
helyen, akkor ez egy lehetséges ke-
zelése valamilyen helyzetnek. Ezt az 
információs láncot újra végig kell 
gondolni, és pontosítani kell, hogy 
ki tájékoztat és kit. Illetve, hogy 
honnan származhat a legpontosabb 
és leghitelesebb információ. Abban 
biztos vagyok, hogy a jövőben erre 
jobban odafigyelünk, és meg is old-
juk ezeket a helyzeteket.

Három üzemet sorolt fel, mint 
olyanokat, amelyek a legnagyobb 
kockázatot jelentik Nyírbátorra. 
Itt most „csupán” egy tűz volt, de 
van egy gyanúm, hogy nem csak 
a tűz jelenthet veszélyt, sőt való-
színűleg nem is a tűz a legkomo-
lyabb veszélyeztető. Mi a helyzet 
az esetlegesen levegőbe kerülő 
vegyianyaggal? Ilyen veszély is 
előfordulhat?

Ha innen nézzük, akkor nyil-
ván, mint legveszélyesebb üzem, 
az UNILEVER-t kell első helyen 
említeni. Ott tárolnak olyan anya-
gokat, amelyek gáz formájában a 
levegőbe kerülve komoly veszélyt 
jelentenének, és a veszélyeztetett 
városrészeket biztosan ki kellene 
üríteni.

Vajon ezzel az üzemmel kapcso-
latban más biztonsági protokoll 
léphet érvénybe?

Az UNILEVER-re speciális pro-
tokollt alakítottak ki. Egyébként 
tényleg érdemes részletesen is el-
mondani, illetve beszélni az ilyen, 

vagy hasonlóan riasztó pillanatok-
ról. Itt, ennél a tűznél láttuk, hogy 
milyen sötét és nagy a füstoszlop. Ez 
abból adódott, hogy sok műanyag is 
égett.  Amikor láttuk, hogy a tüzet 
képesek a szakemberek megfékezni, 
azonnal kiadtunk egy közleményt, 
hogy nem került a levegőbe az em-
beri életre ártalmas anyag.

Ezt tehették azért is mert a ka-
tasztrófavédelem mobil labor-
ja folyamatosan mérte a levegő 
szennyezettségét.

Valóban, és ezek az adatok ebből 
a szempontból megnyugtatók vol-
tak. Mert ugyan sötét volt a füstfel-
hő, nyilván került szennyező anyag 
is a levegőbe, de ez egyáltalán nem 
jelentett veszélyt az emberekre.

Ez örömhír. De mi a helyzet 
egy feltételezett UNILEVER-es 
katasztrófánál?  

Kezdem azzal, hogy az első az 
üzem olyan működtetése, hogy ez ne 
fordulhasson elő. Eddig nem is volt 
baj. Amúgy pedig ott olyan szigorú 
a protokoll, hogy eleve többszörösen 
biztosítja a rendszert. Ha mégis gond 
lenne, akkor a polgárvédelem, a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség lépne 
először. Itt úgy működne, hogy vil-
lámgyorsan tájékoztatnák a lakossá-
got, miközben lezárnák a területet, 
és megkezdenék azonnal a kitelepí-
tést is. Azt is tudjuk, hogy milyen 
sorrendben történne mindez.

Itt azért komoly létszámot kellene 

mozgatni. Van erre begyakorlott 
protokoll? Szállítókapacitás, sza-
bad utak biztosítása?

Rendszeresek az erre vonatkozó 
gyakorlatok.

Mennyi időbe telne kitelepíteni 
Nyírbátor lakosságát?

Ezt most nem tudom megmon-
dani, de nyilván több órát venne 
igénybe. Visszatérve a tűzre, éppen 
arról beszéltünk a gyár vezetőivel, 
hogy szerencsére ez a tűz még ke-
zelhető volt, de azért volt akkora, 
hogy változtatásra kényszerítse az 
eddigi helyzetet. Most nem szabad 
úgy tovább mennünk, hogy minden 
rendben van, hiszen tudjuk, hogy 
változtatni kell.

Milyen változást szeretne?
Nagyon egyszerű. Egy komolyabb 

létszámú és nagyon hatékony tűz-
oltóságot szeretnénk a városnak. 
Olyan tűzoltóságot, amely mére-
tében, felszereltségében és létszá-
mában megfelelő az ipari park „ve-
szélyességéhez” és mellette kellő 
biztonsággal védi a város, illetve a 
térség lakosságát is. Ebben a témá-
ban már a Belügyminisztériumot 
többször is kerestük. A megyei köz-
gyűlésben is sokszor szóvá tettük, 
hogy ez a helyzet nem elfogadha-
tó számunkra. Most annyi válto-
zás történt, hogy a cégek is mellénk 
álltak ebben a törekvésünkben. Kö-
zös érdekünk, hogy kellő létszámú 
és felszereltségű tűzoltóság védjen 
bennünket.

Egyértelmű: ettől nagyobb létszámú,  jobban felszerelt tűzoltóság kell
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Okta-
tókórház (SZSZBMK) pályázatot 
nyújtott be „Az alapellátás és nép-
egészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése – népegészségügy he-
lyi kapacitás fejlesztése” címmel 
a Nyírbátori Járásban Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI) felállítására. Az 
iroda március 1-jén kezdte meg mű-
ködését a Nyírbátori Szakrendelő-
ben. A projekt az Európai Szociá-
lis Alap támogató finanszírozásával 
valósulhat meg.

Az EFI célja az egészségügyi el-
látórendszer – elsősorban – primer 

prevenciós funkcióinak fokozása, a 
lakosság egészségtudatosságának 
növelése és az egészségfejlesztés. 
Ennek elérése az önkormányzatok, 
az alapellátást biztosító szolgáltatók 
(egészségügyi és szociális szféra), a 
járásban található egészségügyi in-
tézmények és nevelési-, oktatási in-
tézmények, a civil szervezetek, az 
egyházak együttműködésével való-
sulhatnak meg.

Az iroda és a működtetett prog-
ramsorozat alapvető céljai közé 
tartozik a szív-érrendszeri, a da-
ganatos megbetegedések prevenci-
ójának támogatása, az egészséget 

meghatározó életmód, illetve az 
egészségmagatartást befolyásoló 
szokások, attitűdök javítása és a 
járás lakosság egészségtudatossá-
gának növelése.

Átfogó cél: az érintett járások-
ban élők életminőségének javítá-
sa, a népegészségügyi eredmény-
mutatók pozitív irányba történő 
előmozdítása.

Főbb szolgáltatások:
–  általános állapotfelmérés (vér-

nyomás-, vércukormérés, test-
zsír % és testtömeg-index (BMI) 
számítás),

–  életmód tanácsadás (egészséges 
táplálkozás és rendszeres mozgás 
alapelveire épülve),

–  mozgásterápiás tanácsadás,
–  szív-és érrendszeri klub,
–  cukorbeteg klub,
–  szülőklub,
–  idősek klubja (életminősé-

get, aktív időskort elősegítő 
programsorozat),

–  középiskolai mentális egészség-
fejlesztés (egyéni és csoportfog-
lalkozások, iskolai egészségnapok 
szervezése),

–  munkahelyi egészségfejlesztés,
–  káros szenvedély leküzdésében 

való segítségnyújtás érintettek és 
családtagjaik részére (egyéni és 
csoportfoglalkozás).

Első helyen az egészség

Több százan jelentek meg júni-
us elsején azon a pedagógusnapi 
rendezvényen, ahol elismeréseket 
adtak át a városban dolgozó, mun-
kájukat kiemelkedően végző ta-
nítóknak, tanároknak, zenetanár-
oknak, gyógypedagógusoknak, 
óvodapedagógusoknak és egyéb 
intézményi dolgozóknak. 

Az ünnepséget a Kulturális Köz-
pont színháztermében tartották, 
ahol a fiatalok remek műsorral fe-
jezték ki köszönetüket és tisztele-
tüket pedagógusainak.

A városi pedagógusnapi ünnep-
ségen elsőként Máté Antal polgár-
mester köszöntötte a vendégeket. 
Elmondta: a város életében fontos 
szerepe van az itt működő oktató-
nevelő munkának. Mindez kettős 
feladatot lát el. Az egyik cél, hogy 

maradjanak itt a fiatalok, a kiala-
kult közösségben, illetve hogy állják 
meg a helyüket a világban bárhol az 
itt megszerzett tudással. Azokra az 
óvónőkre, tanárokra, akiket szeret-
tünk, életünk végéig emlékszünk. 
Tisztelettel gondolunk rájuk.

„Alkotó-művészeti munka a ta-
nítás, ami a legnemesebb anyagból 
dolgozik. Ezt jelenti számomra a 
pedagógusok munkája, amelyhez 
energia, kitartás és kreativitás kell. 
Egy város akkor tud élen járni, ha 
színes a település oktatási rendszere. 
Ennek további fejlesztése pedig az 
együttműködésen alapul” – emelte 
ki Máté Antal.

Hozzátette: komoly értékmérő az, 
hogy igen sok tehetséges és jó tanu-
lója van a városnak. Ezek a diákok 
tudásukról nemcsak az iskolában, 

hanem különböző versenyeken is 
számot adnak kiváló eredményeket 
elérve. Őket nemrégiben egy önál-
ló ünnepség keretében köszöntöt-
te a város. A tehetség pedig nem 
társadalmi helyzettől függ, ezért 
Nyírbátor a jövőben városi ösztön-
díj pályázat útján igyekszik újabb 
lehetőségként támogatni a rászoru-
ló tanulókat – emlékeztetett a város 
polgármestere. 

Az ünnepségen nyolcan arany-
gyűrűt kaptak. Ezt az elismerést 
2005-ben alapította Nyírbátor. Az 
aranygyűrűk után városi elismerő 
okleveleket adtak át, és azokat is 
köszöntötték, akiknek a munkáját 
más intézmények ismerték el ebben 
az évben. Az aranydiplomások és 
a gyémántdiplomások mellett azo-
kat is színpadra hívták, akik több 

évtizedes oktató-nevelő munkájuk 
után a tanév végén nyugdíjba vo-
nulnak. eni

Elismerték a pedagógusok munkáját

Aranygyűrűt kaptak
Nyírbátori Meseház Óvoda:
 Pelyák Zsuzsa
Báthory Anna Református Általános 
Iskola:
 Nagy Bernadett
 Nagy Józsefné
Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium:
 Rácz Tiborné
Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola:
 Molnár Károlyné
 Nagyné Bagaméri Éva
 Tóthné Bihari Gyöngyi
Mátészalkai Szatmár Alapfokú 
Művésztei Iskola Nyírbátori 
Tagintézménye:
 Jobbágy József
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Amikor váratlanul  ■
leszakad az ég, a ház-
tetőt és a háztájit elve-
ri a jég, életek munká-
ja veszhet szempillan-
tás alatt kárba. 

Az utóbbi évek szélső-
séges és kiszámíthatatlan 
időjárása az ország kele-
ti szegletében is családok 
ezreinek okozott bánatot, 
bosszúságot, és nem terve-
zett kiadást.

Ha a természeti csapást 
nem is, de a váratlan anya-
gi terhet megelőzheti, ha 

gondoskodik ingó és in-
gatlanvagyona biztosításá-
ról. Az esetleges természeti 
katasztrófák, nyári vihar-
károk esetén a kárenyhítés, 
a kárelhárítás, az újjáépítés 
ugyanis mindenkinek a sa-
ját felelőssége.

Érdemes tájékozódni a le-
hetőségekről a biztosítóknál 
és az alkusz cégeknél, me-
lyekből több nyújt szolgál-
tatást Nyírbátorban is. Meg-
éri betérni hozzájuk, aztán 
nyugodtan aludni, hogy ak-
kor sincs veszve minden, ha 
úgy tűnik.

Ne érje váratlanul 
az égszakadás!

www.tiszantulitakarek.hu

THM

2,26%- 
8,74%

LAKÁST VÁSÁROLNA?  
ÉPÍTKEZNE?  

NEM JOGOSULT 
AZ ÁLLAMI 

KEDVEZMÉNYEKRE?
Igényeljen Takarék  

Otthon Hitelt!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jel-
zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbizto-
sítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét 
– a pontos összeg ismeretének hiányában – THM nem tartal-
mazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabály figyelembe-
vételével történt, a THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények mértéke befolyásolja. 
Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet 
a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon Hitelek 3 kamatozási típusára vonatkozó 
további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általá-
nos Szerződési Feltételeiben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek  
számára nyitva álló helyiségeiben és a jelzaloghitel.takarek.hu weboldalon érhet el. További, 
részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.

A Takarék Otthon Hitel a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok webol-
dalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

Kapósak az új utcanévtáblák!
Új utcatáblákat helyeztek ki Nyírbátorban  ■

a köztereken. Június közepe óta a lakosok to-
vábbi táblákat igényelhetnek, amelyeket saját 
ingatlanjukon helyezhetnek fel. Ugyanebben a 
dizájnban már házszámtáblákat is rendelhet-
nek az önkormányzatnál.

Több mint 250 új utcanévtáblát helyezett ki a városban 
az önkormányzat a jobb tájékozódás érdekében az elmúlt 
hetekben. A nyírbátori lakosok közül többen azonnal je-
lezték, hogy további táblákra tartanak igényt, illetve az 
egységes megjelenés miatt saját házszámtáblájukat is eb-
ben a stílusban szeretnék elkészíttetni. Az önkormányzat 
gyorsan reagált a megkeresésekre, így június közepétől 
már meg is lehet rendelni a táblákat. Az igényeket a la-
kók jelezhetik személyesen a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán, vagy a titkarsag@nyirbator.hu e-mail címen. 
A leadott igényeket havonta gyűjtik össze és továbbítják 
a megrendeléseket a gyártónak.

Mibe kerül?
a házszámtábla ára 2990 Ft

az utcanévtábla ára: 3500 Ft

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
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Gyűlölet nélkül írni
A 89. Ünnepi Könyvhét al- ■

kalmából – a Bátori Nőegylet 
és a Városi Könyvtár által – 
szervezett Könyvünnep külön-
leges élménnyel gazdagította 
az érdeklődő olvasóközönsé-
get. 

Az értelmetlen pusztítás és a de-
rű, a halál és a folytonos megújulás 
kettőssége szőtte át a könyvbemu-
tatóval gazdagított író-olvasó ta-
lálkozót. A vendég a XX. század 
legsúlyosabban megpróbált magyar 
vértanú falván, Köröstárkányban 
született és ma is ott élő Gábor Fe-
renc író, közíró volt. Gábor Ferenc 
csak az általános iskolát végezte ma-
gyar nyelven, szakmát román nyel-
vű iskolában tanult, majd 1985-ben 
a rézbányai uránbányába szegődött 
vájárnak, ahol tizenöt évet dolgo-
zott, földalatti munkával.

Írásai a fiatalon bekövetkezett 
nyugdíjazása után jelentek meg.

Elévülhetetlen érdeme, hogy négy 
hiánypótló könyvben tárja fel a Fe-
kete-Körös völgyi magyar falvak 

XX. századi vértanúságát: Életem 
viharának emlékére c. kötete az 1919 
Húsvétján történt köröstárkányi vé-
rengzést, Mert magyar vagy! – az 
ugyanakkor történt kisnyégerfalvi 
magyarirtást, az Isten se akarja… 
– az 1944 szeptemberében történt 
magyarremetei vérengzéseket, az 
Írmagja se maradjon! c kötete pedig 
az ugyanakkor történt gyantai vé-
rengzést mutatja be. De beszélt mo-
nográfiáiról, a munkája és az élete 
szépségeiről és arról a derűről, ami 
azért övezheti Őt, mert „minden 
harag és gyűlölet nélkül” tud írni. 
Így tud szembenézni a múlttal és 
továbblépni. Emlékül hagyva sok 
megpróbáltatás leírásával egy üze-
netet, melyre napjainkban igen nagy 
szükségünk van egyénileg és közös-
ségeinkben is: a folyamatos megúju-
lás üzenetét és szükségességét.

Köszönet a Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola ráhangoló 
műsoráért, az együtt töltött idő-
ért, mely megrendítő és szívderítő 
élményekkel gazdagított minden 
megjelentet!

Idén az Ünnepi könyvhét  ■
rendezvényei országosan jú-
nius 7-11. között zajlottak. 
Nyírbátorban – különleges él-
ménnyé duzzasztva a könyv 
ünneplését – elébe siettünk és 
meghosszabbítottuk: június 
1-15-ig zajlott ugyanis a Nyílt 
június elnevezésű rendezvé-
nyünk általános iskolások-
nak. 

Rövid prezentációban mutattuk 
be a könyvtár felépítését, szolgál-
tatásait és az éppen ünnepelt könyv 
útját. Egyetlen bizalomtól lelkesítve 
zajlott az esemény: már nem aka-
runk könyvtártagokat. Ezen dolgoz-
va fektettünk energiákat a meggyő-
zésbe, szüntelenül érvelve, mintát 
adva, példát mutatva az iskolás kor-
osztálynak, mert nem lehet elég ko-
rán kezdeni… 

Azt hiszem, mindannyiunk közös 

érdeke, hogy ezekből a gyerekek-
ből - a jövő generációjából, akik-
nek a döntéseire rá leszünk bízva 
öreg napjainkban – ne váljon senki 
könyvtártaggá. A könyvtári tagság 
önmagában olyan, mint egy félre-
gombolt ing. Mint egy kacsalábra 
húzott cipő. Annyi, mint egy esély, 
amit nem ragadtunk meg, amivel 
képtelenek vagyunk élni.

Viszont egy esetben, nagy cso-
dák kezdete lehet…. Akkor, ha a 

könyvtári tagságnak a mi életünk-
ben célja van. Ha az a cél, hogy olva-
sókká váljunk! Az olvasók egyben 
mindig értők is, egy olvasó ezernyi 
életet megél, meg tudja fogalmaz-
ni a kéréseit, vágyait, mer nagyot 
álmodni, tud értelmezni egy rek-
lámszöveget, tud olvasni a plakát-
szlogenek sorai között, tudja, hogy 
milyen elvárásai lehetnek, ha meg-
vásárol egy terméket, vagy igénybe 
vesz egy szolgáltatást. Az olvasók 

stabil közösséget alkotnak, értéke-
ket képviselnek. Én ennek a közös-
ségnek büszkén vagyok a tagja. És 
nagyon kicsi lennék a saját szemem-
ben, ha nem munkálkodnék szünte-
lenül azon, hogy EZ A KÖZÖSSÉG 
gyarapodjék. Olvasókat akarunk. És 
nem csupán könyvtártagokat.

Örömteli élmény volt minden cso-
port látogatása! Köszönjük! Minden 
olvasót visszavárunk!

Szláma Gabriella

Nyílt napok a Városi Könyvtárban, mert

Nem akarunk több könyvtártagot!

A Városi Könyvtár értesíti 
használóit, hogy július 2-től, 
előreláthatóan július 15-ig 
–az ablakok cseréje miatt- a 
Könyvtár zárva tart. A nyi-
tás pontos időpontjáról a hon-
lapunkon (www.vknyirbator.
hu), illetve a facebook olda-
lunkon (www.facebook.com/
vknyirbator) tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat.    

Pünkösd a legerősebb Feketékkel

Május utolsó péntek délutánján 
várták a szervezők a gyerekeket a 
városi gyermeknapra. A Kulturális 
Központban és az épület melletti te-
rületen több mint 500 gyerek gyűlt 
össze a vetélkedőkre és a szórakoz-
tató programokra. A legtöbb gyer-
meket szüleik is elkísérték. 

A program szervezői olyan lehe-
tőségeket kínáltak a fiatalok és a 
legkisebbek számára, amelyek va-
lóban képesek lekötni a figyelmü-
ket és legalább néhány órára nem a 
legújabb technikai csodákkal fog-
lalkoznak, vagyis azon a délutánon 

nem az okostelefonok, tabletek és 
számítógépes játékok játszották a 
főszerepet. Ügyességi vetélkedők, 
népi játszóeszközök, bohóc, bű-
vészbemutató, koncert valamint li-
monádé, sütemény és zsíros kenyér 
hagymával. 

Ez volt a kínálat, amely valameny-
nyi nyírbátori gyermek és család 
számára kellemes pillanatokat szer-
zett. A program sikeréhez hozzájá-
rultak a városban működő nyugdíjas 
egyesületek is, akik gondoskodtak 
az éhes, szomjas és kifáradt gyerme-
kek étellel, itallal való ellátásáról.  

Jókedv és gyermekzsivaj
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A Báthori Várkastélynál  ■
adtak randevút egymásnak 
azok a vállalkozó szellemű 
nyírbátoriak, akik szívesen 
megmérettették magukat az 
idei pünkösdi királyválasztá-
son. 

Pünkösd vasárnapján a városba ér-
kezett „A világ legerősebb családja” 
címet viselő Fekete-família. Fekete 
László világbajnok fiaival mutatott 
be show-műsort az érdeklődőknek. 
Az erőpróbához a petrencerudat, a 
malomkereket és a golyót a vendé-
gek hozták magukkal. 

Fekete László 
1988 óta űzi az 
erős emberek 
sportját. Nyír-
bátori látogatá-
sakor a király-
választás előtt 
szívesen vála-

szolt pár kérdésre a színpadon, és 
érdekes információkat osztott meg 
az erősemberek életéről. 

– Lótunk, futunk, tesszük a dol-
gunkat. Szerencsére sokan kíváncsi-
ak rám és a gyerekeimre főként az 
eddigi eredményeink miatt. Az em-
bereknek tetszik az, hogy ezt tisz-
tességgel, becsülettel értük el. És hát 
készülünk mindig a versenyekre. Ad-
dig csináljuk, amíg bírjuk – mondta 
Fekete László. 

Elárulta, mint édesapa abban bí-
zott, hogy fiai nem kóstolnak be-
le ebbe a sportágba. A magas fokú 
balesetveszély az egyik, ami miatt 
ebben reménykedett. Ugyanis van 
olyan versenyszám, ahol 500 kg, 

vagy még ennél is nehezebb súlyt 
kell vinni nyakban, távolságban. Itt 
elég egy rossz lépés, és egy életre 
tolókocsiba lehet kerülni. 

– Ennek ellenére belekóstolt mind, 
ki előbb, ki később. Az viszont nagy 
büszkeség, hogy 30 éves munkás-
ságom alatt kilencszer értem el vi-
lágbajnoki címet. Ennyiszer voltam 
a világ legerősebb embere. Laci fi-
am nyolcszor, Miklós fiam ötször, 
Ricsi fiam egyszer. 2012-ben pedig 
Clevelandben az Erősember Sport-
szövetségtől és a Sportszövetség-
től megkaptuk „A világ legerősebb 
családja” kitüntetést. Nincs máshol 
a világban olyan, hogy az apa és há-
rom fia ugyanabban a sportágban 
világbajnok. Mi egymás mellett is 
harcoltunk csapatként és egymás 
ellen is versenyeztünk már. 2006 
óta pedig mindig mi, a Fekete csa-
lád nyerjük az egyéni és a csapat vi-
lágbajnokságokat is. Mi egy olyan 
szövetségbe (Magyar Natúr Erős 
Emberek Szövetség) léptünk be, 
ahol nemcsak hirdetjük a natúrsá-
got, hanem valljuk és cselekedete-
inkkel is ezt sugalljuk. Ez azt jelen-
ti, hogy a mi versenyeinken – akár 
Magyarországon, akár külföldön 
– egy négytagú orvoscsoport van 
jelen velünk az antidopping cso-
porttól. Az első három helyezettnek 
automatikus a doppingvizsgálat. A 
mi családunk folyamatosan negatív 
teszteket produkál.

– Én 2006-ban léptem ki abból 
a szövetségből, amelyikben koráb-
ban versenyeztem. Akkor tettem fel 
utoljára a kérdést a holland szövet-
ségi elnöknek, hogy elrendelik-e a 

doppingvizsgálatot vagy sem, hisz 
azokon a versenyeken már nem a vi-
lág legerősebb emberei mérkőztek, 
hanem a világ „legagyonkokszol-
tabb” emberei. És én, egy magyar 
ember, aki odamegyek sonka-vö-
röshagymával, nem olyanok ellen 
akarok versenyezni, akik vénásan 
belövik magukat. Nekem a sportban 
és az életben is a becsület a legfon-
tosabb. Meg kell adni egymásnak 
az esélyt, hogy tisztességgel tud-
junk megküzdeni. Ott, akkor en-
gem megkértek, hogy ne mételyez-

zem a környezetemet, mert különben 
nem hívnak a későbbi versenyekre. 
Az i-re a pontot egy olyan verseny 
tette fel, ahol becstelen módon szo-
rítottak le bennünket a dobogó csú-
csáról. Ennek a világbajnokságnak 
az utolsó számában elvették az el-
sőséget tőlünk csalással. A nézőté-
ren háromezer ember fütyült feláll-
va az igazságtalanság miatt, de egy 
ponttal így is elveszítettük a győ-
zelmet, világbajnoki másodikak let-
tünk. Ekkor végleg kiléptünk abból 
a szövetségből – emlékezett vissza 
Fekete László. 

– Én már nem akarok világbaj-
nokságokon indulni, mert elég volt. 
Január 28-án töltöttem a 60. életéve-
met. De a napokban – egy többéves 

komolyabb kéztrauma után 480 kg-
ot nyakba 15 méterre tettem le, 210 
kg-os golyót fölraktam az állvány-
ra, és a 320 kg-os súlyt a lépcsőre 
felemeltem. 

– A hétköznapi életben ennek a 
sportnak vannak pozitív és negatív 
oldalai is. Az negatív, hogy nem ta-
lálunk magunkra konfekcióruhát. 
Ezeket a ruhadarabokat magunknak 
kell csináltatni. A pólóm 5XL-es, a 
mellbőségem jelenleg is 156 cm és 
164 kg a súlyom. Az öltözködés mel-
lett nálunk az étkezés is egy kicsit 
„durva”. Egy születésnapi összejö-
vetelen 25 kg hússal kezdünk, ami 
mellé jönnek a köretek, a saláták. De 
azt mindenki tudja, hogy müzlivel 
meg joghurttal nem lehet felemel-
ni 500 kg-ot. A lakótelepi lakások 
sem feltétlenül kényelmesek nekünk. 
Könnyen be lehet szorulni pl. a für-
dőszoba bejáratába. Az amúgy is 
csak 70-es. A pozitív oldala többek 
között az, hogy tudunk magunkon 
és persze másokon is segíteni.

– Velem a 30 éves pályafutásom 
alatt többször is előfordult, hogy téli 
időszakban felborult autókat állítot-
tam talpra, úgy hogy közben benne 
ültek négyen. De nekem egy autóke-
rék cseréje sem tart túl sokáig. Illetve 
az ember nyugodtabb, ha tudja, mek-
kora a testi ereje. Ám mi természe-
tünknél fogva sem olyanok vagyunk, 
hogy kötekedjünk vagy lenézzünk 
valakit. Bár az, aki belém köt, vagy 
belénk, ha többen vagyunk, vagy 
hülye, vagy vak. De én azt mondom, 
mindenki úgy érezze jól magát, ami-
lyennek születik, illetve amit farag, 
csiszol magából. – eni –

Pünkösd a legerősebb Feketékkel

„Pályafutásom alatt több-
ször is előfordult, hogy 
téli időszakban felbo-
rult autókat állítottam 
talpra, úgy hogy közben 
benne ültek négyen.

Jókedv és gyermekzsivaj
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Vajon kapnak-e valaha méltó helyet 
a határőr relikviák Nyírbátorban?

A Nyírbátori Határőr Kerü-
let – hosszú évtizedeken keresz-
tül országos, sőt határainkon tú-
li elismertségű csapatmúzeummal 
büszkélkedhetett, majd még rövid 
ideig a Határőr Igazgatóság is. Lel-
ke és motorja, létrehozója Fekete 
Lajos (1923-1991) határőr alezredes 
volt, akinek lelkes gyűjtői szenvedé-
lyét csak a múzeumban a látogatók 
kalauzolása, a határőr élettel való 
megismertetése múlta felül. Lettek 
volt azok a kiképző bázis újoncai, 
elöljárók, kollégák más határőr ke-
rületektől, társ fegyveres szervektől, 
a szomszédos vagy éppen távolab-
bi országok határőrei, külföldi de-
legációk, iskolások, civil szerveze-
tek, csoportok. A nagyon gazdag 
gyűjtemény egy részéből a kerület/
igazgatóság színháztermében egy a 
magyar határőrizet, a határőrség és 
benne a határőr kerület történetét 
feldolgozó, bemutató állandó kiál-
lítás készült. A zöm viszont meg-
maradt a csapatmúzeum szűk fa-
lai között.

Változtak az idők. Lajos bácsi is 
eltávozott az égi határok őrizetére, 
az égi határőr múzeum igazgatá-
sára. Rövidesen a csapatmúzeum 
törzsállományát – megőrzésre – át-
adták a nyírbátori Báthori István 
Múzeum részére azzal a feltétellel, 
hogy egy önálló, külön helyiségben 
állandó kiállítás nyílik anyagából. 
Dr. Bene János történész irányítá-
sával „Határvédelem, határőrizet. 
Állandó kiállítás a Nyírbátori Határ-
őr Igazgatóság csapatmúzeumának 
anyagából” címmel létre is jött egy 
külön erre a célra átadott szobács-
kában. Persze ide csak a gyűjtemény 
elenyésző töredéke fért be. A többi 
anyag raktárba került.

Sok volt sorkatona – már akkor 
nyugdíjas korúak is! – hozta el család-
ját, jött el egyedül, vagy bajtársaival, 
hogy felidézze határőremlékeit.

De újra változtak az idők – vagy 
csak a személyi hozzáállás? Meg-
szűnt a pici teremben az állandó 
határőr kiállítás. Ennek töredékét 
száműzték az egyik folyosó végébe. 
A többit pedig raktárba tették. De 
legalább a múzeumban arra vetődő 

látogató megnézheti ezt a néhány 
relikviát – nyugtatja magát a csaló-
dott határőrszív.

Közben – érdekes módon - megint 
változtak az idők. Az önálló magyar 
Határőrség, vele az időközben már 
kerületből igazgatósággá szerve-
ződött Nyírbátori Határőr Igazga-
tóság is. A színházterem vitrinjeit 
felszámolták, a benne lévő tablók-
ra, relikviákra az új gazdának nem 
volt igénye. 

Aztán valami fény kezdett de-
rengeni, majd erősödni. Néhány év 

múlva a jogutód Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitány-
ság akkori vezetője dr. Tarcsa Csa-
ba r.ddtbk., rendőrségi főtanácsos 
felvetette egy rendészeti múzeum 
létrehozásának gondolatát a nyír-
bátori laktanyában. Fele része rend-
őr, fele része határőr relikviákkal. 
Azért, hogy a testülethez, a szer-
vezethez jobban kötődjenek annak 
(azoknak) múltját ismerve a fiatal 
állomány tagjai. A gondolatot tett 
követte. Kialakították a helyisége-
ket, egyeztetés történt a városi és a 
megyei múzeum igazgatóival. A fő-
kapitány felkérte a szakembereket: a 
rendőrségi rész kialakítását a Bűn-
ügyi Múzeum főigazgatója és mun-
katársai vállalták el, míg a határőr 
rész elkészítésével dr. Bene János 
(phD) megyei múzeumigazgató és 
Tanyik József nyá. hőr. alezredes, 
határőrségi tanácsost bízták meg. A 
szakemberek között megtörténtek az 
egyeztetések. A kiállítási vitrinek az 
általuk kért, igényelt méretekben és 
kivitelben 80-90 százalékban elké-
szültek. A kiállítsra szánt anyagok 
gyűjtése, a meglévők kiválogatása, 
restaurálása megkezdődött.

De más beosztásba távozott a fő-
kapitány. A rendészeti múzeum kö-
rül nagy lett a csend. Másfél éven át 
csak a remény volt meg a folytatásra. 
A szakemberek tettre készen vártak 
a hívó szóra, hogy folytassák és be-
fejezzék vállalt küldetésüket…

A helyiségeket először raktáro-
zásra használták, majd a vitrineket 

A határőr tárgyi emlékek, avagy ismét felcsillant a remény
Csapatmúzeum, múzeumi és laktanyai állandó ki-
állítás, folyosói száműzetés, elkezdett, de be nem fe-
jezett rendészeti tárlat projekt… 

A Csapatmúzeum – még az eredeti, a laktanyában – és alapítója Fekete Lajos 
nyugállományú határőr alezredes a látogató gyerekek között.

Állandó kiállítás a Báthori István Múzeumban
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elszállították, tantermeket alakítot-
tak ki a múzeumnak szánt részből. 
A szoba pedig, ahol a relikviák 
egy részét tárolták, oktatói irodá-
vá avanzsált.

Csapatmúzeum, múzeumi és lak-
tanyai állandó kiállítás, folyosói 
száműzetés, elkezdett, de be nem 
fejezett rendészeti tárlat projekt …

Vajon kapnak-e valaha méltó helyet 
a határőr relikviák Nyírbátorban?

Szívünk ugyan összetört, sajog-
va fáj, de töretlenül reménykedünk, 
hogy ebben a történelmi kisváros-
ban a vele több mint hat évtizeden 
át szervesen együtt élő határőrség 
tárgyi emlékei annak tevékenysé-
géhez, a haza szolgálatában kifej-
tett eredményeihez méltó helyen és 
körülmények között egyszer mégis 
kiállításra kerülnek – immár állan-
dó helyükön fogadhatják majd az 
érdeklődő látogatókat.

A dolgok jelenlegi állása szerint 
a válasz: IGEN. 

A járási hivatal elköltözésével a 
Városházán helyiségek szabadul-
nak fel 2018 végén. Máté Antal pol-
gármester nem szeretné, ha a bü-
rokrácia dzsungele venné birtokba 
ezeket, mint maya városokat az 
esőerdő. Meggyőzte munkatársait, 
majd szakembereket is megnyert 
elgondolásának. Dr. Bene János c. 
múzeumigazgató és Tanyik József 
nyá.hőr. alezredes személyében a 
„régi csapat”  bólintott a felkérés-
re. Ennek eredményeként Nyírbá-
tor Város Önkormányzata 2019 ta-
vaszán állandó kiállítást hoz létre a 
Városháza földszintjén az említett 

helyiségekben, amellyel a város tör-
ténelmében meghatározó szerepet 
játszó intézményeknek, vállalatok-
nak – pl. „BÓNI” gyár, Csepel Szer-
számgépgyár, Cipőgyár -, valamint 
kiemelten a megyében egykor a má-
sodik legnagyobb munkaadónak, a 
Nyírbátori Határőr Kerületnek/Igaz-
gatóságnak kíván emléket állítani. 

Első felajánlásként, az általam 
évek alatt összegyűjtött relikvi-
ákból 222 darabból álló 139 té-
telt már átadták Máté Antal pol-
gármesternek és Sipos Ferenc 
könyvtárigazgatónak.

A Városi Könyvtárba folyamato-
san várjuk a felajánlásokat a Határ-
őrséggel – elsősorban a Nyírbátori 
Határőr Kerülethez/Igazgatóság-
gal – kapcsolatos tárgyi emlékeket, 
fényképeket, relikviákat, filmfelvé-
teleket, szabályzatokat stb.

Tanyik József

nyugállományú határőr alezredes

határőrségi tanácsos

A határőr tárgyi emlékek, avagy ismét felcsillant a remény

Laktanyába tervezett Rendészeti Kiál-
lítás határőr részének egyik helyisége

Máté Antal polgármester a Tanyik-gyűjtemény relikviáival ismerkedik

Külföldi mintára 2018- ■
ban indult el hazánkban is 
az a kezdeményezés, amely-
hez Magyarországon „Sze-
ged Rocks” néven csatlakoz-
hattak a vállalkozó szellemű 
zenészek, zenekedvelők. 

A programot a városban mű-
ködő rockklub szervezte meg, 
amely egyébként folyamatos be-
mutatkozási lehetőséget biztosít a 
helyi illetve környékbeli fiatal és 
idősebb zenekaroknak. A „Sze-
ged Rocks” nevű közös zenélést 
Szurdi Zsolt, szegedi zenész em-
lékére hozták létre zenésztársai, 
barátai. Az összejövetelen Vígh 
Béla, nyírbátori zenész is jelen 
volt hangszerével.

– A múlt évben az olasz-fran-
cia határon, a Mont Blanc tövében 
szerveztek meg egy közös zené-
lést ezer rockzenész jelenlétével, 
akik ott közösen éltették a rockze-
nét. Az ötletet nagyon jónak tar-
tottam, és úgy gondoltam, meg-
csináljuk itt, Nyírbátorban is. El 
is kezdtem a szervezést, amikor 
januárban megláttam, hogy Sze-
geden már alakul egy ilyen talál-
kozó, így csatlakoztam a szegedi-
ekhez, mert úgy gondoltam, egy 
ilyen rendezvényen mindenképpen 
ott kell lenni – meséli Vígh Béla. – 
A bekerülés egyébként úgy zajlott, 
hogy a szervezők megjelöltek négy 
dalt, amelyeket meg kellett tanulni 
mindenkinek a saját hangszerén. 
A Billy Idol, Tankcsapda, Blur és 
Sun city dalokat én is feljátszot-
tam, elküldtem, és ez alapján vá-
logattak be engem is. 

Nagyszerű érzés volt ott lenni a 
több száz zenész között. Het-
venen voltunk dobosok, 
és ötven énekes énekelt 
egyszerre. Az ese-
mény délelőttjén, 
amikor elkezd-
tünk bepakol-
ni a térre, még 
igazából csend 

volt. De amikor elkezdődtek a kö-
zös próbák, féltünk, hogy még a 
dóm is ledől. Félelmetes volt, ami-
kor a 350 zenész együtt kezdte el 
– mondjuk – a Tankcsapda nótá-
ját játszani.

– Magán a rendezvényen senkit 
nem ismertem, mindenki idegen 
volt. De ott az áldott állapotban lé-
vő kismamától, a gyermekzené-
szeken át az idős urakig minden 
korosztály képviseltette magát. A 
kezdeményezés célja – hogy éltes-
se az élőzenét, a rockzenét népsze-
rűsítse – teljesen megvalósult. Az 
előadásra pedig több ezren voltak 
kíváncsiak. 

– A rockzenével 1972 körül ke-
rültem kapcsolatba. Akkoriban 
minden középiskolás rockzenész 
akart lenni, és mindenki együttest 
akart alapítani. Nyírbátorban is mű-
ködött több zenekar. Csak akkori-
ban mindig azzal bajlódtunk, hogy 
mindig valamelyikünket elvitték 
katonának. Amikor elvitték a do-
bost, beültem dobolni, addig amúgy 
basszusgitáron játszottam. Majd 
ennek is vége szakadt, bevonultunk 
katonának, s miután leszereltünk, 
aztán a lányok értelemszerűen „le-
vadásztak” minket, megnősültünk 
és jött a családi program.

– Öt évvel ezelőtt, 2013-ban 
megszerveztük a”Szóljon a rock!”-
ot, a nyírbátori rockzene 40 évé-

ről. Újraalakítottuk a 
régi, 70-es évekbe-

li zenekarunkat, 
és azt követően 
is együtt marad-
tunk. Ma is zené-

lünk tovább.

Hatalmas koncert 
a szegedi dómnál
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Így látják a tinikomédiásokÉletreszóló élményekkel  ■
tért haza a Tinikomédiások 
csapata a X. Határtalan 
Színjátszó Fesztiválról, Nyír-
bátorból. Igazi színházi ese-
ménynek számít ez a feszti-
vál: a szervezők nagyon kö-
rültekintően dolgoznak, min-
denre odafigyelnek, a 
programidőt pontosan be-
tartják, szenzációs hangula-
tot varázsolnak.

A fellépő csapatoknak lehetősé-
gük van nemcsak bemutatni a saját 
darabjukat, de beszélgetni más csa-
patokkal, a zsűri tagjaival, és ami 
különösen fontos, lehetőségük van 
részt venni a műhelymunkában is, 
úgy, mint beszédtechnika, csapat-
építő játékok, improvizáció, dráma-
játékok.  A paletta is nagyon gazdag 
volt a klasszikus drámától a mesejá-
tékig, a népi komédiától a kamasz-
drámáig, a szocdrámától a mitológi-
ai elemek modern értelmezéséig.

Vona Éva drámatanár, színész-
rendező a fesztivál megálmodója 
és sikeres éltetője a megnyitón el-
mondta, hogy ez a rendezvény első-
sorban arra törekszik , hogy köze-
lebb hozza a határon túli csapatokat 
az anyaországiakhoz, amolyan ta-
pasztalatcsere, ahol bemutatjuk 

mivel is foglalkozunk, elmondjuk 
nehézségeinket,  megbeszéljük a 
látott darabokat , segítséget kérhe-
tünk és kapunk a zsűri tagjaitól, 
és persze a műhelymunka is fontos 
szerepet kap, hiszen ez különleges 
lehetőség az ismerkedésre és a kö-
zös játékra. 

A zsűri tagjai idén Fridrik Noémi, 
Rák Zoltán és Gulácsi Tamás – va-
lamennyien a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház művészei vol-
tak. Alapos kiértékelőt tartottak, 
tanácsoltak, elmondták a hibákat 
és az értékeket, biztattak a folyta-
tásra, és kijelölték az esti vetélke-
dő elemeit is. Annyira jó volt látni , 
ahogy a különböző csapatok tagjai 
együttműködnek, készülnek a fel-
adatok teljesítésére, ismerkednek, 
barátkoznak és felszabadultan, tisz-
ta szívből nevetnek, lelkesen tapsol-
nak egymásnak. A zsűrizést ezúttal 
a diákok vállalták. Nagy átéléssel és 
felelősséggel dolgoztak. A díjkiosz-
tó is különleges momentuma volt a 
fesztiválnak, a zsűri érdekes elneve-
zéseket talált ki a díjaknak.

A szombati nap hab volt a tor-
tán: városnézés és fürdőzés a Sár-
kányfürdőben. Elmondhatjuk, hogy 

igazi nyertesek voltunk mindannyi-
an, hiszen  ezen a fesztiválon min-
denki díjat kapott: élményt, játék-
lehetőséget, barátokat, szépséget, 
feltöltődést, szakmai segítséget, 
hatalmas lehetőséget a bemutatko-
zásra! Köszönjük a lehetőséget, kí-
vánunk mindenkinek további sike-
res fellépéseket és ahogy a diákok 
mondták: reméljük, hogy jövőre is 
ott lehetünk.

Álljon itt azok neve akik Krasznát 

képviselték, nem is akárhogy: 
Anderlik Aliz, Birtalan István, 
Birtalan  Izsák, Bogya Ádám, Cseke 
Krisztina, Hajas Árpád Zsolt, Ha-
jas Timea –Gabriella  Matei Márk 
– Eduárd, Nagy Attila, Nagy Réka-
Kamilla, Pop Adrien Beatrix, Szabó 
Dávid, Seres Anikó, Sólyom Szil-
via, Somogyi Dávid, Tóth Bettina, 
Valki Roland és Vágási Vivien .

 Köszönjük a sok finomságot , a 
rengeteg élményt, a szeretetet , amit 
végig éreztünk! Isten áldja meg gaz-
dagon a szervezők életét!

A csapat nevében: Adri és Vivi

A szakmai zsűri a következő díjakat ítélte oda:
I. Szivárvány díj: Dömik – Nagykároly Forráspont – rendezte Szolomájer Timi
II. Napsugár díj: Színjátszó – sokk – Nyíregyháza (Vlami) Légy jó mindhalálig – rendezte 
Nagyidai Gergő
III. Sarjadó rügy díj: Csöpp Színház – Máriapócs A Farkas és Piroska – rendezte Vona Éva
Legjobb női főszereplő: Vénusz díj: Molnár Lili – Nyilas Misi szerepének 
megformálásáért /Színjátszó-sokk/
Legjobb férfi főszereplő: Üstökös díj: Lázár Dávid Félálmaink férfi szerepének 
megformálásáért (KÖDIK – Szatmárnémeti)
Különdíjak:
Vihar díj: Tinikomédiások Kraszna – Énekes madár című előadás – Eszter szerepének 
megformálásért: Hajas Tímea Gabriella
Hátszél díj: Blöff  Nagykálló – Vesztegzár – Eta szerepének megformálásáért: Darai 
Hajnalka 
Délibáb díj: Berekenye Szilágycseh – Rettentő görög vitéz – Röfi szerepének 
megformálásáért: Tóth Károly
Májusi eső díj: Abakusz Debrecen,  Kis kalapban kicsi ész
Alkonyat díj: Nagyidai Gergő – Színjátszó-sokk – Légy jó mindhalálig
A Határtalan vetélkedő eredménye:
I. hely: KÖDIK – Berekenye – Csöpp Színház hármasa
II. hely: Lenszirom Színház – Dömik párosa
III. hely: Abakusz – Tinikomédiások párosa

Nem mindennapi kirándu- ■
láson vett részt a Nyírbátori 
Határőr Igazgatóság Nyugdí-
jasai Egyesület külsős tagok-
kal „megerősített”, 40 fős csa-
pata június 5-8. között a Ba-
laton-felvidéken.

A csopaki szálláshelyre való be-
kvártélyozás előtt megtekintettük 
a csodálatos székesfehérvári Bory 
várat, majd a szálláshely elfoglalá-
sa után kiadós Dottós városnézésen 
vettünk rész Balatonfüreden.

 A második napon megismer-
kedtünk Veszprém város neveze-
tességeivel, majd a Herendi Por-
celán Manufaktúra következett 
volna. Ez a program a viharos idő-
járás és az áramszünet miatt elma-
radt, de kárpótolt bennünket a Zir-
ci Apátság, annak könyvtárának 

és arborétumának látványa. A har-
madik napon felmehettünk a hí-
res, nagyvázsonyi Kinizsi várba, 
ahonnan szemet gyönyörködtető 

panoráma nyílt a környékre, majd 
kissé lejjebb ereszkedve a Dörgicsei 
Levendula Major illatfelhői között 
találtuk magunkat. A nap hátralévő 

részében ismét fentebb barangol-
tunk, amikor meghódítottuk a tiha-
nyi Bencés Apátságnak otthont adó 
magaslatot, hogy azután a Balaton 
vizén ringatózva, sétahajózáson ki-
pihenjük a nap fáradalmait.

 A negyedik nap programja kere-
tében, útban hazafelé, sétát tettünk 
a pákozdi Katonai Emlékparkban, 
ahol megkoszorúztuk a Nyíri Hon-
védek emlékművét.

A nap végén kissé fáradtan, de 
szellemileg felfrissülten, élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk ha-
za, hogy a hétvégén kipihenjük az 
kirándulás fáradalmait  és vissza-
zökkentsük magunkat a normál 
hétköznapjainkba.

Janovics János

nyá. r. ezredes                                                                                                   

a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 

Nyugdíjasai Egyesület elnöke

Bejárták a Balaton-felvidéket

A csodálatos Bory vár lépcsőin
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Folytatás az 1. oldalról.

Talán nem véletlenül, hiszen ez 
a kicsit már „őrült” emberek 
sportja…

Nem is kicsit, hanem nagyon is az 
„őrült” emberek sportja, de annál 
izgalmasabb, érdekesebb egy ilyen 
futam. Amikor felvetettem a város 
vezetőinek, hogy milyen versenyben 
gondolkodom, hamar mellém álltak 
és zöld utat kaptunk a szervezésre.

A tavalyi tényleg sikeres rendez-
vény volt. Készítettünk is nagy-
szerű kisfilmet, amivel az idei ver-
senyt is ajánljuk, de azért nem 
titkoljuk el, hogy egyelőre még 
nem tömegek tolonganak a rajt-
nál. Mekkora nevezési listával 
lennének elégedettek idén?

Nem feltétlenül a létszám a leg-
fontosabb, hanem hogy a versenyzők 
úgy menjenek haza, hogy itt mindent 
megkaptak, ami a jó versenyzéshez 
és utána egy jó naphoz szükséges. 
Vagyis a pálya megfelelően nehéz, 
de teljesíthető legyen. Csinálják vé-
gig, fáradjanak el és utána-előtte le-
gyenek még kulturális programok 
is. Ellentétben más versenyekkel, 
mi itt a verseny után is törődünk a 
résztvevőkkel. Aki versenyzett már 
néhány helyen, az tudja, hogy a cél-
ba érkezés után nem foglalkoznak a 
versenyzőkkel. A fáradt embernek a 
teljesítmény öröme marad, mert más 
ugyan vele már nem foglalkozik. Mi 
ezt itt teljesen másképpen szeret-
nénk megoldani. A verseny mellé, 
köré komoly programokat szerve-
zünk. Lesz egy koncert, lesz éjszakai 
fürdőzés, gondolunk a gyermekes 
családokra, hogy a kicsik se unat-
kozzanak. Tavaly olyan vélemények 
érkeztek vissza, hogy egyben, min-
den nagyon jól sikerült.

Mint minden komoly versenyen, 
itt van nevezési díj. Amiről beszé-
lünk, a Dragon Race futás júli-
us 28-án lesz. Ráadásul, szintén, 
mint a nagy versenyeken, itt is 
több távra lehet nevezni. Konkré-
tan milyen távok lesznek?

Mindenki ugyanazon a versenypá-
lyán indul. Lesz 5 km-es és 10 km-
es táv. Természetes, hogy itt is van 
nevezési díj. A neten a sportolo.hu 

oldalon megtalálható a versenyki-
írás. Egyéniben és csapatban is lehet 
nevezni, 6000 és 8000 forint a neve-
zési díj. Mindenki kap befutópólót. 
Mindenki nyakába érmet akasztunk, 
és lesz befutócsomag is. Az előneve-
zés július 22-én zárul. Aki a helyszí-
nen szeretne nevezni, annak már 13 
ezer forintot kell leszurkolnia.

Az már komoly pénz egy ilyen kis 
versenyen.

Éppen azért ennyi, hogy min-
denkit előnevezésre ösztönözzünk. 
Egyébként a hasonló, csak nagyobb-
nak számító spártai versenyeken az 
előnevezés is 18 ezer forint.

Egyáltalán a spártai versenyek 
szervezői tudnak már a nyírbátori 
futamról?

Még nem kerültünk fel a „térkép-
re”, de egyre komolyabb a sajtóér-
deklődés. Nem vagyunk türelmet-
lenek. Tudom, hogy sok versenyt 
kell hibátlanul szerveznünk, hogy 
egyszer a nyírbátori versenyünk is, 
mint rangos spártai állomás kerül-
jön be a versenynaptárba. 

Tavaly mennyien neveztek?
Az első versenyre 74 neve-

zőnk volt. 68-an végig is mentek 
a pályán.

Valójában mennyi versenyzőt bír-
na el a pálya, illetve a szervezők?

Ha 300-400 versenyző jelentkezne, 
az éppen jó lenne. Ennyi versenyzőt 
gond nélkül tudnánk kiszolgálni. Ez 
lenne az első komolyabb cél, s utána 

lehet nagyobb versenyt álmodni és 
szervezni.

Ha ez egy komoly verseny, akkor 
a szervezőknek, a bonyolítóknak 
is profi módon kell dolgozni. Ma 
mennyire hozzáértő a stáb?

Azt mondom, hogy a mi stábunk 
lelkes amatőrökből áll, akik hasonló 
versenyeken indultak és ezért jól is-
merik a pályák természetét, az elvárt 
akadályokat, illetve hasonló ver-
senyeken szerezve tapasztalatokat, 
képesek leszünk tovább fejleszteni 
a saját pályánkat, a lebonyolítási 
rendszert, s minden egyebet.

Egyébként kinek ajánlható ez a 
nyírbátori spártai futás? Tudom, 
hogy tavaly többen voltak olya-
nok, akik korábban még soha 
nem indultak ilyen futamon.

Egyénfüggő, hogy milyen nehéznek 
találják a pályánkat. Egyébként 99 éves 
korig bárki nevezhet, aki megfelelő 
edzett állapotúnak gondolja magát.

Konkrétan Ön is spártai futó?
Már második éve eljárok szinte 

minden hazai versenyre, ahol terep 
akadályfutás van.

Azokhoz képest milyen nehézsé-
gű ez a pálya?

Meggyőződésem, hogy van olyan 
kemény, mint bármelyik másik 
pálya.

Akkor talán mégsem kellene egy 
99 éves embert kitenni ezeknek a 
megpróbáltatásoknak.

Itt a teljesítéshez szükséges idő 
határozza meg az indulást. A gye-
rekeknek is lesz egy verseny, másfél 
km-es táv, amelyen mókás feladato-
kat kell teljesíteni a pecaversenytől 
a gumiabroncs görgetésig.

Jöhet a teljes sportos család. Mit 
gondol, lesz rá példa?

Már most is tudom, hogy lesz jó 
pár család, ahol anya-apa-gyerekek 
is beneveztek.

Hol lesz a versenypálya?
A Sárkány Fürdőből indulva a Lo-

vardán át a gyulaji erdő után a Szé-
na rétet „vesszük” be.

Milyen kísérőprogramok 
lesznek?

Aznap itt rendeznek egy rangos, 
nemzetközi strandröplabda ver-
senyt és lesznek kulturális prog-
ramok is, kicsiknek, nagyoknak. 
Lesz bábszínház és gyermekmeg-
őrző, gyerekzenekar és este a Kele-
men Kabátban zenekar koncertje, a 
nap zárásaként pedig éjszakai für-
dőzés. A nevezőink minden progra-
mon részt vehetnek aznap.

Ez sárkányos futam lesz a javából!
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Anyakönyvi események
2018. MÁJUS – SzüLETéS

Zselyke Kulcsár Attila Karsai Lívia
Zsolt Csaba Varga Csaba  Csiki Erzsébet
Szabolcs Simon János Kiss Éva Gabriella
Zoltán Csiki Zoltán  Adorján Adrien
Zoltán Kurucz Zoltán Molnár Anett
Áron Kovács Gergő Pekk Petra
Bence Sipos Tamás  Boncsér Ágnes
Réka Berna Dávid Turcsák Zsuzsanna
Lia Rákóczi Attila Bákonyi Anikó
Attila Rákóczi Attila Bákonyi Anikó
Bálint Rákóczi Attila Bákonyi Anikó
Milán Aranyász Tamás Kósa Rita
Csaba Bana Csaba Balogh Barbara

Horváth Gina Anna Pruma Béla
Taschek Andrea Tóth Árpád
Rácz Enikő Kovács László
Botos Brigitta Éles Csaba
Balogh Magdolna Farkas Ernő Endre
Péter Kata Varga Dávid
Bakos Zsanett Oláh Zoltán
Kun Klára Blazsik Gábor

Virág Kálmán
Andrásik Tiborné  

Született Borsi Magdolna
Bákonyi József

Kondor Miklósné  
Született Egri Mária Borbála

Horváth Gábor
Kruzsicz Pálné
Leposa Géza

Jeszenszkiné  
Született Béres Katalin

Zelizi Józsefné  
Született Helmeczi Erzsébet

Trella Tibor
Weibli József
Kiss Lászlóné  

Született Miklósi Emma

2018. MÁJUS – HALÁLESET:

2018. MÁJUS – HÁzASSÁG: Dobogón a nyírbátori tűzoltók. Június 5-én rendezték meg 
Zsámbékon az Országos Közlekedésbiztonsági versenyt, ahol a nyírbátori 
tűzoltók a harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai: Kovács Béla és Vég-
vári László tűzoltó főtörzs-őrmesterek, gépjárművezetők.

HáromNegyeD százaDos... A Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület születésnapján köszöntötte Novák Józsefné (Icuka) nyugdí-
jas tanító nénit, aki június 10-én töltötte be 75. életévét. Janovics János
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Csodásan szerepeltek, 
éremeső hullott úszóinkra

Május 19-én rendezték meg  ■
a Szabolcs Tour versenysoro-
zat 4. fordulóját Nyíregyháza-
Sóstón, a Parkfürdő 50 méte-
res medencéjében.

A rossznak ígérkező időjárás el-
lenére 13 „B” kategóriás verseny-
zőnk vállalta a megmérettetést. És 
jól döntöttek.

Eredményeink: 14 arany, 12 ezüst, 
15 bronz. Összesen 41 éremmel tér-
tünk haza!

Nagy sikerként élték meg a csapat-
vezetők, hogy a kis létszám ellenére 
a csapatversenyben sikerült a dobogó 
harmadik fokáig felküzdeni magát az 
egyesületünknek:
1.  Nyíregyházi Sportcentrum 

Résztvevők: 57 fő 788 pont
2.  Aqua Se Nyíregyháza  

Résztvevők: 31 fő 405 pont
3.  Bátori Sárkány USE  

Résztvevők: 13 fő 365 pont

Ehhez számos egyéni csúcsot kel-
lett megúszni, rengeteg érmet, és ren-
geteg pontszerző helyet volt szüksé-
ges megszerezni úszóinknak.

Érmeseink:
Szilágyi Borka Róza

50 méter hát 3. hely
Bereznyák Eszter

50 méter  gyors 3. hely
Nagy Vanda

50 méter gyors 2. hely
50 méter hát 3. hely
50 méter lány mell 2. hely

Bereznyák Sára
50 méter gyors 3. hely
50 méter hát 2. hely
50 méter mell 3. hely

Filep Flóra
50 méter hát 3. hely
50 méter mell 1. hely

Rácz Elek
100 gyors 3. hely
50 méter hát 1. hely
100 méter hát 1. hely
50 méter mell 3. hely
50 méter pillangó 2. hely

Szilágyi Merse Pál
50 méter gyors 3. hely
100 méter gyors 1. hely
50 méter hát 3. hely
100 méter hát 3. hely
50 méter pillangó 3. hely

Hermanovszky Márk
50 méter hát 2. hely
100 méter hát 2. hely
50 méter mell 1. hely
100 méter mell 1. hely
50 méter pillangó 3. hely
400 méter gyors 3. hely

Erdélyi Kristóf
50 méter gyors 1. hely
100 méter gyors 3. hely
50 méter hát 2. hely
50 méter mell 2. hely
100 méter hát 1. hely
100 méter mell 2. hely
50 méter pillangó 1. hely
400 méter gyors 2. hely

Barta Inez
100 méter mell 2. hely

Licska Stefánia
100 méter gyors 3. hely
100 méter mell 3. hely
50 méter pillangó 1. hely

Váltószámokban is remekeltek 
úszóink. Nagy élményben volt ré-
szük, hiszen a versenyt megtisztelte 
dr. Szabó Tünde sportért felelős ál-
lamtitkár, úszóolimpikon. Közvet-
lenségével, jó tanácsaival belopta 
magát a gyermeki szívekbe. Meg-
vigasztalta úszónkat, akit egy ver-
senyszámban kizártak rossz fordu-
lója miatt, s hogy ne szomorkodjon, 
elmesélte neki, hogy annak idején 

kiskorában őt is többször kizárták 
egy-egy versenyszámból. Ezekből 
sokat tanult, később pedig olimpi-
ai és világbajnoki ezüstérmes lett 
hátúszásban. A nyíregyházi verseny 
eredményhirdetésén az érmeket több 
korosztályban is ő adta át.

Május 26-27-én  Miskolcra utaz-
tak „A” kategóriás versenyzőink. Ez 
a verseny egy állomása volt felké-
szülésüknek a nyári országos kor-
osztályos bajnokságokra. Itt több 
versenyszámban nyílt kategória volt, 
ahol a fiatalabbak idősebb korosz-
tályú versenyzőkkel együtt verse-
nyeznek, mely jó felmérés volt ah-
hoz, hogy megnézzék mire képesek 
közöttük.
Saját korosztályukban érmesek:
Csoba Adrienn 200 méter hátúszás 1.
Bégányi Ábel100 méter pillangó 1.
Antal Dávid  200 méter pillangó 1., 
100m hátúszás 2.
Felkészítő edzők: Kaliba Viktor, Nagy 
Gábor

Gratulálunk a versenyzők-
nek a kiváló eredményeikhez, to-
vábbi jó felkészülést a következő 
megmérettetésre!

Baracsi Lajosné  

egyesületi elnök

Dr Szabó Tünde sportért felelős államtitkár vígasztalja  úszónkat

Sport és 
örömtánc 

Harangodon

Nagyszerű hangulatban  ■
zajlott le a nyugdíjasok me-
gyei sportvetélkedője.

A meteorológiai nyár első 
napján Nagykálló-Harangodon 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetsége, a Nemzedékek Bizton-
ságáért Közhasznú Alapítvány, 
a Szenior-mozgásprogram és a 
Nagykállói Önkormányzat által 
megrendezett 2018. évi megyei 
sportvetélkedőn a Nyugdíjas Ér-
telmiségiek Egyesületének tag-
jaival mi is részt vettünk, verse-
nyeztünk és szurkoltunk. Nagy 
élvezettel tornáztunk a doktornő 
irányításával, valamint a Szenior 
tánccsoport segítségével öröm-
táncot jártunk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a sztárvendéggel Németh Lajos 
meteorológussal, Ázsiakutatóval, 
a kerékpár szerelmesével szemé-
lyesen is találkozhattunk.

Ismét egy kissé fárasztó, de 
mégis csodálatos napot töltöttünk 
el együtt az egészségünk érdeké-
ben és egymás örömére.

Tóth Árpádné, 

a Nyírbátori Nyugdíjas 

értelmiségiek Egyesületének 

elnöke



14 • 2018 bátor
iskolai hírek / Városi hírek

Hőseinkre emlékeztünk
A Báthory Anna Református Ál-

talános Iskola tanulói május utolsó 
vasárnapján ünnepi istentiszteleten 
emlékeztek meg a magyar hazafi-
akról. Az istentisztelet első részé-
ben Fazakas Eszter, iskolalelkész a 
bibliai hősökről beszélt és azokról 
a hétköznapi emberekről, akik 
a mindennapokban tetteikkel 
és viselkedésükkel vívják ki az 
elismerést, olykor nehéz körül-
mények között is. Ezt követően 
az első és az ötödik osztályos 
tanulóink szolgáltak színvona-
las műsorukkal.

Május utolsó vasárnapja 1917 
óta a magyar hősök emléknap-
ja. Ekkor mondták ki először, 
hogy az I. világháború hősi halottai-
nak kegyeletteljes tiszteletét megfe-
lelő módon kifejezésre kell juttatni 
és az utókor számára meg kell örö-
kíteni. E jeles nap azonban a törté-
nelem viharában évtizedekre a fe-
ledés homályába merült. A magyar 
országgyűlés 2001-ben nyilvánította 

újra nemzeti emlékünneppé. Ezen 
a napon fejet hajtunk az I. és II. vi-
lágháború hősi halottainak, kato-
nai, polgári áldozatainak emléke és 
mindazok előtt, akik a magyarság 
ezer esztendeje alatt fegyverrel vagy 
fegyvertelenül életüket kockáztat-

ták vagy áldozták hazánkért, nem-
zetünk szabadságáért, függetlensé-
géért és fennmaradásáért. 

Ünnepségünk nyitányaként isko-
lánk énekkarától egy gyönyörű nép-
dal csendült fel, majd Dr. Báthori 
Gábor hadtörténész adott korhű tör-
ténelmi áttekintést a két világháború 

elszánt küzdelmeiről, amelyben a 
magyar katonák ezrei vesztették 
életüket. Beszédében kitért arra is, 
hogy városunk is rengeteg bátor vi-
tézt engedett el a frontra. A reformá-
tus templomunk padsoraiba vésett 
nevek és évszámok arra engednek 

következtetni, hogy a harcba 
induló katonáink még utoljára 
betértek a templomba, istentisz-
teletre. Közülük azonban sokan 
soha többé nem térhettek haza 
a családjukhoz, szeretteikhez. 
Az ünnepség további részében 
fellépett a Nyírbátori Koncert-
fúvós Zenekar (művészeti ve-
zető: Fazekas Mihály) Babits 
Mihály: A fiatal katona című 

versét Nagy Zsófia 7. c osztályos 
tanuló szavalta el.

Az ünnepség záróakkordjaként az 
emlékezés koszorúját helyeztük el a 
nyírbátori hősök emlékművénél. 

Schlosserné Csernai éva

magyar-német-dráma  

szakos tanár

A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskolában június 16-án utol-
jára szólalt meg a csengő 44 diák 
számára. A ballagás Fazakas Eszter 
iskolalelkész ünnepi áhítatával kez-
dődött, majd a búcsúzás pillanatai 
következtek: a végzősök megkö-
szönték a tantestület és szüleik ál-
dozatos munkáját, és a diáktársakkal 
töltött vidám percekre is visszaem-
lékeztek. Ezután megható ünnepi 
műsor következett iskolánk tanulói-
nak előadásában Győrfiné Nagyhaju 
Katalin igazgatóhelyettes, Madai 
Erika tanárnő és Horváth Gyula szü-
lő közreműködésével.   

 „Egyszer mindennek elérkezik a 
vége, s akkor búcsúzni kell. A búcsú 
egy nemes, és sokszor bizony szív-
szorító feladat. Fontos, mert lezár 
egy időszakot, és az élet egy sza-
kaszát elhatárolja a többitől. Ettől 
azonban nem szabad megijedni, tud-
ni kell az új irány felé fordulni, és 
meglátni a feltáruló lehetőségeket. A 
búcsú, az ünnep egy pillanatig tart 
csupán, majd újabb megmérettetések 

következnek” – köszöntöttem a bal-
lagó diákokat és osztályfőnökeiket, 
Madai Erika tanárnőt és Csonka Gá-
bor tanár urat.

„Aki elment, az elment, de aki 
egyszer nálunk volt, az többé so-
hasem mehet el tőlünk egészen.” 
– írja Kassák Lajos. A búcsúzó di-
ákokat jelképező léggömbök a ma-
gasba szálltak, képzeletbeli tervek-
kel, álmokkal, utakkal. Az utaknak 
pedig céljuk és értelmük van. Azt 
kívántuk, hogy haladjanak kitartóan 

ezeken az utakon céljaik felé tanu-
lóink. A zászlóátadás felemelő pil-
lanata után a jutalmazás és köszö-
netnyilvánítás következett.

Ebben a tanévben adtuk át első 
alkalommal a Báthory Anna-díjat, 
amelyet Trefánné Bagdi Gizella ala-
pító igazgató hozott létre. Az iskola 
támogatásával két tanuló kapta meg 
a legrangosabb elismerést: Lehel Ka-
milla Rebeka és Mátyás Dominik. 

Sivadóné Cselenyák Dóra 

igazgató

Elballagtak végzőseink Küldjön 
egy képet!

Gyűlik az anyag a fotókiállí-
táshoz az újra várossá válás 45 
éves jubileumára. A szervezők 
azt kérik a nyírbátoriaktól, illetve 
mindenkitől, aki megfordult a vá-
rosban és egy-egy fotóval hozzá 
tud járulni a város történeti em-
lékeinek teljessé tételéhez, hogy 
az alábbi témákban segítsen ki-
egészíteni a gyűjteményt:

Azfeszt
Nyírbátori Zenei Napok

Szárnyas Sárkány
Fesztiválok  

(Blues fesztivál, Deatchrew 
fesztivál, kisebb fesztiválok)

Városközpont
Utcák
Sport  

(régi csapatok új, régi terem új)
Nevezetességek (pl. vár, sétány, 

templomok egy régi egy új)
Fürdő

Városi rendezvények  
(majális, gyereknap, szüreti)

Téli Nyírbátor  
(világítás, rendezvények, karácsonyi 

hangulat)
Lovas kultúra  

(rendezvények, fesztiválok, 
versenyek)

Testvérvárosok
Neves emberek a városban  

(pl. neves közéleti személyiségek, 
miniszterelnökök, tudósok, 

sportolók, művészek)
Képviselő-testület

Unilever
Csepel

Ruhaipari szövetkezet
Ruggeri

TSZ
(A képeket természetesen 
szkennelés, másolás után 

visszakapják az érintettek.)
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Báthorys sikerek Kisvárdán!
Május utolsó hétvégéjén  ■

rendezték a katolikus iskolák 
országos labdajáték sportver-
senyét a 25. KIDS Kupát 
Kisvárdán. A Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázi-
umot a VI. korcsoportos lány 
és az V. korcsoportos fiú foci-
csapat képviselte. Mindkét 
csapat szép sikereket ért el a 
jubileumi tornán.

A helyszín a kisvárdai várkert 
volt. A VI. korcsoportos focis-
ta lányaink szombaton elsőnek a 
budapesti Szent Angéla Ferences 
Gimnáziumot verték 8-0-ra, majd 
a szentendrei Ferences Gimnázi-
umot 3-0-ra így magabiztosan ju-
tottunk a másnapi elődöntőbe. Va-
sárnap a gödöllői Premontrei Szent 
Norbert Gimnáziumnak esélyt nem 
adva győztünk 5-0-ra és a döntőben 
ismét a szentendrei Ferences gimná-
ziummal találkoztunk. A döntőben 

ügyes lányaink nem találtak legyő-
zőre, így kapott gól nélkül, veretle-
nül végeztünk az első helyen.

A csapat tagjai: Mocsár Bog-
lárka, Balogh Panna, Meleg Zsó-
fia, Hatházi Gréta, Balogh Vivien 
és Horváth Viktória 

Az V. korcsoportos fiú fociban 
körmérkőzésben bonyolították, így 
5 mérkőzés várt a BIG-es fiúkra a 
két nap alatt. Szombaton a budapes-
ti Szent Angéla Ferences Gimná-
ziumtól 5-3-as vereséget szenved-
tünk. Ezután két kemény mérkőzés 

következett: a budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnáziumot 3-2-re, majd a 
miskolci Fráter György Katolikus 
Iskolát 4-1-re sikerült legyőzni.

A vasárnapot már kissé elfárad-
va kezdtük. Első mérkőzésen a bu-
dapesti Piarista Gimnázium ellen 
sikerült megszerezni a vezetést, de 
gyorsan egyenlített az ellenfél, majd 
a vége előtt az oldalról belőtt labda 
a menteni akaró védőinkről bepat-
tant, így 2-1-re kikaptunk. Az utolsó 
mérkőzésen a dobogó megszerzése 
volt a tét. Ellenfelünk a szentendrei 

Ferences Gimnázium volt. A fiúk-
nak sikerült 1-1-es döntetlent ját-
szani, ami a jobb gólarányunknak 
köszönhetően a harmadik helyezést 
jelentette.

A csapat tagjai: Mocsár Zsolt, 
Borbély Dominik, Sőre Patrik, Mol-
nár Richárd, Polacsek Imre, Papp 
Zsolt és Dankovics Dávid 

Mindkét csapat felkészítő taná-
ra: Hegedűs Sándor – testnevelő 

Kísérő: Halász Csaba testneve-
lő tanár

Halász Csaba testnevelő tanár

A Debrecen-Nyíregyházi  ■
Egyházmegye ebben az év-
ben ünnepli fennállásának 
25.évfordulóját. Május 30-
án iskolánk adott otthont a 
jubileumi hét keretében ren-
dezett ”Egyházmegyénk 
múltja és jelene…” elnevezé-
sű egyháztörténeti  csapat-
versenynek.

Négy középiskolai és tíz általá-
nos iskolai csapat nevezett az egy-
házmegye katolikus iskoláiból.

Rendezvényünket megtisztelte 
jelenlétével Felföldi László álta-
lános helynök atya, Molnár Kata-
lin az EKIF főigazgatója és Törő 
András püspöki titkár atya. Mol-
nár Katalin főigazgató megnyitó 
beszédében az ünnep fontosságát, 
az emelkedett együttlét szépségét 
hangsúlyozta. Hozzátette: a készü-
lődés legalább olyan fontos a kü-
lönleges napok megélésében, mint 
maga az ünnep.

A versenyre érkezett háromfős 

csapatok két kategóriában mér-
ték össze tudásukat. Írásban és 
szóban is számot adtak ráter-
mettségükről, plakátkészítéssel, 
rögtönzött idegenvezetéssel bi-
zonyíthatták jártasságukat egy-
házmegyénk történelmében. Va-
lamennyi csapat felkészülten, 
lelkesen versenyzett. 

Vendégeinknek alkalmuk nyílt 
arra is, hogy megismerkedjenek 
a város nevezetességeivel, elláto-
gattak a Báthory Várkastélyba, ér-
deklődve sétáltak az ott található 
panoptikumban.

Habár a verseny témája főként az 

egyházmegye elmúlt 25 éve volt, 
az együtt eltöltött jókedvű nap a 
legjobb bizonyíték arra, hogy múlt, 
jelen és jövő szorosan összefonó-
dik életünkben.

EREDMÉNYEK: 
5-8. osztályos korcsoport:
I.: Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza
II.: Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
III.: Szent László Katolikus Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános Iskola, 
Kisvárda
9-12. osztályos korcsoport:
I.: Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza
II.: Báthory István Katolikus Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
III.: Szent László Katolikus Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános Iskola, Kisvárda
Az előzetesen meghirdetett rajzpályázatra 
érkezett munkákat iskolánk nyugalmazott 
művésztanára, Krivánik József bírálta.

A rajzverseny helyezettjei:
5-8. osztályos korcsoport
Különdíj: Rakács Levente Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvoda, Nyíregyháza
I.: Illyés Beatrix - Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola, Nyírtelek
II.: Prokaj Anna: Széchenyi István 
Katolikus és Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Mátészalka
III.: Gacsádi Renáta - Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium
9-12. osztályos korcsoport
I.: Szabolcsi Noémi Róza - Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium
II.: Sopronyi Boglárka -Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvoda, Nyíregyháza
III.: Vajdics Dóra - Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium

Magyarné Takács Bernadett

magyar nyelv és irodalom-német 

nyelv-hittan szakos pedagógus

Egyháztörténeti versenyt rendeztünk



Kezdődik a Bátori Nyár
Különleges attrakciókkal,  ■

színes kínálattal várja az ér-
deklődőket a Bátori Nyár 
programsorozata. A városla-
kók már megtalálhatták 
postaládáikban a műsorfü-
zetet, melyben részletesen 
tájékozódhatnak az egyes 
eseményekről. Most csak né-
hányat emelünk ki az érde-
kességek közül.

A hagyományok ápolása 
és új attrakciók egyaránt fon-
tos szerepet játszottak a kínálat 
összeállításában.

Nem mindennap adatik meg, 
hogy látogathatóvá tehettük a vá-
rosháza tornyát – kezdte a prog-
ramsorozatról szóló sajtótájékoz-
tatóját Máté Antal polgármester. 
A nyírbátori nyár egyik külön-
leges helyszíne a városháza tor-
nya, amelyet ebben az évben tettek 
látogathatóvá.

Így jöhetett létre az ingyenes, 

Három torony túra, amely a vá-
rosháza, a református templom és 
a mellette álló fa harangtorony lá-
togatását jelenti.

A Bátori Nyár első fontos esemé-
nye lesz a Bátori Lovas Napok, ezt 
követi a Szárnyas Sárkány fesztivál 
július 6-8. között, rangos fellépők-
kel, a sportnap és a több évtizedes 

múltra visszatekintő Nyírbátori Ze-
nei Napok.

A város életében azért kiemel-
kedően fontos a nyári program-
sorozat, mert olyan értékeknek és 
hagyományoknak szeretnénk meg-
felelni, melyek elődeinkhez köthe-
tők, történelmi és kulturális értéke-
inkhez kapcsolódnak, ugyanakkor 

szeretnénk kiszolgálni az ideláto-
gatókat is – tette hozzá beharan-
gozó tájékoztatóján Máté Antal. 
A város első embere a szervezők-
kel karöltve azt szeretné, hogy-
ha valaki hazalátogat szülőváros-
ába, annak ne csak kulturális és 
szabadidős programokban legyen 
része, hanem a városban is gyö-
nyörködhessenek, mindezt az újra 
várossá válás 45 éves évfordulója 
kapcsán.

Kedvelt és népszerű program 
az éjszakai fürdőzés is a Sárkány 
Fürdőben.

A lovas program egyre ismer-
tebb és rangosabb, idén már díj-
ugratás is lesz.

A programokkal minden korosz-
tályt megszólítanak. Fiataloknak, 
időseknek egyaránt igyekeznek ki-
kapcsolódási és választási lehető-
séget biztosítani. Az évtizedes kul-
turális hagyományokat folytatják 
úgy, hogy azok egyre színvonala-
sabbak legyenek.


