
nyírbátor város önkormányzatának lapja xxvi. évfolyam 9. szám 2018. szeptember

Kóstoljon a 
fesztiválon!

Szeptember 28-29-én ismét 
Szüreti felvonulás lesz város-
unkban. A részletes progra-
mot megtalálják lapunk 16. ol-
dalán, de találnak még mást is: 
a 15. oldalon két kóstolójegyet, 
amelyet feltétlen hozzanak ma-
gukkal a rendezvényre, hiszen, 
ahogy tavaly, az idén is szeretné 
megvendégelni a bátoriakat az 
önkormányzat.

Lapozzon az 5., 15. oldalra

A veszélyt  
nem a füstfelhő 

mérete jelzi
Sokak emlékében él  ■

még a FARMOL-nál ta-
vasz végén-nyár elején 
történt tűzeset. 

Mai napig foglalkoztat-
ja a nyírbátoriakat: vajon ho-
gyan lehetne megoldani, hogy 
a korábbihoz hasonlóan jobban 
felszerelt, nagyobb létszámú 
katasztrófavédelmi egység mű-
ködjön a városban. Kovács Mik-
lós alezredes szerint azonban ma 
más a tűzvédelmi gondolkodás, 
azaz ma semmivel sem rosszabb 
a helyzet, mint az átszervezés 
előtt. A katasztrófavédelem má-
tészalkai kirendeltségének ve-
zetőjével Nagy Miklós beszél-
getett. Cikk a 4. oldalon

A bűzt bűzként kell kezelni és ne-
vezni, és ennek, és a város büdösíté-
sének egyszer, s mindenkorra véget 
kell vetni. Ebben teljes volt az egy-
ség azon a lakossági fórumon, ahol 
végre leültek egymással a nyírbáto-
riak, valamint a büdösítésért felelős-
nek tartott cégek közül a Bátor Tra-
de és Transit Food Kft. tulajdonosa, 
illetve képviselője. Ott volt továbbá 
az ilyen, környezetre ható ügyekben 
eljáró hatóság részéről a Nyíregyhá-
zi Járási Hivatal vezetője Galambos 
Ildikó és a környezetvédelmi főosz-
tályvezető Rozinka Zsolt.

A fórum házigazdája Máté Antal 
polgármester elmondta: évtizedes 
gondot kívánnak végre orvosolni, 
a polgármesteri hivatal egy akk-
reditált laboratóriummal felvette a 
kapcsolatot, hogy pontos mérések-
kel rendelkezzenek a bűzről.

A leginkább célpontban lévő Bá-
tor Trade kft tulajdonosa, dr. Petis 
Mihály a maga részéről elismer-
te a felelősségét, bocsánatot kért a 
nyírbátoriaktól és elmondta, hogy a 
szükséges engedélyek kézhezvéte-
le után elvégzik a szükséges átala-
kításokat. Petis hozzátette, ameny-
nyiben a jövő nyáron is jönne a bűz 
a cége felelősségéből, akkor befe-
jezik a tevékenységüket. A tulaj-
donos elmondta még, hogy pon-
tosan tudják mi a szag forrása. A 

megszüntetésére megvan a techni-
ka, és nem sajnálják rá a pénzügyi 
forrásokat sem.

Petis a jövő nyárig kérte a bizal-
mat. A közönség itt, ennél a monda-
tánál zúdult fel hangosan, hogy már 
igen régen oda a bizalom, ugyan-
akkor persze mit is tudnának ten-
ni,  mint bízni. A környezetvédel-
mi főosztályvezető, Rozinka Zsolt 
elmondta, hogy volt illegális kihe-
lyezés, a szag keletkezésének okát 
és pontos helyét hosszas vizsgálat és 
többszöri jelenlét után tudták meg-
határozni, mert a kihelyezés az üze-
mi területektől távoli területen volt. 
Kérte a lakossági bejelentések so-
rán a pontos információk átadását 
a hatóság számára. Határozatokat 

hoztak, bírságokat szabtak ki, in-
tézkedési terveket írtak, és határ-
időket szabtak. Amennyiben ezek 
nem teljesülnek, akkor a legdrasz-
tikusabb lépés, az üzem bezárása 
következik.

A lakossági véleményekből az de-
rült ki, hogy szerintük hihetetlenül 
nehezen jutott el a hatóság a súlyo-
sabb szankciókat kilátásba helyező 
intézkedésekig, illetve, hogy nem 
értik, ha a Bátor Trade tulajdonosa 
tudja, mi okozza a bűzt, akkor mire 
várt eddig, hogy végre megszűnjön 
a szag. Egyöntetű volt a vélemény, 
hogy végképp elfogyott a türelem és 
így, vagy úgy, de véget fognak vetni 
ennek a városiak életét megkeserítő 
problémának.  Cikk a 2-3. oldalon

Vége a türelemnek!
A nyírbátoriaknak elegük van a bűzből 

Szilágysomlyón jártunk 
Cikk a 9. oldalon
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Polgármester úr! Lesz-e meg-
nyugtató megoldás a városia-
kat évek óta zavaró szaghatások 
ügyében?

Az előzményekről azért el kell 
mondani, hogy itt már évtizedes 
problémáról van szó. Talán az előző 
nyár lehetett a csúcspont, amikor a 
legtöbbször és nagyon erősen érző-
dött a kellemetlen szag. A leginkább 
szóba hozható cégcsoport vezetőjé-
vel már tavaly egyeztettünk, hogy 
milyen megoldás létezhet. Komoly 
ígéretet kaptunk, hogy jelentősen ja-
vítják a helyzetet. De, mint látjuk, ez 
nem történt meg. Az önkormány-
zatnak nagyon szűk és nagyon ki-
csi mozgástere van, hogy  változást 
eszközöljünk. A Zöld hatósággal el-
jutottunk oda, hogy érdemi vizsgála-
tok történjenek. A város is méréseket 
rendelt meg, akkreditált laboratóri-
umtól is, hogy konkrét anyag legyen 
a kezünkben.

Azt állítja tehát, hogy az önkor-
mányzat mindent megtett, amit 
egyáltalán tehetett ennek az ügy-
nek a megoldására?

Ezt ki merem jelenteni. Ugyan-
akkor azt látni kell, hogy az önkor-
mányzatnak nagyon szűk a moz-
gástere. Mi együttműködünk a 
hatósággal, együttműködünk a cé-
gekkel. Bevontunk külső szakér-
tőket is, és éppen ezért is tehetett 
többféle megállapítást a hatóság. Ma 
ott tartunk, hogy az tette a megál-
lapításokat és az hozta meg végre a 
döntéseket, akinek erre tényleges 
jogosítványa van. Ezeket a dönté-
seket pedig a vállalatok kötelesek 
végrehajtani. Most tehát ott tartunk, 
hogy a „Zöld Hatóság” utasítja a cé-
geket, hogy bizonyos tevékenysé-
geket szüntessenek meg, bizonyos 
technológiákat alakítsanak át, illetve 
hajtsanak végre fejlesztéseket, vagy 
éppen bizonyos részeket zárjanak be. 
Különben, ha szükséges, akár meg-
vonják a működési engedélyüket.

Ma tehát biztosnak tűnik, ha 
nem lesz változás, akkor a vál-
lalatok számolhatnak azokkal a 
szankciókkal, amelyek vége, akár 
a működési engedély bevonása is 
lehet?

Pontosan ez a helyzet. Egyébként 

mi olyan megoldást szeretnénk, ami-
ben megszűnik a bűz, de a munka-
helyek is megmaradnak. Állíthatom, 
hogy létezik olyan megoldás, ami 
mind a két feltételt képes teljesíteni. 
Erre a hatóság készít egy intézkedé-
si tervet, amit a nyilvánosság előtt 
fogunk folyamatosan követni. Ma 
még nem tudok határidőket, de azt 
tudom, hogy milyen megoldásokat 
vár el a hatóság. Erre a vállalatoknak 
kb. 8-10 hónapjuk lesz. Mi még azt 
is megtesszük, hogy megállapodunk 
egy akkreditált laborral, amelyik fo-
lyamatosan méri majd a nyírbátori 
levegőt. Egy új fejlesztést éppen ná-
lunk üzemelnek be. Ez úgy működik 
majd, hogy kérésre, a kitelepített be-
rendezéssel, akkor vesznek levegő-
mintát, amikor érzünk valamilyen 
bűzt. Adekvát adataink lesznek, ha 
muszáj lenne bizonyítani a szagha-
tást. Ez az azonnali intézkedéshez 
is szükséges.

Folytassuk azzal, hogy a cik-
lus utolsó előtti évében vagyunk, 
számtalan fejlesztés volt tervben, 
sok huzavona után komoly pá-
lyázati célok is megvalósultak, de 
hogy állunk ma.

Tényleg összetett a kép. A fejlesz-
téseink három forrásból valósulnak 
meg. Van uniós támogatású, van sa-
ját erős fejlesztés és vannak a vállal-
kozói tőkéből megvalósuló beruhá-
zások. Mint ismert, nálunk, rajtunk 
kívül álló okok miatt az uniós pályá-
zatok jelentős, akár másfél éves csú-
szásban vannak, vagy éppen voltak. 
Ugyanakkor örömteli, hogy egy sor 
fejlesztés elindult, vagy éppen a befe-
jezéséhez közeledik. A ciklus végére 
10 uniós projektünk befejeződik. In-
tézmények felújítása, energetikai be-
ruházások, út és kerékpárút építések, 
különböző közösségi terek rendezé-
se is megtörténik. De beszélhetünk 
majd az elkerülő út megépítéséről is. 
Lesznek turisztikai jellegű beruházá-
sok, a várostörténeti sétányt is foly-
tatjuk, templomokra is jut pénz. Tehát 
jelentős a csúszás – nem a mi hibánk-
ból – de az a szerencse, hogy ezek a 
projektek jól előkészítettek voltak, 
igy most, a szerződések aláírása 
után, szinte azonnal kezdeni 
lehetett a munkákat.

Sajá t  be r u há zású 

projektekről is kell beszélnünk. Ilye-
nek a járdaépítések, az Iskola úti óvo-
da komplex fejlesztése, bizonyos köz-
területek rendezése is ide tartozik. 
Van, ami ebben a körben is csúszás-
sal kezdődött, annak pedig az az oka, 
hogy igyekeztünk összehangolni bi-
zonyos fejlesztéseket. Ilyen a kerék-
párutak egy része, vagy a Fáy lakó-
telep szervizútjainak a rendbetétele. 
Ez utóbbit például a körforgalom-
mal egyidőben végezzük el. Ugyanott 
még az átvezető kerékpárutat is ebben 
az időben építjük. Persze ez, legalább 
két forrás és ezek nem egyidőben ér-
keztek, vagy érkeznek. De ma már el-
indított fejlesztések az említettek is. 
Célszerű ezeket koncentrálni, mert 
a közben okozott kellemetlenségek, 
vagy kényelmetlenségek rövidebb 
idő alatt szűnnek meg.

Ez utóbbi fejlesztésnél sike-
rül tartani a menetrendet, a 
határidőket?

Ma nem lehet csúszásról beszél-
ni. Mellékesen jegyzem meg, hogy 
olyan területen dolgozunk, amely 
nem önkormányzati, ezért renge-
teg hozzájáruláshoz, engedélyhez 
volt szükség, amire megkezdhettük 
a munkát. A novemberi határidőt 
tudjuk tartani.

Ami tehát idén befejeződik, az 
a Fáy úti csomópont, 
a lakótelep szerviz-
útjai, az Iskola úti 
óvoda, a Zeneiskola 
rekonstrukciója?

Ezek és még a 
járdaépítések, a 
református temp-
lom környezetének 
rendbetétele, miköz-
ben újak is elindulnak. 
Ilyen az Ifjúsági kuckó 
újjáépítése, 

a volt 2-es iskola pincerendszeré-
ben egy klubhelyiség kialakítása. A 
munkásszállás építése is megkezdő-
dik idén. A kerékpárutak egy részé-
nek építése is elkezdődik, de jelentős 
részben azok már jövőre fejeződnek 
be.

Meghirdették a Városfejlesztő és 
Működtető Kft. ügyvezetői állá-
sát, miközben a cégnek van ügy-
vezetője. Miért van szükség két 
ügyvezetőre?

Induljunk onnan, hogy korábban 
két cég volt. A két céget, költség-
csökkentés okán vontuk össze, illet-
ve, hogy a különböző ágazatok kö-
zött zökkenőmentesebb legyen az 
együttműködés. Ezzel együtt per-
sze a feladatok számosak maradtak 
és éppen ezért a testület azt látta és 
látja célszerűnek, hogy továbbra is 
– feladatmegosztással – két ember 
vigye a céget. Mint ismert  Horváth 
Gábor ebben az évben elhunyt.  Az 
ő helyére kiírtunk egy nyilvános pá-
lyázatot. Meglepően sokan adták be a 
jelentkezésüket. Ismét kiderült, hogy 
a fejlődő Nyírbátor a kvalifikált szak-
emberek számára is nagyon vonzó. 
Ez arra biztató, hogy találunk meg-
felelő vezetőt.

Mikor várható eredmény?
Most úgy gondolom, hogy októ-

ber elején lesz új ügyveze-
tő. Itt nem állunk meg. 

Az ügyvezetői státusz-
ra jelentkeztek olyan 
személyek, akik lehet 
nem lesznek vezetők, 

de mint jó szakembe-
rekkel, más feladatok el-
látását is megoldhatjuk. 

Október végére akár több 
állásban is lehetnek közülük 

páran, és komoly szakem-
ber gárdával 

e r ő -

Fejlesztési nagyüzem a városban



 2018. szeptember •  3
interjú

södhetünk. Az a helyzet, hogy turiz-
musban, városüzemeltetésben, kultú-
rában lenne hová fejlődni. Ezek olyan 
területek, amelyek nagy mértékben 
meghatározzák a hétköznapjainkat.

Évek óta komoly gond, hogy nem 

akar megoldódni a Kulturális Köz-
pont vezetésének a kérdése. Miért?

Ez a vesszőfutás még onnan ered, 
amikor a képviselőtestület döntés-
képtelen volt, 6-6 képviselő volt a 
különböző oldalakon, és a kulturá-
lis területet szétrombolták. Azóta 

hullámzó a produkció. Ennek lehet 
személyi és szervezeti oka is. Köz-
ben szép lassan szétmegy a szerve-
zet is. Ma tehát már nemcsak vezető 
kell, hanem újra kell építeni a szer-
vezeti egységet is. Most kellő hatá-
rozottsága van a testületnek, hogy 

találjunk egy jó vezetőt, középve-
zetőket és munkatársakat, akikkel 
ez a terület újjáépíthető, a bizalom 
kialakítható és komoly minőségű 
szakmai munka indul meg, amit a 
következő évben már érzékelhetnek 
a városlakók is.

A legújabb alkotásán van  ■
egy felirat: „Itt a világ köze-
pe”. Ezzel a művel kezdődik 
egy sorozat, amivel a Szárnyas 
Sárkány utcaszínházi feszti-
válnak állít emléket. Makrai 
Zsuzsa  zománcművésszel 
Nagy Miklós beszélgetett.

Elárulná, hogy van az, hogy itt ta-
láljuk meg a világ közepét?

Amikor Dózsa Gyuriék elindítot-
ták 25 évvel ezelőtt ezt a fesztivált, 
akkor bizony kitűnő munkatársaik 
voltak, akik a szellemi muníciót ad-
ták. Készítettek egy műsorfüzetet, 
amiben bemutatták a közreműkö-
dőket. A címlapra a Szatmár-beregi 
középkori templomok kazettás meny-
nyezeteiről választottak egy-egy táb-
laképet, tigrist, pelikánt, szárnyas 
sárkányt a maga naiv középkori ábrá-
zolásával. Ez éppen beleillett a fesz-
tivál hangulatába, ahol csepűrágók, 
gólyalábasok, bábosok és minden-
féle vásári műfaj közreműködői je-
lentek meg. 

Ez jön most vissza az Ön 
műveiben?

Igen, mert úgy éreztem, hogy ez 
annyira nyírbátori sajátossággá nőt-
te ki magát akár nemzetközi össze-
hasonlításban is, miközben persze 
ezek a füzetek is eltűnnek, én pe-
dig nem akartam őket veszni hagy-
ni. Ezeket átültetve zománcba, ismét 

fel tudom hívni a fi-
gyelmet erre a pati-
nás fesztiválra.
Hány darabból 
álló sorozatot 
tervezett?

Pillanatnyilag 
kilencnek vannak 
meg a tervei, akár 
félig készen zo-
mánctáblákon is. 
Hármasával gon-
doltam ezeket el-
készíteni. Ezeken 
lesznek az eredeti 
motívumok, illetve 
a középsőket kiegé-
szítem a konkrét 
közreműködők-
kel, mint példá-
ul a gólyalábasok, 
vagy egy keréken 
guruló bohóc, il-
letve más, hasonló 
figurák. Az erede-
ti műsorfüzeteken 
látható a fesztivál 
emblémája is, és rajta a szöveg: Nyír-
bátori gondolat, itt a világ közepe. 
Ezt tehát Gyuriék találták ki. Dózsa 
Gyuri sajnálatos halála arra ösztön-
zött, hogy ezt most végérvényesen 
be kell fejeznem.

Mikorra gondolja befejezni a tel-
jes sorozatot?

Az a tervem, hogy év végéig el-
készüljön minden darab. Ezeken az 
alkotásokon elég nagy felületek van-
nak, ráadásul mindezt ecsettel kell 
felvinni. Egy-egy lemeznek az egy-
szeri végigfestése a megfelelő szí-
nekkel akár egész napot is igénybe 
vesz.

Ezek a lemezek egy önálló kiállí-
tást alkotnak majd, vagy ilyet elő-
re még nem tervezett?

A sorozattal Dózsa Gyurinak is 
szeretnék emléket állítani, a Szár-
nyas Sárkánynak… Nyilván, ha el-
készül a sorozat, azzal még nem lesz 
lezárva. Elképzelhető, hogy új motí-
vumokat találok, és akkor bővülhet a 
sor. Attól is függ, hogy amikor majd 
kirakom a sorozatot és elnézegetem, 
eljárok előtte, bevillan-e új és új öt-
let, amivel ki lehet egészíteni. Én ezt 
egy közművelődést segítő sorozatnak 
szánom, akár korábban a 40 darab 
reneszánsz Báthory-címer, vagy a 
pénz átiratok.

Ha jól sejtem, a majdani kiállí-
táson szívesen mesélne a Szár-
nyas Sárkány fesztiválról, a tör-
ténetekről, amelyek ihlették az 
alkotásokat.

Természetesen, főleg, ha látom 

az érdeklődést másokon is. 
Szívesen szóba elegyedem 
a saját alkotásaimmal.

Milyen viszonyban van 
a saját munkáival?  Be-
szélgetős, vagy netán né-
ha korholós a viszonyuk? 
Hogy szólnak vissza a 
művei? Van olyan, ame-
lyik azt sugallja, hogy 
még némi munkát, kép-
zeletet, ihletet lehetett 
volna rá áldozni?

Az utóbbi gyakoribb. 
Vannak témák, amelyeket 
az ember egyszer elkészít 
és befejez, de vannak na-
gyon variábilis témák is. Ez 
egy annyira sajátos nyírbá-
tori téma, ami folyamato-
san ösztönöz gondolkodás-
ra, továbbfejlesztésre.

Ha jól sejtem, hiába égeti 
zománcba a művét az em-
ber, azzal még nem kell 

feltétlenül lezárni, hiszen egy zo-
máncképet is át lehet dolgozni, le-
het tovább álmodni bármikor.

Végső soron igen. Lehet még fel-
vinni új motívumokat. De nálunk 
nagyban függ a mű sorsa attól is, 
hogy a lemez hány égetést bír ki sérü-
lés nélkül. Ez egy olyan technika, ami 
megköveteli a kompozíciós képesség 
előrelátását. Itt fejben előrelátóbbnak 
kell lenni, mintha csak vászonra ál-
modnánk. Nálunk nagyon fontos az 
anyagismeret, és persze a zománc-
művésznek eleve síkban kell gondol-
kodnia. Mi nem készítünk csendéletet 
vagy tájképet.

Mivel kárpótol a zománc, ha bizo-
nyos területeken beszűkít is?

A kárpótlás? Azt mondják, hogy a 
zománc a fény művészete.

Aki megtalálta a világ közepét
Zománcba égetett érzelem – Makrai Zsuzsa és a fény művészete
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A katasztrófavédelmi szerve-
zet mátészalkai kirendeltségé-
hez tartozik Nyírbátor is. Az a vá-
ros, amelyik a besorolás szerint 
a térség legveszélyeztetettebb vá-
rosának számít. Összesen hány 
település védelmét látja el  a máté-
szalkai kirendeltség ?

Hozzánk 58 település  tartozik. Ez 
valójában három járás védelmének az 
ellátását jelenti. Ugyanakkor, ha azt 
nézzük, mennyi településre vonul-
hatnak a mi tűzoltóink, akkor kide-
rül, hogy Mátészalkáról 105, Nyír-
bátorból  18 és Baktalórántházáról 
szintén 18 településre kell mennünk, 
ha baj van.

Úgy tűnik, a Mátészalkáról vo-
nuló tűzoltók lehetnek a legleter-
heltebbek, miközben a nyírbátori 
katasztrófások szolgálnak a leg-
veszélyesebbnek tartott városban. 
Ebben egyetértünk?

Igen, a katasztrófavédelmi besoro-
lás szerint Nyírbátor számít a legve-
szélyeztetettebb településnek.

Ha lenne rémálma, gondolom 
abban az lenne, hogy Nyírbátor-
ban van a baj. Mert arra emlék-
szünk, hogy tavasz végén hatal-
mas füst gomolygott Nyírbátor 
fölött.

Nem álmodtam még hasonlót. Az 
persze kijelenthető, ha itt baj lenne, 
az tényleg nagy baj lenne. Ennek vi-
szont tényleg kicsi az esélye. Óriási 
energiákat fordítunk arra, hogy meg-
előzzük a bajt. Az iparbiztonsági, 
illetve a hatósági szakterület folya-
matosan felügyeli ezeket a veszélyes 
üzemeket. Pontosan tudjuk, hogy mi-
lyen anyagok vannak itt és mekkora 
mennyiségű anyagról van szó. 

Mennyire szoros az ellenőrzés, il-
letve van-e szakmai tanácsadás is 
az üzemek számára?  

Főként aktuális eseményekhez 
kötődik az ellenőrzés. Az üzemek 
szakembereivel napi kapcsolatban 
vagyunk.  Az üzemek pedig, ha bár-
milyen változás van, kötelesek beje-
lenteni a katasztrófavédelmi igaz-
gatóságnak, hogy mi és hogyan 
változott.
Itt a technológiai átalakításról, 
vagy a bővítésekről beszél?

Természetesen  erről is szó van, de 
a legfontosabb, ha a veszélyes anya-
gok mennyiségében következik be 
változás.

Önök minden veszélyes anyag je-
lenlétéről tudnak?

Természetesen igen, tudunk.

Létezik-e a veszélyes anyagok 
mennyiségében valamilyen kor-
lát? Szabályozza-e valamilyen 
előírás, hogy egyszerre mennyi 
veszélyesnek nyilvánított anyagot 
tárolhatnak?

Nyilván nem mindegy, milyen 
anyagról beszélünk. Minden veszé-
lyesnek számító anyagnál megvan, 
hogy miből mennyit és hogyan hasz-
nálhat egy üzem. Folyamatosan el-
lenőrizzük, illetve az üzemeknek is 
folyamatosan kell ezekről adatokat 
szolgáltatni. Mi azt tudjuk, hogy egy 
üzemben mennyi lehet a maximális 
mennyiség egy anyagból.

A katasztrófavédelem szerint a 
nyírbátori veszélyesség tűzveszé-
lyességet jelent főként, vagy in-
kább az igazi veszély a nagyon 
veszélyes vegyi anyagok miatt 
folyamatos?

Valójában ne tegyünk különbsé-
get. Mind a kettő fokozott veszély-
forrásnak számít Nyírbátorban. Az 
ipari park persze az ott tárolt veszé-
lyes anyagok tulajdonságai  miatt 
számít veszélyes területnek, illetve 
veszélyforrásnak.

Ma Nyírbátorban melyek a legve-
szélyesebb üzemek?

Két olyan üzem is van, amelyekben 
felső küszöb értékű veszélyes anya-
gokkal dolgoznak.

Ezek nyilván vegyi anyagok, és 
akkor az UNILEVER, illetve a 
FARMOL lehet, ahol ilyen anya-
gokkal dolgoznak?

Igen, ezekről van szó.

Ezeknél az üzemeknél fokozot-
tabb biztonsági protokollok az ér-
vényesek, mint a többinél?

Van az önkormányzatnak egy 
olyan kötelezettsége, hogy készít-
sen külső védelmi tervet ezekre az 
üzemekre, amit rendszeresen gya-
korolni kell.

Az önkormányzat mit tehet ve-
szély esetén?

Nyilván, ha szükséges, akkor meg-
szervezi a kimenekítést. Az önkor-
mányzat feladata a lakosság tájékoz-
tatása, a lakosság értesítése. Erre a 
nyírbátori önkormányzatnak megvan 
a terve, s a gyakorlatban is működne, 
ha szükség lenne rá.

Amikor a FARMOL-nál ez a tűz-
eset volt, akkor a katasztrófa-
védelem mondta volna meg az 
önkormányzatnak, hogy mit te-
gyenek, vagyis, hogy van-e olyan 
nagy a veszély, hogy valamilyen 
intézkedésre lenne szükség?

Természetesen, hiszen a mi szak-
embereink tudják, illetve ott tudták 
felmérni a veszély nagyságát. de azt 
tegyük hozzá, hogy ennél a tűznél 
egyáltalán nem volt veszélyben a vá-
ros. A veszély nagyságát nem a füst-
felhő nagysága jelzi.

Ami ennél a tűznél talán a sze-
rencse körébe tartozott, hogy a 
nyírbátori tűzoltóautó éppen a 
laktanyában tartózkodott. Va-
jon a nyírbátori veszélyeztetettség 
miért nem csökkenthető azzal, 
hogy itt egy nagyobb állományt 
és több szerkocsit tartson a ka-
tasztrófavédelem? Hiszen koráb-
ban ez egyébként is így volt.

Ez nem területi, vagy megyei dön-
tés volt. Ez belügyminisztériumi ha-
táskör. Az állománytáblát és a fel-
szereltséget országos szinten döntik, 
döntötték el.

Ezt természetesen elfogadom. 
Ugyanakkor nem hiszem, hogy 
a belügyminiszter csak a hasára 

ütve döntötte volna el az itteni-
eket érzékenyen érintő átszer-
vezést. Nyilván valakinek, vagy 
valakiknek a javaslatai alapján 
hozták meg ezt a döntést. Ez a ja-
vaslat vajon milyen szakmai ala-
pon születhetett meg?

Valószínűleg kapott a megyétől va-
lamilyen javaslatot a főigazgató. De 
fogalmazzunk úgy, hogy másként 
gondolkodnak a tűzvédelemről, mint 
korábban történt. Mielőtt ez az átcso-
portosítás megtörtént, Nyírbátorhoz 
34 település tartozott. Jelenleg csak 
18 településre kell figyelni innen. Már 
akkor is elsőfokú veszélyességű volt 
a város. Ma már sokkal nagyobb az 
esély, hogy baj esetén itt van a vá-
rosban a szerkocsi, és azonnal tud 
segíteni.  Korábban, ha volt egy tűz 
például Pócspetriben, akkor a riasztás 
után ment az egyes, a kettes és a víz-
szállító is. Vagyis akkor sem maradt 
még bevethető állomány és eszköz a 
városban. Ma, ha kevesebb helyről 
jöhet a riasztás, több az esély, hogy 
a helyi bajhoz mehet a helyi szerko-
csi és állomány.

Ez bizonyára igaz, de valahogy 
mégis megnyugtatóbb lenne, ha 
nagyobb létszám és több autó áll-
na rendelkezésre.

Higgyék el, hogy ma más a tűzvé-
delmi gondolkodás, azaz ma semmi-
vel sem rosszabb a helyzet, mint az 
átszervezés előtt.

Nyilván nem is a tűz a legna-
gyobb veszély. Mi a helyzet a ve-
gyi anyagok okozta veszéllyel?

A nyírbátoriaknak sem kell job-
ban félni a vegyi üzemektől, mint 
bárhol máshol az országban. Erre az 
üzemekben is óriási figyelmet for-
dítanak, s megtesznek minden meg-
előző intézkedést. A katasztrófavé-
delemnek vannak ilyen számításai. 
Az esély egészen minimális, hogy baj 
legyen. Itt nagyon alapos az együtt-
működés az összes illetékes között. 
Az ilyen, veszélyes anyagokkal dol-
gozó üzemeknél többszörös bizton-
sági protokollok vannak érvényben. 
Szinte hasonlóak az előírások, mint 
a repülőgépek esetében. Határozot-
tan kijelenthetem, hogy Nyírbátorban 
sem nagyobb a veszélyeztetettség, 
mint az országban máshol.

A veszélyt nem a füstfelhő mérete jelzi
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Csodálatos utazáson vett  ■
részt a Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos I skola „ kis művészeti 
csoportja”. 

Az öt diák az előző tanévben or-
szágos és nemzetközi rajzpályá-
zatokon ért el kiemelkedően szép 
eredményeket, ezért „jutalmul” 
a nyári szünet utolsó hetét a len-
gyelországi testvérvárosban, Rawa 
Mazowieckában, egy festőtáborban 
tölthették. Három ország – Csehor-
szág, Magyarország és Lengyelor-
szág – művészpalántái találkozhat-
tak és festhettek együtt, akik közül 
mi voltunk a legfiatalabbak.

Hétfőn indult kis csapatunk a 
hosszú útra, tizenkét órát utaztunk, 
mire megláthattuk a tóparti szállá-
sunkat. Vacsora után lesétáltunk a 
tóhoz, ahol a tóban visszatükröző-
dő naplemente máris ihletet, ötle-
tet adott a kisdiákoknak a festés-
hez. Kedd délelőtt találkoztunk a 
másik két ország diákjaival, hosszú 
sétát tettünk a festőien szép város-
kában, képeket, vázlatokat készítet-
tünk, aztán háromnapos műhely-
munka következett. Reggeltől estig 
rajzoltunk, festettünk, készültek a 
szebbnél szebb képek, festmények. 

Csütörtök estére elkészültek az al-
kotások, melyek egy kiállítás ré-
szei lettek.

Pénteken már az előző nap meg-
érkezett mazsorett csoporttal együtt 
mentünk kirándulni a híres lengyel 
zeneszerző és zongoravituóz, Frédéric 
Chopin kertjébe, ami valóságos park 
volt kis patakkal, tavacskával, hidak-
kal, virágos kertekkel. Betekinthet-
tünk a híres zeneművész szülőházába, 
láthattuk, hol töltötte gyermekkorát, 
hol írta első műveit. A napot zenés, 
táncos vacsorával zártuk, ami feled-
hetetlen élmény volt számunkra.

Szombat délelőtt ellátogattunk 
a helyi piacra, délután pedig részt 
vettünk a II. világháború kitöré-
sének évfordulójára szervezett ün-
nepségen és koszorúzáson, ahol 
találkozhattunk két veterán ka-
tonával is, akik túlélték a hábo-
rút. Kora este került sor a nem-
zetközi művészeti találkozóra és a 
festőtáborban készült munkákból 
összeállított kiállítás megnyitó-
jára, ahol a városunkat képviselő 
művészeti csoportok sikerekkel 
büszkélkedhettek.

Kirándulásunk során nagyon sok 

barátságos emberrel, diákkal ismer-
kedtünk meg, elragadott bennünket 
a város szépsége, nyugalma, szere-
tete. Vasárnap mindannyian jókedv-
vel, vidáman, rengeteg élménnyel 
gazdagodva tértünk haza, és még 
sokáig mesélni fogunk a barátaink-
nak, családunknak a csodálatosan 
eltöltött hetünkről.

Köszönetet mondunk mindezért 
a szervező tanárainknak és a Nyír-
bátori Polgármesteri Hivatalnak, 
hogy lehetővé tette számunkra ezt 
a csodálatos „nyaralást”.

Seresné Kónya Antónia – tanító

Rawa Mazowiecka, a „festői” helyszín
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Milyen módszerrel készül ez a 
kiadvány?

Az „Elődeinkre emlékezünk” cí-
mű kötet 2008-ban jelent meg első 
ízben. Akkor tényleg nehéz dolga 
volt a kötet szerkesztőinek, hiszen 
a bőség zavarával küzdöttek annak 
a 30-35 személynek a kiválasztásá-
ban, akik életükben sokat tettek a vá-
rosért, és emléket állíthatunk nekik. 
Az ötlet és a megvalósítás egyébként 
Jánvári Tibornak és a Báthori István 
Múzeum Baráti Körének - amely-
nek elnöke volt - köszönhető, akik-
nek gondozásában jelent meg az el-
ső-, majd 2010-ben a második kötet. 
Ő egy igazi lokálpatrióta volt, nem 
véletlenül érdemelte ki a Nyírbátor 
Díszpolgára elismerést. A novem-
berben megjelenő, harmadik kötet 
is a Baráti Körrel együttműködve, 
de már az önkormányzat gondozá-
sában jelenik meg, ennek költségeit 
is biztosítva, csakúgy, mint az I. és 
II. kötetnél.

Mi ugyanazt az elvet szeretnénk 
tovább vinni. Az első kötetekbe 30-
35 portré, visszaemlékezés került be, 
mi most 33 személynél járunk, és 
nem szabtunk terjedelmi határt sem 
a visszaemlékezések oldalszámát, 
sem a személyeket illetően. Éppen 
azért, mert akár az utolsó pillanat-
ban is felmerülhetnek arra érdemes 
személyek.  Nem szeretnénk, hogy 
valaki emiatt kimaradjon, ha a szer-
kesztők véleménye alapján helyük 
lenne a kötetben. . Most a nagyobb 
gond az, hogy kik lesznek a szerzők, 
akik megírják a visszaemlékezéseket, 
hiszen az almanachba csak már el-
hunyt személyekről kerülhet portré, 
visszaemlékezés, de ennek megírása 
nem egyszerű feladat.

Ma már talán nincs annyira ne-
héz helyzetünk, mint az első könyv 

kiadásánál volt a szerkesztőknek. 
Nyilván nem lehetett véletlen, hogy 
2010-ben, két évvel az első kötet 
megjelenése után kiadták a máso-
dik könyvet is.

Persze, hiszen rengeteg név felme-
rülhetett, és nyilván sokakban ma-
radhatott hiányérzet.

Ez biztosan így lehetett. Már nyolc 
éve nem jelent meg új kötet, azaz idő-
szerű számba venni, hogy állunk a 
szellemi örökségünkkel. Jó apropó 
a városi cím újbóli elnyerésének 45. 
évfordulója. Ebben az új könyvben 
már „sajnos” szerepelni fog többek 
között Jánvári Tibor, Koncsek Pál, 
Boros Gábor is és még sokan má-
sok, akik 2010 óta távoztak az élők 
sorából. 

De ez nem azt jelenti, hogy a szer-
kesztők írják majd a portrékat.

Én egészen biztosan írok majd. Ál-
talában megkerestük a hozzátartozó-
kat, volt munkatársakat, barátokat, 
akiknek van információjuk a jelöl-
tekről. Megkértük őket, hogy készít-
sék el ezeket a visszaemlékezéseket. 
Sokan kifejezetten megtiszteltetés-
nek vették, hogy megkerestük őket. 
Szeretnék megemlíteni néhány nevet. 
Kovács Gyula bácsira már nem so-
kan emlékeznek – hajdanán az 1.sz 
Általános Iskolát vezette – az ő fia 
Győr mellett él. Nyugdíjas középis-
kolai tanár. Szívesen írt az édesap-
járól. Vagy például Kokas Sándor a 
Gabonaforgalmi és Malomipari egy-
kori vezetőjéről lánya érzelmi okok 
miatt már nehezebben, de vállalko-
zott erre, és egykori munkatársai is 
segítették ezt a munkát.

Ugyanarról a személyről töb-
ben is írnak, vagy csak egy 

szerzőt kérnek fel a portré 
megrajzolására?

Igyekeztünk egy-egy szerzővel 
megoldani az egyes személyek port-
réit. A kötet szereplőinek élete szé-
les spektrumot ölel fel. Van közöt-
tük ügyvéd, orvos, pedagógus, vagy 
például fizikai munkás is.  Minden-
képpen meg kell említeni annak a 
Horváth Ferencnek a nevét, aki hoz-
zátartozott Nyírbátor ipari közéle-
téhez. Városszerte ismert asztalos-
mester volt, akit a város is kitüntetett. 
Az ő portréját a lánya, Erika készítet-
te el. Ma már az utolsó finomításokat 
végezzük a köteten.

Mennyi név merült fel? Egyálta-
lán kellett szelektálni?

Nagyjából mindenkit beszerkesz-
tettünk a könyvbe, melyben 31 sze-
mély portréja olvasható majd.  

Ebből az is következik, hogy sok 
évre előre kimerült ez a lehetőség, 
hogy új kötetet állítsanak majd 
össze. Vagy pedig akkor teljesen új 
szempontok szerint kell majd válo-
gatni a későbbi szerkesztőknek.

Nem hiszem. Mi most megpróbál-
tuk összegyűjteni az arra érdemese-
ket. Úgy gondoljuk, akik bekerültek 
a harmadik kötetbe valamennyien 
köztiszteletben álló nyírbátoriak, de 
többen is lehetnek még, akik ennek 
ellenére is kimaradtak. Azt is gon-
doljuk a szerkesztőtársakkal, hogy 
ennek az almanachnak egyre na-
gyobb értéke lesz a hozzátartozók 
körében, s újabb nevek merülnek 
fel majd.

Talán még az is előfordulhat, 
hogy akár Horváth Gábor, vagy 
Dózsa György is benne lesz az új 
kiadványban?

Nyilván ez érzelmi kérdés is, hi-
szen annyira közeli még a haláluk. 
Az ő portréikat megírni a legnehe-
zebb, akár nekem is, aki talán ba-
rátjuknak is tekinthettem magam, 
de még nehezebb a hozzátartozóik-
nak, túl közeli még a gyász. Magam 
azt támogatom, hogy szerepeltessük 
mindkettőjüket a most készülő kötet-
ben, de azt is elfogadom, ha a hozzá-
tartozók ezt még túl korainak tartják. 
Ezért fogalmaztam korábban, „nagy-
jából” 31 személy portréjáról.

Önnek, hivatalból is, komoly kö-
ze van ahhoz az ünnepségsorozat-
hoz, amely a várossá válás évfor-
dulóját teszi emlékezetessé. Ide 
tartozik az elszármazottak első ta-
lálkozója is, amit augusztusban 
rendeztek. Novemberben, amikor 
hivatalosan is lezárják a 45. év-
fordulóval kapcsolatos rendezvé-
nyeket, lesz valamilyen folytatása 
a találkozónak?

Kell, hogy legyen folytatása! Ami-
kor meghirdettük a találkozót, felve-
tődtek azok a kérdések, hogy kiket 
hívjunk, milyen széles körre tekint-
sünk ki. Az augusztusi találkozó 
egyik tanulsága, hogy sokakat meg-
hívtunk, de sok meghívó nem jutott 
célba. Mára kiderült, hogy nem pon-
tos a címlistánk. Ráadásul azóta is 
bővült a kör. Már az első találkozón 
is gyűjtöttünk újabb neveket, aki-
ket érdemes meghívni. A novem-
beri záró rendezvényre, amikor az 
almanach új kötetét is bemutatjuk, 
a portrék szerzőit és a hozzátarto-
zókat is szeretnénk meghívni. Szin-
te biztosra veszem, ahogy haladunk 
majd előre az időben, egyre többen 
jönnek haza arra az egy-két napra, 
amikor ezt a találkozót megszervez-
zük.  Most, november 15-re, ha újabb 
nevekről és elérhetőségekről lesz tu-
domásunk, vagy valakinek megtud-
juk közben a pontos címét, megismé-
teljük a meghívást.

Szellemi örökségünk
Alig egy év alatt két kiadvány is megjelent Nyírbá-
torban, az egyik 100 éves nyírbátori sportról szól, 
a másik pedig a nyírbátori pedagógusokat gyűjtöt-
te kötetbe. Most a Nyírbátori almanach harmadik 
kötetét állítják össze. Németh Attila alpolgármes-
terrel Nagy Miklós beszélgetett.

Készül a Nyírbátori almanach harmadik kötete
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Az augusztusi találkozón néhány 
elszármazott tartott roppant ér-
dekes előadást. Előfordulhat ez 
novemberben is, vagy akkor már 
csak az ünnepségen való részvé-
tel a fontos?

Egyelőre ezt még nem döntöttük 
el, de azt hiszem november 15-én in-
kább az ünnepség lesz a hangsúlyos, 
amikor ezt a kötetet is bemutatjuk. 
Egyébként ez a nap munkanap, így 
csak a délutáni időszak jöhet szá-
mításba, ráadásul az időkeretünk is 
kötött, hiszen aznap az egész ünnepi 
rendezvénysorozatot 18 órától Zo-
rán koncertje zárja. Mindenesetre 
szeretnénk meghívni a szerzőket és 

a hozzátartozókat, illetve azokat az 
elszármazottakat, akik az első kör-
ből kimaradtak. 

Például Nyíregyházára hatvan 
meghívót küldtünk el, amit többen 
nem kaptak meg. Előfordult, hogy 
elektronikus meghívót küldtünk 
és nem kaptunk visszajelzést. Eze-
ket pontosítjuk, és megismételjük 
a meghívásokat novemberre. Azt 
szeretnénk, hogy ezekből a talál-
kozókból rendszeres összejövetelek 
legyenek a jövőben, illetve a kap-
csolattartás folyamatos legyen. Jó 
lenne, ha az egykori nyírbátoriak 
képben lennének városunk jelené-
ről is, illetve mi is fontosnak tartjuk, 

hogy tudjuk, velük mi lett, mi van, 
és a jövőben mi fog történni.

Eredetileg is az volt az elképze-
lés, hogy rendszeressé tegyék az 
elszármazottak találkozóit a vá-
rosban, valamilyen eseményhez 
is kötve.

Nyilván nem évente, de valami-
lyen rendszert kell ebbe vinni. Az a 
helyzet és éppen ezért is izgalmas, 
hogy vannak olyan második, de akár 
harmadik generációs elszármazot-
tak, akik kifejezetten érdeklődnek a 
város dolgai iránt. Például valamikor 
a Kossuth utcán volt egy Kovács ne-
vű szódásmester. Az ő unokája ma 

az Országos Korányi Tüdőkórház 
főigazgatója. Ő már nem nyírbáto-
ri születésű, de biztosan szívesen 
venné, ha megkeresnénk.

Hol lehet majd az almanach 
új, de akár a régi köteteihez is 
hozzájutni?

A Városi Könyvtárban megvásá-
rolható az első két kötet mellett az 
új, harmadik kötet is. Egyre több az 
érdeklődő. Mind a három kötet egy-
séges kinézetű lesz, és hasonló lesz a 
terjedelmük is. Szeretném még aján-
lani a „Nyírbátori iskolák tanárai” 
című kötetet is. Ezt a kiadványt már 
bemutattuk a pedagógusnapon is.

Az augusztusi ünnepi hét- ■
végén találkoztak első alka-
lommal Nyírbátorban a vá-
rosból elszármazottak. Akik 
szabaddá tudták tenni magu-
kat, valamennyien eljöttek. 
Sokuknak szülővárosa Nyír-
bátor, de vannak olyanok is, 
akik bár nem itt születtek, a 
településen töltött időszak 
meghatározó volt számukra. 
Szívesen emlékeztek vissza 
nyírbátori éveikre.

Czidor Ágnes festőművész Nyír-
bátorban született és tanulmányai 
miatt került Miskolcra, ahol jelen-
leg is él. Munkáit csoportos és egyé-
ni kiállításokon már a 90-es évek 

végétől megtekintheti a nagyközön-
ség. Egy teljesen új fogalomként ke-
rült be a szókincsébe az „elszárma-
zott” kifejezés.

– A Kulturális Központban látha-
tó fotókiállítást nézegetve kicsit el-
időztem néhány tabló előtt – mondta. 
– Főként a kulturális eseményeken 
készült fotóknál álltam meg, illet-
ve néhány régi városrészletet meg-
örökítő kép érintett meg. Egészen 
hátborzongató volt látni a nyírbátori 
szülőotthont, ahol én is születtem. 
Ugye már nem tudunk odajárni, de 
nagy örömmel láttam, hogy egy kör-
bekerített kis tégla jelzi, hogy itt állt 
a szülőotthon, ahol nagyon sokan 
jöttek világra.

A festőművész elárulta: a január 
előtti időszakig tudott ide hazaláto-
gatni, de most már elköltözött min-
den hozzátartozója.

– A Vár utcában laktunk, és sok-
szor elmentem oda éjszaka, kiültem, 
és egyfajta újjászületési élményként 
kicsit újragondoltam a dolgaimat – 
emlékezett a régi időkre. – Nagyon 
megérintett, hogy most itt láthattam 
az utcát a fotókon. A sok régi ismerős 

látványa is libabőrös érzést okozott 
nekem, mivel tizennégy éves koro-
mig sokat jártam itt az alkotóház-
ba, ahol Valkovics Zoltán 
tanított bennünket. 
Idén januárban 
pedig volt 
egy kiállítá-
som, ahol 
Makrai 
Zsuzsa 
n é n i 
m e g -
látoga-
tott – ő 
szintén 
az alko-
tóházban 
fogla l ko -
zott velünk 
–, és kaptam tőle 
egy Nyírbátort idéző 
tűzzománcot.

– Kicsit most összekapcsolódik 
a múlt és a jelen. Más most látni a 

várost egyébként, mint amikor gye-
rek voltam. Akkor nem foglalkoztunk 
úgy vele, hogy mi is a város része va-

gyunk, együtt élünk vele. 
Aztán elkerültem, és 

mint mindenki, 
én is belefe-

ledkeztem 
a kamasz-

korba, a 
f iatal-
s á g -
ba. De 
amikor 
e g ye -
t e m -

re kezd-
tem járni, 

egyre fon-
tosabbá vált, 

hogy hazajöhe-
tek, hogy vannak 

olyan helyek itt, ahová 
nagyon szeretek járni. Például a Pa-
pok rétje, ahol mindig fel tudtam töl-
tődni, ahová sokszor rajzolni, festeni 
mentem ki. Több képet is készítettem 
a kedvenc helyeimről. Fontossá vált 
mindez, nagyon.

– Kicsit furcsa is számomra, hogy 
gyakorlatilag most vagyok először 
Nyírbátorban vendégként, és még 
szoknom kell ezt az újfajta identitást, 
hogy most már csak elszármazottként 
lehetek jelen. És készülök rá, hogy 
majd Nyírbátorban is lesz egy kiál-
lításom, ahol meg tudom osztani az 
élményeimet, értékeimet az itt élők-
kel. Természetesen vannak sárkányos 
sorozataim is – mondta el érdeklődé-
sünkre a fiatal festőművész.

Elszármazottként hazalátogatni
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A Bátor Mazsorett számá- ■
ra az idei nyár is események-
ben gazdagon telt. A tanév 
végét követően, már június-
ban edzőtábort szerveztünk, 
amelynek idén is a tiszalöki 
sportcentrum adott otthont. 
Az egy hét alatt lehetőség volt 
új koreográfiákat készíteni, 
valamint gyakorolni a reper-
toárunkon szereplő táncokat. 
A napi 8 óra próba mellett 
jutott idő játékra, strandolás-
ra, fagyizásra is. 

Néhányan szeptembertől már a 
nagyokkal fognak próbálni, ezért ők 
elsajátították a bonyolultabb tánclé-
péseket és forgatásokat. Szokásunk-
hoz híven az egyhetes programot a 
mindig kedvelt Ki mit tud?-dal zár-
tuk. Ötletes műsorszámokat mutat-
tak be a lányok, és kiderült, hogy a 
mazsorettektől az éneklés és szín-
játszás sem áll távol.

A Bátori Nyár programjaiba cso-
portunk is bekapcsolódott. Részt 
vettünk a Szárnyas Sárkány Fesz-
tivál felvonulásán, új koreográfi-
ával köszöntöttük a Bátori Sport-
nap résztvevőit. Bátor Dalával 
nyitottuk meg a Nyírbátorból El-
származottak Találkozóját és több 
száz városlakóval együtt vidám 

táncokkal üdvözöltük a második 
várossá válás 45. évfordulóját ün-
neplő Nyírbátort.

A kicsi mazsorettek és a leendő 
táncos lányok számára második al-
kalommal szerveztünk napközis jel-
legű, Botforgató mazsorett tábort. 
A város valamennyi oktatási intéz-
ményéből érkeztek lányok, akik egy 
eseménydús hetet töltöttek együtt. 
Megtanultak mazsorett botot for-
gatni és menetelni. Ellátogattak a 
Bátor Média stúdiójába, a Város-
házára és a Kulturális Központba, 
hogy bepillantsanak a kulisszák 

mögé is. Emlékezetes délutánban 
volt részük a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdőben. Finomabbnál fino-
mabbakat ettek a Csekő Kávéház és 
Étteremben. Szinte minden napra 
jutott kézműveskedés, fogócskázás, 
labdázás, na meg sok-sok nevetés és 
játékos aerobic Görög Tündével.

Örömünkre újra részt vehettünk 
Rawa Mazowiecka Nemzetközi Mű-
vészeti Találkozóján. Csodás napokat 
töltöttünk el Nyírbátor lengyel test-
vérvárosban, megtekintettük a neve-
zetességeit, ismerkedtünk a lengyel 
kultúrával és hagyományokkal. Vá-
rosunkat a Bátor Mazsoretten kívül 

tehetséges nyírbátori festő diákok 
is képviselték. A Rawai Kulturális 
Központban Rawa Mazowiecka és 
a cseh Boskovice művészeti együt-
teseivel együtt csoportunk is szín-
padra lépett. Nemzetközi összeállí-
tásunkban változatos koreográfiákat 
mutattunk be a táncok stílusához il-
lő ruhákban és eszközökkel. A len-
gyel testvérváros számára készített 
műsorszámmal zártuk a koncertet, 
amelyben Lengyelország 100 éves 
függetlenségét köszöntöttük. Megle-
petésünkre, Varsóból elutazott a fel-
lépésünkre Szilágyi Szabolcs, aki a 
mazsorettek tiszteletbeli pártolója.

Nincs, ki tőlük ügyesebben forgatná a botot
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Nincs, ki tőlük ügyesebben forgatná a botot

Szeptember 14. és 16. kö- ■
zött harmadik alkalommal 
rendezték meg Szilágy-
somlyón a Báthory Feszti-
vált, Báthory István erdélyi 
fejedelem, lengyel király és 
litván nagyfejedelem emléke 
előtt tisztelegve.

A rendezvényen a település min-
den testvérvárosa képviseltette ma-
gát egy-egy delegációval. Magyar-
országról Szarvas, Albertirsa és 
Nyírbátor, míg Izraelből Petack 
Tikva küldöttsége volt jelen.

Városunk 4 tagú delegációjá-
ban Németh Attila alpolgármester, 
Balla Jánosné és Polyák László ön-
kormányzati képviselők, valamint 
Majtényi Edit, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa vett részt.

A háromnapos Báthory Fesztivá-
lon sokféle érdekes program várta a 
látogatókat. Az első napon, pénte-
ken, a kora esti órákban a lengyel, a 
magyar és a román hagyományőrző 
csoportok középkori viseletekben 
vonultak fel Szilágysomlyó köz-
pontjában. Azt követően a Holoca-
ust Emlékmúzeumban megnyílt ki-
állítást tekintették meg a vendégek. 
Szilágysomlyón található Románia 
első Holocaust Múzeuma, amelyet 
2005-ben hoztak létre a helyi zsina-
góga épületében, és amely egyben 

Északnyugat-Erdély legnagyobb 
zsinagógája is.

A fesztivál második napján, 
szombaton délelőtt, a testvérvárosi 
delegációk jelenlétében Septimiu 
Catalin Turcas polgármester avatott 
emléktáblát a Turisztikai Központ 
falán. Ezután a Báthory Fest hiva-
talos megnyitója következett. 

Az egykori várostromot a ma-
gyar és lengyel hagyományőrző 
csoportok közreműködésével ele-
venítették fel. Látványos kísérő-
programok színesítették a feszti-
vál kínálatát. A legtöbb látogatót 
a Zilahról érkezett, négy tagból ál-
ló fafaragó csoport vonzotta. Ők 

a közönség szeme láttára készí-
tették el szebbnél szebb szobrai-
kat. A csata zaját az esti órákban 
a muzsika hangjai váltották fel, 
előbb a szilágysomlyói fiatal mű-
vészek léptek színpadra, majd a 
Holló együttes középkori muzsi-
kája zárta a napot.

Vasárnap a polgármesteri hiva-
talban meghitt ünnepség keretében 
avatták Szilágysomlyó díszpolgá-
rává Balogh Sándor nyugdíjas tanár 
urat. Ezt követően istentiszteletet 
tartottak a Katolikus Plébániatemp-
lomban. A III. Báthory Festet Bá-
thory István szobrának megkoszo-
rúzása zárta.

Szeptemberben ismét megkezd-
tük a próbákat a Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Is-
kola tornatermében, és készülünk 
a következő fellépésekre. Remél-
jük, a botforgató táborozókból és a 
fellépéseinket követők közül sokan 
kedvet kaptak a táncolásra.

Szeretettel várunk csoportunk-
ba minden mazsorettezni vágyó 
fiatalt!

Elérhetőségeink:
batormazsorett@gmail.com

facebook.com/batormazsorett
instagram.com/batormazsorett

Polyák Dézi

Báthory Fest
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Nyugdíjas kulturális találkozó. Szeptember 6-án a Báthori 
István Nyugdíjas Klub nyugdíjas klubok, egyesületek gálaműsorát szervezte 
nyolcadik alkalommal városunkban. A szervezetek most is örömmel fogadták 
el a meghívásunkat, és ismét szívesen töltötték velünk ezt a napot. A megyéből 
több helyről érkező nyugdíjas szervetek mellett a városban működő másik két 
nyugdíjas szervezet, a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete és a Nyírbátori 
Határőr Igazgatóság Nyugdíjas Egyesülete is nagy sikert aratott a színpadon.
 Kovácsné Posta Enikő

2018. októberétől megkezdődik az Édesanyák útja 3.  ■
szám alatt működő Ifjúsági és Családi Kuckó épületének 
belső felújítása, átalakítása. 

Kialakításra kerül egy sportszoba, megújul a baba-mama szoba, 
valamint többek között a konyha is olyan eszközökkel szerelik fel, 
melyben a későbbiek folyamán a gyerekek szüleik felügyelete mel-
lett tanulhatnak főzni. 

A Kuckó ideiglenesen az Alkotóházba (Szentvér utca 7.) költözik.
A régi és új tagokat új szolgáltatásokkal, de azonos feltételekkel 

várják az Alkotóházban is.”

ÁTKÖLTÖZÜNK!

Zsuzsira szálltunk...
A Nyírbátori Határőr Igazgatóság 

Nyugdíjasai Egyesület tagjainak né-
pes csoportja gyülekezett kis csa-
patokban július 19-én kora reggel, 
hogy aztán autóbuszra szállva meg 
se álljon Debrecenig, a Faraktár ut-
ca-Budai Nagy Antal utca kereszte-
ződésében lévő vasútállomásig. No, 
ne gondoljon senki egy tágas, több 
teremmel és pénztárral rendelkező 
vasútállomásra, mert ez bizony a mél-
tán népszerű és a gyermekkorunkat 
idéző „fapados” vonat, a Zsuzsi Er-
dei Kisvasút végállomása. Itt Zsu-
zsira szálltunk, és sűrű döcögések 
közepette háromnegyed óra után a 
Hármas-hegy megállóban találtuk 
magunkat, ahol letáboroztunk. A 
döcögés „fáradalmait” kipihenve a 

csapat egy része végigjárta az er-
dei tanösvényt, míg a többiek előké-
szítették a szalonnasütés kellékeit. 
Déltájban nekiláttunk az ebédünk 
elkészítéséhez, hogy aztán jóízűen 
elfogyasszuk a hagymás-zsíros ke-
nyeret, sültszalonnát, majd ki-ki íz-
lésének megfelelően leöblítette azt 
egy üdítővel, sörrel, vagy egy pohár 
borral. Előkerült a kártya, a társas-
játékok is.

Az idő gyorsan elrepült, és csak-
hamar azt vettük észre, hogy eljött 
értünk Zsuzsi, s az utolsó járat-
tal a kiinduló állomásra szállított 
bennünket, majd ott buszra szállva 
hazautaztunk.

Szép napunk volt…
Janovics János 

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Nyírbátori  

Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, 2018. szeptember 29-én 
(szombat) tartandó 

„Városi séta a mellrák ellen” programunkra.
16.30–17.00 – Gyülekező a Nyírbátori Kulturális Központ előtt
Szalagtűzés, regisztráció
17.00 – Dr. Rácz Attila háziorvos előadása:  
Az emlőszűrés jelentősége
Az előadást követően közös séta a Papok rétjére

Célunk a szűrővizsgálatok népszerűsítése,  
a mellrák elleni küzdelem támogatása!

SÉTÁLJON VELÜNK ÖN IS!

Anyakönyvi események (augusztus)
SzüLEtéS

Fernanda Mocsár Norbert Csiki Anikó
Viktória, Lara Magyar Károly Krisztofer Fityó Viktória
Zoltán Dévai Zoltán Lőrincz Zsuzsanna
Martin Csik Tibor Kujbus Anett
Hanna Horánszki Imre Kovács Kitti
Imre Szilágyi Imre Glonczi Szandra

Illyés Lívia Enikő Fekete István
Györfi Emese Mihucz Gergely
Kelemen Éva Vágó Arnold
Tóth Edina Horváth Attila
Varga Edina Barna Zoltán István
Lakatos Éva Farkas János
Tóth Adrienn Barbara Nyitrai Richárd

Lukóczki Alexandra Amina  Balogh Zsolt
Nyavádi Ivett Barbara Kiss Viktor István
Lengyel Eszter Bíró Tamás
Makranczi Nikolett Bákonyi András
Csikós Katrin Mocsár Sándor
Nagy Éva Borbás Ádám
Pejó Andrea Oláh Tamás

Pócsik Attila
Madzig Istvánné Kónya Éva
Vadon Albertné Ligetfalvi Erzsébet
Borsós Istvánné Nyiri Mária
Nagy Béláné Vajkó Margit
Vereczki Irén

Molnár Árpádné Molnár Erzsébet
Bákonyi Gábor
Hatházi Péter Pál
Belényesi Imre
Markovics Ferenc

hALáLESEt:

házASSág: 

Nyolcvanasokat köszöntöttünk
A Nyírbátori Határőr  ■

Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület a hagyományoknak 
megfelelően minden hónap-
ban  köszönti a név- és szüle-
tésnapjukat ünneplőket. 

Augusztus 
hónap külö-
nösen „ter-
mékeny” volt 
e tekintetben. 
Nem kevesebb, 
mint hét név-
napját- és tíz 
születésnapját 
ünneplő tag-
társunkat kö-
szönthettünk. 

Győri And-

rás nyugállományú határőr őrna-
gyot  a 80. születésnapján az egye-
sület  tagsága körében, míg Orbán 
Lászlóné Borbála asszonyt  a 85. 
születésnapja alkalmából kispaládi 
otthonában köszöntöttük és egy-
ben átadtuk részükre egyesületünk 

ajándékait.
Mindkettő-

jüknek továb-
bi boldog, jó 
egészségben 
töltött nyugdí-
jas éveket kívá-
nunk egyesüle-
tünk tagsága 
és családjuk 
körében.

Janovics 

János 
Az ünnepelt győri Andrást  az egyesület tag-
sága körében köszöntöttük.
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A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola évről évre megannyi 
színes, érdekes és feledhetetlen nyári 
kikapcsolódást kínál növendékeinek. 
Az idén több mint 500 gyermeknek, 
közel 10 féle táborozási lehetőséget 
adott az intézmény a szünidőre. Min-
den korosztály megtalálhatta a kedvé-
re valót. A természetismeret, a hittan, 
a színjátszó, a sport és számos érde-
kes, gazdag program mellett kiváló 
élményben lehetett részük a tanulók-
nak. A pedagógusok igyekeztek olyan 
lehetőségeket kínálni a kikapcsolódás 
mellett, hogy a tanítványok játékosan 
rengeteg ismeretet szerezhessenek. 

A nyár a Hittantáborral indult, ahol 
több mint hetven gyermek szerzett 
felejthetetlen élményeket. A lelki 
feltöltődés mellett kisvonatoztak, 
fagyiztak, bűvészbemutatón vehet-
tek részt a tamáspusztai Hókuszpók 
Kalandparkban. Jutott idő a krea-
tív foglalkozásokra is és minden al-
kalommal valami szépet alkottak a 

fáradhatatlan kisdiákok a leendő is-
kolásainkkal. A Sporttáborban a fo-
cizni szertő gyerekek rúghatták egy 
hétig a bőrt a sportpályán, és jóízű-
en ebédeltek a szabadtéri programok 
után iskolánk ebédlőjében. A Ké-
zilabdatábor egyhetes programja is 
nagy sláger volt a sportszerető diákok 
körében. A Komplex természettudo-
mányi tábor a felsős gyermekeket 
várta. Minden résztvevő érdekes kí-
sérletekkel találkozott. Majd a LEGO 
központjában tett gyárlátogatás szin-
tén színesítette a hetüket. Idén sem 
maradt el a Napközis tábor, ahol a 
főszerep a kreativitásé és a szabad-
idős programoké volt. Nemcsak al-
kotások, de barátságok is születtek, 
amit a számháborúban, a társas já-
tékok világában tovább erősíthet-
tek a tanulók. Az iskolánk tizenne-
gyedik alkalommal adott otthont a 
Színjátszótábornak. A sok kis tehet-
séges színészpalánta minden alka-
lommal elkápráztatja a közönséget. 

A hagyományos Balatoni táborunk 
mellett – ahol a mezőcsávási testvér-
gyülekezetünk diákjai is nyaralhat-
tak –, az idén megpályázta iskolánk 
a Bárka tábor lehetőségét is. Ennek 
köszönhetően több mint 80 gyermek 
két turnusban tölthetett feledhetetlen 
hetet a „magyar tengernél”. 

Rengeteg kalandban vehettünk 
részt diákjainkkal, ahol a közösség 
élménye is meghatározó volt. Hiszen 
teljesen más korosztályok tölthet-
tek egymással időt és tudtak szóra-
kozni, mint a családi nyaralásokon. 

„Az emlék, amit – ahogy mondják 
– az idő megszépít. De az idő nem 
minden emléket képes megszépí-
teni. Mert vannak olyan emlékek, 
amelyek már abban a pillanatban 
felülmúlhatatlanul szépek, amikor 
megszületnek.” – írta kortárs írónk 
Csitári-Hock Tamás.

Mi is ehhez hasonló érzéseket sze-
retnénk adni kisdiákjainknak, hogy 
a nehéz hétköznapokban is öröm le-
gyen táplálkozni belőlük.

Vajda teréz

tanítónő, német nyelvtanár

Nyár a Refiben

A tanév kezdete minden  ■
évben az előző időszak lezárá-
sát és az új kihívásokat, fel-
adatokat jelenti. A Báthory 
Anna Református Általános 
Iskolában tartalmas idősza-
kot, eredményes tanévet zár-
tunk le és lelkesen készülünk 
az újabb teendőkre. 

Az előző esztendő kiemelt tanév 
volt iskolánknak, hiszen a Reformá-
ció 500 éves évfordulója megannyi 
kiváló kulturális eseményt kínált ta-
nulóinknak. Minőségi programokkal 
emlékeztünk meg a jubileumi évről. 
A témahetek „izgalmas utazásra” 
invitálták iskolánk közösségét. Az 
év végén pedig a legjobban teljesítő 
két osztályunk jutalmaként vizsolyi 
kiránduláson járt, ahol megtekintet-
ték a legrégibb fennmaradt és ma is 
használt teljes, magyar nyelvre le-
fordított Bibliát. A nyári szünet el-
lenére sem zárultak be iskolánk ka-
pui. Több héten át változatos nyári 
táborokat kínáltunk és szerveztünk 
tanulóinknak, melynek kivitelezésé-
ben dolgozóink tevékenykedtek. 

Igyekszünk iskolánkat folyama-
tosan szépíteni, illetve szebb, mo-
dernebb környezetet teremteni az 
idejáró gyermekeknek, hogy egy 
hangulatos légkörben kezdhessék 
meg ismét az új tanévet.

Büszkék vagyunk arra, hogy in-
tézményünk folyamatosan fejlődik. 
Megyénkben szinte elsőként vehet-
tük birtokba digitális termünket, 
melyre sokat alapozunk és a XXI. 
századi elvárásoknak megfelelően 
számos módszertani és fejlesztő 
programot építünk. Tanítványaink 

és kollégáink örömmel használják a 
digitális világ gazdag tárházát. Az új 
módszertani kultúrának is bölcsője 
lett, ami mozgósítja a kreativitást és 
a képzeletet. Rendkívül fontos, hogy 
bármelyik tantárgy jól hasznosíthat-
ja az új lehetőségeket, sőt nem utolsó 
sorban a gyermekek otthoni számí-
tógép-használatára is kedvező az itt 
folyó munka, amely nagyobb siker-
élményhez juttatja a tanulókat. Ezt 
a lehetőséget kívánjuk megalapozni 
és tovább erősíteni az új tanévben 
is már az 1. osztályosaink körében. 
Iskolánk két Digitális Okosjátékot 
vásárolt és a legkisebbek tantermé-
ben helyeztünk el. A DIOO egy új, 
innovatív, magyar képességfejlesz-
tő eszköz. Nem egy klasszikus szá-
mítógép.  A pedagógusok munkáját 
támogatja, másrészt élményt nyújt 
a gyermekeknek, a szülőknek egy-
aránt. Számunkra fontos a játszva 
tanulás, ami játék közben is fejleszt, 
képességet növel és leköveti a fejlő-
dés különböző fázisait. Így az eset-
legesen felmerülő gyengeségeket 
hamar korrigálni lehet, illetve az 
is gyorsan kiderül, ha a gyermek 

valamiben átlagon felül teljesít. Az 
„OkosJáték” valójában egy olyan 
érintőképernyős digitális komplex 
rendszer, amely a gyermekek digi-
tális ismereteit erősíti, széleskörű, 
versenyképes tudást biztosít. 

Az idén 55 kisdiák kezdte meg 
intézményünkben az első osztályt. 
Bízom benne, hogy büszke „refis” 
diákok lesznek és kívánom, hogy 
érezzék nagyon jól magukat a csalá-
dias közösségünkben. A legkisebb-
jeink a Digitális OkosJáték mellett 
szakköröket is választhatnak, két 
idegen nyelv (angol és német) kö-
zül. A megújult honlapunkat pedig 
folyamatosan frissítjük, és hasznos 
információkkal segítjük a szülőket 
és diákjainkat. 

Kollégáimmal együtt arra törek-
szünk, hogy biztos és alkalmazható 
alapismereteket nyújtsunk tanuló-
inknak. Az iskola alapvetően a ta-
nulásról szól, de fontos, hogy élmé-
nyeket is adjon, hiszen ezek azok, 
amelyek a növendékeink összetar-
tozását is erősítik. 

Sivadóné Cselenyák Dóra

intézményvezető

Elindult az újabb tanítási év
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Különleges tanévet nyitottunk a 
Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimná-
ziumban szeptember 2-án. Ezen a 
napon volt iskolánkban az új épü-
letszárny, konyha, ebédlő és torna-
csarnok megáldása és átadása.  Az 
ünnepségen részt vett Palánki Fe-
renc Debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök, Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség államtitkára, Dr. Simon 
Miklós, a térség országgyűlési képvi-
selője, Máté Antal, Nyírbátor polgár-
mestere, Molnár Katalin az Egyház-
megyei Katolikus Iskolai Főhatóság 
főigazgatója, Béres Nándor egyház-
megyei gazdasági igazgató, valamint 
más világi és egyházi méltóságok, az 
egyházmegye köznevelési intézmé-
nyeinek vezetői. 

A tanévnyitó és átadási ünnep-
ség püspöki szentmisével kezdődött. 
Palánki Ferenc püspök atya a tanít-
ványság és a szeretet fontosságát 
emelte ki.  Szent Jakab gondolatát 
idézte: „Az igazi tiszta vallásosság 
a szeretet gyakorlása”, majd kifej-
tette, vallásosnak lenni nemcsak a 
templomba járást és néhány ima el-
mondását jelenti, hanem a tiszta szív 

szándékából induló tettek megvaló-
sulását is.

A hagyományoknak megfelelően 
az intézmény új pedagógusai, elsős 
és kilencedikes diákjai Babály And-
rás atya vezetésével fogadalmat tet-
tek, amelyben elkötelezték magukat 
a keresztény értékek mellett.

Rácz Tiborné intézményvezető be-
szédében visszaidézte a 2014-2015. 
tanévet, amikor iskolánkban megin-
dult az általános iskolai képzés. Fenn-
tartói támogatással sikerült bővíteni a 
tantermek számát, sikerült megoldani 
az étkeztetést, de a testnevelő tagozat 

korszerűbb tornatermére még néhány 
évet várni kellett. 2017 szeptemberé-
ben sikerült letenni az új épületrész 
alapkövét. Alig egy év alatt kibővült 
az oktatási szárny, elkészült az új tor-
nacsarnok, az ebédlő és a konyha.  

„Hiszem, hogy a fejlett infrastruk-
túra a szeretet légköre nélkül mit sem 
ér. Úgy tekintünk megújult iskolánk-
ra, hogy lelki, szellemi, hitbeli növe-
kedésünket szolgálhatja” – fejezte be 
gondolatait Rácz Tiborné.

Soltész Miklós államtitkár beszé-
dében többek között Vianney Szent 
János gondolatát emelte ki: „Amíg 

nem szeretitek Istent, nem lesztek so-
ha boldogok, minden fárasztó, min-
den unalmas marad”, arra buzdította 
a nevelőket és a szülőket, hogy min-
den gyerekből „szeressék ki” azt a 
tudást és értéket, ami bennük van.

Simon Miklós országgyűlési kép-
viselő köszönetet mondott Palánki 
Ferenc megyéspüspöknek azért a di-
namizmusért, amellyel a térségben 
az egyházmegye iskoláit felújíttatja, 
illetve új épületeket építtet. Emellett 
köszönetét fejezte ki a kormánynak 
a rendkívüli támogatásáért, melynek 
eredményeként a nyírbátori katolikus 
intézmény a térség legszebb közin-
tézményévé vált.

Máté Antal Nyírbátor polgármes-
tere mérföldkőnek nevezte az intéz-
mény megújulását, külön kiemelte, 
hogy erre Nyírbátor várossá válásá-
nak 45. évfodulóján került sor.

Az ünnepség végén a harmadik és 
negyedik osztályos diákok birtokba 
vették a tornacsarnokot, a kezdő-
rúgást Palánki Ferenc atya végez-
te el.

Popovics éva

magyar-történelem szakos közép-

iskolai tanár

A térség legszebb iskolája lett a Báthory
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Beindult a nagyüzem, el- ■
kezdődött a bajnoki pontva-
dászat a labdarúgó NB-III. 
osztályban is. Csapatunk, a 
Nyírbátori FC (de most már 
szokjunk hozzá: Nyírbátori 
Labdarúgás Szervező KFT.) 
túl az első hat játéknapon, jó 
képet mutatott magáról, biz-
tató eredményességgel vette 
az eddigi akadályokat. 

A felkészülést megelőzően nagy 
volt a jövés-menés a csapat háza tá-
ján, de történtek szervezeti változá-
sok is. Aki még nem tudná, a Nyír-
bátori FC Sportegyesület keretében 
megalakult a Nyírbátori Labdarúgás 
Szervező KFT, amely maga az NB-
III. osztályú labdarúgócsapat.

A kft. kizárólagos tulajdonosa az 
egyesület, megalakítását gazdasági 
okok indokolták. Reméljük, a szerve-
zeti változás a minőségi labdarúgást 
fogja segíteni városunkban.

Mint azt a legutóbbi lapszámunk-
ban megírtuk, távozott a csapatunk-
tól Ambrusz Árpád, Roszel Róbert, 
Kinczel Ervin, Mankó Dávid, Bíró 
Dominik, Csernák Martin, Fekete 
Tamás és Szabó Roland.

Fontosabb, hogy kik érkeztek a tá-
vozók helyett. Baracsi Balázs, a klub 
elnöke egy sajtóinterjúban elmondta, 
többnyire fiatal, még kevés tapaszta-
lattal rendelkező játékosok érkeztek 
hozzánk. Szegedi Bence (18), Kato-
na György (30), Kócs Ádám (19), 
Scheibli Máté (17), Sárosi Máté (19), 
Kovács Erik Attila (19), Urbán Bo-
tond (19), Gajdos Gergely (19).

Igencsak „csikósítva” lett a csa-
pat, amellyel lesz dolga az Ambrusz 
Árpádot váltó Szilágyi Krisztián 
edzőnek és a szakmai stáb többi 
tagjának. 

Szilágyi Krisztián maga is fi-
atalnak számít az edzői szakmá-
ban, mindössze 34 éves, és a mos-
tani az első évadja NB-s csapat 
szakvezetőjeként. 

Labdarúgóként több mint másfél 
évtizedig kergette a labdát a pályá-
kon, játszott utánpótlás csapatokban 
éppúgy, mint a Nemzeti Bajnokság 
második vonalában.

Pályafutása Vásárosnaményban 
kezdődött a helyi utánpót-
lás csapatban, majd a Nyírsuli 

utánpótlás, a Nyíregyházi Spartacus, 
Vásárosnamény, Rakamaz, Tuzsér, 
Baktalórántháza, Hajdúböszörmény, 
Nyíregyházi Spartacus, a Nyírbátori 
FC és Balkány csapatait erősítette.

A „civiben” testnevelő tanár edzői 
pályafutása a Nyírbátori FC U-14 
korosztályos csapatánál kezdődött, 
e mellett játékos-edzőként a Nagy-
dobos csapatánál is dolgozott, és a 
Megyei Bajnokság harmadik vona-
lában szereplő együttest egy év alatt 
a második osztályba juttatta. 

A bajnoki mérkőzések ötödén va-
gyunk túl, ennek apropóján kér-
deztem tapasztalatairól Szilágyi 
Krisztiánt.

Mi jutott eszedbe, amikor meg-
kaptad a felkérést az NB-III. osz-
tályú csapat edzői teendőinek 
ellátására?

Először is nagy megtiszteltetésnek 
éreztem, egy csodálatos kihívásnak 
is tekintem, egykori nyírbátori lab-
darúgóként pedig volt egyesületem 

részéről egyfajta megbecsülésként 
is fogtam fel a helyzetet. Mindezek 
mellett szakmai fejlődési lehetőséget 
is látok a feladatban.

Hogyan fogadtak a szakmai stáb 
tagjai és a játékosok?

A szakmai stáb tagjaival eddig is 
jól ismertük egymást, szinte napon-
ta találkoztunk. Úgy gondolom, az 
eddig eltelt idő tapasztalatai alapján, 
hogy eredményesen tudunk majd 
dolgozni a Tóth Szilveszter, Sza-
bó Szabolcs, Gönczi Barna alkotta 
stábbal.

A korábbi játékoskeret tagjai szin-
tén ismerősök számomra, az érke-
zőkről pedig igyekeztem a lehető 
legtöbb információt megszerezni, 
hogy a csapatba való beépítésük mi-
nél eredményesebb legyen.

Azt látom, hogy mindenkiben nagy 
a bizonyítási vágy, és ezt az eddigi 
eredmények is visszaigazolják.

Milyen célt tűztetek a csapat elé a 
bajnokság végére?

A szezonkezdet előtt a stabil NB-
III. osztályú tagság elérését tűztük ki 
célul. Az elmúlt hat forduló tükrében 
azt gondolom, hogy a mögöttünk ha-
gyott bajnokságban elért eredmény 
is benne van a csapatban, de ennek 
elérése érdekében nagyon sokat kell 
még dolgoznunk, és a feltételeken is 
javítani szükséges.

Hat mérkőzés után 10 pont áll a 
csapat neve mellett. Miként látod 
a jövőt?

Az eddigi eredmények bíztatóak 
(Füzesgyarmat ellen 1:1, Eger ellen 
0:1, DEAC ellen 3:1, Szolnok ellen 2:1, a 
DVTK II. ellen 4:1, ESMTK ellen 0:1), 
de ezeket az eredményeket a helyükön 
kell kezelni. Mérkőzésről mérkőzésre 
érződik a fejlődés. Mindenki éhes a 
sikerre. Az edzéseken mutatott hoz-
záállás-, a csapatszellem jó, és ezek a 
jellemzők egyfajta biztosítékként is fel-
foghatók a jövőre tekintve. A megnyert 
mérkőzéseknek nagy az összekovácso-
ló ereje, tudunk egymásért küzdeni, 
ami azt mutatja, hogy kezdünk igazi 
csapattá formálódni. Ezen az úton és 
ilyen szellemiséggel kell tovább men-
nünk és az eredmények nem marad-
nak majd el. 

Janovics János

Végül álljon itt csapatunk további 
mérkőzéseinek időpontja:

Cigánd SE–Nyírbátori LSZ KFT.
09. 16., 15.30 óra

Nyírbátori LSZ KFT–Tállya SE
09. 30., 15.30 óra 

Sajóbábony–Nyírbátori LSZ KFT.
10.07., 14.30 óra

Nyírbátori LSZ KFT.–SBTC
10. 14., 14.30 óra

Putnok–Nyírbátori LSZ KFT.
10. 21., 10.30 óra

Nyírbátori LSZ KFT.–Tiszaújváros
10. 21., 13.30 óra

Jászberény–NYyírbátori LS KFT.
11. 04., 13.30 óra 

Sényő–Nyírbátori LSZ KFT.
11. 11., 13.30 óra

Nyírbátori LSZ KFT.–Gyöngyös
11. 17., 13.00 óra

Nyírbátori LSZ KFT.–Füzesgyarmat
11.25., 13.00 óra (előrehozott)

Utazósebességre kapcsolt a „csikócsapat”

A csapat tagjai, ülő sor, balról, jobbra: Sárosi Máté (19), Katona György (30), Tóth Márk (21), Scheibli Máté (17), Vámos Márk 
(22), Gajdos Gergely (19), Kovács Erik Attila (19), Bernáth Martin (20), Reznek Donát (25), Boros Dávid(24), Bagi Ákos (22), Müller 
Zsolt (34) álló sor, balról, jobbra: Szabó Szabolcs (erőnléti edző), Benkő Balázs (249, Terdik Zsolt (22), Pálinkás Gergő (22), Va-
sas Gergő (25), Kócs Ádám (19), Urbán Botond (19), Szegedi Bence (18), Fenyőfalvi Csaba (20), Szilágyi Krisztián (edző).

Szilágyi Krisztiánnak lesz dolga a 
„csikósított” csapattal…
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Ha teheti, havonta hazajön
 Ilku Miklós 2004-ben, 14  ■

évesen hagyta el Nyírbátort. 
Nyíregyházán majd Budapes-
ten tanult, kommunikációs 
főiskolát végzett. Jelenleg is a 
fővárosban él és újságíróként 
dolgozik. Hét éve a Nemzeti 
Sport munkatársa. Ő is részt 
vett a Nyírbátorból elszárma-
zottak találkozóján.

– Az egykori Oktatási Centrum-
ban végeztem az általános iskolát, 
de korábban odajártam bölcsődébe 
és óvodába is. A szüleim a szom-
széd utcában laknak, úgyhogy én 
azon a környéken nőttem fel – me-
sélte. – Én még az iskola betonpá-
lyáján nagyon sokat fociztam. Né-
hány éve meglepődve tapasztaltam, 
hogy eltűntek a régi pályák, és a he-
lyükön modern tornacsarnok épült, 
rekortán focipályával. És láttam 
teqball asztalt is, tehát a fejlődés 
megkérdőjelezhetetlen. 

Mint mondta, nagyon jó volt lát-
ni, hogy ennyi minden megújult, és 
hogy a gyerekeknek van lehetősé-
gük most már tényleg a legjobb kö-
rülmények között sportolni. Felidéz-
te, gyerekként ő is sokat sportolt az 

iskolában. Szabadidő órának hívták 
alsó tagozatban ezeket a foglalkozá-
sokat, aztán felsőben ez átalakult 
iskolai focicsapattá, majd abból ki-
kerülve a városi focicsapatban ját-
szottak. Elsőként a serdülőben, majd 
az ifiben.

– Számomra azonban hamar bebi-
zonyosodott, hogy nem lesz jövőm 
az élsportban. Pedig én mindenkép-
pen abban képzeltem el magam, leg-
inkább a labdarúgás fogott meg, na-
gyon szerettem a focit. Már ötévesen 
meccseket néztem, és tudtam, hogy 
mivel ezzel kelek, ezzel fekszem, 
ezzel lélegzem, biztosan ezt szeret-
ném csinálni. Miután eldőlt, hogy 
nem leszek élsportoló, tudtam, csak 
úgy maradhatok az élsport közelé-
ben, ha olyan szakmát választok, 

amelynek köze van a sporthoz. Ezért 
esett a választásom a médiára. Tehát 
Nyírbátornak meghatározó szere-
pe volt az életemben a sport tekin-
tetében. De azóta sem hagytam 
abba a focit, amatőr szinten fut-
ballozom kispályán és nagypá-
lyán is, amennyire a munkám és 
az időm engedi. Illetve hobbi-
ból egyéb edzéseket is szoktam 
végezni. Futok és a manapság 
egyre népszerűbb crossfit-et is 
kipróbáltam és szeretem. Így 
igazából a munkámon túli idő-
met is nagyrészt a sport tölti ki. 
A munkám pedig gyakorlatilag 
nem is munka számom-
ra, hanem egy hob-
bi. Azt csinálhatom, 
amit szeretek, ami-
ért élek, és amiért 
szerencsésnek ér-
zem magam.

Még ak-
kor is, ha a 
sportese-
mények 
r e n d -
szer int 
szomba-
ton van-
nak, így 
általában 
nincs szabad 
hétvégéje. Elárul-
ta azt is, hogy szeret 
hazajönni, hisz itt nőtt 
fel, itt élnek a szülei, 
és rengeteg emlék kö-
ti a városhoz. Azt sze-
retné, ha havonta leg-
alább egyszer láthatná 
a szüleit, de ez nem 
mindig sikerül. Van, 
hogy gyakrabban ösz-
szejön a találkozás, de 
például ezen a nyáron 

ritkábban jutott haza, mivel az a 
szerencse érte, hogy a labdarúgó vi-

lágbajnokságon dol-
gozhatott. Emi-

att két hónapig 
nem is tudott 
hazajönni, de 
megérte az 
élmény, amit 
a világver-
seny nyújtott 
– emlékezett 

vissza a nyír-
bátori srácból 
lett fővárosi 

újságíró.
(eni)
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A Nyírbátori Sc férfi kézilabda csapat NBII-es bajnoki mérkőzést ját-
szik 2018. szeptember 30-án (vasárnap) a Salgótarjáni Strandépitők 
KC csapatával.
15 órától az IFI-nek (III. osztály), 
17 órától a felnőtt csapatnak szurkolhatunk együtt a győzelemért. 

 HAJRÁ, BÁTOR!

Ilku Miklós, sportújságíró gyerekkora óta rajong a fociért
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A Bátori Nyár keretében kap helyet ma már 
az a teljesen alulról jövő kezdeményezés, amely 
hazai és nem csak hazai rock bandáknak ad be-
mutatkozási lehetőséget Nyírbátorban. Esélyt 
arra, hogy igazi nagyszínpadon, remek hango-
sítás mellett, fényekkel és a közönséggel kar-
nyújtásnyi távolságra hirdethessék zenéjüket, 
gondolataikat. Sok esetben meglepődnének 
azok a kicsit sem rajongók, akik leginkább el-
ső ránézésre ítélnek, hogy milyen elvek, célok 
és üzenetek mentén fogalmazzák meg dalaik 

mondanivalóját az itt színpadra lépő fiatalok, 
… vagy már régebb óta fiatal zenészek. (Állat-
védelem, környezettudatosság, stb.) 

De vissza az eredeti célokhoz! A szervezők 
céljaihoz. Itt tudtam meg, a Lovarda környékén 
megrendezett alternatív zenei fesztiválon, hogy 
több zenekarnak – pedig már évek, vagy akár 
évtizedek óta létezik a banda – ez az egyetlen 
koncertje egész nyáron. Nos, itt valóban szív-
vel-lélekkel zenélnek, és borzasztóan hálásak 
annak a gárdának, azoknak a nyírbátoriaknak, 
akik munka és sokszor család mellett a semmi-
ből építenek nekik várat, vagyis koncerthely-
színt. Ezért van tehát első, második, harmadik, 
negyedik, ötödik, hatodik fesztivál, és biztosan 
lesz hetedik is, ha ezeken a fiúkon múlik. 

Bár rétegeseményről van szó, mindenképpen 
szeretnének többeket kicsalogatni a lovarda 
környéki fák hűsébe, esténként, amikor a kü-
lönleges zenei produkciók után a mozi világába 
kalauzolja a jelenlévőket a MALTER, a Nyír-
bátorból elstartolt vándor filmfesztivál. Ennek 
köszönhetően hazai filmalkotásokat láthatnak a 
nézők. Olyan munkákat, amelyekkel talán nem 
is lehet más módon találkozni. Nevezzük ezt a 
fesztiválelemet is kuriózumnak! 

Több mint 20 fellépő, több mint 90 hazai 

filmalkotás, több száz érdeklődő – köztük 
komplett családok, apukák fiaikkal és anyu-
kák lányaikkal. Mert a Death Crew nyitott és 
mindenkit vár. Valami olyasmivel, amit lehet, 
hogy nem keresünk, de mégis jó rátalálni!

Nekem az volt! eni

Death Crew fesztivál ötödször
...de inkább hatodszor, ha teljesen hűek szeretnénk maradni az igazsághoz

Vágja ki, hozza magával!
Kedves Olvasóink! Mint  ■

azt már az 1. oldalon jelez-
tük, szeptember 28-29-én is-
mét Szüreti felvonulás lesz 
Nyírbátorban. 

Pénteken a gyülekező a Bátori 
ABC parkolójában lesz, a szüreti 
menet 14 órakor indul a Kossuth-
Damjanich-Károlyi úton a Papok 
rétjére, ahol sok érdekes program 

mellett különleges ételek bemu-
tatója és kóstolója, főzőverseny is 
lesz. Ahogy tavaly, az önkormány-
zat idén is szeretné megvendégelni 
a városlakókat. 

Minden újságban két kóstolójegy 
található, kérjük, ezeket vágják ki, 
hozzák magukkal a rendezvényre, 
ahol a helyben készült finomságok 
valamelyikére válthatják be.

!

!
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A PeNNy MArket mellett lévő játszótér és a homokkert utcán lévő 
játszótér karbantartása is befejeződött, így mindkét játszótér megújult.

A zeNeiskoLA feLújításA is folyamatban van, a külső és a bel-
ső munkálatokkal jól halad a kivitelező. Felkerültek a fűtőszálak és meg-
kezdődtek az átalakítások. Előreláthatólag október elejére kész lesz a 
megújult iskola.

A Kerekerdő tagóvoda fel- ■
újításával kapcsolatban Veres 
Jánosné intézményvezetővel 
közösen tájékoztatta Máté 
Antal polgármester a szülő-
ket. 

Az óvoda idén egy nagyobb fej-
lesztésen megy keresztül, új torna-
szobával és csoportszobával bővül, 
sószobát és parkolókat alakítanak ki, 

új játékokat szereznek be, valamint 
műfüves pálya és biciklipálya épí-
tése is zajlik az udvaron. 

Köszönet az eddigi és a még hát-
ralévő rövid időre a türelmet és hoz-
záállást mindenkinek, hamarosan 
minden munkálat befejeződik és 
teljes egészében birtokba vehetik 
a gyerekek és a dolgozók a meg-
újult óvodát.

Megszépül a 
Kerekerdő óvoda

Elismerések a tűzoltóknak

Nyírbátor Város Önkor- ■
mányzata képviselő-testüle-
te a meghallgatta a Máté-
szalkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Nyírbátori Hi-
vatásos Tűzoltóságának 
2017. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót.

Ezen alkalommal egybekötve 
az Önkormányzat tárgyi és er-
kölcsi elismeréssel fejezte ki kö-
szönetét és tiszteletét azon nyír-
bátori tűzoltók részére, akik az 
ipari parkban bekövetkezett tűz 

megfékezéséhez nagyban hozzá-
járultak munkájukkal.

Elismerésben részesült: 
Vincze Béla tű. fő törzsőrmester mb. 
rajparancsnok,
Kovács Béla tű. főtörzsőrmester, 
gépjárművezető, 
Bereznyák Attila c. tű. 
főtörzsőrmester, beosztott tűzoltó,
Pekk János c. tű. főtörzsőrmester, 
beosztott tűzoltó,
Baksa Csaba tű. őrmester, beosztott 
tűzoltó, valamint
Karácsony József c. tű. 
főtörzsőrmester, gépjárművezető


