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Kérdezze a 
polgármestert!
Élő műsorban kérdezheti decem-
ber 4-én Máté Antal polgármes-
tert. A városvezető a Bátor Televí-
zió stúdiójában várja a városlakók 
kérdéseit, melyekre azonnal vá-
laszt is ad.
 A műsor december 4-én 20 
órakor kezdődik, de a telefonszám 
már 19 órától él.
 Akinek kérdése van, tárcsáz-
za a következő számot: 

0670/337-25-87
 A műsorvezető Nagy Miklós.

Várostörténeti vetélkedő – 2019.

Cikk: 5 oldal

A várostörténeti vetélkedő győztes csapata  

Együttműködési ajánlat 
az alakuló ülésen

2–3. oldal

Molos Karcsi 

világbajnok, 

Dodó 

legjobb 

hónapja

16. oldal

Mindig a fényesebb 
beszédeket kerestem
Ebben az évben is volt mesenap 
Nyírbátorban. A városi könyvtár és 
a kulturális központ közösen várta 
az érdeklődőket a Magyar nép-
mese napja alkalmából. Délelőtt 
Ludas Matyi története tartotta iz-
galomban a gyerekeket, este pedig 
Berecz András tornáztatta meg a 
felnőtt korosztály nevetőizmait.  

(7. oldal)

(6. oldal)(6. oldal)

Boldog születésnapot, 
Kerekerdő ovi!
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„Az a kérdés, hogy az adott fejlesztések végrehajtása során a résztvevők 
mennyire együttműködők. Fontos, hogy a különböző felek a döntések 
előtt megvitassák ezeket az ügyeket. Persze a végén annak kell meghoz-
ni a végső döntést, és egyúttal vállalni is a felelősséget, aki többségben 
van a testületben. Ez a demokrácia alapja. S még egy fontos momentum, 
ami talán az igazi újdonság is, hogy ezeket a fontos döntéseket meg kell 
előzze a kérdések megvitatása a lakossággal is.” Máté Antal polgármes-
terrel Nagy Miklós beszélgetett.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT

 – Azon az ünnepségen, amelyen a 
képviselők, illetve Ön is átvette a meg-
bízólevelet, emlékeztetett arra, hogy a 
választásokon elért nagyarányú győ-
zelem nagy felelősséget is ró a kéthar-
mados többségben lévő szövetségére, 
és persze a testületi arányok komoly 
lehetőséget is biztosítanak a jövőre 
nézve. Ugyanakkor együttműködési ja-
vaslatot is tett a városi ügyek iránt ér-
deklődő, tenni akaró civilek felé, egyút-
tal együttműködést ajánlott a fideszes 
városi politikusoknak is. Mi motiválta 
ebben?
 – Az öt évvel ezelőttihez képest is 
nagyon megnőtt a támogatottságunk.  
Most, hogy elkezdjük, elkezdtük a mun-
kát, egyértelműen le kell szögezni, hogy 
nem „csak” a szövetség programját, ha-
nem a város programját kell megvalósí-
tanunk. Ebben pedig kellően nyitottnak 
kell lenni. Azaz, minden olyan javaslat, 
vagy terv, ami az eredeti programunk-
ba beilleszthető, a városnak csak az 
előnyére válhat. A kampányidőszakban 
is azt láttuk, hogy érdemi különbségek 
nem nagyon voltak a tervekben, ebből 
– a választás után – egyenesen követ-
kezik, hogy lehet egy olyan, az egész 
ciklusra vonatkozó minimum tervet ké-
szíteni, amelyben mindenki egyetért. Ez 
a város lakosságának is az elvárása.
 – Érdekes helyzetet eredményezne, 
ha mindenki, mindenben egyetértene, 
de nyilván nem is erről van szó. Nyír-
bátor lakosainak döntő többsége meg-
szavazta az egyik oldal, azaz az önök 
programját és csak kevesen szavaztak a 
jobboldal programjára. Valójában az Ön 
javaslata inkább csak gesztus.
 – Gesztusokat csak akkor tegyen az 
ember, ha mögötte valós szándéka is van.

 – Abban a nyugodt helyzetben te-
het ilyen gesztusokat, hogy közben 
kétharmados többségben vannak, azaz 
a programot kényelmesen végig tudják 
vinni a politikai mezőn is.
 – Ebben egyetértünk. Ugyanakkor 
felhívom a figyelmet arra, hogy a jobb-
oldal programjában semmi olyan nem 
volt, amit mi nem akarunk megvalósíta-
ni. Itt inkább az a kérdés, hogy az adott 
fejlesztések végrehajtása során a kü-
lönböző felek mennyire együttműködők. 
Fontos, hogy a döntések előtt megvi-
tassák ezeket az ügyeket. Persze végül 
annak kell kimondani a végső döntést, 
és egyúttal vállalni is a felelősséget, aki 
többségben van a testületben. Ez a de-
mokrácia alapja. S még egy fontos mo-
mentum, ami talán az igazi újdonság is, 
hogy ezeket a fontos döntéseket meg 
kell előzze a kérdések megvitatása a la-
kossággal is.
 – Ez lesz az igazi újdonság, ami már 
szinte a közvetlen demokrácia felé mu-
tat. Milyen ügyeket szeretnének meg-
vitatni a nyírbátoriakkal?
 – Nyilván nem lehet minden ügyet 
ilyen széles körben megvitatni. Egy vá-
rosnak folyamatosan működnie kell. 
Pontosan tudjuk, hogy ezek az egyezte-
tések milyen sok időt igényelnek, és ren-
geteg ügy rövid határidőn belüli dönté-
seket igényel. Nyilván nem lehet minden 
pályázatot megvitatni a lakossággal is.
 – Mondana azért egy-két fontos 
kérdést, amelyeket a lakossággal is 
szeretnének megbeszélni?
 – Ilyen például az alapítványi isko-
la kérdése. Azt nem szabad megtenni, 
hogy mondjuk, leül néhány szakember, 
és csak úgy kialakítja a végleges műkö-
dés keretrendszerét.

 – Mi az elképzelés? A társadalmi 
párbeszéd vége egy szavazás lenne?
 – Semmiképpen nem lesz szava-
zás. Itt például meg kell keresni azokat 
a szülői csoportokat, akiket ez leginkább 
érint. Be lehet vonni olyan szereplőket, 
akik, egy adott kérdésben, egy csoport 
véleményét tudják megfogalmazni. Nem 
feltétlenül intézményesített rendszer-
re gondolok, de azt fontosnak tartom, 
hogy bárki elmondhassa a véleményét 
egy adott ügyben. Hangsúlyozom, hogy 
nem lakossági fórumra gondolok, mert 
az nem elég hatékony. Inkább kisebb 
közösségek jöhetnek szóba, ahol egy-
szerre vannak érintettek, szakemberek, 
vezetők. Emellett, általánosságban meg 
kell hagyni, hogy bármely nyírbátori la-
kos, ha valamiről véleménye van, azt va-
lamilyen felületen elmondhassa.
 – Ha ez működőképes rendszer lesz 
és a viták, megbeszélésék eredménye 
valósággá válik, akkor öt év múlva jo-
gosan mondhatják, hogy Nyírbátorban 
a dolgok úgy alakultak, ahogy a helyiek 
akarták.
 – Pontosan ez a cél. Ezt egy ekkora 
városban még meg lehet valósítani.
 – Az un. „minimum program” ki-
dolgozásának a javaslatát megtette 
az alakuló ülésen. Mikor indulnak az 
egyeztetések?
 – Tulajdonképpen azonnal. Nincs 
mire várni, nem kell erről külön döntést 
hozni.
 – Munkacsoportokat állítanak fel a 
különböző területek programjaihoz?
 – Természetesen, ha azt akarjuk, 
hogy hatékony és szakszerű legyen a 
munka, akkor ezekre szükség van. A hi-
vatal oldaláról is és a mi politikai olda-
lunkról megvannak a szakembereink és 
oda várjuk a másik oldal szakembereit, 
képviselőit. Megjelöljük a témákat, és 
megvitatjuk őket. Úgy fogunk felállni, 
hogy valamire jutunk, lehetőleg közösen. 
Szeretném, ha témaként végigmennénk, 
és január végére eljutnánk odáig, hogy 
lesznek megállapodások, illetve akkor 
már azt is látnánk, hogy milyen ügyek-
ben van még távol a két-három fél állás-
pontja. Ezeket a nagyobb ügyeket aztán 
valamilyen formában még a lakosság-
gal is megvitatjuk, és ezt követően válik 
véglegessé a következő öt év programja.

Kérdezze élőben a polgármestert december 4-én, hívja a 0670 337 25 87-es számot! 
A telefon 19 órától él.
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 – Van egy olyan ügy, amelynek év-
tizedes múltja van, de a megoldás már 
nem nagyon halasztható tovább. Neve-
zetesen a szag. Ha ebben a kérdésben 
záros határidőn belül nem történik meg-
oldás, komoly következményekkel kell 
számolni. Azt lehet tudni, hogy már de-
monstrációra készülnek, de feltehetően 
még drasztikusabb lépések is jöhetnek.
 – Azt gondolom, hogy a városlakók 
többsége is érzi és értékeli, hogy jelen-
tős változások történtek a szaghatások 
terén az elmúlt egy év alatt, ugyanakkor 
meg kell állapítanunk, hogy még min-
dig van szag. Azért azt is meg kell álla-
pítani, hogy ezek a szaghatások eltérő 
tevékenységekből adódnak. Ami ebben 
fontos előrelépés, hogy a környezetvé-
delmi hatóság elkészített egy anyagot, 
amelyben összefoglalja, milyen konkrét 
dolgok történtek az említett időszakban, 
minek a következményeként érzékel-
tük a szagot, illetve milyen előírásokat 
foganatosított a hatóság, amelyeket 
az érintett cégeknek végre kellett, vagy 
végre kell hajtani az irritáló szag meg-
szűnése érdekében. Ami nagyon fontos: 
a következő időszakban az önkormány-
zat is sokkal határozottabban részt vesz 
majd ezekben a folyamatokban - nyilván 
szakemberek bevonásával, nyilván tech-
nikai eszközök igénybevételével. Termé-
szetesen bevonunk ebbe a folyamatba 
külső cégeket, együttműködünk a ható-
ságokkal, és persze folyamatosan tájé-
koztatjuk a folyamatokról a lakosságot.
 Hiszek abban, hogy a cégek együtt-
működésével ez a gond megszüntethe-
tő, de továbbra is igaz az a megállapítás, 
hogy sikertelenség esetén a környezet-
védelmi hatóságnak van joga a cégek 
tevékenységét korlátozni, vagy végső 
esetben megszüntetni.  Ha az előírt be-
ruházások, fejlesztések befejeződnek, 
és a szaghatás nem szűnik meg a követ-
kező évben, akkor pontosan tudja a cég 
is, a hatóság is, hogy onnantól kezdve 
nincs tovább. Az emberek türel-
mesek voltak, az önkormányzat 
segítőkész volt, a hatóság igye-
kezett mindent megtenni, és ha 
cég nem tudja ezeket a prob-
lémákat házon belül orvosol-
ni, akkor nagyon más módszer 
nincsen, mint elismerni, hogy ez 
nem sikerült. Akkor viszont ne 
folytasson olyan tevékenységet, 
ami a városban sok mást rombol. 

2020-ban nincs további türelem.
 – Számít-e a Fidesz-KDNP frak-
ció esetleges kormánykapcsolataira? 
Adott esetben segíthetik Nyírbátort.
 – Szerintem ehhez nekik egy új irányt 
kell venniük. Az elmúlt ötéves tapasztala-
taink azt mutatták, hogy (finoman szólva) 
nem használták a város javára a kapcso-
lataikat. Ha tényszerű vagyok, akkor ki 
kell jelenteni, hogy sokszor inkább ártot-
tak a kapcsolataik, mint használtak. Em-
lékeztetnék a hitelfelvételi szándékunkra, 
beszélhetnénk különböző pályázataink-
ról is. Ha ők úgy döntenek (megértve a 
választói szándékot, hogy mi a háttere 
a súlyos vereségüknek), alapvetően vál-
toztatni kell a politikai hozzáállásukon és 
a város érdekében kell dolgozniuk, akkor 
ez egy opció. Nekik meg kell hozniuk egy 
döntést, hogy nem az a fő cél, hogy rólunk 
bizonyítsák az alkalmatlanságot, hiszen 
a választók ezt alaposan megcáfolták, 
hanem a város fejlődése a cél. Politikai 
oldaltól, alapállástól függetlenül csak ez 
lehet a cél. Persze ezt kevés helyben el-
dönteni a fideszeseknek. A magasabb 
szinten lévő döntéshozóknál is ideje atti-
tűdöt váltani. Gondolok az országgyűlési 
képviselőre, más megyei politikusokra, 
stb. Ha ez megtörténik, akkor ténylege-
sen tudnak segíteni.
 – Bízik benne, hogy lesz ilyen pozi-
tív változás?
 – Ez nem bizalom, sokkal inkább a 
lehetőségek kérdése. Egyébként pedig 
úgy gondolom, hogy a városban most 
kaptak egy nagy pofont a választóktól és 
ebből tanulni fognak. Mi eddig is megol-
dottuk, amit kellett. Volt olyan ügy, ami-
ért egészen az Európai Unióig kellett 
mennünk, de megtettük azt is. Rövidre 
zárva: a siker akkor lesz közös, ha ebbe 
ők is beleteszik az eszközrendszerüket. 
A politikai szereplőknek érdemes átgon-
dolniuk, hogy mi a hosszútávú céljuk.
 – Lassan körvonalazódni látszik 
az új városvezetési struktúra. Válasz-

tottak egy társadalmi megbízatású al-
polgármestert, Balla Jánosnét, döntés 
született arról is, hogy a hivatal mun-
katársaként Veres János kapcsolati ta-
nácsadó lett.  Lesznek még mások is? 
 – Továbbra is tartom, hogy kulcs-
szereplőket szeretnénk a különböző 
fontos ügyekhez. Olyan emberekről van 
szó, akik megfelelő szaktudással és a 
városért érzett felelősséggel képvise-
lik Nyírbátort. Ettől azt várom, hogy az 
adott területeken még sokkal hatéko-
nyabbak leszünk.
 – Miért nem sikerült eddig megta-
lálni a nem testületi tag alpolgármes-
tert?
 – Ez nem versenyfutás. Most úgy 
gondolom, hogy a kis lépések a bizto-
sabbak. Balláné Erzsikével még úgy nem 
dolgoztunk együtt, hogy ő alpolgármes-
ter, én pedig polgármester vagyok…
 – Egyébként miért Balla Jánosnét 
választotta?
 – A korábbi munkakapcsolatunk 
nagyon hatékony volt. Hasonló a gon-
dolkodásunk, és biztosra veszem, hogy 
sikerül jól megosztani a munkaterülete-
ket is. Megfelelő a bizalmi kapcsolat és 
a hivatal dolgozói pontosan tudják, hogy 
mire számíthatnak.
 – Ez világos, csak éppen Balla Já-
nosné is a gazdasággal foglalkozott 
főként, és ezt a területet viszi ön is. Ez-
után hogy lesz?
 – Ez most az egyetlen kérdőjel. 
Ugyanakkor az ilyen városi ügyből – 
szerencsére – sok akad. Fejlesztés, be-
fektetés, városüzemeltetés. Jut bőven. 
Miután mind a ketten gazdasági téren 
alkotunk főként, ezért is maradt nyit-
va egy (mondjuk) humán beállítottságú 
alpolgármester beállítása. Oktatás, kul-
túra, egészségügy és szociális kérdés-
körben jártas szakember feltehetően jól 
egészítheti ki a felső vezetést.
 – Egy menedzserre gondol?
 – Nem, dehogy. Ha engem valamitől 

a hideg ráz, akkor pont az, hogy 
menedzser irányítsa a humán te-
rületet. Legalábbis alpolgármes-
teri szinten. Ha menedzserben 
gondolkodnánk, akkor Balla Já-
nosné, vagy én is elég jól „elme-
nedzserkednénk”, de bizony nem 
erről van szó. Egy humán beállí-
tottságú szakembert szeretnénk 
a terület élére, aki belülről és köz-
vetlenül ismeri ezt a szférát.
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540 évvel ezelőtt arattak győzelmet a 
magyar csapatok a törökök felett Ke-
nyérmezőn. Ennek emlékére épült Nyír-
bátorban a két középkori templom. A 
városban most már évtizedek óta ün-
nep ez a diadal. Az emlékező ünnepsége 

A kenyérmezei csata évfordulóján
és koszorúzás helyszíne a református 
templom volt.
 (A kenyérmezei csata az Alkenyér mel-
letti Kenyérmezőn történt ütközet 1479. 
október 13-án I. Mátyás magyar király 
hadserege és az Oszmán Birodalom por-
tyázó serege között – a szerk.)

A felcsendülő Határőr himnusz szólt a 
jelenlévőknek és szólt a már az égi ha-
tárokat őrzőknek egyaránt a kopjafánál, 
melyet a határőr nyugdíjas egyesület ál-
líttatott a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
támogatásával. Hogy legyen a kegyelet 
emlékhelye, ahol a határőr kerület, majd 
igazgatóság illetékességi területén szol-
gálatot teljesítő valamennyi elődünk, 
halottunk emlékét az őket megillető 
tisztelettel és méltósággal ápolhassák a 
jelen határőrei, az utódok, a még élők. A 
kopjafát mindazon határőrök emlékére 

Az aradi vértanúkra emlékeztek. A 
megújult ravatalozó avatásán emlé-
keztek meg az aradi tizenhármakról 
Nyírbátorban. A nemzeti gyásznapon a 
közéleti személyiségek mellett az egy-
házak képviselői is elmondták gondo-
lataikat a vértanúkra emlékezve.Az égi határok őrzőire emlékeztek

faragtatták, akik a hétköznapi szolgálat 
egyszerű hősei voltak. Az emlékezők el-
helyezték a kegyelet koszorúit, virágait 
a sorállományú határőrök emléktáblá-
jánál, majd a Határőr Hősi Halottak em-
lékművénél, és mécsest gyújtottak az 
elhunyt határőrök emlékére.
 Az Il Silenzio trombitaszólója után 
a résztvevők még kicsit megvitatták a 
múlt, a jelen dolgait, talán még néhány 
szó a jövőről is elhangzott.

Tanyik József
Kép: Amatőr felvétel

Néhány független, szervezeten kívüli, nyugállományú határőr gyűlt össze 
a néhai Nyírbátori Határőr Igazgatóság udvarán, hogy lerója kegyeletét, 
emlékezzen az elhunyt bajtársakra a közelgő Halottak Napja alkalmából. Halloween, túl az Óperencián címmel 

hívta rendezvényére a gyerekeket és 
szüleiket a Bátori Várkastély október 
utolsó szombat délutánján. A rémisz-
tő díszletek között barátságos prog-
ramok várták az érdeklődőket. A bá-
belőadás mellett díjazták a gyerekek 
jelmezét.

 Az Ifjúsági és Családi Kuckóban 
ismét tökfaragásra várták a nyírbáto-
ri családokat.

Halloween
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Kérdezze élőben a polgármestert december 4-én, hívja a 0670 337 25 87-es számot! 
A telefon 19 órától él.

Szeretett városunk Nyírbátor 740 éves 
évfordulóját ünnepeltük egész évben a 
városi rendezvényeken, eseményeken.

 Év végéhez közeledve ünnepélyes 
keretek között zártuk le ezt az évfordu-
lót is a városháza dísztermében. Nagy-
károly településsel pedig ezt a napot 
választottuk arra, hogy megerősítsük a 
két település közötti testvérvárosi kap-
csolatot a szerződésünk meghosszabbí-
tásával.

 Köszönjük Kovács Jenő polgármes-
ter úrnak az elmúlt hosszú években 
nyújtott segítőkészségét és együttmű-
ködését.
 Köszönjük továbbá a színvonalas 
műsort a zeneiskola pedagógusainak és 
diákjainak.

Máté Antal 
polgármester

A Városi Könyvtár ebben az esztendő-
ben Nyírbátor város kulturális intézmé-
nyeivel és a civil szervezetekkel együtt-
működve szervezte meg – újszerűen, 
pályázat keretében beszerzett laptop és 
tabletek használatával a Várostörténeti 
vetélkedőt, melynek november 15-én 
délután a Báthori Várkastély adott ott-
hont.
 A rendezvény felső tagozatos álta-
lános iskolásokat szólított meg, a csa-
patok azonban felnőtt tagokkal kiegé-
szülve álltak fel, igazi, többgenerációs 
együttműködéssé változtatva a feladat-
megoldást. A vetélkedő a 740 éves város 
rendezvénysorozat záróakkordja volt 
ugyan, de mégsem zárás, inkább valami 
új nyitánya. Hogy hogyan, arra az egy-
szerű válasz: szinergia. Ehhez pedig a 
felkészült gyerekek, a mindenre nyitott 
felnőttek, az igazságos zsűri és a zárt 
ajtók mögött is az esemény sikerén dol-
gozó szervezők összehangoltsága kel-
lett. Így születhetett egy olyan élmény, 
amely a múltból tanulva, a jelenre kon-
centrálva épít jövőt, ami belülről fakadó, 
csodás szerzeménnyé változhat. Ha kö-
zös az akarat. És itt az volt! Ilyen zenei 
aláfestés mellett tudással, kapcsolatok-
kal, élményekkel gyarapodva és – nem 
utolsó sorban – értékes vásárlási utal-
ványokkal gazdagodva távozhattak a 
résztvevők.
 
 Az első helyezett csapat tagjai:
 Gulyás Luca, Májer Levente, Szász 
Dániel, a Nyírbátori Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskola tanulói.   
 A második helyezettek:
 Baracsi Barnabás, Farkas Lajos, Var-
ga Gábor, a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói.   
 A harmadik helyezett csapat tagjai:
 Gebei Petra, Szabó Benedek, Szeles 
Fruzsina, a Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgim-
názium tanulói.   
 
 Gratulálunk!

Várostörténeti vetélkedő – 2019.

Lezártuk az ünnepi évet
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Még októberben megkezdődött az elkerülő út nyomvonalának kijelölé-
se, és régészeti feltárása. A Jósa András Múzeum munkatársai a munkák 
során már néhány nap után egy szarmata település nyomaira bukkan-
tak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az év végéig befejeződnek a 
régészeti kutatások, és a jövő év tavaszán elindulhat a tulajdonképpeni 
beruházás.

A korábbi nevén Iskola úti óvo-
da 45 éves lett. A több évtizede 
élvonalban lévő, ma már Kere-
kerdő óvodában folyó nevelő, 
oktató munka megyeszerte min-
taértékű.

Szarmata település nyomaira bukkantak

A nyírbátori elkerülő út első szakaszának 
nyomvonala mentén zajlanak jelenleg a 
régészeti kutatások. Ez az útszakasz a 
Császári utat köti majd össze a Gyulaji 
úttal. Az elkerülő úttal sikerül elterel-
ni elsősorban az átmenő forgalmat és 
az ipari forgalmat a város belső útjairól 
– tájékoztatta lapunkat Máté Antal pol-
gármester.
 Az elmúlt években ugyanis jelen-
tősen megnőtt a forgalom a városban. 
A tervezett elkerülő út természetesen 
segít abban is, hogy valamennyien biz-
tonságosabban közlekedjünk.
 – Elsődleges célja nyilván az ipari 
forgalomnak az átvezetése, de a beru-
házás végén talán új ipari területeket is 
be tudunk kapcsolni, ami a gazdasági 

növekedés szempontjából is egy fontos 
lehetőség a város számára – folytatta a 
város első embere, aki bízik abban, hogy 

új beruházások, zöldmezős fejlesztések 
jöhetnek, de nemcsak a multinacionális 
cégek, hanem a helyi vállalatok számára 
is. Így lesz esélyük rá, hogy új telephe-
lyeket alakíthassanak ki.

 Ezen túlmenően pedig azt a forgal-
mat is ki tudjuk vinni a városból, lakott 
területről, amely a város déli részén mű-
ködő mezőgazdasági üzemeket érintő 
takarmány-, élőállat szállításból adó-
dik – tette hozzá Máté Antal, aki meg-
jegyezte: természetesen a lakosság is 
tudja majd az új utat használni. A beru-
házás megvalósítására EU-s pályázaton 
a város 1 milliárd forintos forrást nyert. 
A projekt kivitelezőjét nyílt közbeszerzé-
sen választották ki. A beruházási mun-
kálatok 2020 tavaszán kezdődhetnek 
el. Segíti a projekt haladását, hogy egy 
viszonylag tiszta területen tud dolgozni 
a kivitelező, mivel nincsenek közművek, 
amelyek akadályt jelentenének a mun-
kálatok során. 

eni

Egymilliárd forintból épül meg az elkerülő út

Az évforduló tiszteletére rendezett 
októberi eseményen sokan összegyűl-
tek. A város korábbi és jelenlegi vezetői, 
az óvoda egykori és mai dolgozói, a je-
lenleg odajáró gyerekek szüleikkel, bará-
tokkal, ismerősökkel együtt 
osztoztak az ünnepi percek 
örömében.
 Az óvoda közössége 
méltó módon emlékezett az 
elmúlt 4,5 évtizedre. A gyere-
kek egy csokornyi őszi vers-
sel, mondókával és a jeles 
napra írt versekkel készültek 
szüleik és a meghívottak szá-

mára. Az „ovi mazsorettek” dinamikus 
produkciójukkal, a Csicsergő Néptáncs-
csoport népdalokkal és népi játékokkal 
szórakoztatta a közönséget.
 Veres Jánosné intézményvezető 
megköszönte az óvoda közösségének a 
fáradhatatlan munkáját, emlékeztetve 
arra, hogy az Iskola úti óvodának meg-
határozó szerepe volt sokak életében.
 A gyerekek legnagyobb örömé-
re nem maradt el a születésnapi torta 
sem. Máté Antal polgármester az ün-

nepléshez egy óriás csokoládétortával 
is hozzájárult, ami megkoronázta a han-
gulatot. A gyerekek jókívánságok kísére-
tében közösen fújták el a gyertyákat.
 A Kerekerdő óvoda szeptember el-
sejével a nyírbátori óvodák székhelye 
lett. A megváltozott nevéhez új névtáblát 
kapott, amit az ünnepség végén leplez-
tek le. A három (Nyitnikék, Százszorszép 
és Szivárvány) tagóvoda szimbólumai is 
megjelennek a felavatott névtáblán.
 A nap további részében a szórako-

zásé volt a főszerep. A gye-
rekeket és szüleiket a Szivár-
vány Társulat Lusta mókus 
című bábszínházi előadása 
várta, majd ezt követte egy 
művészi buborék-show. A 45 
év történetét fotókiállítás ke-
retében foglalták össze.

Polyák Dézi

Boldog születésnapot, Kerekerdő ovi!
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Ebben az évben is volt mesenap Nyírbátorban. A városi könyvtár és a 
kulturális központ közösen várta az érdeklődőket a Magyar népmese 
napja alkalmából. A kezdeményezés pályázati forrás felhasználásával 
valósult meg, amely éppúgy kínált szórakozási lehetőséget a kicsik-
nek, mint a felnőtteknek. Délelőtt Ludas Matyi története tartotta iz-
galomban a gyerekeket, este pedig Berecz András tornáztatta meg a 
felnőtt korosztály nevetőizmait.

Mindig a fényesebb beszédeket kerestem
Felnőtteknek is szólt Berecz András meséje

Az énekes, mesemondó az első dalokat 
édesanyjától tanulta. Az éneklés mellett 
azonban a néprajz is érdekelte, így ku-
tatásokba kezdett. Felvidéken, Moldvá-
ban, Somogyban. A Nagykunságban és 
a Nyírségben is gyűjt dalokat, meséket, 
tréfákat. 
 A Kossuth-díjas Berecz András ko-
rábban is járt már Nyírbátorban, így 
többen tapasztalatból tudták, mire is 
számíthatnak az előadói estjén. A vic-
ces történetek, az összegyűjtött mesék 
némelyike hangos nevetésre késztette 
ezúttal is a jelenlévőket. 
 – Ma keletkeznek-e még népme-
sék? – kérdeztük a népszerű előadót.
 – Mese műfaj igen sokféle van. Egy 
bizonyos típusnak mostanában már 
nem dolgozik a világ. Az úgynevezett 
tündérmesék, ezek az egész estés me-
sék megszűnőben vannak, hébe-hóba 
találni még Moldvában. De azt lehet 
mondani, hogy magyar nyelvterületen 
ennek már nincs divatja. Viszont az úgy-
nevezett novella-mesék, amelyekben 
csattanós, sokszor sikamlós, tanulságos 
történetek szerepelnek, vannak bőven. 
Azt is lehet mondani, olyan ez, mint a 

viccmesélés. Olyan számba megy, an-
nak rokona. De mesélőjétől függ. Van, 
aki egy-egy fordulatos viccet – amely-
ben mondjuk, háromszor történik meg 
valami – olyan igényesen, szépen tud 
elmondani, felöltöztetni, hogy a néző 
elbizonytalanodik, és azt mondja: a me-
semondó egyik kezével még a mese mű-
fajt fogja, a másikkal meg a fővárosból 
vagy a bárhonnan máshonnan beáramló 
irányzatokat. Nem is olyan könnyű erre 
a kérdésre válaszolni, ez csak egy bátor-
talan próbálkozás volt részemről, hogy 
meghatározzam.
 – Hányféle előadást tud összerak-
ni? Milyen arányban van a mesemon-
dás és az éneklés a fellépésein?
 – Mióta a zenekaraimból kifogytam, 
a mese többségbe került. A dalolásom-
ban az volt az egyik felhajtóerő, hogy 
három, négy, sokszor öt muzsikus ott áll 
mögöttem. Olyan kedvet és olyan vérnyo-
mást tudtak ők szerezni, hogy a világból 
kiénekeltem magam. Az élet így hozta, 
hogy mire hátrafordultam, eltűntek. Sok-
felé elszóródtunk. Magam maradtam, és 
így megfogyatkoztak a 
dalok. Néha megrázom 

magam és újra elhívom a zenészeket, 
újra átélem a régi boldogságaimat. Most 
például egy görög estét hoztam össze. 
Ebben régi stílusú görög énekeket éneke-
lek, fonográf hengerekről, 1905-ös gyűj-
tésekből. Ez csak kaland, alapvetően én 
magyar népdalokkal foglalkozom.
 – Ön sokat tanult, sokat ment a 
gyűjtő utak során. Lehetőséget ad-e 
arra valakinek, vagy valakiknek, hogy 
öntől tanuljanak?
 – Egy rövid szakaszában az életem-
nek tanítottam. De nincs időm rá. Amíg 
a színpad nem enged, addig rendsze-
res tanításra nem tudok időt szakítani. 
Egyelőre fél évre előre megtelik a nap-
táram, és mivel nincs menedzser, senki 
nem gondolja át a programozást, így a 
Nyírségből Johannesburgba megyek, 
onnan pedig Debrecenbe. Debrecenből 
Kanadába, ahonnan ismét valamelyik 
hajdúsági kisfaluba. 
 – Kossuth-díj, számtalan szakmai 
és társadalmi elismerés dicséri a mun-
káját. És ott van a lelkes nézői taps és 
mosoly. Ezek mennyire számítanak?
 – Persze hogy számítanak. Ha nincs 
visszajelzése annak, aki beszél, az ál-
talában abba szokta hagyni. Ha pedig 
örömöt tud másnak szerezni, akkor 
az olyan, mint egy jól futó ló, hogy azt 
megülni érdemes. Ha ennyi hála rám bo-
rult, hogy tudjam ezt abbahagyni?! Miért 
fogjak bele másba, mikor ebben otthon 
vagyok?! Nekem volt rászánt időm, míg 
mások dolgoztak, én loptam a napot. 
Hol mezőn, hol kocsmában, hol temp-
lomban. Mindig a fényesebb beszédeket 
kerestem, és ezeket – megadta az Is-
ten, hogy – hurcolhatom ide-oda. Az én 
mesterségem legnagyobb elismerése, 
ha egy közösség magára ismer dalban, 
mesében. És ezt megértem.
 – És Ön tud csendben maradni, ha 
kell?
 – Fogalmam sincs, de jólesik. Me-
semondónak, népdalénekesnek az egyik 
legfontosabb feladata, hogy hallgatni tud, 
mert különben unalmassá válik. Ha az 
ember nem tud kétannyit hallgatni, mint 
beszélni, akkor kár, hogy kinyissa a száját. 

eni
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Az október 13-ai választásokat követően, november 6-án megalakult az új, nyírbátori 
képviselő-testület. Az első ülésen megválasztották társadalmi megbízatású alpolgár-
mesternek Balla Jánosnét, a város korábbi polgármesterét. A testület még egy külső, 
nem önkormányzati képviselő alpolgármester választását tervezi, személyére később 
tesz javaslatot Máté Antal polgármester. A testület megalakította a bizottságokat, meg-
választotta azok elnökeit, képviselő és külső tagjait, akik letették az esküt. Az egyes po-
zíciókat a 4 tagú ellenzéki frakció nagyságának megfelelően osztották el.
 Ugyanezen az ülésen Máté Antal polgármester együttműködési ajánlatot tett a kö-
vetkező öt évre az ellenzéknek és a civil szervezeteknek (erről bővebben a lap 2-3 oldalán 
olvashattak).
 A Fidesz-KDNP kompenzációs listájáról Dr. Gárdos László, Dr. Báthori Gábor, Kere-
zsi István jutott a képviselő-testületbe.
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A Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének tagjai is-
mét egy felejthetetlen napot töltöttek együtt.
 Csodálatos időben indultunk Kisvárdára, úti célunk első 
ál lomására. 
Megérkezé-
sünkkor már 
várt bennün-
ket Szilágy-
iné Váradi 
Magdika és 
Szivák Gábor 
akik meg-
mutatták a 
város nevezetességeit, így láthattuk a református és a görög 
katolikus templomot, dr. Béres József emléktábláját, köztéri 
szobrokat, a zsinagógát, egy különleges kávépörkölő üzemet 
kávézóval együtt, a stadiont.
 A következő helyszín Anarcs volt, ahol az 1826-ban Czó-
bel László által klasszicista stílusban építtetett Czóbel-kúriát, 
a hozzá tartozó angolparkot, s Czóbel Minka emlékművét te-
kintettük meg.
 Utunk utolsó állomása Gyulaháza volt. Itt Baráth Sándor, 
a Dr. Kozma Pál Általános Iskola igazgatója volt segítségünkre. 
Megtekintettük a szépséges iskolát, az úszómedencét, amely 
praktikusan az iskola tartozéka, Farkas Bertalan űrhajós tab-
lóját az aulában. Folytattuk a nézelődést a Farkas Bertalan 
űrutazásának emlékkiállításán, a szülői háznál, az udvaron el-
helyezett látnivalókkal.

Tóth Árpádné 
elnök

Anarcson jártunk

Időutazás az idősek világnapján

Ragyogó napsütésben igyekeztünk október 2-án a kul-
turális központba, hogy találkozhassunk sok-sok kedves 
ismerőssel, akikkel a megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetségéhez tartozunk. A megyei szervezet vezetősége úgy 
döntött, hogy ebben az évben Nyírbátorban ünnepeljük 
meg az idetartozó nyugdíjas egyesületekkel az Idősek Vi-
lágnapját.
 Köszönet illeti a római katolikus iskola gyermekeinek, 
felkészítő tanárainak a kedves, szívhez szóló, színvonalas 
műsorát, amely mint azt Babály plébános úr megfogalmaz-
ta, egy „időutazás”.
 Este a Zene világnapja alkalmából láthattunk, hallhat-
tunk egy remek 
előadást a Debre-
ceni Ifjúsági Fúvó-
szenekar közre-
működésével.

Tóth Árpádné
elnök

 Nyugdíjas 
Értelmiségiek 

Egyesülete 

Egynapos kirándulást szervezett 
Nyírbátor Város Szociális Szolgá-
lata nappali ellátása és a Báthori 
István Nyugdíjas Klub a klubtagok 
és a nappali ellátás tagjai részére. 
Miskolc, Diósgyőr és Lillafüred volt 
az úti cél. Megtekintettük a felújított 
Diósgyőri várat, majd az Avasi kilá-
tó közelében található étteremben 
ebédeltünk. A délután nagy részét 
Lillafüreden töltöttük, ahol megcsodáltuk a Palota-szálló 
épületét és a vízesést. 

Kovácsné Posta Enikő

Őszi kirándulás

SZÜLETÉS
Zoltán Takács Miklós Szabó Szilvia

Zoltán Tamás Balabán Zoltán Lengyel Adrienn
Martin Márton Martin Varga Dorotea
Dominik Szilágyi Dániel Varga Alexandra
Nimród Huszti Balázs Balogh Korina
Dóra Dominika Fekete László Greguricz Ibolya
Lia Pável György Kőszegi Adrienn
Nimród Huszti Balázs Balogh Karina

Szófia Szilágyi István Kozák Nikoletta
Lilla Ősz Zoltán Gál Beáta
Attila Kulcsár Attila Karsai Lívia
Levente Mátyás Vajda Imre Pető Ildikó
Armandó Varga Andor Pataki Irén
Melánia Dóra Csiki Miklós Milák Dóra
Milán Jóni Gábor Danó Emma Beatrix
Levente Varga Róbert Nagy Zsanett

HALÁLESET
Petrusán Mihályné • Nagy Lajos Kálmán • Átyim István

Kádár István • Szabó Zoltán • Nikita Lászlóné
Béres Gézáné • Keresztesi Árpádné • Tóth László

Gasparik Zsuzsanna l Ponkházi Zoltánné • Szilágyi Ferenc
Mező Zoltán • Unchiás Demeter

HÁZASSÁG
 Balogh Roland László Rozsnyai Bernadett
 Szabó Krisztián Knopf Pamela
 Bihari László Andicsku Brigitta
 Sánta Tibor Szűcs Ivett

Anyakönyvi események
augusztus

szeptember

október
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Október 12-én szombaton rendeztük 
meg a szalagavató ünnepségünket a 
Báthory István Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnáziumban. Már 
az előtte lévő hetekben nagy izgalommal 
készültünk erre a pillanatra. Táncpróbák, 
énekpróbák színesítették ezt az idősza-

Feltűztük a szalagot a Báthoryban
Lassan átlépjük a felnőtt kor kü-
szöbét, és a nagybetűs élet vár 
ránk.

kot. Közben új élményeket szereztünk, 
valamint magunkat új szerepben ismer-
hettük meg. A közös gyakorlás még job-
ban összekovácsolta a tanulókat.
 A várva-várt napon már délután 
kettőkor a végzős évfolyam valamennyi 
tagja megérkezett a Nyírbátori Kulturális 
Központba. Igazgató asszony beszédé-

ben minden osztályhoz kedves, szemé-
lyes szavakat intézett, majd Babály And-
rás, iskolánk lelki vezetője kért áldást az 
érettségi előtt állókra. Számunkra ez na-

gyon megható volt, de a szüleink szemé-
be is könnyeket csalt. Ez nem meglepő, 
mivel nagyon felemelő pillanatokat él-
hettünk át. Akkor éreztük először igazán, 
hogy milyen közel is van a gimnáziumi 
éveink vége. Lassan átlépjük a felnőtt kor 
küszöbét, és a nagybetűs élet vár ránk.
 A szalagtűzés után az végzősök mű-
sora következett, ami mára már hagyo-
mánnyá vált. Először az osztályvideókat 
vetítették le, majd az osztálytáncok kö-
vetkeztek, amelyeket hatalmas tapssal 
díjazott a közönség. Nagyon élveztük, 
hogy közösen ilyen színvonalas produk-
cióval állhattunk színpadra. A délután 
megkoronázásaként évfolyamszintű ke-
ringővel, majd énekléssel zártunk. Mind-
annyian éreztük, egy új korszak kezdődik 
az életünkben.

Hermanovszky Laura és 
Magyar Mózes

12. D osztályos tanulók

Csütörtök este 10 óra. Murnyák László 
és Fodor László mezőőr befejezi a szol-
gálatot. Szerencsére – gondolják – ez 
is, szokás szerint, egy esemény nélküli 
munkanap vége.  Mint eddig mindig, az-
zal a napi rutinnal zárják a napot, hogy 
nem történt semmi, sem mezőn, sem 
erdőn. A betakarítási szezon végén nem 
találkoztak a más földjén kéretlen „beta-
karítókkal”.
 Feltehetően már a késői vacsorára, 
esetleg az utána megiható pohár sörre 
gondolva bandukolnak hazafelé. Látták, 
az abc melletti büfénél kisebb csoport, 
5–6 ember beszélget. Nekik nem sie-
tős hazafelé. A Murnyák-Fodor páros 
talán azon kezd elmélkedni, ők vajon 
miért nem hazafelé igyekeznek. De csak 
néhány pillanat, pár lépés és hirtelen 
nagyon kitolódik az otthoni, békés, nyu-
godt, meleg este. 
 A kereszteződés másik oldalán, egy 
üzlet ajtóüvege ugyanis ripityára törve. 
Szó szerint is betörés. A szolgálaton kí-
vüli mezőőr is mezőőr. Vagyis, ha egy-
szer felesküdtél, akkor az kötelez. Min-
dig és minden helyzetben.

AKCIÓ SZOLGÁLAT UTÁN

Betörőt fogtak a mezőőrök
 Rögtön odarohantunk, és láttuk, 
hogy az üzletben egy fiatalember pakol. 
Felszólítottam, hagyja abba, jöjjön fe-
lém és a kezét tartsa előre – emlékezett 
vissza a történtekre Murnyák 
László, majd így folytatta: ki-
húztam az ajtón. Szerencsé-
re együttműködő volt, nem 
ellenkezett. Azonnal értesí-
tettük a rendőrséget, a járőr-
kocsi néhány perc múlva a 
helyszínen volt.
 – Egy pillanatig sem 
gondolkodtak, hogy elfor-
dítják inkább a fejüket és to-
vább mennek?
 – Lehet, hogy másnak ez 
jutna eszébe, de mi tettük a 
dolgunkat – válaszolta Fodor 
László.
 Végül is ilyen egyszerű 
ez. Ha az ember teszi a dolgát, akkor lé-
nyegesen kevesebb a baj. Mind a ketten 
azt mondják, az embereknek csak egy 
kicsit kellene jobban figyelniük egymás-
ra, sok gondot lehetne már csak ezzel 
is megoldani. De nem ilyenek vagyunk.  

Mert például a már emlegetett büfé 
előtti emberek is hallhattak valamit. Egy 
nagyméretű ajtóüveg elég zajosan törik 
össze. A bolt bejárata is jól kivilágított, 
de valahogy senkinek nem akaródzott 
észrevenni, hogy ott történik valami. Ta-
lán csak azért, mert sokan nem akarnak 
maguknak nyűgöt, hogy tanúskodjanak, 
bíróságra járjanak. Ezzel persze az a baj, 

hogy nem lehet minden sarkon tettre 
kész mezőőr, polgárőr, rendőr. Néha el-
kelne a civil kurázsi is. 
 Fodor László és Murnyák László me-
zőőrök példát mutattak hivatásból, em-
berségből, éberségből. Köszönet érte.

Murnyák László és Fodor László az üzlet előtt, 
ahol betörőt fogtak
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Az elmúlt hetek megannyi eseménye gazdagította a 
Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda 
diákjainak, pedagógusainak az életét. Az iskola egy-
házi ünnepeire és a nemzeti évfordulókra különös 
figyelmet fordítunk. Szeretnénk a gyermekeinket a 
haza szeretetére nevelni, s egészségesen erősíteni 
bennük a magyarságtudatot.

Ahol a hit és a történelem találkozik

Fontos, hogy ismerjék és tisz-
teljék a magyar történelem 
hőseit is. Lexikális tudásuk 
elmélyítése mellett élményt 
kell ajándékozni úgy, hogy a 
megemlékezések során a hő-
sök bőrébe bújva, a színpadon 
szerepelve könnyebben meg-
tanulják az ismereteket. Az 
október 23-ai, nyírbátori vá-
rosi megemlékezésen a felső 
tagozatos refis diákok bújtak 

az ’56-os hősök jelmezébe. A 
forradalom és szabadságharc 
megrázó, szívszorító pilla-
natait különleges, mély áté-
léssel, komolysággal tolmá-
csolták. Ábrázolták a korabeli 
eseményeket, a forradalom 
kirobbanásához vezető utat, 

Mozgalmas október a refiseknél

a dicsőséges pillanatokat és a 
fájdalmas megtorlást.
 Tanulóink ugyanilyen iz-
galmas pillanatokat élhettek 
át a reformáció témahét ide-
jén is. Közösen emlékeztünk 
az iskola névadójára, Somlyói 
Báthory Annára, aki Nyírbá-
torban megerősítette a refor-
mátus közösséget. A refor-
máció szellemi atyja, Luther 
Márton is életre kelt, ez által 

mennyire sokszínű és kre-
atív közösséget alkotnak. A 
múltat és a jelent milyen jól 
összekapcsolják. A diákok 
zseniális ötletekkel, változa-
tos és újszerű megoldásokkal 
dolgozták fel a kapott felada-

tot, amelyben a segédanyag 
szövege mellett kutatómun-
kájuk eredménye is kitűnt.
  Az ünnepi alkalmak a kö-
zösség összetartozását folya-
matosan formálják és erősítik. 
Fazakas Eszter iskolalelkész 
nyitó áhítatain utat mutat a 

diákoknak az egyházi, bibli-
ai üzeneteken keresztül és 
segít eligazodni, értelmezni 
azokat. Gondolataival felhívja 
a figyelmet arra, hogy milyen 
hatalmas öröm az, amikor az 
óvodások és az iskolások fel-
fedezhetik a hit és az igehirde-
tés különleges világát, meg-
kaphatják az ünnepi pillatatok 
élményét. 

Schlosserné Csernai Éva
Machlinecz Erika

 magyar-német és dráma 
szakos pedagógus

vallástanár 

még jobban megismerhet-
ték munkásságát a diákok. A 
felsős évfolyamok korunk di-
gitális-technikai eszközeit és 
lehetőségeit is felhasználva 
5 perces kisfilmet készítettek 
Luther Mártonról. Az elké-
szült munkák jól bizonyítják, 
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Mindössze másfél hónap leforgása alatt a váro-
si sporttelepen új sporteszközöket helyeztek el és 
létesítményeket újítottak fel. A karbantartási, fel-
újítási feladatok mellett az önkormányzat döntése 
alapján újabb funkciókkal látták el a szabadidős te-
rületet.

Megújult a városi sporttelep

Mindez a lakosság számára 
lehetővé teszi, hogy egész 
éven át hódolhasson a rend-
szeres sportolásnak. A sport-
pályán megvalósult komplex 

Kondipark, gördeszka, 
triál pálya és játszótér

fejlesztés célja az, hogy minél 
szélesebb társadalmi körben 
találják meg az itt élők a szá-
mukra megfelelő mozgási, 
szórakozási, sportolási lehe-

tőséget. Egy elnyert pályá-
zatnak köszönhetően több új 
funkciót is kapott sportpálya, 
miközben sikerült felújítani a 
futópályát. A három új funk-
ció: egy szabadtéri kondipark, 
egy triál pálya a gördeszkások, 
biciklisek számára és egy ját-
szótér egy különleges hajóval. 
A pályázati forrás mellett az 
önkormányzat a városüze-
meltetési keretből pótolta 
ki a rendelkezésre álló, pá-
lyázaton elnyert összeget. A 
költségek meghaladták az 50 

millió forintot. A munkálatok 
befejeztével október első hét-
végéjén ünnepi keretek között 
adták át a megújult területet a 
nyírbátori családok számára. 
Rendhagyó átadási módot vá-
lasztottak a futópálya eseté-
ben, ahol máris futóversenyt 
szervezetek több korosztály 
számára.
 A vadonatúj triál pályán 
lélegzetelállító mutatványo-
kat láthattunk egy triál be-
mutató keretében.

eni

A Nyírbátori Lions Klub felejthetetlenné szerette volna tenni a Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskolában a „Látás hónapja” alkalmából szervezett programon 
résztvevő diákok részére azt az érzést, mit élnek át a nem látó emberek, vagyis 
akik látássérülten, esetleg teljesen vakon születtek, vagy elvesztették látásukat.

Látás hónapja: érzékenyítés a kéttannyelvűben

Mindnyájan tudjuk, hogy a 
külvilágból érkező informá-
ciók 85 százalékát legfonto-
sabb érzékszervünk, a szem 
továbbítja. Akinek soha nem 
volt még problémája a látásá-
val, nem tudja el sem képzelni, 
hogyan lehet enni, inni, olvas-
ni, kirándulni stb. úgy, hogy 
nem látok magam körül, csak 
puszta sötétséget.

 A Lions Klub egyik legfon-
tosabb küldetése a vakok se-
gítése, a látássérültek felka-
rolása. Ebből az alkalomból a 
Nyírbátori Lions Klub minden 
év októberében meglátogat 
egy iskolát, egy óvodát, ahol 
az érzékenyítésre helyezi a 
hangsúlyt. 
 Ebben az évben a mottó 
így hangzik: „Fontos a látá-
som!”
 Kapcsolatunk már koráb-
ban kezdődött a nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskolával, melynek 
igazgatónője, Nagyné Baga-
méri Éva és általános oktatási 
vezetőhelyettese, Metzner 
Béláné megkeresésünkkor 
azonnal partnerek voltak a 
szervezésben. A programhoz 
Csonka Ferencet, a Fehér Bot 

Sportegyesület ve-
zetőjét hívtuk meg 
Nyíregyházáról, aki 
születésétől kezdve 
látássérült.   
 Az iskola 540 
diákjából közel 460 
an vettek részt a 
programokon: csör-
gőlabdával játszani, 
bekötött szemmel, egymás 
vállát fogva sétálni, rajzolni, 
színeket érzékelni, tapintani, 
„hangos vérnyomásmérővel” 
vérnyomást mérni. 
 Nagyon komolyan vették 
a kis diákok az érzékenyítést, 
és bízunk benne, hogy ezután, 
ha fehér bottal közlekedő em-
bert fognak látni, felszólítás 
nélkül sietnek a segítségére. 
 Közös programjaink ezzel 
nem értek véget, mert hama-

rosan tervezzük a folytatást. 
Az iskola tankonyháján – be-
kötött szemmel természete-
sen – vakon fogunk ebédhez 
palacsintát sütni és ízekkel 

ellátni, közösen el-
fogyasztani. 
 A napokban a 
meghirdetett rajz-
pályázat győztese-
it keressük, hiszen 
a Lions Klub sze-
retné megajándé-
kozni azokat a diá-
kokat, akik szántak 

rá időt és energiát, hogy bene-
veztek a versenyre.
 Természetesen a bekül-
dött rajzokból kiállítás is nyílik, 
előbb a Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskolában, 
majd további helyszínekre is 
visszük a zsűri által legértéke-
sebbnek ítélt rajzokat.

Jakabné Harcsa Erzsébet
Nyírbátori Lions Klub 

elnöke  
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Október 5-én a II. Horváth Gábor emlékversennyel 
kezdődött egyesületünk 2019-2020-as versenyi-
dénye, melyet a Sárkányfürdő és Nyírbátor önkor-
mányzatának támogatásával rendeztünk meg. A 
versenyen csak „B” kategóriás versenyzők vehettek 
részt. Ezzel emlékezünk az 53 évesen elhunyt Hor-
váth Gábor ügyvezető igazgatóra, a fürdő egykori 
vezetőjére, a Bátori Sárkány Úszóegyesület alapí-
tó tagjára, aki szívügyének tekintette, és mindvé-
gig támogatta a nyírbátori úszósport létrehozását, 
fennmaradását, az „A” kategória valóra váltását.

Horváth Gáborra emlékeztünk

Versenyünket megtisztelte Horváth Gábor felesége és fia, akik 
az érmeket és a kupákat is átadták, valamint édesanyja és ro-
konaik.

 Saját versenyzőinken kívül Vásárosnaményból, Nyíregyhá-
záról, Nagyvarsányból, Mezőkövesdről, a helyi Báthory István 
DSE úszóegyesületekből érkeztek résztvevők, közel 100-an. 
 50 és 100 méteres távokon gyorsúszásban, mellúszás-
ban, hátúszásban és váltó számokban folyt a verseny külön 
a lányok és a fiúk részére Minden évfolyamban az első három 
helyezett érmet kapott. Az 50 méteres leggyorsabb női mel-
lúszó, elnyerte a „Horváth Gábor emlékszám” díját, melyet 
Gáspár Zsanett nagyvarsányi úszó vehetett át. A vándorku-
pát, melyet Horváth Gábor felesége és fia ajánlott fel a legtöbb 
LEN pontot elérő versenyzőnek. (LEN pont a nemzetközi úszó-
szövetség által felállított pontrendszer) Ezt a kupát egy évig 
Dóbus István vásárosnaményi úszó őrizheti.

A LEN pontok alapján legeredményesebb helyi úszók:
Barnai Niki és Hermanovszky Márk
Érmeseink:
 2011: Tóth Zsombor 50m gyorsúszás 2., 50m mellúszás 
1., 50mhátúszás 2. • Májer Zétény 50m mellúszás 3. • Tompa 
Sándor 50m hátúszás 3.
 2010: Szilágyi Borka Róza 50m gyorsúszás 1., 50m mel-
lúszás 1., 50m hátúszás 1.
 2009: Barnai Niki 50m gyorsúszás 1., 50m mellúszás 2., 
50m hátúszás 1. • Nagy Vanda 50m mellúszás 3., 50m há-
túszás 3. • Trefán Huba 50m gyorsúszás 3., 50m mellúszás 3.

 2008: Filep Flóra 50m gyorsúszás 2., 50m mellúszás 1., 
50m hátúszás 2.
 2007: Zelenák Dóra 100m gyorsúszás 2., 100m hátúszás 
3. • Tóth Eszter 100m gyorsúszás 3. • Molnár Ilona 50m mel-
lúszás 3. • Szilágyi Merse Pál 100m gyorsúszás 2., 100m há-
túszás 1.
 2006: László Bianka 100m gyorsúszás 2., 50m mel-
lúszás 1., 100m hátúszás 1. • Orosz Zsófia 50m mellúszás 3. 
• Hermanovszky Márk 100m gyorsúszás 1., 50m mellúszás 
1., 100m hátúszás 1. • Tóth Ábel 100m gyorsúszás 2., 100m 
hátúszás 2. • Tóth Zalán 50m mellúszás 3. • Bihari Nándor 
100m hátúszás 3.
 2005 és idősebb: Barta Inez 50m mellúszás 3.

Fényes siker a Hajóson
Október 19-én „A” kategóriásaink Debrecenben a Hajós Al-
fréd kupán, a szezon első felhozó versenyén remekül sze-
repeltek. Összesen 17 érmet nyertek a Bátori Sárkányok.
 Eredmények: Barnai Niki (2009) 50 m gyorsúszás 2., 
100 m gyorsúszás 1., 100 m hátúszás 1., 200 m hátúszás 
1., 200 m gyor-
súszás 2. • 
Bencsik Réka 
(2009) 100 m 
gyorsúszás 4., 
100 m pillangó 
3., 100 m mel-
lúszás 2., 200 
m gyorsúszás 
5. • Antal Dávid 
(2008) 100 m 
gyorsúszás 1., 
100 m hátúszás 
2., 100 m pil-
langó 2., 200 m 
gyorsúszás 1. • 
Bégányi Ábel (2008) 100 m gyorsúszás 2., 100 m hátúszás 
4., 100 m pillangó 1., 100 m mellúszás 1., 200 m gyorsúszás 
4. • Csoba Adrienn Szilvia (2005) 100 m gyorsúszás 1., 200 
m hátúszás 1., 100 m pillangó 5., 400 m gyorsúszás 1.

 Október 26-27-én Hajdúszoboszlón a Hungarospa 
Nemzetközi Úszóversenyen Csoba Adrienn és Antal Dávid 
képviselte egyesületünket. Mindketten korcsoportjukban a 
legeredményesebb úszók lettek.
 Eredmények: Csoba Adrienn Szilvia  100m gyorsúszás 
1., 100m mellúszás 1., 100m hátúszás 3., 100m pillangó 2.
Antal Dávid 100m gyorsúszás 1., 100m mellúszás 2., 
100m hátúszás 3., 100m pillangó 1.
 Felkészítő edző: „A” és „B” kategória  Kaliba Viktor, „B” 
kategória Kiss Attila

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület
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Október 11-én adták át Nyírbátor szí-
vében a város új ifjúsági, sport és szóra-
koztató centrumát. Az Édesanyák útján 
lévő, egykori 2-es iskola épületét a 21. 
századi igények mentén varázsolták 
újjá. Olyanná, amely az elnevezésének 
megfelelően sportolási, szórakozási le-
hetőségeket teremt, illetve helyet bizto-

sít ifjúsági, nyugdíjas és egyéb civil szer-
vezetek számára. 
 – Ez az épület két szempontból is 
fontos a város számára. Egyfelől azt 
jelképezi, hogy az önkormányzatnak 
mindig törekednie kell arra, ha van egy 
ingatlana, akkor annak valamilyen funk-
ciót találjon. Hiszen úgy tudjuk megvé-
deni, megóvni a jövő generációi számá-
ra, ha funkcióval látjuk el. Másfelől pedig 
a nyírbátori fiatalok, az itt élő közös-
ségek, az itt működő civil szervezetek, 

Mindenkinek helye van az új 
szórakoztató centrumban

A város idei beruházásai közül talán az egyik legjelentősebb az új ifjúsá-
gi, sport és szórakoztató centrum. 

sportegyesületek és az idősebbek is már 
régóta szerettek volna egy olyan helyet, 
ahol valamennyien kikapcsolódhatnak, 
jól érezhetik magukat. Ez a két dolog ta-
lálkozott a régi gimnáziumban, vagy az 
egykori 2-es iskolában – ki hogyan em-
lékszik rá – mondta Máté Antal polgár-
mester, hozzátéve: itt ugyanis volt te-

rület arra, hogy ezeket a funkciókat úgy 
tudjuk egy épületbe összesűríteni, hogy 
egymás mellett, egymást nem zavarva, 
különböző napokon és más napszakok-
ban mindenki megtalálja a neki megfe-
lelő helyet.
 A polgármester kiemelte: az át-
adás napjától nyitva áll, tehát működik 
a centrum.
 – Igen sok közösségnek adtuk át az 
épületet. Helyet biztosítunk a nyugdíjas 
szervezetek számára, civileknek egy-

egy összejövetelhez, taggyűléshez és 
mindkét diák színtársulat heti két-két 
alkalommal tarthatja meg próbáit ezen a 
helyszínen – sorolta Máté Antal.
 A karate egyesület végre saját te-
remben tarthatja foglalkozásait, így a 
már nem a városban tanuló sportolók 
hétvégenként is bármikor tudnak edze-
ni. A jövőben az asztaliteniszezők is 
nagyobb területen folytathatják tevé-
kenységüket az átalakított és felújított 
épület átadásának köszönhetően. De 
olyan funkciója is lesz ennek az épület-
nek, amelyet majd a jövő évtől tud csak 
betölteni: a tervezett egyetemi képzés is 
itt lesz. 
 Hamarosan a teljes belső berende-

zés is a megfelelő helyre kerül, a követ-
kező hetekben elnyeri végleges formáját 
a fogadótér, illetve a lenti helyiségbe 
valamennyi asztal, szék megérkezik. A 
2-es pub igen sajátos hangulattal várja 
látogatóit. A belső design a nyíregyházi 
Vida Eszter, lakberendező munkáját di-
cséri. A pub egyébként vasárnap kivé-
telével egész héten nyitva tart. A betérő 
vendégek pedig valamennyi korosztályt 
képviselik. Tulajdonképpen ez is volt cél. 

eni

Egyre szebb ligetté csepe-
redik a Csepererdő. Október 
elejére ugyanis már harmadik 
alkalommal hirdetett faülte-
tést a nyírbátori önkormány-

Újabb facsemetékkel gyarapodott a Csepererdő
Lotti, Joana, Jella, Konrád, Natasa, Florencia – csak 
néhány azokból a nevekből, amelyek egy-egy nyír-
bátori kisgyerekhez tartoznak, és akik a legutóbbi 
faültetésen saját facsemetét kaptak a terebélyese-
dő Csepererdőben.

zat. A szépen alakuló parkli-
getben ezúttal 40 család élt 
a lehetőséggel, és ültetett 
fát a gyermeke tiszteletére. 
Ezek azok az alkalmak, ame-

lyek az új életet szimbolizál-
ják, ugyanakkor összehozzák, 

összehívják a fiatal szülőket, 
a nyírbátori családokat.
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Október végén rendezték meg Olaszor-
szágban a Muay Thai Világbajnokságot, 
ahol többször is a dobogó felső fokára 
állhatott az első nyírbátori fiatal ver-
senyző, Molos Károly Krisztián. A ver-
senyző a Rebrei Muay Thai Egyesület 
(Máriapócs) képviseletében küzdött. A 
nyírbátori Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulója igazi 
példát tudott mutatni kitartásból, felké-
szültségből és erőnlétből ellenfeleinek, 
és ami ugyanilyen fontos: iskolatársai-
nak, korosztályának. Molos Károly Krisz-
tián eredménye edzője, Rebrei József 
munkájának elismerése is egyben. 

Molos Karcsi világbajnok!
Újabb nyírbátori kiválóságnak gratulálhatunk

Verseny megnevezése: 
UFIED WORLD CHAMPIONSHIPS.

Helye és ideje: Olaszország, Carrara, 
2019.10.31-11.04.

Versenykategóriák:
Muay thai: 1. Hely világbajnok

K-1 kategória: 1. Hely világbajnok
U.F.R. Kategoria: 2. Hely 

Az ifjú versenyző minden kategóriában 
U 12-es korcsoportban, illetve a 32 kg-
os súlycsoportban szerepelt. A fent ne-
vezett kategóriákban ő az első nyírbátori 

harcos, aki világbajnoki címeket, helye-
zéseket szerzett.

 – Számítottál rá, hogy eljutsz a vi-
lágbajnokságra?
 Tölgyes Dorottya: Ez volt az eddigi 
legnagyobb álmom, hogy oda eljussak. 
Ha az első félévet nézzük, akkor bizto-
san benne lettem volna, mivel az európai 
ranglistán a 4. voltam. Az Erópa-bajnok-
ságon hátracsúsztam egy helyet, az 5. 
helyre, és így egy francia játékos került a 
helyemre. Végül úgy döntöttek a franci-
ák, hogy nem indulnak ezen a versenyen.
 – A döntőben elsőszámú játékos-
nak választottak téged.

 Tölgyes Dorottya: Engem raktak be 
először hármas helyre az elődöntőbe 
Ázsia ellen. Nagyon szép bravúr volt tő-
lünk, hogy Ázsiát meg tudtuk verni, mert 
ott volt a későbbi győztes is. Én egy 
szingapúrit vertem meg, annak is na-
gyon örültem, mert előttem van a rang-
listán. A döntőben volt egy kis remegés, 
mert azokkal játszottunk, akiktől a leg-
első meccsen kikaptunk. Bátorfi Csilla, 
az európai csapat vezetője a döntőben 
berakott az egyes helyre és sikerült min-
den meccset megnyerni.

 Csekő Sándor büszke Doroty-
tyára. A Nyírbátori Asztalitenisz 
Sportegyesület elnöke nagyon 
elégedett az eredménnyel.
 Csekő Sándor: Ha valaki azt 
mondja a verseny előtt, hogy 
ilyen eredménnyel fog Doroty-
tya hazatérni, akkor én ezt min-
den gondolkodás nélkül aláírtam 
volna. Egy ilyen világversenyen a 
legjobb 8 között jelen lenni egyé-
niben az nagyon gyönyörű. Az, 
hogy a csapatversenyt meg tud-

ták nyerni, az pedig példanélküli. 60 éve 
rendezik meg a serdülő világversenyt és 
azóta csak ázsiai csapat tudott nyerni, 
európai most nyert először. Ennek Töl-
gyes Dorottya aktív részese lehetett, 
ami számára nagy élmény lehetett, ne-
künk meg egy nagy referencia, hogy az a 
munka, amit mi elvégzünk itt Nyírbátor-
ban, az nemzetközi színtéren is megállja 
a helyét.
 – „Az év sportolója” díjat is nemrég 
elnyerted és máris megkoronáztad egy 
újabb sikerrel. Doppingolt ez téged?
 Tölgyes Dorottya: Nem gondoltam 
volna sosem erre, hogy megnyerjük a vi-
lágbajnokságot. A 60 év alatt nem nyert 
európai lánycsapat világbajnokságot. 
Pont most sikerült, amikor én is ott vol-
tam. Ebben a hónapban olyan jó ered-
mények jöttek, mint „Az év sportolója” díj 
meg egy itthoni versenyen ifiben is nyer-
tem, valamint a világbajnokságon is. Ez a 
hónap életem legjobb hónapja volt.

Polyák Dézi

Dodó élete legjobb hónapja volt az október
Lengyelországban október végén rendezték meg az ITTF World Ca-
det Challenge-et, ami a serdülő asztalitenisz világbajnokságnak felel 
meg. A nyírbátori Tölgyes Dorottya szenzációs teljesítményt nyújtott, 
hiszen az összes mérkőzését megnyerte és aranyéremhez segítette az 
európai csapatot.


