
„Tartsátok tiszteletben ezt a napot, me-
lyen a nép szava először megszólalt. 
Március 15-ike az, írjátok föl szíveitek-
be és el ne felejtsétek” – idézte március 
15-én mondott beszédében Jókai Mór 
171 éve írt sorait Máté Antal polgár-
mester, majd így folytatta:
 – Nem felejtettük el azt a régi már-
ciust, a forradalmat és az azt követő 

szabadságharcot. Nem felejthettük el, 
mert valami olyat tanított meg nekünk, 
ami ma is példaként állhat előttünk: az 
összefogás erejét. Március 15. jelenti 
számunkra azt a reményt, hogy minden 
zsarnokság megroppantható.

Folytatás az 5. oldalon
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A tisztesség, 
a becsület, az 
emberség díja 

Idén először nem Budapesten adták 
át a Radnóti-díjakat. A Magyar El-
lenállók és Antifasiszták Szövetsé-
ge (MEASZ) Nyírbátort választotta 
az antirasszista világnap (március 
21.) alkalmából rendezett ünnepség 
helyszínéül. A Nyírbátori Kulturális 
Központban Máté Antal polgármes-
ter köszöntötte a résztvevőket, ő 
egyébként a múlt évben kapott Rad-
nóti-díjat.  (16. oldal)

Május 26.: 
EP-választás

A Nemzeti Választási Iroda április 
ötödikéig minden magyar választó-
polgárnak elküldi a választási értesí-
tőt, tájékoztatta olvasóinkat Badics 
Ildikó Nyírbátor jegyzője. Aki a határ-
időig nem kapja meg ezt az értesítést, 
a polgármesteri hivatalban, a helyi 
választási irodánál érdeklődhet, vajon 
adminisztrációs hiba történt-e, vagy 
valamilyen, kizáró okból nem szerepel 
az elektronikus névjegyzékben.

Folytatás a 7. oldalon

  Április elején postázzák 
  az értesítőket

Március 15. , 
az összefogás ereje

Megkezdődött a 
Széchenyi utca 

felújítása

Cikkünk a 4. oldalon2-3. és 4. oldal

Bérlakások 
épülnek a 

Szénaréti-tónál
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„A város hosszútávú jövője szempontjából kulcskérdés: mit tu-
dunk kínálni a fiatalok számára. Beszélni kell a letelepedésről, 
a lakhatásról, a munkalehetőségről.  Ha tehát ez kulcskérdés, 
akkor az idei költségvetésünk nyertese a fiatal korosztály lesz” 
– mondja a 2019-es pénzügyi tervezésről Máté Antal polgár-
mester. Nagy Miklós interjúja.

A hely, ahol már a fiatalok is el tudják  képzelni a jövőjüket
Tervekről célokról, költségvetésről kérdeztük a város polgármesterét

  – Idén is stabil költségvetést foga-
dott el a képviselő-testület. Nem kell azon 
gondolkodni, hogy a célokat a nagyon is 
bizonytalan pályázatokból lehet csak fi-
nanszírozni, és mi lesz, ha nem nyernek. 
Azt is érdemes megemlíteni, hogy Nyírbá-
tor ma már sokkal több kötelezően ellá-
tandó feladatot old meg saját bevételből, 
amennyi forrást az állam ad hozzá. Hogy 
van az, hogy az állami szűkmarkúság elle-
nére folyamatosan emelkedik a költség-
vetés, közben még komoly fejlesztéseket 
képesek megvalósítani?
 – Mi már évekkel előre gondolkod-
tunk és gondolkodunk, és a gondolkodás, 
a tervezés központi kérdése, hogy folya-
matosan fejlődő város legyen és maradjon 
Nyírbátor. Mindig arra törekedtünk, hogy 
itt állandó legyen a gazdasági fejlődés, fo-
lyamatos legyen a működőtőke beáram-
lása, jöjjenek létre új és új ipari üzemek. 
Ebből pedig egyértelműen az is követke-
zik, hogy évről évre egyre több munkahely 
keletkezik. A városban egyre nagyobb az 
ipari kapacitás, és nő az önkormányzat 
adóbevétele. Kizárólag ezzel lehet, lehe-
tett ellensúlyozni azt a folyamatot, hogy 
az állam viszont egyre kevesebb pénzt ad, 
az amúgy kötelezően ellátandó felada-
tokra. Velünk együtt alig 300 olyan ön-
kormányzat van, amelyik képes önerőből 
ellátni a feladatait.
 – Mi az idei költségvetés legfonto-
sabb prioritása?
 – Egy mondatban úgy fogalmazható 
meg, hogy megtartjuk a fejlődést. Ez alatt 
nemcsak az ipari beruházások ösztönzé-
sét értjük, hanem azt, hogy ez a fejlődés 
az itt élő emberek boldogulását szolgálja, 
vagy tegye lehetővé. Amikor tehát a költ-
ségvetést vizsgáljuk, akkor nem csak gaz-
daságról beszélünk. Nagy hangsúlyt kap 
az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a 
közlekedés, a szórakozás is. Nyilvánvaló, 
hogy egy várost csak úgy lehet fejleszte-
ni, hogy fő szempont az itt élők életmi-
nőségének a folyamatos javítása. Így lesz 

Nyírbátor is egyre inkább olyan település, 
ahol már a fiatalok is el tudják képzelni a 
jövőjüket.
 – Minek alapján dől el, hogy mely 
részcélok kapnak nagyobb figyelmet? 
Van esetleg egy előkészítő team, amely 
ilyen-olyan mutatók alapján eldönti, 
hogy idén, jövőre és utána merre érde-
mes fejleszteni, mire érdemes költeni, 
vagy egy felmérésre épül, amit a város-
lakók véleményéből raktak össze?
 – Végeztünk fel-
méréseket. Egy külső, 
szakértő cég bevoná-
sával kérdeztük meg az 
embereket, hogy miről 
mit gondolnak, mit tar-
tanak fontosnak, illet-
ve mit tartanak prob-
lémának a városban. 
Azt is megkérdeztük, 
hogy a korábbi fejlesz-
tések közül melyeket 
tartják jónak, melye-
ket érdemes folytatni. Ugyanakkor nem 
viselkedhetünk úgy, mintha egy nemzeti 
konzultációt végeznénk, s onnantól elhá-
rítjuk magunkról a felelősséget. Mármint a 
döntés felelősségét. Az csak természetes, 
hogy az önkormányzatnál vannak olyan 
szakemberek, akik látják perspektívában a 
várost, és összeillesztik ezeket a folyama-
tokat. Ezekből alakul ki a testületi döntés. 
Ugyanakkor ezt még mindig megvitathat-
ja a városlakó is. Éppen ezért szervezzük a 
lakossági fórumokat.
 – Minden költségvetésnek van, illet-
ve kell, hogy legyen nyertese. Az idei nyír-
bátori költségvetésnek milyen társadalmi 
csoport kellene, hogy igazán örüljön?
 – Szögezzük le, hogy egy önkormány-
zati költségvetés is az egész városnak ké-
szül, ergo minden társadalmi csoportnak 
érdekét figyelembe veszi. Azt persze látni 
kell, hogy a város hosszútávú jövője szem-
pontjából kulcskérdés, hogy mit tudunk 
kínálni a fiatalok számára. Itt beszélni kell 

a letelepedésről, a lakhatásról, a munka-
lehetőségről. Ha tehát ez kulcskérdés, 
akkor az idei költségvetésünk nyertese a 
fiatal korosztály lesz. Ez a korosztály – a 
húszas-negyvenes – adja a társadalom 
gerincét. Ha őket meg tudjuk nyerni, ak-
kor hosszú távon tudunk a város jövőjéről 
gondolkodni.
 – Mintegy véletlenül, éppen ezt a 
célt erősíthetik a kormány jelenlegi csa-
ládpolitikai lépései.
 – Valóban, ezek a célok most össze-
találkoznak, miközben egy hiányérzetem 
azért van. Továbbra sincs a bérla kás prog-
ram. Főleg a keleti országrészben, a fiata-
lok jelentős részének nincs igazi lehetősé-
ge saját lakás építésére, vagy vásárlására. 
Egy átmeneti időszakra (5–8 évre gondo-
lunk) mindenképpen szükség lenne bér-
lakásokra. Ez azért fontos, hogy helyben 

maradjon és lakjon, ha pedig megerősödik 
anyagilag is, akkor vagy épít, vagy vásárol 
saját lakást. Mi éppen ezért indítjuk el az 
idén a bérlakások építését. Ez a projekt a 
nyár elején elkezdődik.
 – Mennyi bérlakást terveznek?
 – Idén 70 bérlakásról beszélünk, de az a 
tervünk, hogy ütemezetten tovább folyhat.
 – Milyen az igény?
 – Ha ma lenne 70 bérlakásunk, két-
három hét alatt kiadnánk. Mi költségala-
pú bérleti díjban gondolkodunk. Nem az a 
cél, hogy hátrányos helyzetű embereknek 
adjunk bérlakást. A fő cél az, hogy olyan 
fiatalemberek jussanak önálló otthon-
hoz, akik itt nevelkedtek, itt dolgoznak és 
itt tervezik a jövőjüket. A jelenlegi tervek 
szerint 2020 nyarán már átadjuk ezeket a 
lakásokat a bérlőknek.
 – Ez csak az egyik része a Szénaréti 
lakóparknak, de ott a tervek szerint üzle-
ti alapon is készülnek lakások. Ki, mikor, 
mit épít?
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A hely, ahol már a fiatalok is el tudják  képzelni a jövőjüket
 – Erre a területre 600-700 lakás, ház 
épülhet. Itt társasház, sorház és önálló, ker-
tes ingatlanok is lesznek. Miközben az ön-
kormányzat is építtet bérlakásokat – ezeket 
akár meg is vehetik a bérlők, s ezek árából 
újabbakat is építünk –, de főleg olyan part-
nerekkel tárgyalunk, akik üzleti alapon épí-
tenek eladásra különféle lakásokat, házakat.

 – Lenne igény 600-700 lakásra?
 – Jelenleg természetesen nincs ekko-
ra fizetőképes igény, de mi 10 éves prog-
ramban gondolkodunk. Egy évtized alatt 
ez a lakópark benépesülhet, s akár 3000 
ember is élhet itt. A fő cél, hogy a nyírbáto-
ri fiatalok itt maradjanak, és lakhatáshoz 
jussanak. Ugyanakkor az is fontos célunk, 
hogy azok a szakemberek, akik ma csak 
dolgozni járnak a városba, előbb-utóbb ide 
is költözzenek.
 – Az említett helyen egy nagyon 
szép lakópark sejlik fel, ahová öröm (len-
ne) költözni, de tudjuk, hogy a közvetlen 
szomszédjában egy társadalmilag és 
környezetileg is nagyon rendezetlen la-
kóövezet van. Óriási a kontraszt.
 – Természetesen erre is van koncep-
ciónk. Több területről van szó egyszer-
re. Vegyük a közlekedés szervezését. A 
mostani Táncsics utcát, vagy a területen 
keresztülvezető lakossági utakat átszer-
vezzük. A Ipari Park elkerülője miatt is át-
építjük a fürdőnél lévő csomópontot.  Így 
megszüntetjük ezen a területen keresztül 
a közlekedést, de még mellette is.
 – De nyilván nem kerítik körbe ezt a 
tervezett lakóparkot.
 – Szó nincs róla, de szervesen lezárjuk 
az említett, másik lakóterülettől. A fürdő 
felé természetesen megnyitjuk ezt a la-
kóparkot, az ablakok főként a tóra néznek 
majd. Hátulról egy természetes zöld sáv-
val elválasztjuk a két városrészt. Ez nem 
nyírbátori sajátosság, mert van erre példa 
szerte a világban, de még Magyarorszá-
gon is.

 – Ez akár még jó hatással lehet a 
másik lakóterületre is. Muszáj beszélni 
arról, hogy foglalkozni kell az un. „vas-
úton túli” területtel is. Az biztos, hogy 
nem maradhat jelenlegi állapotában.
 – Egyetértünk. Először az infrastruk-
túrát kell megoldani. Ott sok utca van, ahol 
nincs járda, vagy szilárd burkolat. Minden 

utcában járdát fogunk 
építeni. Legalább mart 
aszfalttal minden ut-
cát stabilizálni fogunk, 
és elkezdjük az utak 
aszfaltozását is. Eb-
ben az évben a Szé-
chenyi utca aszfalto-
zása történik meg. 
 A szemét kérdé-
se legalább ennyire 
fontos. Óriási meny-
nyiségű szemetet 

halmoztak fel azon a részen. Tavaly már 
több millió Ft-ot költöttünk a hulladék 
elszállítására. Most a rendőrséggel, a 
mezőőri szolgálattal, a térfigyelő rend-
szerrel arra törekszünk, hogy megtaláljuk 
a szemetelőket. Természetesen nem a 
lakossági, háztartási hulladékról, hanem 
az ipari mennyiségű és jellegű szemétről 
beszélek. Itt nagy mennyiségben csupa 
környezetre is ártalmas anyag – gépjármű 
roncsok, televíziók, műanyagok – halmo-
zódik fel. Meggyőződésünk, hogy egy jól 
körülhatárolható csoport a ludas. Őket kell 
tetten érni!
 – Ezen a területen jelentős gond 
továbbra is a munkanélküliség. Nyírbá-
torban nagyon sok a munkalehetőség, 
az önkormányzat közben drasztikusan 
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ni. Ők kiöregszenek. 
Utánpótlásuk 

pedig nem 
lesz, hiszen 
az nem for-

dulhat elő, 
hogy aki ma ki-

jön az iskolából, 
az ne helyez-

kedjen el.
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amelyekből való-
ban hasznos ötle-
teket is meríthet 
az önkormányzat. 
 A bérlakás-
építés mellett 
sorház jellegű la-
kásokat is szeret-
ne építeni a város, 
illetve olyan laká-
sokat is, amelye-
ket a későbbiekben értékesítene az ön-
kormányzat.
 – Nyírbátor célja, hogy a településen 
élők száma növekedjen. Fontos szem-
pont az is, hogy az ipari parkban dolgo-
zók közül sokan igen nagy utat tesznek 
meg a napi munkába járás során. A város 
számukra is megadja a lehetőséget arra, 
ha a későbbiekben itt szeretnének lete-
lepedni, megtehessék – mondta Tóthné 
Barna Júlia.

eni

A nemrégiben alakult Nyírbátor Jövőjé-
ért Egyesület legfontosabb célja, hogy 
a városban tervezett infrastrukturális 
fejlesztések véglegesítésénél szem előtt 
tartsák a lakosság érdekeit. Emiatt kér-
ték például az érdeklődőket egy olyan 
kérdőív kitöltésére is, amely a hamaro-
san induló bérlakásprogrammal kapcso-
latos.
 A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület 
2018 őszén alakult. Mint közösségi, 
társadalmi szervezet, azzal a céllal jött 
létre, hogy feltárja a lakosságot érin-
tő problémákat, illetve hogy segítséget 
nyújtson azok megoldásában – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket Tóthné Barna 
Júlia, az egyesület tagja. Az egyik ilyen 

Kérdőívvel mérték fel a lakásigényeket
téma a bérlakásprogram, ezért lakossági 
fórumot is szerveztek, amelyen tájékoz-
tatták a megjelenteket a program meg-
valósításával kapcsolatban.
 – A kormány kétéves csúszással en-
gedélyezte az önkormányzat hitelfelvé-
telét, így idén nyílt lehetőség arra, hogy 
ezt a tervét megvalósítsa a Szénaréti-tó 
környékén. Kérdőív formájában mértük 
fel az érdeklődők igényeit – folytatta 
Tóthné Barna Júlia. Kíváncsiak voltak 
például arra, a fiatalok mekkora lakást 
szeretnének, mekkora az az összeg, amit 
bérleti díjként fizetni tudnának. Emellett 
garázsépítéseket érintő kérdés is szere-
pelt a kérdőíven. Lehetőséget adtak az 
egyik pontban arra, hogy az érdeklődők 
ötleteiket is leírják. 
 Olyan hasznos tanácsokat, elkép-
zeléseket vártak, amelyeket a projektbe 
be lehet építeni esetleg még a kivitele-
zés megkezdése előtt. A felhívásra több 
mint kétszáz kitöltött kérdőív érkezett, 

Idén tavasszal 
folytatódik a jár-
daprogram a vá-
rosban. Ebben az 
évben 2500 mé-
ter járdaszakasz 
építését tervezi 
az önkormány-
zat. Már érkeznek 
az árajánlatok, 
március végén a 

konkrét munkák is elkezdődnek.
 Az első szakaszban a Szőlő és az 
Akácfa utca kerül sorra. Ott a félbema-
radt építkezést folytatják. Új járdát kap a 
Domb, a Dezső, az Encsencsi, és a Szűk 
utcán is folytatódik a program. A felso-
rolt helyeken térkővel burkolják a járdá-
kat, a Táncsics utcán pedig aszfaltoznak. 
Ha a keret engedi, további utcákban is 
épül új járda.
 A tervek szerint a nyár végén már 
friss aszfaltborítás lesz a Széchenyi ut-
cán, aláírták a szerződést a kivitelezővel, 
illetve átadták neki a munkaterületet, 

Folytatódik a járda- és útépítési program

kezdődhet a mun-
ka. A befejezés 
határideje augusz-
tus 31. Azért van 
ez a hosszúnak 
tűnő idő, mert itt 
az útépítés és a 
Nyírségvíz beruhá-
zása párhuzamo-
san folyik majd. Itt 
egy gerinchálózat 
épül, illetve meg-
történik a szenny-
vízbeállások re-
konstrukciója is.
 Talán az egyik legfontosabb útprog-
ram az elkerülő út építése az Ipari Park 
mellett. Ennek a közbeszerzése már fo-
lyamatban van. Idén ott is elkezdődik az 
építkezés. Ami a belvárost illeti, négy ki-
sebb, de nagyon fontos szakasz épül. Az 
egyik a Fáy úti óvoda környékén könnyíti 
meg a közlekedést, egyúttal parkolókat 
is kialakítanak. A Szentvér és a Fáy utca 
közötti szervizút is megépül. Az Ifjúság 

utcát a Kossuth, illetve az Egyház utcával 
összekötő, kisebb szakasz megépítését 
is tervezi az önkormányzat. A tervek már 
elkészültek, a forrás is rendelkezésre áll.
 Pappné dr. Fülöp Enikő osztályve-
zető hozzátette: „sokkal nagyobb ütem-
ben haladhatnánk, ha állami forrásokat 
is kapnánk. Az önkormányzat így is je-
lentős pénzeket költ ilyen és hasonló cé-
lokra, de természetesen ezek a források 
korlátozottak”.

Megkezdődött a Széchenyi utca felújítása
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Azt mutatja: akármennyire 
is biztosnak és véglegesnek 
tűnik egy ország uralkodó 
kormánya, hatalmi berendez-
kedése, akkor is fordulhat a 
kocka. Hogy összefogással: a 
diákok, a kétkezi munkások, 
az értelmiségiek, a művészek 
és a polgárok összefogásával 
meg lehet változtatni a sor-
sunkat, egy ország, egy nem-
zet sorsát is. A megroppan-
tott, sőt holtnak hitt magyar 
szabadság a legnehezebb 

időkben is képes akár egy 
szemvillanás alatt feltámadni 
– mondta a szónok.
 Máté Antal emlékez-
tetett: 1848. március 15. 
sorsfordító nap volt a ma-
gyar nemzet életében. Olyan 
szellemi erő állt mögötte, 
ami Széchenyitől, Petőfitől, 
Kossuthtól, Jókaitól és Arany 
Jánostól származott. A már-
ciusi ifjak és követőik hittek 
abban, hogy békében, sza-
badságban és egyetértésben 
is lehet élni. Ezt fogalmazták 
meg a 12 pontban is világo-
san és egyértelműen: törvény 
előtti egyenlőséget, szabad 
sajtót akartak, nemzeti ban-

kot, a cenzúra és az úrbéri 
viszonyok megszüntetését 
követelték. Érdemes elgon-
dolkodni, hogy is állunk ma, 
2019 tavaszán, a 12 ponttal.
 „Vegyenek el mindent 
tőlünk, csak a szabad saj-
tót adják meg, s nemzetem 
szabadsága, nemzetem bol-
dogsága felől kétségbe nem 
esem” – idézett Kossuth La-
jos Irataiból, majd folytatta: „ 
Annak az országnak, amely-
ben nem lehet az összes né-

zeteket és bármely nézetet 
szabadon vallani és megtár-
gyalni, rossz a kormányzata, 
rosszak az intézményei. Nem 
az emberek és elvek elítélen-
dők, hanem a kormányzat és 
az intézmények.”
 „Vezéreszmém: az ön-
kormányzat elve, egyéntől 
fel az összes államig... Az így 
szervezett állam szabad, és 
biztos szabadságában. Az 
önkormányzat elvén kívül 
nincs szabadság... Én hazám 
jövendőjét nem a hatalom-
ban, hanem a szabadságban 
keresem. Beszéljenek erős 
kormányokról azok, kik a rend 
ürügye alatt uralomra vágy-

Március 15., 
az összefogás ereje

„Akkor lehetünk sikeresek, ha azokat a pontokat 
keressük, melyekben egyetértünk”

nak... Ellene vagyok a köz-
pontosítás eszméjének, én 
gyűlölöm a mindenhatósági 
irányt úgy a törvényhozó, 
mint a végrehajtó hatalom-
nál, mert a hatalmat csak a 
szabadság rovására lehet 
összpontosítani”- idézte to-
vább Kossuth Lajos gondola-
tait Máté Antal.
 A polgármester sze-
rint a 48-asok legfontosabb 
üzenete: „merni kell lépni a 
jövőnk érdekében, és össze 
kell fogni, ha éppen azt kí-
vánja a közös ügyünk. Mi itt, 
Nyírbátorban úgy lehetünk 
sikeresek, ha nem azokat a 
pontokat keressük, amikben 
különbözünk, hanem azokat, 
melyekben egyetértünk. Si-
keresek lehetünk, ha tanu-
lunk elődeinktől, és nem az 
egyéni érdekeinket tekintjük 
elsődlegesnek, hanem a kö-
zösségét, amiért hajlandóak 
vagyunk kompromisszumo-
kat kötni.
Március 15. nekem az em-
lékezés mellett a tavaszt, a 
megújulást is jelenti – mond-
ta. – A megújulásért azonban 

sokat kell tenni. Sokat kell 
dolgozni és meg kell tanul-
ni kiállni magunkért, kiállni a 
városunkért, küzdeni a cél-
jainkért. Akkor is, ha nehéz. 
A célunk egy olyan európai 
kisváros, ami erős, bizton-
ságos, vonzó, élhető és sze-
rethető. Amely befogadó és 
nyitott. Ahol lehet dolgoz-
ni, színvonalas szabadidős 
programokkal kikapcsolódni, 
jó színvonalú oktatást biz-
tosítani, rendezett és élhető 
közösségi tereket kialakítani, 
egymást elfogadó és egy-
mással békességben élő em-
berek között. Idén 740 éves 
a településünk és büszkék 
vagyunk rá – az őseink ered-
ményeire, jó lenne, ha újabb 
740 év múlva ránk is ilyen 
büszkeséggel gondolnának 
majd az utódaink. A márciusi 
ifjak példáját követve, össze-
fogással az itt élők érdekeit 
szem előtt tartva, felelős-
séggel folytatjuk munkánkat 
Nyírbátorért! –zárta szavait a 
polgármester.
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Az MSZP elnöke továbbra is bízik az  össz-ellenzéki együttműködésben

„Amikor kialakul az ellenzéki 
minimum, hogy milyen ér-
tékrend fogadható el mind-
egyik ellenzéki erő számára 
és ehhez társul, hogy egy 
győztes választás után mit 
kell tenni már másnap, azon-
nal magától értetődő lesz a 
forma, amiben közösen lép 
fel az ellenzék a Fidesz ellen”. 
Tóth Bertalannal az MSZP el-
nökével Nagy Miklós beszél-
getett. 

 – Az ellenzéki pártok önálló lis-
tákkal indulnak az Európa Parlamenti 
választásokon. Ezzel vajon teljesen el-
szállt az a lehetőség, hogy komolyan 
megszorítsák a Fideszt?
 – Az MSZP persze nem szeretne 
egyedül indulni. Mi egy nyitott listát fo-
gadtunk el, és várjuk a PM döntését, hogy 
kit javasolnak a közös listánkra. Ugyanak-
kor az igaznak tűnik, hogy elmúlt az esély, 
ami egy közös ellenzéki listával előállha-
tott volna, hogy komoly kihívói legyünk a 
Fidesznek.
 – A külön indulással nem lehet szo-
ros eredményt elérni?
 – Ez kommunikációs eredmény is 
lesz. Ez a választás persze arányos vá-
lasztás, de azok a pártok, amelyek nem 
érik el az 5 százalékot, elveszítik a sza-
vazatokat, a mandátum ahhoz párthoz 
kerül, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. 
Az látszik, hogy a Momentum, illetve az 
LMP legalábbis billeg ezen a határon. Nos 
tehát előfordulhat, hogy a Fidesz nem éri 
el a szavazattöbbséget, de mandátum-
ban akár túl is lehet az 50 százalékon.
 – Ez a helyzet mennyiben módosítja 
az MSZP választási stratégiáját, meny-
nyiben hat ki a kampányukra?
 – Más egy közös össz-ellenzéki kam-
pány, mint a csak pártkampány. Ugyan-
akkor legalább a mozgósítás szintjén 
össz-ellenzéki együttműködésre számí-

Tóth Bertalan: minden szavazókörben legyen legalább egy ellenzéki 
delegált, aki vigyáz arra, hogy ne történhessen választási csalás

tok. Abban is megállapodásra törekszünk, 
hogy minden szavazókörben legyen leg-
alább egy, de inkább kettő ellenzéki dele-
gált, aki vigyáz arra, hogy ne történhessen 
választási csalás. Ami a politikánkat illeti: 
mi meghirdettük a „Haza Szeretet Európa” 
programunkat. Ez kifejezetten a szociális 
Európáról szól, konkrét baloldali európai 
program. Ebben a munkavállalói jogoktól a 
közös döntések meghozataláig például az 
egészségügyben, az oktatásban, egészen 
széles a skála. Ez tehát nemcsak arról 
szól, mennyi pénzt lehet megszerezni az 
EU-tól, hanem arról is, hogy az uniós pol-
gárok, köztük a magyarok jólétét hogyan 
lehet megteremteni az EU-ban.
 – Komolyan gondolja, hogy egy ma-
gyar választópolgár azzal foglalkozik, 
milyen nagyívű uniós programot hirdet 
meg egy párt? Az a három kifejezés ta-
lán érthető is, amit meghirdettek. De, 
hogy ezek mögött milyen valódi prog-
ram van, azzal ki foglalkozik? Arról nem 
is beszélve, hogy ezt a programot még 
a kistelepülésekre is el kellene valahogy 
juttatni.
 – Ez valóban egy nagyon nehéz fel-
adat. Azt mindenki látja, milyen nyomasz-
tó médiatúlsúlyban van a kormánypárt. 
Ráadásul az ő üzenetük nagyon egy-
szerű. Vannak a bevándorlásellenesek 
és a bevándorláspártiak. Miközben ez 
alapvetően nem igaz. Ezt a kérdést, ha 
már föltesszük, akkor úgy szól, hogy 
kik akarják megoldani ezt a gondot, és 
kik akarják fenntartani ezt a hisztériát. 
Ez utóbbiak erre építenek egy gyűlölet-
kampányt és szereznek belőle politikai 
tőkét. Mi, egyrészt személyesen, illetve 
a közösségi médiát felhasználva igyek-
szünk mindenhová eljutni, bemutatni a 
mi programunkat. Ugyanakkor igaza van, 
szerintem sem biztos, hogy egy magyar 
választó nagyon elgondolkodik, hogy mi 
és hogyan történhet az EU-ban. Ezért a 
mi programunk is nagyon is hat a magyar 
valóságra és erős hazai üzenetei is van-
nak. Lásd pl. a „rabszolgatörvény” elleni 
fellépést. Pontosan ezzel a törvénnyel 
szolgáltatta ki a magyar kormány a nyu-

gati tőkének a hazai munkaerőt. Ez ellen 
szól a szociális Európa programunk.
 – A szocialisták régi adósságukat 
törlesztik azzal, hogy a haza és szeretet 
kifejezéseket beemelték a kampányuk-
ba. Már csak az a kérdés, hogy mennyire 

lehet ez hiteles, ha egy választási kam-
pányban bukkan fel először erőteljesen.
 – Kezdjük azzal, hogy a nemzet fo-
galma nem kisajátítható.
 – Ennek ellenére ez a jobboldal ré-
széről sikeresen megtörtént.
 – Valóban megtörtént. Az, hogy a 
baloldali és a liberális pártok ezt hagyták, 
nagy hiba volt.
 – Elnök úr! Mennyire hiteles az, 
amit ebben az ügyben most, egy válasz-
tási kampányban tesznek?
 – Megfogalmaztuk mi ezt korábban 
is, de nem eléggé hangsúlyosan.
 – Mit remélnek ettől most?
 – Mi a hazaszeretet az együttmű-
ködésre, az együttműködésben is értjük. 
Nekünk, ha egy jobb jövőt akarunk ennek 
az országnak, muszáj együttműködnünk 
az uniós, de más országokkal is. Miköz-
ben kőkeményen kell képviselni Magyar-
ország érdekeit is.
 – Szerintem sokakban felvetődik a 
kérdés, hogy a májusi választások után 
vajon megmaradnak-e ezek az értékek 
az MSZP politikájában, vagy lecserélik 
és jönnek helyettük új kifejezések.
 – Az nyilvánvaló, hogy ezt nemcsak 
mondani kell, hanem konkrétan csele-
kedni kell érte, képviselni kell a hazát. Ez 
korábban sem volt másképpen, csak ép-
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Az MSZP elnöke továbbra is bízik az  össz-ellenzéki együttműködésben

„Amikor kialakul az ellenzéki 
minimum, hogy milyen ér-
tékrend fogadható el mind-
egyik ellenzéki erő számára 
és ehhez társul, hogy egy 
győztes választás után mit 
kell tenni már másnap, azon-
nal magától értetődő lesz a 
forma, amiben közösen lép 
fel az ellenzék a Fidesz ellen”. 
Tóth Bertalannal az MSZP el-
nökével Nagy Miklós beszél-
getett. 

 – Az ellenzéki pártok önálló lis-
tákkal indulnak az Európa Parlamenti 
választásokon. Ezzel vajon teljesen el-
szállt az a lehetőség, hogy komolyan 
megszorítsák a Fideszt?
 – Az MSZP persze nem szeretne 
egyedül indulni. Mi egy nyitott listát fo-
gadtunk el, és várjuk a PM döntését, hogy 
kit javasolnak a közös listánkra. Ugyanak-
kor az igaznak tűnik, hogy elmúlt az esély, 
ami egy közös ellenzéki listával előállha-
tott volna, hogy komoly kihívói legyünk a 
Fidesznek.
 – A külön indulással nem lehet szo-
ros eredményt elérni?
 – Ez kommunikációs eredmény is 
lesz. Ez a választás persze arányos vá-
lasztás, de azok a pártok, amelyek nem 
érik el az 5 százalékot, elveszítik a sza-
vazatokat, a mandátum ahhoz párthoz 
kerül, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. 
Az látszik, hogy a Momentum, illetve az 
LMP legalábbis billeg ezen a határon. Nos 
tehát előfordulhat, hogy a Fidesz nem éri 
el a szavazattöbbséget, de mandátum-
ban akár túl is lehet az 50 százalékon.
 – Ez a helyzet mennyiben módosítja 
az MSZP választási stratégiáját, meny-
nyiben hat ki a kampányukra?
 – Más egy közös össz-ellenzéki kam-
pány, mint a csak pártkampány. Ugyan-
akkor legalább a mozgósítás szintjén 
össz-ellenzéki együttműködésre számí-

Tóth Bertalan: minden szavazókörben legyen legalább egy ellenzéki 
delegált, aki vigyáz arra, hogy ne történhessen választási csalás

tok. Abban is megállapodásra törekszünk, 
hogy minden szavazókörben legyen leg-
alább egy, de inkább kettő ellenzéki dele-
gált, aki vigyáz arra, hogy ne történhessen 
választási csalás. Ami a politikánkat illeti: 
mi meghirdettük a „Haza Szeretet Európa” 
programunkat. Ez kifejezetten a szociális 
Európáról szól, konkrét baloldali európai 
program. Ebben a munkavállalói jogoktól a 
közös döntések meghozataláig például az 
egészségügyben, az oktatásban, egészen 
széles a skála. Ez tehát nemcsak arról 
szól, mennyi pénzt lehet megszerezni az 
EU-tól, hanem arról is, hogy az uniós pol-
gárok, köztük a magyarok jólétét hogyan 
lehet megteremteni az EU-ban.
 – Komolyan gondolja, hogy egy ma-
gyar választópolgár azzal foglalkozik, 
milyen nagyívű uniós programot hirdet 
meg egy párt? Az a három kifejezés ta-
lán érthető is, amit meghirdettek. De, 
hogy ezek mögött milyen valódi prog-
ram van, azzal ki foglalkozik? Arról nem 
is beszélve, hogy ezt a programot még 
a kistelepülésekre is el kellene valahogy 
juttatni.
 – Ez valóban egy nagyon nehéz fel-
adat. Azt mindenki látja, milyen nyomasz-
tó médiatúlsúlyban van a kormánypárt. 
Ráadásul az ő üzenetük nagyon egy-
szerű. Vannak a bevándorlásellenesek 
és a bevándorláspártiak. Miközben ez 
alapvetően nem igaz. Ezt a kérdést, ha 
már föltesszük, akkor úgy szól, hogy 
kik akarják megoldani ezt a gondot, és 
kik akarják fenntartani ezt a hisztériát. 
Ez utóbbiak erre építenek egy gyűlölet-
kampányt és szereznek belőle politikai 
tőkét. Mi, egyrészt személyesen, illetve 
a közösségi médiát felhasználva igyek-
szünk mindenhová eljutni, bemutatni a 
mi programunkat. Ugyanakkor igaza van, 
szerintem sem biztos, hogy egy magyar 
választó nagyon elgondolkodik, hogy mi 
és hogyan történhet az EU-ban. Ezért a 
mi programunk is nagyon is hat a magyar 
valóságra és erős hazai üzenetei is van-
nak. Lásd pl. a „rabszolgatörvény” elleni 
fellépést. Pontosan ezzel a törvénnyel 
szolgáltatta ki a magyar kormány a nyu-

gati tőkének a hazai munkaerőt. Ez ellen 
szól a szociális Európa programunk.
 – A szocialisták régi adósságukat 
törlesztik azzal, hogy a haza és szeretet 
kifejezéseket beemelték a kampányuk-
ba. Már csak az a kérdés, hogy mennyire 

lehet ez hiteles, ha egy választási kam-
pányban bukkan fel először erőteljesen.
 – Kezdjük azzal, hogy a nemzet fo-
galma nem kisajátítható.
 – Ennek ellenére ez a jobboldal ré-
széről sikeresen megtörtént.
 – Valóban megtörtént. Az, hogy a 
baloldali és a liberális pártok ezt hagyták, 
nagy hiba volt.
 – Elnök úr! Mennyire hiteles az, 
amit ebben az ügyben most, egy válasz-
tási kampányban tesznek?
 – Megfogalmaztuk mi ezt korábban 
is, de nem eléggé hangsúlyosan.
 – Mit remélnek ettől most?
 – Mi a hazaszeretet az együttmű-
ködésre, az együttműködésben is értjük. 
Nekünk, ha egy jobb jövőt akarunk ennek 
az országnak, muszáj együttműködnünk 
az uniós, de más országokkal is. Miköz-
ben kőkeményen kell képviselni Magyar-
ország érdekeit is.
 – Szerintem sokakban felvetődik a 
kérdés, hogy a májusi választások után 
vajon megmaradnak-e ezek az értékek 
az MSZP politikájában, vagy lecserélik 
és jönnek helyettük új kifejezések.
 – Az nyilvánvaló, hogy ezt nemcsak 
mondani kell, hanem konkrétan csele-
kedni kell érte, képviselni kell a hazát. Ez 
korábban sem volt másképpen, csak ép-
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Az MSZP elnöke továbbra is bízik az  össz-ellenzéki együttműködésben
pen nem fektettünk rá jelentős kommu-
nikációs munkát. Azt kijelenthetem, hogy 
nem tűnik el májusban. Ez a politikánk 
sarkalatos része.
 – December kínált egy váratlan le-
hetőséget az ellenzéknek. Akkor, ami-
kor a „rabszolgatörvényt” elfogadta a 
Parlament. Egészen meghökkentően 
jól reagálta le az ellenzék mind a Parla-
mentben, mind az utcán. Úgy tűnt, hogy 
ebből elemi erejű ellenzéki együttműkö-
dés lehet, ami megnyitja a lehetőségét a 
kormányváltásnak. Mára ez eltűnt. Nem 
sajnálja, hogy ezt a váratlan, de talán 
még történelminek is tűnő lehetőséget 
elmulasztották?
 – Ne felejtsük el, hogy abban a dec-
emberi eseménysorozatban az MSZP vé-
gig kezdeményezően lépett föl. Mi kezde-
ményeztük, hogy tegyünk meg mindent 
a törvény elfogadása ellen. Éppen ezért 
foglaltuk el az elnöki pulpitust is. Innen 
indult az ellenzéki együttműködés és az 
ellenzéki egység, ami azért bizonyos kér-
désekben még a mai napig meg is van. 
Ne felejtsük el, hogy januárban éppen én 
mondtam, hogy legyen egység az EU-s 
választásokon…
 – Nem lett.
 – …és legyen egység az önkormány-
zati választásokon, hogy végre egy az egy 
ellen induljunk. Nagyon sajnálom, hogy a 
többi párt ezt nem látta be. Azt azért ko-
moly eredménynek tartom, hogy önkor-
mányzati szinten nagyon sok településen 
már be is jelentették a közös polgármes-
ter-jelölteket. Bízom benne, hogy ez az 
egység kitart. Onnantól pedig együtt kell 
készülni 2022-re.
 – Azt belátják ma már, hogy alapve-
tően meg kellene változtatni az MSZP 
politizálását is? Nyilvánvaló, hogy a 
Fidesz ellen egyedül egyik párt sem 
megy semmire. Az is látszik, hogy veszít 
ugyan a támogatóiból a Fidesz, legutóbb 
félmillió választó pártolt el a kormány-
párttól, de ezzel együtt sem erősödtek 
az ellenzéki pártok.
 – Mi nyitottak vagyunk. De már az 
előző országgyűlési választások előtt is 
összefogást akartunk. Ezen nem akarunk 
változtatni.
 – Mondanivalón sem kell változ-
tatni?

 – Az együttműködés nem zárja ki, 
hogy az ellenzék pártjainak saját mon-
danivalója, saját értékrendje legyen, amit 
képvisel. Itt van a Fidesz családokkal 
kapcsolatos intézkedéscsomagja. Ponto-
san látszik, hogy azokat segítik, akiknek 
egyébként is van mit a tejbe aprítani.
 – Persze, de éppen ők a társadalom 
véleményformálói. Ha ők támogatják a 
kormányt, akkor marad hatalomban a 
Fidesz.
 – Ettől még nekünk hangsúlyosan 
kell képviselni a leszakadókat. Ezért akar-
juk megemelni a családi pótlékot, ezért 
követeljük a rugalmas munkaidőkeret 
meghatározását a munkába visszatérő 
édesanyák számára.
 – Még az sem ingatja meg a stra-
tégiájuk helyességében, hogy éppen ez 
az a réteg, amelyik tömegével szintén a 
Fideszre szokott szavazni?
 – Ez tény, de attól még képviselni kell 
őket. Az a helyzet, hogy az egymással is 
vitatkozó ellenzék előállította az alterna-
tíva nélküliséget. 
 Nyilván változtatni kell a politikai 
stratégiánkon. nekünk kormányzóképes-
séget kell mutatni.
 – Igaz, de ne feledjük, külön bizto-
san nem, de talán még együtt sem kor-
mányzóképesek.
 – A támogatottsági adatokból nem 
ez következik. Mi keressük azokat a pon-
tokat, amelyekben együtt tudunk mű-
ködni. Ilyen az oktatás, ahol kifejezetten 
az elitképzés felé ment el a kormányzat, 
vagy az egészségügy, ahol egymás után 
történnek a tragédiák. 
 – Nem gondolja, hogy túl kellene 
lépni a mai pártstruktúrákon és egy 
teljesen új formációt hozni létre, ami 
tényleg igazi kihívója lehetne a monolit 
Fidesznek? Amíg ezek a pártok lesznek, 
addig mindig felszínre törnek a párt és 
vagy a személyes politikai ambíciók.
 – Ebben igaza van, de én nem a 
formáról, sokkal inkább a tartalomról 
beszélnék. Ha megtaláljuk a közös tar-
talmat, akkor elhárulnak az akadályok. 
Akkor rögtön azt is tudjuk, hogy mit kell 
tenni a sikeres választások másnapján. 
Akkor azt is tudjuk, hogyan állítsuk vissza 
a demokrácia tartalmát, és akkor magá-
tól meglesz a forma is.

Május 26.: 
EP-választás

Folytatás az 1. oldalról

Ebben az értesí-
tésben szerepel a 
szavazás dátuma, 
a szavazókör, ahol 
leadhatja voksát, 

illetve az is, hogy szavazókör mettől 
meddig tart nyitva.
 Akinek nem találják meg a ne-
vét a szavazásra jogosultak listáján, 
a Nemzeti Választási Irodához (NVI) 
fordulhat felvilágosításért. Badics Il-
dikó elmondta, hogy ilyen azokkal az 
állampolgárokkal szokott előfordulni, 
akiknek az állampolgári jogai valami-
lyen ok miatt korlátozottak. Ez lehet 
például az eltiltás a közügyektől, vagy 
korlátozott cselekvőképesség is. Az 
ilyen polgárok neve a nem szavazók 
listáján található, de erről csak az NVI 
adhat tájékoztatást.
 Szavazni mindenki a lakóhelye 
szerinti szavazókörben fog, ezek he-
lye nem változik a korábbiakhoz ké-
pest. Előfordulhat, hogy valaki idő-
közben a város egy másik pontjára 
költözött, akkor nyilván az illetékes 
szavazókörben szerepel a neve vá-
lasztóként.
 Az EP választások során az egész 
ország egy választókerületnek szá-
mít. Itt nem személyekre, hanem je-
lölő szervezetek listáira lehet szavaz-
ni. Aki május 26-án nem tartózkodik 
otthon, de mindenképpen szeretne 
szavazni, az ország bármely pontján 
megteheti, ha időben jelezte jövőbeni 
tartózkodási helyét. Az a fő szabály, 
hogy a választás hetében szerdán 
16 óráig lehet az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelmet benyújtani levélben, 
illetve elektronikus úton, de nem az 
Ügyfélkapun keresztül.
 A jegyző elmondta, hogy a helyi 
választási irodák március 21-től már 
valóságosan is működnek és minden 
választási tudnivalóval rendelkezés-
re állnak, illetve ettől a naptól kezdve 
kezdik el feldolgozni a választással 
kapcsolatos kérelmeket.
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 – Komoly célokkal, nagy tervekkel és 
lendülettel indultunk neki a munkának, és 
úgy gondolom, ez a lendület mindmáig 
tart. Kell is, hogy tartson, hiszen rendkívül 

sok munka vár még 
ránk – mondta el 
érdeklődésünkre 
Kertész Annabel-
la Anett. Az iroda 
vezetője kiemelte: 
a lakosság részéről 
már egyre többen 
megismerik őket, 
tudnak a Nyírbá-
tori Egészségfej-
lesztési Iroda léte-
zéséről, s nemcsak 
Nyírbátorban, ha-
nem a környező 
településeken is.

 – Mivel elsősorban a megelőzést, a 
prevenciót hangsúlyozzuk, az lenne a cél, 
hogy munkánk az alapellátással összefo-
nódjon – folytatta az irodavezető. – Vagy-
is például, ha a háziorvosok praxisában 
vannak olyan kliensek, akik a szolgálta-
tásaink iránt érdeklődnek, vagy valóban 

preventív jelleg-
gel szűrővizsgá-
latokat szeret-
nének igénybe 
venni, akkor tud-
ja a háziorvos, 
hogy a lakoso-
kat hozzánk is 
lehet irányítani. Többször és több helyen 
említettük már, hogy vannak fogadóórá-
ink. A hivatalosan kijelölt fogadónapunk a 
szerda, de szívesen látjuk az érdeklődőket 
máskor is. Amiben alapvetően tudunk se-
gíteni, az alapvető prevenciós szűrővizs-
gálatok. Itt az állapotfelmérésre gondolok. 
Vagyis, ha valaki tisztában szeretne lenni 
azzal, hogy most az ő egészségi állapota 
milyen, várjuk irodánkban. Emellett rend-
kívül sok klubot működtetünk – tette hoz-
zá Kertész Annabella Anett.

Elérhetőségük: Cím: Nyírbátor, 
Édesanyák útja 1/a. 42/281-711/140

eni 

Nagyon gyorsan híre ment a 
készüléknek. Korábban né-
hány hétig már próbaüzem-
ben használhattunk egy ilyen 
korszerű gépet, és nagyon 
kedvezők a tapasztalatok – 
mondta dr. Tisza Andrea, aki 

EGÉSZSÉG

A próbaüzem után végre ismét lehet mágne-
ses terápiára is járni a nyírbátori Sárkányfürdő 
gyógyászati részlegében.

Továbbra is a prevenció a leg-
főbb célja az egészségfejlesztési 
irodáknak. A Nyírbátori Járást ki-
szolgáló iroda az elmúlt egy év-
ben több mint háromezer lakost 
ért el programjain, szolgáltatá-
sain keresztül. Március elsején 
volt egy éve, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Oktató Egyetemi Kórház 
a környező hat járásban megnyi-
tott egy-egy egészségfejlesztési 
irodát, köztük a nyírbátorit is.

Egyéves az EFI

Csúcstechnológia a 
mozgásszervi bete geknek

hozzátette: az önkormányzat 
most vett egy új gépet és so-
kan szeretnék, ha ezzel kap-
nák meg a szükséges keze-
léseket. A betegek egy része 
direkt kivárt a kezelésekkel. 
Ők csak azután jelentkeztek, 
amikor megtudták, hogy is-
mét hozzáférhető a mágne-
ses terápia.
 Ma ez az egyik legkor-
szerűbb eszköz ebben a mű-
fajban, és tudomásom szerint 
ma ez a készülék számít a 
legkorszerűbbnek a megyé-
ben. Nyíregyházán is csak ré-
gebbi típusok vannak – foly-
tatta a doktornő.
 Nagyon széles spekt-
rumban alkalmazható a ké-
szülék: akár sérülés utáni 

rehabilitáció történik, vagy 
műtétek utáni, vagy kopásos 
betegségek, izomfájdalom, 
gyulladás. Nagyon gyorsan 
érződik a kezelések hatása. 
Előfordul, hogy egy becsípő-
dött derékfájdalomnál már 
három kezelés után is komoly 
javulás történik. Sokkal rövi-
debb a gyógyulási folyamat 
ezzel a kezeléssel.
 A korábbi, a próbaidő-
szakból az a tapasztalatunk, 
hogy tartós hatással szá-
molhatunk, a javulás, illetve 
a gyógyulás hosszútávúnak 
ígérkezik – avatott be a to-

vábbi részletekbe dr. Tisza 
Andrea, aki azt is elárulta: az 
izomsérüléses panaszok és a 
kopásos fájdalmak ezzel az 
eljárással jelentősen javít-
hatók, illetve megszüntethe-
tők. Az az óriási előnye a ko-
rábbi eljárásokkal szemben, 
hogy itt a mélyebb rétegekig 
is eljutnak, és ott hat az eljá-
rás, a kezelés, ahol a baj for-
rása van. 
 Ez egy óriási előnye a 
magnetoterápiának. Termé-
szetesen, ezt a kezelést is 
finanszírozza az OEP, tehát 
ingyenes a betegek számára.

Kertész Annabella 
Anett
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preventív jelleg-
gel szűrővizsgá-
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zá Kertész Annabella Anett.

Elérhetőségük: Cím: Nyírbátor, 
Édesanyák útja 1/a. 42/281-711/140

eni 
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Egészségfejlesztési Iroda szakmai veze-
tője. Széles a palettánk, de a jelenlegi elő-
adássorozat keretében a mozgásterápia, 
a higiénés szoká-
sok és az egész-
séges táplálkozás 
vannak terítéken. 
Nagyon jó ma-
kettjeink vannak, 
ezeket szívesen 
veszik a gyere-
kek a tájékoztató 
előadások alkal-
mával. De beszél-
getünk a környezetvédelemről, a környe-
zettudatos magatartásról, a biztonságos 
közlekedésről, minderről játékos formá-
ban tájékoztatjuk az iskolásokat.
 Az egészségfejlesztés egyébként igen 
nehezen mérhető. Ezeknek a folyamatok-
nak hosszú távon lesz hozadéka. De már 
az is sikernek számít, ha sikerül elérni azt, 
hogy egy gyerek naponta többször kezet 
mos, vagy WC-használat után már termé-
szetes számára a kézmosás, vagy min-

dennap ápolja a fogát, odafigyel 
a táplálkozására, vagy elmond-
ja otthon mindazt, amit hallott 
az előadásokon.
 Terveink szerint valameny-
nyi intézménybe visszatérünk 
majd, ahol tartunk előadáso-
kat, hiszen a visszacsatolás-
ra nekünk is szükségünk van, 
tudni szeretnénk, ezeken a 
foglalkozásokon mit sikerült 
végül átadni a gyerekeknek. – 
emelte ki Oláh Zsuzsa.

eni

 A hat előadás-
ból álló előadás-
sorozaton a teljes 
alsó tagozat, il-
letve valamennyi 
ötödikes osztály 
részt vesz. A té-
mák szerteága-
zóak, de a kicsik 
és a nagyok szá-
mára is feltétle-
nül fontosak az 

egészséges életmód fenntartásához. 
Tisztálkodás, egészséges táplálkozás, 
testmozgás, stb. Mivel ezek a témák kör-
nyezetismeret órákon is megjelennek, így 
viszonylag sokszor beszélgetnek a peda-
gógusok a gyerekekkel ezekről a kérdé-
sekről. 
 A kicsik nyitottak, befogadóak, őszin-
te reakcióik vannak, érdeklődőek ezeken 
az előadásokon – mondta Szedlárné 
Szabó Judit, igazgató-helyettes, aki így 
folytatta: – iskolánkban emellett vannak 
egészségnapok, az egészséggel kapcso-
latos témahetek, tehát az intézmény éle-
tében rendszeresen jelen vannak olyan 
programok, amelyek az egészséges élet-
móddal kapcsolatosak. Az iskola konyhá-

Prevenciós előadások az iskolákban

ján bevezettük mi is a sószegény étren-
det, folyamatos a gyümölcsök-zöldségek 
jelenléte az itteni étkezésben.
 Segítséget jelent az a kiegészítő 
program, amely egy, az alapítványunkkal 
közösen tavaly elnyert pályázatnak kö-
szönhetően zajlik nálunk. A pályázatot a 
Tesco írta ki, és ez a lehetőség a tankony-
hánk működését színesíti – tette hozzá 
az igazgató-helyettes. 
 – Most már van egyéves tapasztala-
tunk, így elmondhatjuk, hogy az intézmé-
nyek szeretettel fogadják munkatársa-
inkat, és örülnek a lehetőségnek, hiszen 
ezt a fajta tájékoztatást nem lehet elég 
hamar elkezdeni. Az egészségfejleszté-
si iroda azt tűzte ki célul, hogy preventív 
előadásai által az egészen fiatal korosz-
tályt, az óvodásokat, a kisiskolásokat is 
megpróbálja elérni. Ebben az iskolában 
a későbbiekben a felsősökhöz is vissza-
térnek majd az iroda szakemberei, hiszen 
az intézmény vezetője és a pedagógusok 
is jelezték igényüket erre a lehetőségre – 
tájékoztatott Oláh Zsuzsa, a Nyírbátori 

Oláh Zsuzsa

Szedlárné Szabó 
Judit

Prevenciós előadássorozat 
zajlik a nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Á ltalános 
Iskolában. Az előadásokat a 
Nyírbátori Egészségfejleszté-
si Iroda munkatársai tartják. A 
hasznos és érdekes informáci-
ókkal elsőként az alsó tagoza-
tosokat keresték meg a szak-
emberek.
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Születésnapján 
köszöntötték 
Bagyinka György nyugállományú ha tárőr alezredest 
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Farkas József 
r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Dr. Balogh 
János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány nevé-
ben a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egye-
sület közgyűlésén.
 Bagyinka György 1981. január 31-én a Nyírbátori 
Határőr Kerület Pa-
rancsnokságából vo-
nult szolgálati nyugdíj-
ba. Nyugállományba 
helyezését megelőző-
en 14 éven keresztül 
cso portvezetői be-
osztásban tel jesített 
szolgálatot. Munkája 
elismeréséül nyol szor 
részesült kitüntetés-
ben, 25 alkalommal 
jutalomban és dicsé-
retben. (fotó: police.hu)

Különlegességét már 
maga a helyszín is adta: a 
Báthory Várkastély „Kő-
tár” étterme adott ott-
hont a rendezvénynek, 
melyen 85. születés-
napja alkalmából Gebri 
Gábor nyugállományú 
határőr őrnagyot, 70. 
születésnapja alkalmá-
ból pedig Levendéné Dr. 
Lengyel Valéria tagtár-
sainkat köszöntöttük.
 A rendezvényen köszöntötték az egyesület férfi tagjai a 
szebbik nem képviselőit, az egyesület nő tagjait.

Köszönet a nőknek…
Nem szokványos 
volt a Nyírbátori 
Határőr Igazga-
tóság Nyugdí-
jasai Egyesület 
március 6-án 
megtartott ösz-
szejövetele.

Nőnapot ünnepelt a Nyírbá-
tori Nyugdíjas Értelmiségiek 
Egyesülete március 8-án. 
Vidám jelenettel, gyönyörű 
versekkel, történeti átte-
kintéssel, üdvözlő kártyával 

virággal, finom pogácsával, 
pezsgővel tettük emlékeze-
tessé ezt a gyengébbik ne-
met méltató napot.

Tóth Árpádné 
elnök

A BETHLEN MŰVÉSZE-
TI FESZTIVÁL alkalmából.
Március 11-én zongo-
raversenyt rendeztek 
Nyíregyházán. A Nyírbá-
tori Alapfokú Művészeti 
Iskolából Ősz Dorottya ( 1. 
osztályos) III. helyezést ért 
el, felkészítő tanára: Pozor 
István. Jakab Dorina (7. 
osztályos) pedig különdíj-
ban részesült. Felkészítő 
tanára: Bokotey János.

Március 9-én került rendezték az Ifjúsági és Családi Kuc-
kó szervezésében a II. Tavasznyitó bált, a Kulturális köz-
pontban. A rendezvény fővédnöke Máté Antal polgármes-
ter volt, aki beszédében elmondta, fontos, hogy a fiatalok 
is megkapják azt a szórakozási lehetőséget, amellyel egy 
kicsit ki tudnak szakadni a szürke hétköznapokból. A bál 
ehhez járult hozzá, amelynek sikerét bizonyítja, hogy közel 
350 vendég volt jelen a rendezvényen. 

Tavasznyitó bál
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Szociális segítők az iskolákban

Magyarországon is kötelezővé tették 
az óvodai és iskolai szociális segítők je-
lenlétét a köznevelési intézményekben. 
A Nyírbátori Járás területén hat segítő 
szakember működik együtt az óvodák-
kal és iskolákkal. A szülők és a gyerekek 
önként, közvetlenül is kereshetik a szo-
ciális segítőket problémáikkal.
 Az óvodai, iskolai szociális segítő-
munka 2018 szeptemberétől kötelező 
feladata a család- és gyermekjóléti köz-

Hivatalosan is bejegyezték az új nyírbá-
tori polgárőr szervezetet. Az egyesület 
a jövőben tevőlegesen részt kíván ven-
ni a város kiegyensúlyozott közbizton-
ságának fenntartásában. Az egyesület 
létrehozása hiánypótló lépés volt a te-
lepülésen.
 – Tavaly októberben született meg 
az a döntés, hogy városunkban a Bizton-
ságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egye-
sület megalakuljon. Tíz fővel alakítottuk 
meg az egyesületet, és elindítottuk azt 
a folyamatot, amely végén bejegyzésre 
is került a szervezet. A megyei Polgárőr 
Szövetség elfogadta a jelentkezésünket, 
és már az országos bejegyzés is megtör-
tént – tájékoztatta szerkesztőségünket 
Nagy Imre. Az új egyesület megalakult, 

már működik. Elég nagy az érdeklődés a 
városban azok részéről, akik tenni szeret-
nének Nyírbátor biztonságos jövőjéért. 
Többen a szervezet hivatalos megalaku-
lását várták, jelentkezésük hamarosan 
várható. Felső határt nem fogalmaztunk 
meg arra vonatkozóan, hogy hány fővel 
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Öt éve vagyunk katolikus isko-
la, épületünk teljesen megújult 
az utóbbi években, új tanter-
mekkel, ebédlővel, tornacsar-
nokkal gazdagodtunk. Palánki 
Ferenc Debrecen-Nyíregyházi 
megyéspüspök atya kezdet-
től támogatta szándékunkat, 
hogy a felújított iskolaépület-
ben egy kápolna is helyet kap-
jon. Így ma már egy gyönyörű 
hajléknak örülhetünk, ahová 
bárki betérhet, hogy elcsen-
desedjen és imádkozzon.
 A kápolnát Szent II. János 
Pál pápa tiszteletére aján-
lottuk. Korunk szent pápájá-
nak jelmondata: ,,Totus tuus”. 
(Egészen a tiéd). Ő példát ad 
nekünk arra, hogyan bonta-
koztassuk ki hivatásunkat egy 

Istennek szentelt életben. Eh-
hez kérjük közbenjárását.
 Bosák püspök atya ar-
ról beszélt elmélkedésében, 
biztosak lehetünk, hogy Is-
ten felénk irányuló szeretete 
megkérdőjelezhetetlen. Az 
ember Istenhez fűződő vi-
szonya viszont gyakran meg-
gyengül. Az határozza meg 
mindennapjainkat, mennyire 
vagyunk képesek szeretni Te-
remtőnket, mennyire bízzuk 
rá magunkat hétköznapi te-
endőinket végezve.
 Püspök úr felszentelte 
a kápolnát, az Oltáriszent-
ségben jelenlévő Krisztust az 
örökmécs fénye jelzi, amely 
Seregély István egri érsek 
atya ajándéka. A szentmisé-

ben hálát adtunk azért a sok 
jóért, amit kaptunk, és a Jóis-
ten kezébe helyeztük további 
munkánkat.
 Egy közösségben mindig 
a lelki építkezés a legfonto-
sabb. Gyönyörű környezetben 
kezdhettük az idei tanévet, de 
a folyamatos lelki megújulás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy 
modern iskolánkat megtölt-
sük Istennek tetsző élettel. 
Kápolnánk az imádság helye 

lesz, ahol tanárok, technikai 
dolgozók, diákok lehetőséget 
kapnak Istennel való kap-
csolatuk ápolására. Ahogyan 
a szentélyben lévő felirat 
is hirdeti: ,,Jöjjetek hozzám 
mindnyájan,akik megfáradta-
tok és meg vagytok terhelve, 
és én felüdítelek titeket.” Mt 
11,28

Magyarné Takács Bernadett
pedagógus

Kápolnaszentelés a Báthoryban

 Jótékonysági bál
Úgy gondolom, hogy február 9-én, a Báthory István Katolikus Ál-
talános iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban megrendezett 
jótékonysági bál mindenki számára rendkívül élmény- és ese-
ménydús rendezvény volt. Néhány végzős diáktársammal együtt 
már hetekkel a bál előtt izgatottan készülődtünk, ugyanis ezen az 
estén nyitótáncként a szalagavatón táncolt keringőt adtuk elő a 
12. F osztálytánca és az első osztályosok néptánc előadása után. 
Az estélyre nagyon sok vendég érkezett, és mindenki nagyon jól 
érezte magát. A gimnázium új tornacsarnoka megtelt jókedvű, vi-
dáman beszélgető emberekkel. A kiváló zene nagyszerű hangu-
latot biztosított az éjszaka folyamán, a táncparkett csak a tom-
bolasorsolás idejére maradt üres. Kétségkívül egy fantasztikus 
estét éltünk át, ahol mindenki 
felszabadultan táncolt, és örült 
egy-egy nyertes tombolának. 
 Ez a bál volt gimnazis-
ta éveim utolsó olyan bálja, 
amelyen még BIG-es diákként 
vettem részt. Hatalmas közös 
élményekkel gazdagodhattunk 
a barátaimmal, szeretteimmel 
együtt. Mindannyian úgy gon-
doljuk, hogy jövőre is nagyon 

szívesen eljövünk együtt, hogy felidézzük a boldog báthorys diák-
életet. Köszönjük a tanári karnak és a bál szervezőinek, hogy ilyen 
nagyszerű eseményt élhettünk át! 

Pelyák Petra Evelin
12. D

2018. december 11-én jelentős eseményhez ér-
keztünk intézményünk életében. Emeritus Bosák 
Nándor nyugalmazott megyéspüspök atya fel-
szentelte iskolánk kápolnáját.

132019 bátor •SPORT

miatt, mint az Országos Bajnokságok 
előtt - mondta Kaliba Viktor, a gyerekek 
felkészítője, aki nagyon elégedett volt 
úszóink szereplésével.

Eredményeink:
• Antal Dávid (2008): 100 m gyorsúszás 

1. – 200 m gyorsúszás 1. – 200 m hát-
úszás 2. – 100 m pillangóúszás 3.

• Bégányi Ábel (2008): 100 m pillangó-
úszás 1. – 100 m mellúszás 1. – 200 m 
gyorsúszás 4.

Tizenhét egyesület 338 úszója ugrott 
vízbe február 23-án a Hajós Alfréd Kupa 
I. fordulójában, Debrecenben. Ez az egyik 
kedvenc versenye úszóinknak. 

 Az elvárásoknak megfelelően alakult 
az idei év első felhozó versenye. A gye-
rekek komoly terhelésen esnek át ebben 
az időszakban, ettől függetlenül számos 
egyéni csúcsot úsztak: 5 arany, 7 ezüst 
és 1 bronzérmet sikerült szerezniük. Ta-

lán még szebb az éremkollekciónk, ha a 
csapat minden tagja részt tudott volna 
venni a versenyen. Mégis inkább most 
essen ki valaki egy versenyről betegség 

Remek kezdés Debrecenben

Bronzérem az Európa Bajnokságon

Március 5–10. között rendezték meg a 
Masters RAW Erőemelő Európa Bajnok-
ságot Győrben, ahol 24 ország 300 ver-
senyzője mérte össze erejét. Magyaror-
szágot 22-en képviselték. 
 Orosz László, a BátorFitt 
Testépítő és Erőeme-
lő Egyesület versenyzője 
a 74 kg-os kategóriában, 
fekvenyomásban a dobogó 
3. helyére állhatott 127,5 
kg-os teljesítményével, ami 
egyben új országos csúcs 
Masters 2-es korcsoportban. 
Összesítettben (guggolás, 
fekvenyomás, felhúzás) 4. 

Új országos csúcs született Győrben
helyen zárta a bajnokságot, ami min-
denben új országos csúcsot jelent 505 
kg-mal. 

Oroszné Kockás Gabriella

Lignanóban 
edzőtáboroztak 
kiválóságaink
Kaliba Viktor edző két tanítványával, 
a Héraklész bajnok, válogatott Csoba 
Adriennel és a Jövő Bajnokai tagjával, 
Szakács Kamillával az olaszországi 
Lignanóban vett részt edzőtáborban, 
melyet a Magyar Úszó Szövetség szer-
vezett március 8–22. között. 
 Nagy örömünkre szolgál, hogy fi-
atal egyesületünk ilyen lehetőséget 
kapott a Magyar Úszó Szövetségtől, 
ez bizonyítja, hogy jó irányba haladunk, 
tanítványaink egyre sikeresebbek.

• Csoba Adrienn (2005): 100 m gyors-
úszás 2. – 200 m hátúszás 2. – 100 m 
pillangóúszás 2. – 400 m gyorsúszás 1.

• Szakács Kamilla (2006): 100 m gyors-
úszás 2. – 200 m hátúszás 2. – 100 m 
pillangóúszás 5. – 400 m gyorsúszás 2.

• Szécsi Zsófia (2006): 100 m gyorsúszás 
17. – 200 m hátúszás 5. – 100 m pillan-
góúszás 11. – 100 m mellúszás 7.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület
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 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium levelezős versenyének 
megyei döntőjébe, amelyet 2019. január 
31-én rendeztek, iskolánk számos ta-
nulója kapott meghívást különböző tan-
tárgyakból. A Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai kiváló 
eredményekkel tértek haza. Tekintettel 
arra, hogy több száz gyereket hívtak be a 
döntőbe, a zsűri 1-10. helyezettet értékelt.
 Történelem tantárgyból a 8. évfolya-
mosok közül négy tanuló nevezett be a 
versenyre, mindannyian meghívást kap-
tak a végső megmérettetésre. Az ered-

mények magukért beszélnek. Felkészítő 
pedagógusuk, Nagyné Lőrincz Lilla tanár-
nő igazán büszke lehetett a tanítványaira, 
akik a következő sikereket érték el.

1. hely – Szabó Réka, 8.a 
2. hely – Tóth Liliána Kata, 8.a
3. hely – Enyedi Fanni, 8.a
4. hely – Ricsei Réka, 8.a

Hasonló eredményekkel büszkélkedhet-
nek azok a 7. évfolyamos tanítványaink, 
akik a matematika versenyen mérték 
össze tudásukat a megye legjobbjaival. Ők 
így zárták a versenyt:

1.hely – Hermanovszky Márk, 7.a
3. hely – Farkas Balázs, 7.a
4. hely – Fazekas Gábor, 7.a

 Köszönettel tartozunk felkészítő pe-
dagógusuknak, Vida Ferenc tanár úrnak.
 Angol versenyen a 7. évfolyamon az 5. 
helyezést Molnár Máté érte el. Felkészítő 
pedagógusa: Abroncsos Judit tanárnő. 
 8. évfolyamon a 6. helyezést Ma-
czcu cza Anna, a 8. helyezést Lám fa lussy 
Zsófia érte el. Felkészítő tanáruk: Szabó 
Jánosné tanárnő.

 A magyar anyanyelvi versenyen is ki-
válóan szerepeltek a tanítványaink. 
A 7. évfolyamon a következő eredmények 
születtek:

4. hely – Fazekas Gábor, 7.a 
5. hely – Treszkai Klaudia, 7.a 
9. hely – Balaton Bianka, 7.a
10. hely – Pető Korinna Panna, 7.a

A 8. évfolyamon is több díjazottunk lett.
3. hely – Enyedi Fanni, 8.a 
6. hely – Ricsei Réka, 8.a
8. hely – Birta Boglárka, 8.a
10. hely – Kiss Boglárka, 8.a

 A felkészítésben közreműködött 

Itt a farsang, 
áll a bál…
Itt a farsang, állt a bál, vidám maskará-
sok vették birtokukba tornatermünket. 
Télbúcsúztató, tavaszváró, vidám dél-
utánt tartottunk február közepén az 
iskolánkban. Heteken át szorgos mun-
kával készültek az alsósok erre a nap-
ra. Mókás jelmezekbe öltöztünk: volt 
itt hercegnő, pókember, focista. Piros 
kalapos gombák, fekete macskák és 
ijesztő lények riogattak bennünket, no 
és persze a telet. Aki megéhezett, für-
ge lábú pizza futároktól rendelhetett. 
Igazi karneváli hangulatot teremtet-
tünk a Ram Sam Sam egyre gyorsuló 
zenéjével. Aki ott volt, remekül érezte 
magát, aki nem volt, jövőre ellátogat-
hat hozzánk!

Intézményünk tanulói felkészítő tanárukkal, Nagyné Lőrincz Lilla tanárnővel együtt 
már hetek óta lelkesen készülődtek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
méltó megünneplésére. Március 14-én délelőtt iskolánk falai között került sor a tör-
ténelmi múlt felidézésére. 30 kisdiák nagy átéléssel elevenítette fel a jeles és dicső 
eseményeket. A fellépő gyerekek szavalatokkal, prózai szövegekkel, jelenetekkel, 
csodálatos dallamokkal és táncbetétekkel tarkított műsora elnyerte a közönség tet-
szését. A hálás hallgatóság nagy figyelemmel és lelkes tapssal mondott köszöne-

tet a szereplőknek. 
Megköszönjük Tóth 
Attilának a han-
gosítást, Havasiné 
Du dics Mónika ta-
nárnőnek és Ko-
vács-Balla Erika 
tanárnőnek pedig 
azt, hogy az iskolát 
ünnepi díszbe öltöz-
tette. 

Emlékezés az 1848. 
március 15-i eseményekre

magyartanáruk, Kóródiné Tóth Mária 
tanárnő.
 Sok szeretettel gratulálunk vala-
mennyiüknek az elért eredményeikhez!

Tavaszváró a Kéttannyelvűben
„Télbúcsúztató” versenyeredmények

14 • 2019 bátor SPORT

 – A focitorna nem csupán egész-
séges küzdelem, megmérettetés a 
gyermekeknek, a csapatoknak, hanem 
olyan bemutatkozási lehetőség is, ahol a 
megye, illetve az ide érkező szakembe-
rek megnézhetik a csapatok játékát, az 
egyéni sportteljesítményeket – mondta 
a focisuli elnöke, a rendezvény főszerve-

zője, Csonka Gábor, a református iskola 
pedagógusa. – Büszke vagyok arra, hogy 
az Arany Sárkány Focisuli növendékeiből 
hét gyermeket leigazolt a Nyíregyhá-
zi Bozsik József-, a Debreceni és a Kis-

várdai Labdarúgó Akadémia. Ez nekem 
és az iskolának is visszaigazolás abban, 
hogy a kitartó munkának, a szakmai, a 
minőségi sportoktatásnak fontos szere-
pe van diákjaink életében. A tanulók kép-
zésének, az időben elkezdett munkának 
mérhető eredménye van. Életutak kez-
dődhetnek, kiváló sportteljesítmények 
születhetnek, hivatástudat alakulhat ki, 
ha a gyermek időben jó kezekbe kerül, és 
megérzi a sport fontos szerepét. Ez a mi 
hivatásunk is egyben, a missziónk, hogy 
a gyermekek sportoktatását alázattal, 
szakmai odaadással végezzük. 
 A nagyszabású tornára az ország 
különböző pontjairól érkeztek játékosok, 
többek között Budapestről, Nógrád-, 
Heves-, Hajdú-Bihar, illetve a mi me-

gyénkből, Fehérgyarmatról, Kisvárdáról, 
Mátészalkáról, Nyíregyházáról, Vásá-
rosnaményból és Tiszalökről, a határon 
túlról, Romániából – Nagykárolyból és 
Kárpátaljáról, Ungvárról. 
 – Intézményvezetőként és szülő-
ként is támogatom a sportoktatást, hi-
szen a gyermekeink testi, lelki fejlődé-
sében fontos szerepe van a rendszeres 
mozgásnak, a test karbantartásának, 
a sportkultúrára nevelésnek – hang-
súlyozta Sivadóné Cselenyák Dóra, a 
református iskola vezetője. – Ezért 
igyekszünk a mozgás minden formáját 
megmutatni diákjainknak, támogatni, 
maximálisan segíteni őket – fejezte be 
gondolatait az igazgató.

Pótor Melinda

Közel 300-an rúgták a bőrt a „refiben”
Immár nyolcadik alkalommal 
rendezte meg nemzetközi fo-
citornáját, a Bátori Kupát az 
Arany Sárkány Focisuli Nyír-
bátorban. A labdarúgó torna 
kiemelt támogatója és ven-
déglátója idén is a Báthory 
Anna Református Általános 
Iskola volt, Nyírbátor önkor-
mányzatával közösen. Az ese-
ményen ebben az esztendő-
ben a tavalyinál is több csapat 
jelent meg, 14 egyesület 26 
csapata 3 korosztályban mér-
kőzött meg egymással – egy-
szerre több helyszínen. Közel 
300 gyermek rúgta a bőrt a 
nemzetközi sporttornán ezen 
a két napon. 
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Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke beszédé-
ben figyelmeztetett: „antifasiszta szer-
vezet vagyunk, de mint tudjuk, a rassz-
izmus a fasizmus előszobája. Tehát a 
folyamat kezdődik először az emberek 
megkülönböztetésével, kirekesztésével 
és utána jönnek a sokkal rosszabb kö-

vetkezmények. Erre szeretnénk felhívni 
a figyelmet, és ezért létrehoztuk a Rad-
nóti-díjat. A kezdeti lépések után azt ta-
pasztaltuk, hogy a mi tevékenységünk, a 
mi elképzeléseink jó mintául szolgáltak 
mások számára. 18-szor adtuk át a dí-
jat Budapesten, a Parlamentben, amíg 
a mostani kormányzat jóvoltából ki nem 
kerültünk onnan. Úgy gondoltuk, hogy a 
Budapest-centrikusságot is csökkentjük 
azzal, hogy a díjátadási ünnepséget idén 
elvisszük vidékre. Nyírbátorra úgy tekin-
tünk, mint egy olyan szigetre egész Ma-
gyarországon, ahol békesség van, ahol 

azok az értékek, gondolatok, amelyeket 
mi képviselünk, megvalósulni látszód-
nak” – tette hozzá.
 „Hatalmas megtiszteltetés a város-
nak és az itt élőknek, hogy első alkalom-
mal Budapesten kívül Nyírbátorban adták 

át a Radnóti-díjat. Nyírbátor különleges 
helyzetben van. Nemcsak a városban, 
hanem a környéken is igen sok rászoruló 
él. Az elmúlt években igyekeztünk ezt a 
társadalmi csoportot is kiemelten kezel-
ni. Olyan programokat indítottunk, ame-
lyek a családoknak, a gyerekeknek és az 

aktív korúaknak is 
próbálnak segíteni 
a beilleszkedésben 
– mondta Máté 
Antal, hozzátéve: 
bízom benne, hogy 
az emberek majd 
látják, hogy szük-
ség van a társa-
dalmi integrációra. 
Szükség van azok-
nak az emberek-
nek a megértésére, 
akik problémákkal 

küszködnek és valamilyen oknál fogva a 
perifériára kerültek” – emelte ki Nyírbá-
tor polgármestere. 
 Az egyik díjazott, a Kelet Népe 
Egyesület és a Bajcsy-Zsilinszky Em-
lékbizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei elnöke Pál Zoltán elmondta: 
nagy megtiszteltetésnek tekintik, hogy 
Nyírbátorban adták át a 2019-es díjakat. 
„Azt a szellemiséget, amit a díj képvisel, 
elhozták a mi megyénkbe, amit itt érzé-
kelnek is az emberek. Nem tudtam róla, 
hogy a díjazottak között leszek, de örülök 
neki, mert ez az elismerés nemcsak ne-
kem szól, hanem annak a közösségnek, 
amely képviseli az antirasszista életfel-
fogást. Az egyesületet öt évvel ezelőtt 
civil egyesületként hoztuk létre, amely 
később felvállalta a Bajcsy-Zsilinszky 
emlékek ápolását, őrzését, és itt kapcso-
lódtunk össze a MEASZ-szal.
 Radnóti-díjat kapott Rónai Egon 
újságíró, aki elmondta, kétszer is járt 

korábban Nyírbátorban. „Elsőként édes-
apámat kísértem el, aki itt turnézott. Ő 
színész-konferanszié volt. Akkor még 
gyerek voltam, majd később jártam itt 
1985-ben, akkor pedig határőr-újság-
íróként jöttem az itteni határőr kerületet 
látogatni. Most a Radnóti-díj kapcsán, 
mint díjazott vagyok itt. Erről a díjról 
a kezdetektől tudok, már csak újság-
írói munkám miatt is, több díjátadóról 
is tudósítottam. Fontos elismerésnek 
tartom, hisz vannak mindenféle – szak-
mai, állami – díjak, ez viszont valahol 
a tisztesség, a becsület, az emberség 
díja. Ebből a szempontból pedig nagyon 
megtisztelő, hogy engem erre méltónak 
gondolnak.”                                                           

eni

A tisztesség, a becsület, az emberség díja

Díjazottak:
• Fáki László Szigethalom polgármestere
• Kanyuk József Szlovákiában élő festő-

művész
• Kertész Zsuzsa volt rádió- és tévébe-

mondó
• Dr. Kiss Gábor címzetes főiskolai tanár
• Kulcsár László az Infovilág főszerkesztője
• Lendvai Ildikó volt országgyűlési kép-

viselő
• Prof. Paul Lendvai újságíró
• Magyar János a MEASZ Baranya me-

gyei elnöke
• Mészáros György a MEASZ III: kerületi 

elnöke
• Némethné Jankovics Györgyi a NYOSZ 

elnöke
• Pál Zoltán a Kelet Népe Egyesület és a 

Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke

• Dr. Póczik Szilveszter történész, krimi-
nológus, nyelvész

• Pusztai Miklós a MEASZ Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei elnöke

• Rónai Egon újságíró
• Rózsa Péter újságíró
• Dr. Tóth Zoltán választási és közigazga-

tási szakértő


