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Augusztus 20. az építkezésről szól. A Himnusz soraival és 
Márton Zalán szavalatával kezdődött az idei augusztus 20. 
alkalmából rendezett városi ünnepség a Kulturális Központ 
színháztermében. Az új kenyér megszentelése után hangzott 
el Nyírbátor polgármesterének ünnepi beszéde. „Augusztus 

20-a különleges nemzeti ünnepünk. Nem kötődik harcokhoz, 
forradalmakhoz. Ez az ünnep az építkezésről szól” – ezekkel a 
gondolatokkal kezdte köszöntő beszédét Máté Antal. 

(Folytatás a 8–9. oldalon) 

Felcsendült a térzene. Kedvelt nyári programmá vált az 
augusztusi Bátori Korzó. Az akusztikus koncerteket a Sza-
badság téren és a 2-es pubban rendezték meg. Hangulatos 
körülmények között szórakozhattak több alkalommal a nyír-
bátoriak és a városba látogatók. Felcsendült a kellemes tér-
zene több vendég és hazai együttes előadásában. A sikeres 
kezdeményezés a nyári esték remek találkozóhelyévé vált.

Polyák Dézi 

Háromnaposra bővült a 
Bátori Lovas Napok, így 
a versenyzők valameny-
nyi versenyszámban külön 
napokon léphettek pályá-
ra. A szabadidős, hobbi 
lovasoknál 159, a díjug-
ratóknál 104 startot re-
gisztráltak, a fogathajtás-
ban pedig 27 fogat mérte 
össze tudását. Ebben az 
évben az akadályok között 
megjelent a város szimbó-
lumát, a sárkányt bemuta-
tó különleges akadály is.

Folytatás a 16. oldalon 

Három nap csak 
a lovakról szólt

Elkezdődött, és várha-
tóan 2021 közepén fe-
jeződhet be a nyírbátori 
ipari park több mint más-
fél milliárd forint értékű 
fejlesztése – hangzott 
el a nagyobbrészt uni-
ós támogatású program 
projektrendezvényén 
a nyírségi kisvárosban 
szerdán.

Folytatás az 5. oldalon

Hatalmas 
beruházás 

az ipari 
parkban

Augusztus  20.  az  építkezésről  szól
Az  ünnep,  amely  összekapcsolja  a  múltat,  a jelent  és  a  jövőt
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„Amikor a testületben patthelyzet volt, az a bizonyos 6:6-os időszak, 
akkor azért nem adtak városi elismeréseket, mert nem tudtak megál-
lapodni. Az megint csak példaértékű, és ez a testület erre igyekszik na-
gyon odafigyelni, hogy a kitüntetések ne pártpolitikai referencia alapján 
legyenek odaítélve. Ha valaki csak a díszpolgári címet elnyertek névso-
rát megnézi, az ezt az állításomat erősen alátámasztja” – mondja Máté 
Antal, akit Nagy Miklós kérdezett.

Kitüntetés – és ami az elismerés mögött van

 – Mennyire fontos a város vezetése 
számára, hogy kitüntetéseket adomá-
nyoz Nyírbátor kitűnőségeinek?
 – Nyilván keveset foglalkozunk ez-
zel, miközben akár a legfontosabb kér-
déskör lehet. Arra gondolok, hogy akár 
itt, amikor eszmét cseréltünk valamiről, 
vagy megállunk az utcán beszélgetni az 
ügyeinkről, ezek mögött mindig embe-
rek vannak. Mindegy ilyen tekintetben, 
hogy siker, vagy kudarc, vagy a téma, 
ezek az emberektől azok, amik. A mi 
korszakunk, az utóbbi évtizedek egy-
re inkább az elszemélytelenedésről is 
szólnak. Egyre ritkábban találkozunk, 
egyre kevesebbet beszélgetünk sze-

mélyesen is. Ezért aztán minden olyan 
lehetőséget meg kell ragadnunk (ma-
gánszemélyként is), önkormányzatként 
mindenképpen, amikor ki tudjuk fejezni 
a köszönetünket, és el tudjuk monda-
ni, hogy büszkék vagyunk azokra, akik 
a sikereink, a jó történeteink mögött 
állnak. Ezért egy-egy kitüntetésnek, 
miközben személyhez kötődik, van egy 
másodlagos üzenete is. Amikor valakit 
elismerünk, akkor azt kell látni, hogy 
elismerjük a személyt magát, illetve a 
munkáját is, de közben az önkormány-
zat ezzel üzenni is tud.

 – Fontos az, hogy egy ilyen ünne-
pélyes aktust nagy egyetértés előzzön 
meg? A testület általában döntően 
egyetért a kitüntetettek személyével, 
vagy az elismerésre javasolt szerveze-
tek kiválasztásával?
 – Fontos lenne, de nem mindig si-
kerül ezt elérni. Arra törekszünk, hogy 
a kitüntetett személyek tekintetében 
konszenzus legyen.  Minden évben sok-
kal több név vetődik fel, aki kitüntetést 
kaphat. Igyekszünk elérni, hogy az a 
személy, vagy szervezet, aki megkapja a 
testület támogatását, bírja a legerősebb 
támogatást. Nyilván nem lesz soha száz 
százalékos.

 – Miért nem lehet egységet állítani 
az ügyek mögé? Például ön nem tudna 
felülemelkedni az esetleges politikai 
korlátokon és azt mondani, hogy ugyan 
a politikai hitvallásával nem ért egyet a 
kitüntetésre javasoltnak, de a személy 
ettől még nagyon értékes polgára Nyír-
bátornak?
 – Ebben talán meg lehetne állapod-
ni. Inkább az elválasztó, hogy a nagyjá-
ból tizenkét és félezer nyírbátori között 
idén ki legyen az a 9 ember, szervezet, 
aki megkapja az elismerést. Az biztos 
és normális is, hogy első 9 helyre nem 

ugyanazokat a személyeket soroljuk. Ez 
nem azt jelenti, hogy egymás javaslatait 
a másik fél nem ismeri el. Ez egy nagyon 
összetett helyzet, ugyanakkor még igaz-
ságtalannak is tűnik, hiszen hogy hason-
líthatunk össze egy sportolót egy peda-
gógussal, egy művészt egy gazdasági 
szereplővel, de közben elvitatni sem le-
het ezen emberek munkájának az érté-
két. Ugyanakkor azt szeretném kiemelni, 
hogy minden évben visszatérünk azokra 
a személyekre, akik a korábbi években 
felmerültek, csak valamiért akkor kima-
radtak, s az erős javaslatok vége, hogy 
a személy egy-két év csúszással végül 
megkapja a város elismerését.
 – Előfordul az, hogy 8:4 arányban 
szavaznak meg valakit és ebben egyér-
telmű, hogy a szavazatokat a párthova-
tartozás motiválja?
 – Előfordult. Amikor a testületben 
patthelyzet volt, az a bizonyos 6:6-os 
időszak, akkor azért nem adtak városi 
elismeréseket, mert nem tudtak megál-
lapodni. Az megint csak példaértékű, és 

ez a testület erre igyekszik nagyon oda-
figyelni, hogy a kitüntetések ne pártpo-
litikai referencia alapján legyenek odaí-
télve. Ha valaki csak a díszpolgári címet 
elnyertek névsorát megnézi, az ezt az 
állításomat erősen alátámasztja.
 – Nyilván fontos kérdés, hogy kiket 
választanak ki a javasolt személyek kö-
zül. Van valamilyen általános üzenete 
akár a tavalyi, vagy az idén kiválasztot-
tak névsorának?
 – Kétféle üzenete is van. Van egy ál-
talános üzenet: az pedig, hogy a város ve-
zető testülete elismeri azokat a szemé-
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Ma az a feladat, hogy fenntartsuk a 
működőképességet. Ez az önkor-
mányzatiság kulcsa. Fizetőképesek 
maradunk és a munkahelyeket is 
meg akarjuk őrizni.

lyeket, akik a városért dolgoznak. Vannak 
még olyan fontos szempontok, amelye-
ket szem előtt tartunk, mint például, hogy 
valaki a normál, hétköznapi munkáján túl 
társadalmi szerepvállalásával, a létreho-
zott értékeivel, vagy a helyi közösségért 
tesz, és/vagy a város hírnevét öregbíti. 
Magyarán ezek a személyek, 
szervezetek a mindennapi 
munkájuknál lényegesen töb-
bet tesznek.
 Egy ilyen elismerés ér-
kezhet egy évfordulóra is. 
Erre is igyekszünk odafigyel-
ni. Lehet egy csoportnak a 
kerek évfordulója, vagy ha 
valaki éppen nyugdíjba vo-
nul, és ennek apropóján ítéljük oda az 
egyébként megérdemelt díjat. Van más-
fajta aktualitás is, amikor az adott évben 
születik egy kiemelkedő teljesítmény, 
akkor ez az oka az elismerésnek.
 – Mi marad meg a figyelemből a 
kitüntetési ceremóniák után? Van sok 
díszpolgár, pro urbe díjas, stb. Számí-
tanak rájuk ezt követően is?
 – Ezek a díjak nem járnak előjogok-
kal. Talán annyi, hogy a városi kulturá-
lis rendezvényekre küldünk meghívót a 
díszpolgároknak és a pro urbe díjasok-
nak. Ez bővülhet a jövőben. A gazdasá-
gi programunkban szerepel az a kitétel, 
hogy a civil szervezeteket szeretnénk 
jobban bevonni a város közügyeinek ala-

kításába. A cél, hogy jöjjön létre egy helyi 
civil fórum. Ez pontosan az a terep, ahol, 
a hozzáértésüknek megfelelően számí-
tunk ezekre a jeles emberekre. Olyan 
nincs, hogy a polgármester leül például 
a díszpolgárokkal és aktualitásokról esz-
mét cserélünk.

 – Pedig akár lehetne ilyen is, hi-
szen ők a város kiválóságai, vagy olya-
nok, akik tettek valami jelentőset a vá-
rosért.
 – Ezen személyek közül többekkel 
rendszeresen megbeszélünk ügyeket, 
de nem azért, mert az illető díszpol-

gár, hanem azok miatt az értékek miatt 
ülök le vele, ami miatt a díszpolgári díjat 
kapta. De akkor is megbeszélném velük 
ezeket az ügyeket, ha nem kapták vol-
na meg ezt az elismerést. Azt mondom 
ezzel, hogy nem a cím teszi az embert, 
hanem az a teljesítmény, ami mögötte 
van.
 – Kevésbé ünnepélyes kérdéssel 
folytatom: milyen gazdasági helyzet-
ben van ma Nyírbátor?
 – Gazdaságilag nehéz helyzetbe 
kerültünk. Ez alapvetően nem a járvány 
miatt állt elő. Ami a járvány miatti anyagi 
terheket illeti, azt tudtuk, tudjuk kezelni. 
Sajnos az elmúlt hetekben, a járvány-
ra hivatkozva is, születtek olyan kor-

mányzati döntések, amelyek már nem 
a járványhelyzet kezelését szolgálják, 
ellenben a települési önkormányzatokat 
indokolatlanul hozzák gazdaságilag ne-
héz helyzetbe. A kormányzat valamilyen 
ismeretlen okból eltörölte az iparűzé-
si adóelőleg feltöltési kötelezettséget 

idén. Nálunk ez 280 millió Ft-ot jelent. 
Ez az összeg idén nem jelenik meg a 
költségvetésünkben.
 – Ez az összeg gyakorlatilag örökre 
elszállt…
 – Valóban, ezt már nem kapjuk visz-
sza. Míg a korábbi intézkedések anyagi 
terheit tudtuk kezelni, s nem kellett iga-
zán hozzányúlni semmi lényeges előírá-
sunkhoz és zökkenőmentesen működött 
volna a város, ezt már nem tudjuk radi-
kálisabb intézkedések nélkül megoldani. 
A kormány döntésének az az ideológiája, 
hogy azoknak nem kell ezt az összeget 
idén befizetni, akinek az éves árbevé-
tele 100 millió Ft fölötti. Mert így lehet 
rajtuk segíteni. Szerintem pedig pont, 
hogy az ettől kisebb bevételű vállalkozá-
sokon kellett volna segíteni, de ők ebből 
kimaradnnak. A nagy árbevételű vállal-
kozásokon ez nem segít, hiszen náluk 
ez nem komoly tétel. Bármelyik nagy, 
nyírbátori céget mondhatnám, amelyik 
szinte meg sem érzi, hogy decemberben 
befizetnek-e nekünk 50 milliót. Náluk ez 
nem pénzügyi kérdés. Abból is látszik, 
hogy itt színtiszta politika van, mert ez 
az intézkedés döntő részben azokat a 
településeket érinti, amelyekben a múlt 
évben az ellenzék győzött.
 – Összességében mennyivel terhe-
lik a különféle kormányintézkedések a 
város idei költségvetését?
 – A korábbi döntések, illetve a jár-
vány helyi kezelése olyan 250 millió Ft-
ba került (adóelvonás, kiadások, adóbe-
vétel csökkenés) és ezt emelte meg ez 
280 milliós tétel, amiről beszéltünk.
 – Hol fáj ez majd a legjobban?
 – Generálisan szinte mindenhol 
érezhető lesz. Ma az a feladat, hogy 
fenntartsuk a működőképességet. Ez 
az önkormányzatiság kulcsa. Fizetőké-
pesek maradunk és a munkahelyeket 
is meg akarjuk őrizni. Most egy szigo-
rú költségvetés módosítás előtt állunk. 
Áttekintjük, hogy hol vannak maradvá-
nyok, ezeket idén elvonjuk. Amit át lehet 
ütemezni a következő évre, azt átüte-
mezzük. Beruházásokra, beszerzésekre, 
átalakításokra gondoljunk. Bizonyos fej-
lesztéseket, amelyekben uniós források 
mellett városi önrész is van, úgy próbá-
lunk meg időben kitolni, hogy közben ez 
ne okozzon fennakadást. Ilyen példa a 
kerékpárutak építése. Amit elkezdtünk, 
azt befejezzük, de a debreceni úton csak 
jövőre építjük meg.
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„A járvány miatt senkinek nem szüntettük meg a 
munkaviszonyát, és senkinek nem csökkent a fize-
tése sem. Az igazi nehézségek majd most jönnek, hi-
szen július végével megszűnnek ezek a támogatások. 
Tartalék nem nagyon van. Ha arra gondol, hogy vajon 
a tulajdonosnak, az önkormányzatnak be kell-e avat-
kozni, akkor az most biztosnak látszik, hogy szűkség 
lesz rá.” a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 
igazgatójával Nagy Miklós készített interjút.

Ú J R A T E R V E Z É S

 – Amikor megpályázta 
ezt a céget, akkor a VMF kft. 
egy gazdaságilag rendben 
lévő társaság volt. Tervez-
hető bevételek, a gazdasá-
gilag stabil önkormányzattól 
érkező pénzre is biztosan 
lehetett számítani. Ezek fi-
gyelembevételével kellett 
valamilyen rövid és középtá-
vú tervet készítenie. Ehhez 
képest fordult fel a világ a 
járvány miatt. Elmaradnak 
a cég saját bevételei és az 
önkormányzatot is roppant 
nehéz helyzetbe hozzák a 
kormány intézkedései. Mit 
kezdett, mit kezd ezzel a 
helyzettel?
 – Valóban, amikor ide-
kerültem, március elején, az 
első héten még minden töké-
letesnek látszott. Majd a pan-
démia miatt bezártuk a für-
dőt, a kempinget, a kastélyt. 
Nyilván nem tudtuk előre, 
hogy ez mennyi ideig tart, de 
én akkor július végéig kalku-
láltam. Nagyjából 160–170 
millió forintos bevételkiesés-
sel számoltam. Szerencsére 
ez valamivel kevesebb lett.
 – Akkor még azzal bőven 
lehetett kalkulálni, hogy az 
önkormányzat majd képes 
lesz pluszforrásokat biztosí-
tani a közben elnyert bértá-
mogatások mellé. Jól tudom, 
hogy azért ebben léptek fel 
nehézségek?
 – Az önkormányzato-
kat elég alaposan belehúzta 
a kormány a járványhelyzet 

kezelésébe, források nélkül. 
Tudjuk, hogy jó pár intézkedés 
rontja az önkormányzatok 
bevételeit, illetve bizonyos 
elvonásokat alaposan meg-
emeltek, és még más nehéz-
ségek is előálltak. Ugyanak-
kor én sem azért jöttem ide, 
hogy az önkormányzati tá-
mogatásokra apelláljak, ha-
nem azért, hogy megpróbál-
jak egy olyan önkormányzati 
céget vezetni, amit a lehető 
leghatékonyabban működte-
tünk. Ez a hatékonyság azért 
most kevésbé látszik, de csak 
túlleszünk egyszer ezen a 
helyzeten is.
 – Ez a senki által nem 
kívánt helyzet azért azt is 
megmutatja, hogy milyen 
tartalékai vannak a cég mű-
ködtetésének.
 – Nyilván a legegy-
szerűbb az lett volna, hogy 
amikor bezártuk a kastélyt, 
fürdőt, kempinget, akkor pél-
dául az emberek nagy részét 
elengedjük. Erre azért tudunk 
példákat a piaci szférából. 
Nálunk ez nem merült fel. Mi 
egy speciális, önkormányza-
ti cég vagyunk, s ez az opció 
nem játszott a tervezésnél. 
Szerencsére a kormányzati 
bértámogatások, adócsök-
kentések ebben jelentős se-
gítséget nyújtottak.
 – Senkit nem bocsátot-
tak el?
 – A járvány miatt senki-
nek nem szüntettük meg a 
munkaviszonyát, és senkinek 

nem csökkent a fizetése sem. 
Az igazi nehézségek majd 
most jönnek, hiszen július 
végével megszűntek ezek a 
támogatások. Egyelőre két-
séges az idegenforgalmi be-
vételeink alakulása. A júliusi 
forgalmunk a fürdőnél a tava-
lyi évhez képest kb. 60 száza-
lékos. Jobbra számoltunk, de 
a román vendégek teljesen 
elmaradtak. Azok a vendé-
gek hiányoznak a kempingből 
is. Ráadásul a nyár időjárása 
sem alakult túlzottan jól.
 – Beszélgetésünk idő-
pontjában mennyi hiányzik 
az elvárt bevételekből?
 – Eddig nagyjából 90 mil-
lió forint hiányzik.

 – Ezt már nem hiszem, 
hogy pótolni lehet, de még 
az is előfordulhat, hogy to-
vább romlik a helyzet. Van-e 
tartalék, illetve van-e havá-
ria terv?
 – Tartalék nem nagyon 
van. Ha arra gondol, hogy 
vajon a tulajdonosnak, az 
önkormányzatnak be kell-e 
avatkozni, akkor az most biz-
tosnak látszik, hogy szükség 
lesz rá. Ha ebben az állapot-
ban mennénk el év végéig, 

akkor kb. 90–100 millió fo-
rint veszteséggel számo-
lok. Rosszabbra nem akarok 
gondolni, mert arra nem le-
het tervezni. De bízunk az 
augusztusi időjárásban, mert 
akkor viszonylag kisebb fáj-
dalmakkal megúszhatjuk ezt 
a nehéz évet.
 – Ezt az említett 100 
millió forintot az önkor-
mányzattól várja?
 – Nem feltétlenül. Elő-
fordulhat, hogy hitelt veszünk 
fel. Abba az irányba is gon-
dolkodni kell, hogy lehet-e 
csökkenteni a költségeinket. 
Egyébként nyilván lehet, de 
ebben még sok a „ha”… Sem-
miképpen nem akarok félkész 
tervekről, vagy ötletekről be-
szélni, mert az csak növelné a 
dolgozóink bizonytalanságát. 
Ez pedig nem cél. Ma min-
denkinek stabil a munkahe-
lye, stabil a fizetése, és ezt 
tartani akarjuk.
 – Ez kinek a felelőssége? 
Nyilván itt beavatkozna az 
önkormányzat.
 – Ha anyagilag segít, ak-
kor igen, ha nem segít, mert 
nem tud, akkor az én felelős-
ségem.
 – Ha most a pillanatnyi 
helyzeten túltekintünk, ak-
kor lassan, vagy lehet nem 
lassan, megfogalmazódik 
már olyan terv, ami után nö-
velni lehet a bevételeket?
 – Közép- és hosszútávon 
nagyon komoly elképzelése-
ink vannak arra nézve, hogy 
lehetne növelni az idegen-
forgalmi bevételeket mind a 
fürdő, mind a várkastély ese-
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Máté Antal (Nyírbátor jövőjéért egyesü-
let-MSZP-Párbeszéd-Momentum-Össz-
szefogás megyénkért-DK), polgármester 
elmondta, a program előkészítése még 
2015-ben indult a több multinacionális 
cégnek telephelyet biztosító, mintegy 
57 hektáros ipari területen, de az időbeli 
csúszás és költségek növekedése miatt 
át kellett tervezni a teljes költségvetést, 
a kivitelezésekre pedig pluszforrást kell bevonnia az önkor-
mányzatnak.
 A 13 ezer lakosú kisváros ipari parkjában működő, főként 
dán, olasz és német tulajdonú cégek, illetve a kisebb vállal-
kozások ötezer embert foglalkoztatnak, a terület az elmúlt 
öt évben a munkaerő-létszámban, infrastrukturális- és te-
rületigényben gyakorlatilag kinőtte önmagát – ismertette a 
városvezető. Példaként említette, hogy a buszos társaságok 
179 környékbeli és távolabbi településről hordanak szervezet-
ten munkavállalókat dolgozni az ipari parkba, emellett jelentős 
a teher- és a személyautóforgalom is.
 Az 1,5 milliárd forint értékű fejlesztési program egyik ele-
meként egy húszállásos központi buszmegállót, illetve bu-
szöblöket építenek az üzemek mellett. A cégek igényét telje-
sítve bővítik az elektromos hálózatot, fejlesztik a kapacitása 
határát elérő alállomást, valamint földkábelekkel váltják ki a 
légvezetékeket. Ezzel 15 megawattos többletteljesítményt 
kapnak az üzemek, és új fogyasztókat is tud fogadni az elekt-
romos rendszer – sorolta Máté Antal.

VÁROSI HÍREK

Elkezdődött, és várhatóan 2021 közepén fejeződhet be 
a nyírbátori ipari park több mint másfél milliárd forint 
értékű fejlesztése – hangzott el a nagyobbrészt uniós 
támogatású program projektrendezvényén a nyírségi 
kisvárosban szerdán.

Hatalmas beruházás az ipari parkban

tében. Ezt viszonylag gyor-
san, akár egy-két év alatt is 
képesek lennénk megtenni. 
 – A munkakörében sze-
repel valami az ipari park 
működtetésével kapcso-
latban. A polgármester egy 
korábbi műsorban elmond-
ta, hogy számít az ön ipari 
parkos tapasztalataira. Ez 
a terület mekkora része a 
munkájának?
 – Van több mint tíz év 
tapasztalatom a területen. 
Nyíregyházán a vezetésem-
mel az ország talán legjobb 
ipari parkját sikerült létre-
hozni. Ezért azt mondom, 
hogy kifejezetten inspirál ez a 

feladat itt is. A régi kapcsola-
taimat sikeresen tudtam ak-
tiválni, és úgy néz ki, működni 
fog ez is. Nyírbátor ipari park-
ja egyedülállóan sikeres, de 
nem áll le a fejlesztése. Lehet 
ebben jó feladat. Ma még a 
cég menedzselése a fő és ak-
tuális feladat.
 – Mi a helyzet a kultú-
rával? Kulturális Központ, 
szabadtéri rendezvények, 
esetleg még a Várkastély 
tartozik ebbe a körbe.
 – A kastély ma már az 
idegenforgalom turizmus te-
rülethez tartozik. A Kulturális 
Központnak új vezetője van, 
és nagyon komoly terveket 

készített a kultúra újrain-
dításához. A megszokottak 
mellett terveztek egy-két 
kísérleti programot. Meglát-
juk, hogy mennyire lesz vevő 
rá a közönség. Ilyen például 
az, hogy végre Nyírbátorban 
is megnézhetjük Pintér Béla 
Társulatát novemberben.
 – Milyen szerepe lehet a 
Várkastélynak?
 – Azt szeretnénk, hogy a 
Várkastély abba a szerepbe 
kerüljön, amelybe a megye-
székhelyen a Nyíregyházi Ál-
latpark került. Ezért ott egy 
olyan tervre van szükség, 
amelynek a végén a kastély 
önmagában lehet egy – akár 

– nemzetközi hírű attrakció. 
Az az elképzelés, hogy felke-
rüljünk a turizmus nemzet-
közi térképére is. Ezzel akár 
háromszorosára is növelhet-
jük a látogatók számát. Erről 
egyelőre még nem akarok 
beszélni, de meglepő, meg-
hökkentő és populáris attrak-
cióra gondoljunk.
 – Nyilván ez sem lenne 
ingyen. Sok pénzbe kerülne 
kialakítani az attrakciót?
 – Nem kevés pénzre lesz 
szükség. Nem akarom ki-
mondani, mert ma nincs rá 
pénz, de úgy gondolom, hogy 
két-három év alatt kialakul-
hat ez a helyzet.

 A finanszírozásról szólva elmondta, a megyei önkormány-
zattal közös konzorcium több mint egymilliárd forintot nyert el 
a beruházásra a Terület- és településfejlesztési operatív prog-
ramban (Top). A megnövekedett költségek finanszírozására 
200 millió forintos többlettámogatási igényt nyújtottak be, ezt 
a város további 200 millió forinttal egészíti ki, hitelfelvétellel.
 Máté Antal megjegyezte, a tervek szerint elkerülő út is 
épülne, de ez a beruházás a támogatási jóváhagyásra vár. A 
projektelemek kivitelezési munkálatai a remények szerint 
2021 nyarán fejeződhetnek be.
 Seszták Oszkár, a 
megyei közgyűlés elnöke 
köszöntőjében elmondta, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
nagyobb városai, így Kis-
várda, Záhony, Mátészalka 
és Nyírbátor olyan fejlesz-
tési potenciállal rendel-
keznek, amellyel kiemel-
kednek a hasonló adottságú és lakosságú kisvárosok közül.
 Olyan ipari övezeti gyűrű jöhet létre Nyíregyháza körül, 
ami rásegíthet a megyeszékhelyre és átvehet bizonyos funk-
ciókat – fogalmazott.
 Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselő-
je az M3-as autópályával is kapcsolatot biztosító elkerülő út 
fontosságát hangsúlyozva azt mondta, ez a beruházás nagyon 
fontos az ipari park jövője szempontjából, mivel a terület elér-
te fogadóképességének maximumát.
 A nyírbátori ipari parkban működik többek közt a gyógyá-
szati segédeszközöket előállító dán Coloplast, a német Diehl 
repülőgép-alkatrészgyára, a szintén német érdekeltségű, 
járműelektronikai alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyar-
ország Kft., illetve az olasz tulajdonú Serioplast és Farmol 
műanyag palackgyárai is.    (MTI)
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Az egyébként is alaposan leterhelt, s ehhez képest túl nem fizetett szoci-
ális dolgozók még ellátandó feladatként a járványügyi helyzet következ-
ményeit is megkapták. Ellátni a karanténba irányított emberek igényeit. 
De a hirtelen félős napokra ébredő idős emberek is bejelentkeztek se-
gítségért. Ha ez nem lenne elég, még a digitális oktatásból kirekesztődő 
kisiskolások szüleit is ösztönözni kellett, hogy vigyék haza csemetéiknek 
a házit. Szabóné Dávid Aranka intézményvezető helyettessel Nagy Mik-
lós beszélgetett.

LÉLEKBEN ERŐS TÁRSASÁG

 – A járvány következményei ala-
posan megnövelték a Szociális Szol-
gálat aktuális munkáját. Ma, amikor 
már nem segítenek a fürdőgyógyászat 
munkatársai, hogy győzik az alapte-
vékenységüket, és a járványból adódó 
feladatok ellátását?
 – Talán nem mindenki gondolja, de 
az un. veszélyhelyzetben előállt több-
letfeladatok ma is megvannak. Jelenleg 
még bizonyos átcsoportosításokat tu-
dunk végezni, ami segít ebben. Vannak 
óvodai-iskolai szociális munkatársaink. 
A nyári szünetben ők ezekre a felada-
tokra bevethetőek.
 – Így hány további emberrel szá-
molhatnak?
 – Jelen helyzetben öt ember dol-
gozik pluszban az említett feladatokon. 
Ami a még nagyobb segítséget jelenti, 
az a „Nő az esély” programban kiképzett 
szociális munkásoknak a beállása. Ők 
teljes értékű munkavállalók nálunk.
 – Elmondaná, hogy milyen, a jár-
vánnyal összefüggő pluszmunkájuk 
keletkezett?
 – Nagyon jelentősen megnőtt a tisz-
títási, fertőtlenítési munkaidő. Amit ed-
dig naponta végeztünk, azt most szinte 
óránként. Ezt érteni kell az intézményre, 
az összes telephelyünkre, a gépkocsik-
ra. A járvány ideje alatt sok olyan em-
ber fordult hozzánk segítségért, akikkel 

korábban nem találkoztunk. Ők azok az 
idős emberek, akik, korábban meg tudták 
oldani a napi dolgaikat, de ma még nem 
szívesen mozdulnak ki az otthonaikból.
 – Mennyien lehetnek ilyen idős 
emberek, akik ma is igényt tartanak a 
gondoskodás valamilyen fajtájára, hol-
ott korábban nem tartoztak a Szociális 
Szolgálat ügyfélkörébe?
 – Nyugodtan mondhatom, hogy öt-
ven-száz idős emberről beszélünk most. 
Míg korábban saját maguk hordták haza 
az ebédjüket, ma ezt is inkább tőlünk 
kérik. Köztük lehetnek olyanok, akik már 
korábban is jogosultak lettek volna, de 
nem kérték a támogatásunkat. Most vi-
szont bennmaradtak a rendszerünkben. 
Ezt leginkább a félelmük motiválja.
 – Ugyancsak pluszfeladatot jelent 
a karanténban lévő nyírbátoriaknak 
nyújtott segítség. Gondolom még ma is 
vannak karanténban.
 – Igen, bár a számuk most ele-
nyésző. Az időszakban 60 nyírbátori volt 
járványügyi megfigyelés, azaz karantén 
alatt. Szerencsére a városban nem volt 
beteg ember.
 – A Szociális Szolgálat munkatár-
sai között okozott-e bármilyen feszült-
séget, hogy nekik a karanténban lévő 
embereket kell ellátni, segíteni?
 – Nem volt ilyen feszültség. Nyil-
ván igyekeztünk a lehető legkörültekin-

tőbben vigyázni a munkatársainkra. A 
maszk, gumikesztyű, védőköpeny, fer-
tőtlenítés természetes velejárója lett a 
munkának. Egyébként pedig személyes 
kontaktus nem is volt. Általában bevá-
sárlást, gyógyszerek kiváltását, vagy a 
csekkek befizetését kérték tőlünk.

 – Ha az egy évvel korábbi időszak-
kal kellene összehasonlítani ezt a mos-
tani eltelt fél évet, akkor mekkora a kü-
lönbség a munkaterhelésben?
 – Szerintem nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy a tavalyihoz képest idén kb. 
180 százalékos a munkaterhelés. Ugyan 
azt mondtam, hogy nem éreztem nagy 
feszültséget, de biztos vagyok benne, 
hogy belül mindenki jóval feszültebb 
volt, vagy még ma is az, hiszen emberek 
vagyunk, akik egyrészt nyilván tisztában 
vannak a veszéllyel is és persze alapo-
san elfárasztja őket a munka is. Ugyan-
akkor senki nem mondta, hogy ezt már 
nem csinálja. Még táppénzre sem mene-
kült el senki.
 – Honnan ez az elhivatottság a 
munkatársaikban? Mert biztos nem a 
busás fizetés motiválja őket.
 Igen, pontosan fogalmazott. Ez elhi-
vatottság. Ezt csak szívvel-lélekkel lehet 
csinálni.
 – Visszakapják ezt valahol, vala-
mikor?
 – Nagyon sok köszönetet kapunk a 
nyírbátoriaktól. Sokan érzik a városban, 
hogy mekkora figyelemmel fordulunk a 
rászorultak felé. Volt olyan idős hölgy, 
aki egyenesen arról beszélt, hogy ilyen 
törődést, szeretet, figyelmet még éle-
tében nem kapott. Mi vezetők is rend-
szeresen kifejezzük az elismerésünket, 
hiszen az ember tudja, hogy néha egy jó 
mondat többet ér mindennél.
 – Egy kérdés erejéig azért ide-
hoznám ezt a bizonyos egészségügyi 
500.000 Ft-os plusz pénzt, amit a szo-
ciális ellátásban dolgozók nem kaptak 
meg. Dühösek, értetlenek?
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 – Az a helyzet, hogy a mi munkatár-
saink vannak, voltak a legjobban kitéve 
a veszélynek, de nem tudunk mit tenni. 
Nyilván, hogy igazságtalannak tartjuk 
ezt a döntést. Azért nem gondolkodunk 
radikális tiltakozásban – mondjuk az 
ellátások szüneteltetése – mert a szo-
ciális szférában dolgozóknál mindig a 
segítségre szoruló ember az első.
 – Most, hogy kicsit enyhült a nyomás, 
el tudják küldeni a munkatársakat sza-
badságra? Ez azért is fontos lenne, mert 
őszre várják a szakemberek, hogy ismét 
több beteg, és szorosabb intézkedések 
lesznek, amiből az is következik, hogy 
önök megint benne lesznek a sűrűjében.
 – Igyekszünk elérni, hogy mindenki 
legalább 2 hét szabadságra menjen, és 
töltődjék fel. Mi is arra számítunk, hogy 
ősszel fokozottan lesz ránk szükség.
 – Most, hogy újraindult a normális-
hoz közelítő élet az intézményeikben, 
mit tapasztalnak?
 – Főleg a bejáró idősek, betegek 
körében nagy az öröm. Már alig várták, 
hogy legyenek foglalkozásaink. Termé-
szetes, hogy a bezártság után, bármilyen 

közösségi lét felüdítő mindenkinek. Egy-
szerre kevesebben vannak, fokozottan 
odafigyelünk a fertőtlenítésre, a távol-
ság betartására, de azért ez már közelít 
a normálishoz. Udvaron vagyunk sokat, 
sport, vagy szalonnasütés is volt, van.
 – Hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy csak idősekkel, betegekkel foglal-
koznak, pedig az un. „problémás” gyere-
kek is a szolgálat munkatársaira számít-
hatnak. Ebben a járványos időszakban 
maradt energia a gyerekekre is?
 – Azzal, hogy átálltak az iskolák a 
digitális oktatásra, a veszélyeztetett 
gyerekeink is otthon maradtak, s nyilván 
nem tudtuk annyiszor elérni őket, mint 
kellett volna. Nálunk is előírás, hogy csak 
indokolt esetben látogathatunk a csalá-
dokhoz.  A kollégáim is élve a digitális tér 
lehetőségével, igyekeztek rendszeres 
kapcsolatot tartani a gyerekekkel.
 – Hány gyerekről beszélünk?
 – Nálunk a körünkben többszáz 
gyerek van. A veszélyhelyzetben akár 
ezres létszámról is beszélhetek. Ugyanis 
a digitális oktatásnak alapvető akadálya 
volt, hogy sokaknak nem volt internet 

hozzáférése. A házi feladatot hozzájuk 
papíron kellett eljuttatni. Nem szemé-
lyesen mi vittük ki, „csak” azt kellett el-
érni, hogy a közösségi pontra elmenjen 
a szülő a gyereke házi feladatáért. Na, ez 
komoly munka volt.
 – A szociális területen dolgozó 
embereknél elég jelentős lehet a kié-
gés veszélye. Van valami tuti módszer, 
hogy csillapítsák a lelki rezgéseket?
 – Kezdjük azzal, hogy a mi munka-
társaink is érnek el sikereket. Az én te-
rületemről véve a példát: nekünk az egy 
hatalmas siker, ha meg tudunk szüntetni 
egy védelembe vételt, azért, mert elér-
tük azt, hogy a gyerek rendszeresen jár 
iskolába, és otthon tartjuk a családban.
 A mi közösségünk, a munkatár-
saim szerint is nagyon jó, aminek a je-
lentőségét nem lehet eléggé értékelni. 
Szeretnek bejárni dolgozni. Emellett 
igyekszünk néha rekreációs napokat is 
tartani. Sokat jelentenek a közös beszél-
getések. Mi nyolcvannyolcan vagyunk. 
Van, hogy ezek a közösségi események 
70–80 százalékosak legalább. Ez nagy 
erőnk. (Lapozzon a 8–9. oldalra!)

Vallomás a szerelemről – a könyvről

Egyedül maradtunk. A csaj-
napló meg én. A kezembe 
vettem, és döbbenet vett 
erőt rajtam… Van egy oldal, 
ahol rágót kell szétkenni! Ez 
csajos?! Lehet, hogy én soha 
nem is voltam csaj? Apukám 
fejéből pattantam ki szépen 
felöltözve felnőttként, bri-
liáns elmével, baromi okos 
nőként?! Lapoztam. Világna-
pok. Van ilyen is benne. Pél-
dául Csokiskeksz nap. Végre 
valami normális, gondoltam. 
A csokis keksz az éltető erő. 
Én külön hálás vagyok érte. 
Meg hogy nő lettem és a 
nőies vonalaimat erősíti és 
nem pocakosodom tőle, mint 
a férfiak. Általában. De ez a 

vonal megint messzire veze-
tett, újra lapoztam. Áprilisban 
Szuperhősök napja van. Ez 
jó. De mégse annyira. Bez-
sákoltuk Pókembert és Bat-
mant, pedig szerintem Bat-
man jobb. Ott van kreativitás, 
technológia, fejlesztések. Ő 
nem a véletlen műve. Június 
12-én viszont Superman nap 
van, tehát őt teljesen jogo-
san külön IS megünnepeljük. 
Nagyon helyesen, hiszen Ő 
szerelem a javából. A múlha-
tatlan és örök.   
 De ami igazán izgalomba 
hozott – és külön 
bocs, Superman! 
– az augusztus 
és szeptember 
hónap világnap-
ja volt. 08.09. A 
könyvszeretet 
napja, 09.06. 
Olvass el egy 
könyvet! nap. 
E lhomályosult 
a tekintetem, a 
szívem elkez-
dett szaporáb-
ban verni és az 
a titkos öröm és 

kitörő lelkesedés, amit nem 
tudsz már visszafogni… Meg-
van?!    
 Mint mikor titokban Boci 
csokit reggeliztem vaníliás-
tejjel, vagy mikor bejelentet-
ték a suliban, hogy holnaptól 
nem kötelező a köpeny. Vagy 
mikor életemben először 
egyrészes helyett kétrészes 
fürdőruhát kaptam, meg mi-
kor összeért rajtam a húgom 
csípőfarmere. És mikor az a 
helyes barna srác odalépett 
hozzám és nem a barátnőm 
számát kérte…

 Szóval, ha bárki meg-
kérdezné tőlem, hogy mi-
ért olvasson el egy könyvet 
manapság, a virtuális tér vi-
rágzásakor, azt mondanám, 
hogy ezért! Ezért az érzésért. 
 És mert „a könyvszere-
tő ember virtuális térben volt 
már akkor is, amikor a virtuális 
tér fogalma még nem létezett. 
Ő mozgott mindig leginkább 
abban a térben, ahonnan látni 
a múltat, a jelent, és a legne-
hezebbet: a jövőt… Az inter-
net emberét nem érdekli az 
idő, nem számol azzal, hogy 
mi történik majd, ha jön egy 
hosszú, korszakhatárt jelentő 
áramszünet. A Gutenberg-tér 
embere viszont ötszáz éve 
épp úgy számolt az idővel, 
mint tegnap, és amint holnap 
is számolni fog… Biztosítékot 
akar, minőségre törekszik, 
rendszerez és védelmez.” 
Centauri.
 80.000 kötet. 8 órás nyit-
va tartás. Végtelen élmény-
tenger. Ezzel várunk! 

Szláma Gabriella
 Városi Könyvtár, 
Nyírbátor Szabadság tér 24.   

A keresztlányom ka-
pott egy Csajnaplót. 
A szobájában ültünk, 
roppant nagy izgalom-
ban volt, mutogatta, 
lapozgattuk, aztán el-
szelelt valami szintén 
borzasztóan izgalmas 
dologért rajongani. 
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A Himnusz soraival és Márton Zalán szavalatával 
kezdődött az idei augusztus 20. alkalmából rende-
zett városi ünnepség a Kulturális Központ színház-
termében.

(folytatás az 1. oldalról)

„Ennek az ünnepnek a gyö-
kere a XI. századig nyúlik 
vissza. Augusztus 20-a kü-
lönleges nemzeti ünnepünk. 
Nem kötődik harcokhoz, for-
radalmakhoz. Ez az ünnep 
az építkezésről szól. Úgy az 
állam és a nép, mint a nemzet 
építkezéséről. Mindez szel-
lemi értelemben is értendő 
folyamat” – mondta az ün-
nepség szónoka, Máté Antal. 

– „Szent István király ugyanis 
egy sorsfordító időszakban 
tett nagy dolgot, amellyel 
megalapozta népünk jövőjét, 
és a nép nemzetté formálá-
sával kivívta népe elismeré-

sét. Így akár azt is kijelent-
hetjük, hogy István király nem 

Augusztus  20.  az  építkezésről  szól
Az  ünnep,  amely  összekapcsolja  a  múltat,   a  jelent  és  a  jövőt

egy király volt a többi között, 
hanem a legnagyobb uralko-
dónk. Értéket teremtett, le-
rakta az oktatás, a közigazga-
tás, stb. alapjait, és az ország 
elindulhatott a fejlődés útján” 
– emelte ki a város polgár-
mestere, aki így folytatta: Ist-
ván „hatalmas példát mutatott 
azzal, hogy a rábízott emberek 
sorsának jobbá tételére hasz-
nálta a megszerzett javakat.” 
 Máté Antal az idei ki-
tüntetetteket is kicsit István 

királyhoz hasonlatosnak ne-
vezte, hiszen ők is hozzá-
tesznek valamit a település 
sorsához.  Bár – mint mondta 
– valamennyien „csak teszik 
a dolgukat, végzik a minden-

napi munkájukat” becsület-
tel, szorgalommal, tisztes-

séggel. Viszont egy település 
akkor tud csak fejlődni, ha 
ilyen emberek vannak a vá-
roslakók között. Fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy 
minden egyes elismerés szól 
az egyénnek, a szakmaterüle-
teknek és a kitüntetettek által 
képviselt közösségnek is. A 
díjak jelzik, hogy a város büsz-
ke ezekre a személyekre, akik 
valószínűleg ezután tovább 
szolgálják közösségüket, és 
segítik a nép boldogulását. 
 Hozzátette: Szent István 
király előtt tisztelgünk, és az 
új kenyeret is ünnepeljük au-
gusztus 20-án. A kenyér, az 
új kenyér egyszerű, ám mégis 
összetett szimbólum egyben. 
Jelenti az életet, az élet foly-
tonosságát. Összekapcsolja a 
múltat, a jövőt és a jelent. Az 
sem véletlen, hogy számta-
lan szólásunkban is szerepel 
a kenyér.  

 A város díszpolgári címét 
idén Tabi Józsefnének ítélte 
oda a testület Nyírbátorban 
végzett, több évtizedes peda-
gógiai munkájáért, alkotómű-
vészeti tevékenységéért, a 
város kulturális értékeinek 
gyarapításáért.
 A „Pro Urbe Nyírbátor” 
kitüntetést a Bátor Televízió 
– a városlakók több mint két 
évtizeden át végzett sokolda-
lú, hiteles és tényszerű tájé-
koztatásáért, értékteremtő és 
értékmegőrző tevékenységé-
ért, Nyírbátor Város Szociális 
Szolgálata – a rászoruló nyír-
bátori családok boldogulása 
érdekében magas szakmai 
színvonalon, lelkiismeretesen 
és fáradhatatlanul végzett te-
vékenységéért és Sum Ferenc 
– a városban több évtizeden 
át végzett, magas színvonalú 
gyógypedagógiai tevékeny-
ségéért, a fogyatékkal élők 

Tabi Józsefné, díszpolgár

Sum Ferenc

Pro Urbe kitüntetéssel díjazták a Bátor Televíziót

Márton József



92020 bátor •VÁROSI HÍREK

Augusztus  20.  az  építkezésről  szól
Az  ünnep,  amely  összekapcsolja  a  múltat,   a  jelent  és  a  jövőt

társadalmi elfogadottságáért 
kifejtett munkásságáért kapta 
meg. 

 A „Nyírbátorért” emléké-
rem idei díjazottjai: 
 Enyedi László – Nyírbá-
torban végzett több évtize-
des közszolgálati tevékeny-
ségéért, a lakosság önzetlen 
szolgálatáért. 

 Lorántné Hudák Kata-
lin – a város közoktatásában 
végzett több évtizedes ki-

emelkedő munkájáért, a kul-
turális értékek megőrzése és 
gyarapítása érdekében kifej-
tett tevékenységéért. 
 Márton József – Nyírbá-
tor város roma közössége, a 
hátrányos helyzetűek felzár-

kóztatása érdekében végzett 
áldozatos munkájáért. 

 Szilágyi József – a város-
ban végzett több évtizedes 
példamutató vállalkozói és 
társadalmi tevékenységéért.

 Szilvási Judit – a város 
fejlődése érdekében végzett 
több évtizedes példaértékű 
szakmai munkájáért. 
 A kitüntetettek nevében 
Sum Ferenc (Pro Urbe-díj) be-
szélt. A díjátadást követően 
az ünnepi megemlékezés ré-

szeként a város polgármes-
tere, az alpolgármesterek és 

a képviselőtestület megko-
szorúzták a városháza fa-
lán elhelyezett Szent István 
reliefet. A koszorúzás után 

Szvorák Katalin, Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas népdalé-
nekes műsora zárta a városi 
ünnepi programot. 
 Az ünnepi megemléke-
zés és a díjátadás pillanatait a 
Bátor Televízió ezúttal is élő-
ben sugározta.                     eni

Lórántné Hudák Katalin

Enyedi László

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata

Szilágyi József

Szilvási Judit
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SZÜLETÉS
Fanni Zoé Divinyi Zoltán Biró Henrietta
Zoárd Divinyi Zoltán Biró Henrietta
Mira Soltész Balász Kondás Tímea
Dávid Laskai Dávid Vass Krisztina
Alex Csemer Gyula Mohácsi Beáta
Noel Szilágyi József Csiki Adrienn
Maja Szőllősi Tamás Macos Ingrid
Gergő Arlett Gergő Szabari Bernadett
Manuel Miklós Csiki István Szilágyi Emília
Léna Lukács Gábor Nagy Fanni
Zénó Kovács Gergő Pekk Petra
Zamira Ducsai Norbert Kiss Dalma
Dominik Sivadó Zoltán Hlács Edina

HALÁLESET
Nótin Jánosné • Zsigó Jánosné • Varga Kálmán

Csiki Zsolt • Bartha Margit Erzsébet • Antal Sándorné
Petőné Nagy Csilla • Demeter Sándor

HÁZASSÁG
Június ( kimaradt)

 Danka Cintia Boglárka Oláh Zsolt
 Somogyi Vivien Bakró Róbert
 Vislóczki Evelin Medve Richárd
 Molnár Vivien Nyíri Roland
 Opre Beáta Németi Mihály

Július 
 Farkas Viktória Biró Zsolt
 Petrohai Zsuzsanna Pencz Mihály
 Csernyi Anita Dr. Szabados György
 Varga Anikó  Csisztu Péter
 Varga Erzsébet Horváth Béla
 Harcsa Henriett Batai Árpád
 Michaliczku Nikoletta Rák Zsolt
 Varga Renáta Takács Sándor

Anyakönyvi események
2020 júliusA kiszemelt áldozatoknak síró-rívó, ijesztő hangot 

is kiadtak az elkövetők, hogy hihetőbb legyen: hogy 
egy baleset helyszínéről telefonálnak.

UNOKÁZÓS CSALÁSOK

Egy sértett így nyilatkozott a 
csalás körülményeiről: 
 „Amikor megszólalt ben-
ne ez a síró-rívó hölgy, szinte 
lesokkolt. És akkor átvette 
a telefont egy úgynevezett 
rendőr, aki helyszínel. Kér-
dezte a lányom adatait. Azt 
mondta, hogy a belvárosban 
van egy nagy karambol, ami-
ben a lányom részt vett, ő 
volt a bűnös. Kiégett az autó, 
de valahogy megtalálták a 
telefonjában ezt a címemet. 
A férfi ezután elmagyarázta, 
miért nem a lánya hívta fel a 
hírrel. Azt mondta, hogy na-
gyon súlyos sérülései vannak, 
fejsérülés, hangszálsérülés, 
úgyhogy ha beszélek vele, 
ne ijedjek meg, mert nem is-
merek a hangjára. Ezután a 
magát rendőrnek kiadó férfi 
odaadta a magát lányának 
kiadó nőnek a telefont. Sírt, 
hogy anyu, anyu, nagy baj-
ban vagyok, nagyon-nagyon 
csúnya hangot adott. Nagyon 
kellene nekem 6 millió fo-
rint, ugye tudsz adni, nagyon 
rossz hatással volt rám. Mon-
dom, jó, majd megoldjuk va-
lahogy, gyere ide. Ezzel vége 
lett”.
 Aztán elmondják, hogy 
a hívás után érkezni fog egy 
közvetítő, és a fenti indo-
kokkal ráveszik a gyanútlan 
idős áldozatot, hogy pénzt, 
ékszert, egyéb értéktárgyat 
adjon át neki. A közvetítő 
elhiteti magáról, hogy jó ba-
rátja, ismerőse a bajba jutott 
hozzátartozónak, és miután 
megszerezte az értéket, már 
távozik is.
 A csalók általában tele-
fonkönyv alapján, találomra 

hívják fel a potenciális cél-
pontokat, de az is előfordul, 
hogy előzetesen a kiszemelt 
áldozat lakókörnyezetében 
puhatolóznak, vagy a közös-
ségi oldalakon, beszélgeté-
sekben megadott informá-
ciókat felhasználva teszik 
hihetőbbé a történetüket.  

 Az ilyen csalások meg-
előzése érdekében, kérjük, 
fogadja meg az alábbi ta-
nácsainkat: 
•  Mindig járjon utána, hogy 

a rokona valóban bajban 
van-e! Tegye le a telefont 
és hívja fel hozzátartozóját! 

•  Tegyen fel olyan kérdése-
ket, amelyekre egy idegen 
nagy valószínűséggel nem 
tud válaszolni (pl.: mikor 
találkoztak utoljára, rokoni 
körre vonatkozó kérdések)! 

•  Ne hagyja magát sürgetni, 
próbáljon higgadt maradni! 

• Életmentő műtét külföldön 
sem marad el azért, mert 
valaki nem tud azonnal fi-
zetni „ 

• Hivatalos személy nem kér 
pénzt! Sem rendőr, sem 
tűzoltó, se mentő! 

Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 
a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata nappali ellátása és a Báthori 
István Nyugdíjas Klub a klubtagok és a nappali ellátás tagjai részé-
re egynapos kirándulást szervezett. Szilvásvárad, Szalajka-völgy 
és Eger volt az úti cél.  A délelőtt folyamán a több mint százéves 
erdei kisvasúttal utaztunk a Gloriette tisztásig, megcsodáltuk a 
festői szépségű Fátyol-vízesést, a Szabadtéri Erdei Múzeumot, 
majd végigsétálva a Pisztrángos-tavak mentén visszatértünk a 
völgy aljára. A délután nagy részét pedig Egerben töltöttük. A cso-
dálatos nyári napsütéses idő még inkább megszépítette kirándu-
lásunkat. Élményekkel feltöltődve érkeztünk haza.

Kovácsné Posta Enikő
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Eredményes változások a „Kéttannyelvűben”
Szeretnénk bemutatni azokat 
a pedagógusokat, akik minket 
választottak a 2020/2021-es 
tanévben:
 Balogh Anett, 
a Nyíregyházi 
Egyetem tanító 
szakos végzős 
hallgatója, aki szá-
mára a pedagógus 
pálya nemcsak 
egy munka, hanem elkötele-
zettség, felelősség azokért a 
gyerekekekért, akik számítanak 
a segítségére a tudásuk gyarapí-
tásában, ismereteik bővítésében 
és személyiségük fejlődésében.
 Csapóné Gyetván Andrea, 
a 23 éves szakmai gyakorlattal 
és tapasztalattal 
rendelkező tanító 
néni nagyon sze-
reti a munkáját, 
elkötelezett, meg-
bízható, pontos és 
igényes munka-
végzésre törekvő pedagógusnak 
tartja magát. Számára a tanítás 
nemcsak hivatás, hanem egy 
életforma, melyben a gyermek a 
legfontosabb.
 D e r k o v i t s 
Valéria tanító-
nő érdeklődési 
köre igen széles, 
minden felkelti 
a kíváncsiságát, 

amiről tudja, hogy a gyerekeket 
is motiválhatja. Fontosnak tart-
ja, hogy a gyermekeknek, akik 
a „kezei alatt cseperednek fel”, 
tartalmasabb, szebb iskolai éve-
ket nyújthasson. Felsőfokú an-
gol nyelvvizsgával és ének-zene 
speciális kollégiummal rendel-
kező pedagógus a felső tagozat-
ban is oktatta az angol nyelvet 
és az ének tantárgyat.
 Hetei-Orosz 
Viktória nyelv-
tanár 2010-ben 
végzett az ELTE 
angol nyelv és 
irodalom szakán. 
Ugyanebben az 
évben indította a Doors Empire 
nyelviskoláját, amely jelenleg is 
működik. Az angol nyelven kívül 
olasz, orosz, spanyol és francia 
nyelveket is tanít. Szabadidejé-
ben szívesen sportol és utazik. 
 Józsáné Var-
ga Klára Tünde 
kémia-biológia 
szakos tanár 
Legutóbb a Nyír-
egyházi Egyetem 
Agrár-és Mole-
kuláris Kutatóintézetében dol-
gozott egy EFOP pályázatban 
meghívott kutatóként. Kiemel-
ten fontosnak tartja a termé-
szettudományok innovatív ok-
tatását, kedvcsinálást a tantárgy 

tanulásához, a tehetséggondo-
zást. Szereti a szakmai kihívá-
sokat, sok gyereket készített fel 
versenyekre. 
 Kissné Orosz 
Marietta tanár-
nő 2016-ban a 
Debreceni Egye-
tem Bölcsészet-
tudományi Karán 
szerezte meg a 
magyar-történelem szakos ta-
nári képesítését. Célja, hogy a 
tanulók a hétköznapokban is jól 
hasznosítható, gyakorlati isme-
retekre tegyenek szert.
 Mátyás Do-
rina 24 éves pá-
lyakezdő pedagó-
gus. Idén végzett 
a Debreceni Re-
formátus Hittu-
dományi Egyetem 
tanítóképző szakán. Ének-zene 
szakirányú és a gyakorlatai so-
rán szerzett tapasztalataival 
igyekszik a tanórákat érdeke-
sebbé varázsolni. 
 Molnár Mária 
tanítónő 11 éves 
szakmai gyakor-
lattal és tapaszta-
lattal rendelkezik. 
Fontos számára 
a nyugodt, ki-
egyensúlyozott, oldott légkör 
megteremtése a tanítási órái-

kon. Nélkülözhetetlennek tartja 
a kölcsönös bizalom kialakítását 
szülővel és gyermekkel egya-
ránt. 
 Torma Tímea 
tanítónő diplo-
máját 2003-ban 
Sárospatakon, a 
Comenius Tanító-
képző Főiskolán 
szerezte. Az álta-
lános iskolai tanítói végzettsége 
mellé a fejlesztőpedagógiát is 
elvégezte. Pedagógus hitvallá-
sának alappillérei a sok-sok já-
ték, zene, türelem és szeretet.
 Zsadányi Gá-
bor tanító bácsiban 
már középiskolai 
évei alatt meg-
fogalmazódott a 
tanítói pálya iránti 
vágy. A Nyíregyhá-
zi Főiskola Tanítóképző Intézetén 
végzett 2010-ben.Szabadidejé-
ben segédhajtóként funkcionál 
Fekete György fogatán. 
  Örömmel számolunk be 
arról, hogy iskolánkban új anya-
nyelvi, lektor tanár segítségével 
fejleszthetik a kéttanos diákjaink 
angol nyelvi ismereteiket. Karen 
Lee Maino amerikai állampolgár 
szeptembertől intézményünk 
vendégtanára.

Kóródiné Tóth Mária
pedagógus

Tavasszal biztosan megkezdődhet a Báthori István 
Múzeum felújítása egy kormánydöntésnek köszön-
hetően. A komoly előkészítési fázis után hamarosan 
megindulnak a közbeszerzési folyamatok. A fel-
újítás egyben teljes szakmai megújulást is jelent. 
A munkálatok idejére a múzeum a régi tanműhely 
épületébe költözik. Minegy 1,5 év alatt valósítható 
meg a projekt. A részletekről dr. Báthori Gábort, a 
múzeum igazgatóját kérdeztük.

Kívül-belül megújul a múzeum

A nagy változást mi nagyon 
reméljük, és nagyon bízunk 
benne – közölte, hozzátéve: 
mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy a felújítás, ami 
már elodázhatatlan, elkez-
dődhessen.
 – Elkészültek azok a 
megvalósíthatósági és ki-
vitelezési tervek, amelyek 
ismeretében mondhatom, 
hogy egy teljesen más mú-

zeumi belsőt fogunk majd 
látni – folytatta. –Maga az 
épület megmarad. A tervezés 
kapcsán olyan gondolatok is 
megfogalmazódtak, hogy a 
múzeum a templommal, mint 
korábbi funkciót bíró épület-
tel egy színben jelenjen meg. 
Ezzel tudjuk azt az 1700-as 

évekbeli idő-
szakot jelké-
pezni, ami-
kor tényleg 
egy funkciót 
szolgált az 
é p ü l e t e -
gyüttes. A felújítás során egy 
nagyon modern múzeumot 
szeretnénk kialakítani, de 
nem feledkezünk meg arról 
sem, hogy nem mehetünk 
el teljesen digitális irányba, 
mindenféle műszaki divatok 
felé. Olyan egységet kell te-
remteni a tárgyak, illetve a 
digitális technika vonatkozá-
sában, amelyben egyik sem 
nyomja el a másikat, illetőleg 
együtt tudják azt az élményt 
és tudásátadást szolgálni, 
amit mi itt most megfogal-
maztunk – mondta végeze-
tül.

eni
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A Nyírbátori Református templom 2020-ban csat-
lakozott az Orgona Pont elnevezésű országos kez-
deményezéshez. Az augusztusi nyírbátori koncert 
alkalmával megszólalhatott a felújított orgona. A 
„Mennyei regiszterek” című koncertet bemutató mű-
vészek ezúttal is elismerték a templom adottságait.

Templomunk 2020-ban csat-
lakozott az országos rendez-
vénysorozathoz. Erre az adott 
lehetőséget, hogy idén nyáron 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásával meg-
újult a református templom 
orgonája, így még szebben és 
még jobb minőségben zeng 
egy-egy orgonakoncert alkal-
mával is – mondta Fazakas 
Ferenc református lelkész. 
 – Szerintem ez egy nagyon 
jó kezdeményezés. Ráadásul 
azt látom, hogy az orgonák 
állapota most fontos ország-
szerte, odafigyelnek ezekre a 
hangszerekre: ápolják, felújít-
ják, megőrzik őket az utókor 
számára – magyarázta Rendes 
Ágnes énekművész. – Ebben, a 
vírus okozta speciális helyzet-
ben pedig annyira ki vannak 

ORGONA PONT 2020 Nyírbátorban is

éhezve az emberek egy kis 
jóra, egy kis szépre, a zenére, 
hogy bizonyára ez a koncertso-
rozat örömet szerez minden-
kinek. Dániellel már korábban 
is koncerteztünk együtt, en-
nek a repertoárjából válogat-
tunk. Elmondhatom, hogy már 
egészen régen volt az, hogy 
először találkoztam ezzel a 

h a n g s z e r -
rel. Én Szabó 
Déneséknél 
n e v e l k e d -
tem Nyír-
egyházán, a 
C e n t e m u s 
kóruscsaládban. Rengeteg le-
nyűgöző, templomi koncertünk 
volt, ezek egy része természe-
tesen orgonás. Maga a hely-
szín, egy templom egyébként 
is teljesen más élményt nyújt 
egy ilyen koncert számára.
 Az Orgona Pont 2020 el-
nevezésű kezdeményezéssel 
egy kicsit jobban megismer-
tethetjük a hangszert a nagy-

közönséggel – vélte Sárosi 
Dániel orgonaművész. – az 
istentiszteletre, misére járó 
hívők hétről hétre találkoznak 
az orgonával, de nem olyan 
testközelből, nem olyan for-
mában, nem koncerten, mint 
ahogyan ez a sorozat közel 
hozza. Itt, a környéken egy 
ötkoncertes sorozat kereté-
ben játszunk, mindegyik al-
kalommal felújított orgonán. 
Nagy köszönet érte, hogy a 
Filharmónia Magyarország 
segítségével közel tudjuk hoz-
ni ezeket a hangszereket, és a 
koncerteken meg tudjuk szó-
laltatni a közönség számára. 
 Az orgona különlegessé-
ge színgazdagsága, ami ki-
emeli a többi hangszer közül. 
A bonyolultsága, hogy az ilyen 
nagyméretű hangszerekben, 
mint ez a nyírbátori is, meg-
található csaknem egy nagy 
szimfonikus zenekar. Már 
több alkalommal is játszot-
tam korábban Nyírbátorban, a 
református templomban, szó-
lóestek formájában. Csodála-
tos a templom akusztikája, és 
ahogyan szól ez a nagy francia 
romantikus hangszer.

eni

Bizonyára mindenki számára ismerősen csengenek 
ezek a verssorok. A Nyíregyházi Leonardo Média Aka-
démia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye 2020. szeptember elsején 
megnyitja kapuit az 1–4. évfolyamos tanulók előtt.

A nyári szünet utolsó hetei-
ben már minden gyermeket, 
szülőt és pedagógust az is-
kolakezdés tartja izgalom-
ban. Lázasan készülődünk a 
nyírbátori tagintézményben 
mi is a szeptemberi becsen-
getésre, ahová szeretettel 

Kitárt kapuval várunk…

Új tanító néni is érkezett a nevelőtestületünkbe Nagy Csabáné személyében.
 NAGY CSABÁNÉ a 2. osztály tanító nénije. 
 Az iskola a tanulók életének színtere, a közösségformálás helyszíne is, ahol 
fontos, hogy a gyerekek megtanulják az egymás iránti szeretetet, tiszteletet, 
megbecsülést és elfogadást. Pedagógiai munkámat az érzelmi nevelésre és a 
kompetencia alapú oktatásra építem. Vallom, ha a gyerekek lelke rendben van, 
akkor mindenre képesek. Célom az, hogy diákjaim cselekvőképes tudást kapjanak és a meg-
szerzett ismereteket az életben alkalmazni tudják. Minden gyerek a maximális odafigyelést 
érdemli, legyen az tehetséges vagy felzárkóztatásra szoruló. A kisdiákok olyan társadalomban 
nőnek, ahol fontos az élethosszig tartó tanulás, melyhez elengedhetetlen a motiváció és az 
érdeklődés. Fiatalos hozzáállással, kitartó munkával, tanulmányaim bővítésével és három gyö-
nyörű gyermek édesanyjaként sok gyakorlati tapasztalattal mindent megteszek annak érdeké-
ben, hogy ezt a motivációt a tanulóink megkapják, és hogy az „élménysuli” kiváló iskola legyen.

 „Hívogat az iskola 
Kapuját kitárja 
Kispajtásom gyere hát, 
Menjünk iskolába.”

várjuk az alsó tagozatos kis 
diákokat.
 Köszönettel tartozunk az 
iskola felújításában résztvevő 

hogy szeptember elsején zök-
kenőmentesen kezdődjön a 
tanév. 
 Elkészítettük a Nemze-
ti Alaptanterv alapján a ke-
rettanterveket, illetve a helyi 
tanterveket, amelyek szerint 
folytatjuk az oktató-neve-
lő munkát. Kreatív ötletek-
kel szépítjük, csinosítgatjuk a 
tantermeket, a játszóudvart, 
hogy minél barátságosabb, vi-
dámabb környezetben teljenek 
az iskolában eltöltött napok. 

Az élménysuli nevelőtestülete

szakembereknek, szervezők-
nek, dolgozóknak, akik lelke-
sen, a legjobb tudásuk szerint 
megtesznek mindent azért, 

Iskolaavató
Szeretettel várjuk tanítvá-
nyainkat és kedves szüleiket 
2020. augusztus 31-én, hét-
főn 18 órakor kezdődő ünne-
pélyes tanévnyitó és iskolaa-
vató ünnepségre.
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„Nyírbátorban heti három 
alkalommal készültünk az 
edzőtáborra. Kisvárdán napi 
háromszor edzettünk, ami 

arra volt jó, hogy felkészül-
jünk fizikálisan és pszichésen 
az őszi bajnokságra” – mond-
ta Németh Tibor edző, aki 

Gőzerővel készülnek a kézis lányok

Antal Dávid a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola 5. a osztályos tanulója az intézmény támogatásával 
idén augusztus 1-jén a 38. alkalommal megrendezett Bala-
ton-átúszáson vett részt. Közel 9000 indulóból a 185. helyen 
végzett, míg saját korcsoportjában 3. helyezést ért el az 1 óra 
30 perc 51 másodperces ide-
jével. 
 Dávid eddigi eredményei 
is hihetetlenek az ő korcso-
portját illetően. Jelenleg 100 
méter pillangón korcsoportja 
országos csúcsát tartja, vala-
mint 200 m háton a 2. helyen 
áll az országos ranglistán.
 A pandémia okozta hely-
zet sajnos lehetőségeit idén 
korlátozta, mivel számos 
verseny elmaradt, de így is 
hatalmas teljesítmény van 
mögötte. Csak néhányat említve az előző évből: Debrecen-
ben a IV. Országos Cápa bajnokságon 400 m valamint 200 
m gyorson 2. hely, ugyanitt hátúszásban 3. hely. Békéscsa-
bán a nyílt vízi úszás országos medencés bajnokságon 1500 
méteren a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Győrben 16 
ország úszóival mérte össze teljesítményét, ahol minden in-
dulási számban döntőbe jutott, melynek a végén 3 arany, 2 

ezüst és 2 bronzérem lógott a nyakában. Akár több oldalon 
is folytathatnánk fiatal kora ellenére elért tetemes eredmé-
nyeit. Az idei év első szintfelmérőjén Debrecenben 100 m 
pillangón és 400 m vegyesen egyéni csúcsot úszott, ami a 
folytatásban biztató lehet.
 Eddigi sikerei elérésében edzője, Kaliba Viktor nagy sze-
repet vállalt. A mindig mosolygós és jókedvű sportoló nem-
csak úszásban remekel, hanem tanulásban is kiválóan teljesít. 
Az úszás sportágban elért eredményeiért az iskola vezetése 
tanév végén kupával díjazta.    

Koós Gábor
osztályfőnök

Birta Sándor-
ral közösen 
edzi a lányo-
kat. Az első 
nap végére 
izomláza volt 
mindenkinek, 
de a lányokat a játék szenve-
délye annyira hajtotta, hogy 
hamar el is felejtkeztek róla. A 

megerőltető tréningprogram 
mellett jutott idő a közösség-
építésre, a mókázásra és sok-
sok beszélgetésre. Az edzők 
szerint jól teljesítettek az ifjú 
sportolók az öt nap alatt. 
 A fiatal és lelkes lányok-
ból álló kézicsapat a jövőben 
szeretne az alapszakaszban 
olyan helyen végezni, hogy 
tavasszal már a felsőházban 
folytathassák a küzdelmeket. 
A kitartó munkával el is érhe-
tik a kitűzött céljukat.

Polyák Dézi 
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A Dragon Race-Sárkány Futam idén is ideális talál-
kozási pontja volt a profi és az amatőr akadályfu-
tóknak. Több mint 400 versenyző állt rajthoz au-
gusztus 16-án a negyedik nyári futamon. 

Sárkányként  küzdöttek

A kedvező időjárási körül-
mények még inkább hozzá-
járultak ahhoz, hogy a neve-
zők sikeresen teljesítsék az 
akadályokat. A verseny egyik 
kiemelt szponzora, a Sár-
kány Wellness és Gyógyfürdő 

most is tálcán kínálta a lehe-
tőséget a sikeres futamhoz. 
Látványos akadályokat épí-
tettek a strand területén, így 
a fürdő vendégei is nyomon 
követhették a Sárkány Futam 
megszállott versenyzőit. A 
Lovas Napok miatt a Fedeles 
Lovarda és környéke először 
maradt ki az akadálypályából, 
amit sajnáltak a résztvevők. 

 A leleményes pályaépí-
tők ugyanis új helyszínnel 
rukkoltak elő. A fürdő mel-
letti kertészet helyet adott 
több akadálynak is, mint a 
gumifalnak, a vizesároknak 

és más erőt próbáló feladat-
nak. A Szénaréti horgásztóba 
csobbanva újabb akadályok 
vártak a sportolókra, akik leg-
szívesebben órákat töltöttek 
volna el a hűsítő vízben. A ne-
hezített pályán a PRO kate-
góriások mentek végig, akik 
40 akadállyal birkóztak meg 
több mint 10 km-en keresz-
tül. A normál futam 7 km-es 
távon tette próbára a ver-

senyzőket. A legnépszerűbb a 
gyermekfutam volt, hiszen az 
eddigi legtöbb, vagyis közel 
80 apróság indult a 1,5 km-
es pálya leküzdésére. A be-
futókat a cél előtt vízágyúval 

frissítették a helyi tűzoltók, 
majd nyakukba került a meg-
érdemelt egyedi Dragon Race 

érem. A fotósok is fantaszti-
kus pillanatokat örökítettek 
meg a pálya egész területén. 
 A versenybírók 2020 
nyarán is igyekeztek a lehe-
tő legtöbbet megtenni azért, 
hogy az akadályfutók jól 
érezzék magukat és felejthe-

tetlen élményekkel térjenek 
haza.

Polyák Dézi

Összesített eredmények:
PRO kategória (10+ km) férfi

1. DRABBANT ISTVÁN Titans of Hungary 01:04:35
2. CSÁSZÁR VILMOS OCR Gábor Team SE 01:05:08
3. NAGY KORNÉL Titans of Hungary MFSE 01:08:16

PRO kategória (10+ km) női
1. DR. SZABÓ VERONIKA OCR Gábor Team SE 01:21:16
2. VASS-LENGYEL KINGA Extreme Trail Hungary SE 01:22:03
3. BARTA RÉKA  01:23:42

NORMÁL kategória (7+ km) férfi
1. SZÖGYÉNYI GÁBOR Dragon Race SE 00:51:13
2. KISS ROLAND KRISZTIÁN Dragon Race SE 00:53:36
3. BÉKÉSI GERGŐ  00:53:42

NORMÁL kategória (7+ km) női
1. OLÁH SZILVIA  01:08:45
2. DERDÁK NÓRA Extreme Trail Hungary SE 01:11:46
3. KÖRÖSI ÁGNES  01:14:30
forrás: results.sporthive.com
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A nyári szünet minden diák 
kedvenc időszaka, még vé-
get sem ér a nyár, de máris a 
következőt várják. A korona-
vírus-járvány alaposan felfor-
gatta a szünidő élményét és 
egy másfajta érzést válthatott 
ki mindenki szívében. A talál-
kozás és a közösségi élmény 
boldogsággal töltötte el újra 
a szíveket. A Báthory Anna 
Református Általános Isko-
la és Óvoda pedagógusai is 
örömmel fogadták, hogy szer-
vezhetők napközis táborok. A 
viszontlátás derűje csillogott 
gyermek és felnőtt szemében. 
A nyitó áhítatokon újra együtt 
ajánlottuk Isten kegyelmébe 
táborainkat és kértük, őrizzen 
meg minket egészségben. A 
hittan tábor mottója: Élette-
rem-hol Istennel élet terem! 

 Egy-egy bibliai történet 
segítségével érzékeltettük, 
hangsúlyoztuk a család elen-
gedhetetlen szerepét, vala-
mint tudatosítottuk a gyer-
mekekben azt, hogy minden 
nehézségben fordulhatunk 
Istenhez. A közös éneklés 
minden nap jó hangulatot te-
remtett, majd újabb történe-
teket dolgoztunk fel játékos 
formában. Délután kézműves 

Végre! Újra együtt a karantén után

foglalkozáson színeztek, bá-
bokat készítettek, barátság 
karkötőket fontak, fűztek, va-
lamint társas, -csapat, -sor 
vagy kötetlen játékokkal töl-
tötték szabad idejüket. Heti 
aranymondásunk: „Taníts úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!” /Zsolt 90,12/
 A legkisebbek körében a 
Napközis táborunk volt nép-
szerű. Bee-Bot méhecskét 
programoztak, bővítették a 
közlekedés szabályairól isme-
reteiket, de a kézműves fog-
lalkozás és csillámtetoválás 
sem maradhatott el. A társas-

játékok, a várostörténeti séta 
kisvonatozással, az Így tedd 
rá! népi játék foglalkozás pe-
dig újra az önfeledt, közös já-
ték élményét nyújtotta. 
 Az épületbe belépve, 
amikor szúrós szag csap-
ta meg az orrunkat, bizto-
sak lehettünk benne, hogy 
a KOMPLEX táborunk ideje 
van! A felső tagozatos diákok 
megtapasztalhatták, hogy a 
konyha egy igazi kémia szer-
tár, sok olyan dolog van ben-
ne, amivel nagyon látványos 
kísérletet lehet végezni – de 
csak óvatosan! A robotok 
programozása igazi kihívást 

jelentett, de a lepénysütés, a 
képkeretkészítés már szóra-
koztatóbb élményt adott. A 
Határőrség múltjáról Tanyik 
József nyugállományú határőr 
alezredes sok érdekességet 
mondott el, a tűzgyújtás ve-
szélyeire Nagy Imre nyugál-
lományú tűzoltóparancsnok 
hívta fel a figyelmünket. Sipos 
Imre régi kerékpárok és mo-
torok gyűjteménye repített 
vissza minket a múltba, míg 
a KRESZ ismeretek a jelen-
ben adtak újabb információt 
a közlekedésről. A kerékpár-
túra Nyírbogátra, horgászat-
tal összekötve, látogatás a 
Pata-tanyán, szekerezés, 
csapatjátékok – mozgalmas 
programokat és feledhetetlen 
közös élményeket kínáltak.
 Az idegen nyelv isme-
rete és az informatika egyre 
nagyobb szerepet kap a min-
dennapi életünkben. A játékos, 
gyakorlatias, tapasztaláson 
alapuló tanulás a leghatéko-
nyabb. Az Idegen nyelvi tá-
borban az országismeret és 
a hozzá kapcsolódó plakátké-
szítés, a daltanulás, a kirakók, 
az informatikai feladatok a 
komolyabb része volt a tábori 
feladatoknak. Pótolhatatlan 
pillanatokat ajándékozott min-
denkinek a kézműves foglalko-
zás, a kisvonatozás városné-
zéssel egybekötve, kirándulás 
a Nyíregyházi Állatparkba, kö-
zös fagyizás a barátokkal.
 A Nyírbátori Diákszínpad 
táborlakói minden nyáron 

birtokba vették iskolánkat, 
bentlakásos táborukkal. Az 
idén azonban csak napköz-
ben varázsolták színházzá a 
tantermeket. A nagyszabású 
záróműsor is szerényebbre si-
került a járvány miatt, de a lé-
nyeg, hogy a show folytatódik! 
 Az Arany Sárkány Focisu-
li táborában egész nap rúgták 
a bőrt kicsik és nagyok egya-
ránt. Korosztályonként verse-
nyeket rendeztek különböző 
kategóriákban – mérkőzésjá-
ték, ügyesség, fairplay és csa-
patverseny. Levezetéskép-
pen ping-pongoztak és közös 
pizzázással zárták a fárasztó, 
de annál maradandóbb él-
ményekkel teli hetet – serleg 
vagy érem nélkül senki nem 
tért haza. A kézilabdás fiúk és 
lányok augusztusban kezdik 
meg a felkészülést Hajdúná-
náson. 
 Szeretettel megköszö-
nöm minden pedagógusnak, 
hogy az első pillanattól kezd-
ve aktívan szerepet vállaltak 
a táborok szervezésében, le-
bonyolításában. Ismét közel 
400 gyermek szabadidejét 
színesítette meg a Báthory 
Anna Református Általános 
Iskola nevelőtestülete a szü-
nidőben. Jó volt megtapasz-
talni, hogy az otthon töltött 
idő nem gyengítette a szoros 
kapcsolatokat, barátságokat, 
amelyek a tanév során kiala-
kultak a gyermekek és felnőt-
tek között. 
 Ha jó társaságban, jó 
emberekkel, jó programok-
kal, tartalmasan töltjük el a 
szabadidőnket, észre sem 
vesszük az idő múlását. Bár 
ezek a hetek egy pillanat alatt 
elrepültek, az élmény örökre 
megmarad mindenki szívé-
ben, lelkében. 

Nagyhaju Katalin
intézményvezető-helyettes 

Refis táborok Nyírbátorban



Folytatás az 1. oldalról

Csodás nyári időben rendezhették meg a Nyírbátori Lovardában 
és lovas pályán a tizedik Bátori Lovas Napokat, melyre Buda-
pestről és a Dunántúlról is érkeznek versenyzők, érdeklődők. 
Éppen ez volt az oka annak, hogy a korábban két napra tervezett 
hétvégi lovas programot tovább kellett bővíteni. A versenyzők 
valamennyien családtagjaikkal érkeztek. A rendezvény szerve-
zője a Nyírbátori Hagyományőrző és Lovas Sport Egyesület. El-
nöke, a verseny igazgatója Böszörményi Sándor, aki elmondta:
 Az első nap idén a hobbilovasoké volt. Itt azok a gyerekek 
versenyeztek, akik a későbbiekben rajtengedély vizsgát szeret-
nének tenni. Számukra egy-egy ilyen nap felkészülési lehetősé-
get, gyakorlást jelent. Ilyenkor kezdő lovakat is elhoznak verse-
nyezni. 
 A zárónapon, a négyes fogatok versenyében Dobrovitz Jó-
zsef, világbajnok hajtót is láthatták a nézők, Ő egyébként má-
jusban tartott edzőtábort Nyírbátorban az érdeklődők számára. 
Elmondta: már akkor megtetszett neki a lovarda, a pálya a le-
nyűgöző környezet. A versenyekben igen gyér 2020-as eszten-
dőben Dobrovitz József számára azért mégis van nagy kihívás. 
Október elején lesz a fogathajtó világbajnokság, most arra ké-
szülnek. 
 Augusztus 6–9. között Kisbéren volt a Magyar Derby, amit 
sikerült megnyernem – mondta. – A fiam, ifj. Dobrovitz József 
(Vecsési SE LSZ) második lett, a nyírbátori Szakács Róbert (Nyír-
bátori LE) pedig a harmadik helyen végzett. Ez számomra nagy 
büszkeség, hiszen mindhárom úgymond az én fogatom. Az 
egyikkel én versenyzem, a másik kettőt pedig én edzem.
 A Bátori Lovas Napok városi rendezvény, Nyírbátor egyik 
kiemelt programja. Az idei terveket a járványhelyzet miatt több-
ször módosítani kellett. Változtatni kellett az időpontokon és a 
kísérő programokon is. Az eseményen a település polgármes-
tere is részt vett. Az elmúlt évektől eltérően Máté Antal ezúttal 
nemcsak településvezetőként jelent meg, hanem a szervező 
egyesület színeit képviselve, segédhajtóként versenyzett Bö-
szörményi Sándor, fogathajtó, versenyigazgató mögött.
 Egy sporteseménynél mindig azt kell nézni, hogy a sporto-
lók, a versenyzők és a nézők, akik szurkolni jönnek, hogy érzik 
magukat. Akikkel beszélgettünk – bírók, versenyzők, érdeklő-
dők – valamennyien meg voltak elégedve, és látják a fejlődést. 
Nem egyszerre, hanem kisebb lépésekben haladunk előre. Úgy 
gondolom, az idei lovas napok bármelyik versenyére kilátoga-
tott valaki, láthatta, hogy jó irányba haladnak a fejlesztések.
 Segédhajtóként már Szilvásváradon kétszer kipróbáltam 
magam, nem szerettem volna először hazai közönség előtt ver-
senyezni. Még nagyon az elején vagyok, igyekszem jól csinálni, 
remélem, idővel sikerül is. A gyerekek lovagolnak, kihozzuk őket 
rendszeresen, és miközben társadalmi munkában igyekszem 
segíteni, egyre közelebb kerültem ehhez a sporthoz. S mivel 
módom adódott a segédhajtást kipróbálni, éltem ezzel a lehe-
tőséggel.

eni

Három nap csak a lovakról szólt


