
„Nagyon szorosan kapcsolódik a céljainkhoz a kuta-
tásfejlesztés. Itt konkrétan az alkalmazott kutatás-
ra, azaz az itt lévő gyártáshoz kapcsolódó kutatás 
fejlesztésére gondolunk. Erre szintén van erős hát-
tériparunk. Egy olyan intézményt akarunk létrehoz-
ni az ipari park, az egyetemek és a város közösen 
(erre ígértet tett a miniszter) amely ezeket a kuta-
tásokat egy intézetbe összehozza” – mondja Máté 
Antal polgármester arra a kérdésre, hogy mi hozhat 
ugrásszerű fejlődést Nyírbátornak. A riporter Nagy 
Miklós. 2–3. oldal

A kontinensviadalra 22 ország több mint 
440 versenyzője nevezett. A magyar vá-
logatott keretbe került Papp Réka is, aki 
viszont betegség miatt nem tudott az 
Eb-n részt venni.
 „Nagyon szerettem volna Európa 
bajnok lenni. A döntőben litván ellenfe-
lem volt, féltem picit tőle, mivel a litvánok 

köztudottan erősek, viszont 
úgy álltam hozzá, hogy min-
dent kiadok magamból, így 
szerencsére tudtam nyerni. 
Az volt a taktikám, hogy 
minél többet próbáljak meg 
ütni, és még inkább rúgni, 
mint amennyit szoktam” – 
mesélte élményeit Kere-
zsi Csenge. Az újdonsült 
Európa bajnokot büszke-
ség töltötte el, amikor a 
magyar himnuszt a dobo-
gó legfelső fokán énekel-
hette.
 „Most gyakorlatilag minden a ter-
vek szerint alakult, ez nagyon nagy öröm 
számomra és a versenyzők számára is. 
Reálisan egy dobogós helyet nagyon sze-
rettem volna, de így, hogy kettő lett, ez a 
legszebb álmainkat is felülmúlta” – em-

lítette Karczub Miklós 
a válogatottak edző-
je. Hozzátette: az idei 
Európa Bajnokságot a 
koronavírus- járvány 
miatt nézők nélkül ren-
dezték meg.
 „Az aranyéremért utaz-
tam ki, viszont az elő-
döntőben a sorsolásnak 
köszönhetően egy nagyon 
erős, grúz ellenféllel kellett 
küzdenem. Véleményem 
szerint a döntőben kellett 
volna találkoznunk, mivel 

mi voltunk a súlycsoportunk két esélyese. 
Az elődöntő kemény harc volt, mindent be-
leadtam én is és a grúz srác is, látványos 
küzdelem volt” – mondta Karczub Donát.

Polyák Dézi 
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A nyírbátori karatékák nagyot 
küzdöttek november 12-én és 
13-án a nagyváradi utánpótlás 
Shinkyokushin Európa Bajnok-
ságon. Kerezsi Csenge U18-as 
korosztályban 60–65 kg közöt-
ti kategóriában Európa Bajnok, 
Karczub Donát U20-as korosz-
tályban 65 kg-os kategóriában 
Európa Bajnoki bronzérmes lett.

Európa bajnoki dobogósok a nyírbátori karatékák

A hősökre em lékeztek. A főtéren a Hősi emlékműnél helyez-
ték el koszorúikat a város, a cégek, a pártok és a civil szervezetek 
képviselői október 29-én. Ezt követően a Városi köztemetőben a 
szovjet katonák emlékművénél és az elhunyt díszpolgárok sírjai-
nál hajtottak fejet. 

TECHNOLÓGIAI PARK 
KUTATÓKÖZPONT

„Elsősorban a közterületi szolgálatot erősítettük 
meg. Plusz energiákat fordítunk a felderítések még 
eredményesebbé tételére, és végül óriási segítség 
a közterületi kamerák nyújtotta lehetőség. A kame-

rák képe nálunk is látható ” – mondja Nagy István 
rendőrkapitány azzal kapcsolatban, hogy próbálják 
javítani a szubjektív biztonságérzetünket. A riporter 
Nagy Miklós. 4–5. oldal

„A közbiztonság társadalmi produktum”
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TECHNOLÓGIAI PARK KUTATÓKÖZPONT
Minőségi ugrásra készül Nyírbátor

„Nagyon szorosan kapcsolódik a céljainkhoz a kutatásfejlesztés. Itt 
konkrétan az alkalmazott kutatásra, azaz az itt lévő gyártáshoz kap-
csolódó kutatás fejlesztésére gondolunk. Erre szintén van erős hát-
tériparunk. Egy olyan intézményt akarunk létrehozni az ipari park, az 
egyetemek és a város közösen (erre ígértet tett a miniszter) amely 
ezeket a kutatásokat egy intézetbe összehozza” – mondja Máté An-
tal polgármester arra a kérdésre, hogy mi hozhat ugrásszerű fejlődést 
Nyírbátornak. A riporter Nagy Miklós.

 – Amikor Palkovics László minisz-
ter ünnepélyesen is átadta a Nyírbá-
tori Ipari Park több mint 2 milliárdos 
fejlesztését, akkor ott megfogalmazó-
dott, hogy ma már ezt az ipari bázist 
„technológiai park” irányába fejlesszék 
tovább. Nagyon jól lehetett érzékelni a 
miniszter szavaiból, hogy ez a szándék 
megegyezhet az ő elképzeléseivel is. 
Mennyire szabad ezeket a mondatokat 
komolyan venni, mert ne feledjük, per-
manens választási kampány is zajlik?
 – Mi ezt nagyon komolyan vesszük. 
Magát az elképzelést mi fogalmaztuk 
meg, és vetettük fel. És nagyon fontos, 
hogy a kormányzat részéről Palkovics 
miniszter úr támogatja ezt a törekvé-
sünket. Egyébként pedig erről már előtte 
volt egyeztetés, tehát az ottani bejelen-
tés, és egyáltalán maga a szándék azok 
számára nem volt meglepetés, akik (mi) 
a témát előzetesen felvetették. Amit mi 
szeretnénk, arról már ebben a stúdió-
ban is többször beszéltünk. Két dolgot 
szeretnénk elérni. Az egyik, hogy az itt 
dolgozó emberek jobban keressenek, 
illetve, hogy a nyírbátori fiatalok, mun-
kavállalók itt maradjanak a városban. 
Ez tulajdonképpen erről szól. Azt sze-
retnénk elérni, hogy a városban műkö-
dő vállalatok a fejlesztéseikkel egyre 
komolyabb és magasabb színvonalú 
technológiát telepítsenek be. Erre már 
komoly példák vannak az országban. 
Amúgy erre van fogadókészség az évek 
óta itt működő vállalatok felől is. A vá-
rosnak nagyon jó kapcsolatai vannak 
a cégekkel, s ezek a cégek hosszú táv-
ra terveznek nálunk.  Már látszik, hogy 
a cél, a magasabb hozzáadott értékű 
termékek előállítása, mind a két oldal-
ról megfogalmazódik. Azok a dolgozók, 

akik ezzel az új technológiával dolgoz-
nak, nyilván magasabb bért is kapnak.  
Ehhez persze mindenképpen társulni 
kell az oktatás fejlesztésének.  Erről is 
tárgyaltunk miniszter úrral, s meg is van 
a megfelelő nyitottság, hogy a szakkép-
zést, de a dolgozók képzését is sokkal 
magasabb szintre emeljük a térségben. 
Nagyon szorosan kapcsolódik a célja-
inkhoz a kutatásfejlesztés. Itt konkré-
tan az alkalmazott kutatásra, azaz az 
itt lévő gyártáshoz kapcsolódó kutatás 
fejlesztésére gondolunk. Erre szintén 
van erős háttériparunk. Egy olyan intéz-
ményt akarunk létrehozni az ipari park, 
az egyetemek és a város közösen (erre 
ígértet tett a miniszter) amely ezeket a 
kutatásokat egy intézetbe összehozza. 
Ez a technológiai park részeként is funk-
cionálna. Ennek a végső következménye, 
hogy az itt dolgozó emberek egy sokkal 
bonyolultabb, felelősségteljesebb, de 
sokkal jobban megfizetett munkát vé-
geznek. Ezek után a fiatalok is elhiszik, 
hogy van értelme itthon maradni Nyír-
bátorban.
 – Ez így nagyon jól hangzik, de a ma 
betanított munkása hogy tud majd a 
magasabb technológiával megküzdeni? 
Vagy talán a helyükre plusz, de már job-
ban képzett munkaerőre lesz szükség?
 – Előbb még arról, hogy előfordul-
hat, hogy új csúcstechnológia is bete-
lepülhet a városba, de erről még csak 
előtárgyalások folynak. Ugyanakkor a 
városban már ma is van nagyon fejlett 
technológia, s a kormánynak van olyan 
szándéka, hogy a high tech is megjelen-
jen. Erről még nincs megállapodás. Ami 
a munkaerő alkalmasságát illeti: nézzük 
azokat a dolgozókat, akik pár éve már 
dolgoznak valamelyik multinál, s köz-

ben számtalan belső képzésen estek át. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a legjobbak 
a magasabb technológiát is képesek, 
vagy további képzésekkel képesek lesz-
nek működtetni. Az teljesen nyilvánvaló, 
hogy a hosszabb ideig egy munkahelyen 
dolgozó, nyitott munkavállaló képezhe-
tő át a leggyorsabban, a legkülönfélébb, 
bonyolult feledatokra is.
 – Van már arra elképzelés, hogy 
ezek a képzések a cégen belül történ-
nek majd, vagy ebbe bevonják a kép-
ző iskolákat is?
 – Az ITM már azokon a helyeken 
elkezdte azt az új képzési rendszert 
kialakítani, ahol az ipar már elért egy 
bizonyos nagyságot, s a speciális igé-
nyeikhez adják majd a speciális kép-
zést az iskolák és a vállalatok közösen. 
Ezt a jó gyakorlatot, amit meg is fo-
gunk nézni a cégekkel közösen, sze-
retnénk majd a városban is megvaló-
sítani. Erről folytattunk tárgyalásokat 
Palkovics Lászlóval. Az a szándékunk, 
hogy a hagyományos szakképzésen 
túlmutatva, a már dolgozó embert 
képezzük ki az új és újabb technoló-
giák működtetésére. Ezek a képzések, 
s majd az új feladatok egy új szintet 
hozhatnak a bérezésben is.
 – Az ipari parkos fejlesztés átadá-
sát követte egy magas színvonalú, té-
máját és előadóit, előadásait is tekint-
ve egy roppant izgalmas konferencia a 
gazdaság biztonsági kérdéseiről. Pal-
kovics László mellett előadást tartott 
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigaz-
gatója, a Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálat főigazgató asszonya, s mások 
is. A konferencia előtt pedig ellátták a 
megfelelő kellékekkel a majdani kuta-
tó-fejlesztő intézet alapkövébe helye-
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zendő urnát. Ha jól értelmezem, akkor 
egy majdani kutatóintézet lehetőségé-
ről írtak alá megállapodást.
 – Arról írtunk alá megállapodást, 
hogy technológiai innovációs és kuta-
tóközpontot hozunk létre. Elismerem, 
hogy rendhagyó volt az esemény, mert 
ugyan még alapkő nincs, de azt az urnát, 
amit az alapkőbe helyezünk, már ünne-
pélyesen megtöltöttünk, és lezártuk.
 – Reményei szerint mikor kezdőd-
het az intézet kialakítása?
 – A szándék egyértelmű. A szükség 
megfogalmazódott, miniszteri támo-
gatás van. Ehhez kell a pénz, ami ese-
tünkben több milliárd forint. Ez, bárme-
lyik kormány is lesz, az EU helyreállítási 
alapjából megvalósulhat. Itt az intézet 
irányvonalát kell véglegesíteni. Az egyik 
irány a helyben működő vállalatok tevé-
kenységére fókuszál. Két nagyon fontos 
profil lesz. Az egyik az élelmiszeripari 

innováció, a másik pedig a vállalatbiz-
tonság területe. Amúgy éppen ez volt 
a konferencia témája is. Azt gondolom, 
hogy akár már 2022-ben elkezdődhet az 
intézet kialakítása.
 – Ön szerint lesz olyan minősített 
kutató, aki Nyírbátorban akar majd ku-
tatni?
 – Nos, éppen ezért mondom, hogy 
kell az egyetemi háttér. Ma már bár-
melyik magyarországi egyetem szóba 
jöhet, de akár külföldi egyetemek is be-
szállhatnak. Ugyanakkor nincs helyhez 
kötöttség. A kutatás egy része fizikailag 
itt történik, miközben a szellemi hátte-
rén bárhol lehet dolgozni.
 – Hány ember dolgozna itt, ebben 
az intézetben, ami a volt cipőgyárban 
lenne, igaz?
 – Az valóban egy nagyon alkalmas 
terület. Ott nemcsak elméleti kutatások 
folynának, hanem számtalan gyakorlati 

alkalmazás kipróbálása is ott történ-
ne. Azt nem tudom megmondani, hogy 
mekkora a létszám.
 – Ez az intézet a nyírbátori egyete-
mi képzéssel közösen működne, illetve 
a megállapodás is a város és a KFKK 
között jött létre?
 – Nagyon szeretnénk a nyírbátori 
egyetemi képzést minél inkább kiszéle-
síteni, és a képzésben velünk együttmű-
ködő egyetemek szándéka, hogy nem-
csak oktatnak, hanem a kutatásuk egy 
részét is itt végzik majd.
 – Nos ez a jövő, ha nem is oly távoli 
jövő, de a város 5 éves gazdasági terve 
és annak megvalósítása már vastagon 
a jelen. Ha jól számolunk, kb. 45 milli-
árd forint összértékű fejlesztésről van 
szó. Ennek jelentős része pályázati for-
rás lenne, illetve lesz. Egy részét már el 
is nyerte a város. Mennyi most a biztos 
pénz?

 – Nagyjából az ön által említett ösz-
szeg egyharmadát megnyertük már. A 
ciklusban már valósítottunk meg fej-
lesztéseket, és bízunk benne, hogy a 
többihez is elnyerjük a szükséges for-
rásokat. Egyébként itt a testület által 
már tárgyalt, és elfogadott, 5 éves pol-
gármesteri programról beszélünk, amit 
mostanában tekintettünk át.
 – Mit tart reálisan megnyerhető-
nek a még hiányzó 30 milliárd forint-
ból?
 – Szögezzük le, hogy mi csak reáli-
san elnyerhető programokat, projekte-
ket készítettünk elő. Ebben nincsenek 
álmok. Nem fogalmaztunk meg vágyál-
mokat. Ha a 30 milliárd háromnegyede 
teljesül, akkor elégedett leszek. Az előző 
ciklusban betervezett fejlesztésekből is 
mindössze kettő nem valósult meg, de 
most szinte biztos vagyok benne, hogy 
azokat is meg fogjuk valósítani. Azt is 

el tudom képzelni, hogy felmerülhetnek 
még új szempontok, és akár néhány, 
most nem szereplő programot is meg-
valósítunk.
 – A papírokon felsorolt progra-
mok-fejlesztések közül mit tart a leg-
fontosabbnak?
 – Az egyik kulcskérdés az idősellá-
tás fejlesztése. Ebben hatalmasat kell 
lépni előre. Nemcsak azért, mert elöre-
gedő társadalom vagyunk, hanem azért 
is, mert ez mutatja egy közösség valódi 
erejét. Ezt a programot a következő év-
ben akarjuk elindítani. A másik nagysza-
bású, de nem kevésbé fontos kérdés: az 
elkerülő út építése. Közlekedésbizton-
ság, élhető város és a gazdasági növe-
kedés miatt elengedhetetlen. A csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása is nehezen 
odázható. Két lépésben történhet. Előbb 
a legsürgetőbb a vízelvezetés megoldá-
sa a városban. Már van elképzelésünk. 
Erre uniós forrást remélünk.  A második 
lépés a víztározó kialakítása lesz, ami-
ből öntözés is megvalósítható, ha na-
gyon egyszerűen akarunk fogalmazni. 
Szerencsére erre van egy nagyszabású 
program is, amit Veres János már évek 
óta szorgalmaz, s ami megyei program 
is lesz.
 – Báthori Gábor Fidesz-KDNP-s 
testületi tag ismét felvetette azt az 
igényét, hogy a polgármester az ellen-
zékben lévő politikusokat is örvendez-
tesse meg háttérinformációkkal. Ő ezt 
az igényt itt már többször is megfo-
galmazta. Ugyanakkor azt is elismer-
te, hogy ezzel az igénnyel nem kereste 
meg önt. Mi a válasza?
 – Az együttműködéshez mindig két 
fél kell. Báthori Gáborral szinte naponta 
beszélek. Ha úgy érzi, hogy nincs elég in-
formációja, akkor számtalan lehetősége 
volt, hogy ezt elmondja.
 – Ha jól gondolom, ő a Fidesz- 
KDNP ellenzéki frakciót szeretné 
ebbe bevonni.
 – Ha formálisan szeretnék ezeket 
megbeszélni, akkor állok elébe. Egyéb-
ként pedig ma az a gyakorlat, hogy ha 
bármilyen kérdésben bármilyen társa-
dalmi szereplő egyeztetni szeretett vol-
na velem, vagy munkatársaimmal, arra 
mindig volt lehetősége. Ezek után, ha itt 
kaptam meg ezt az igényt, akkor megke-
resem Báthori Gábort, hogy mikor és mi-
lyen formában legyen ez a tájékoztató.
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„Elsősorban a közterületi szolgálatot erősítettük meg. Plusz energi-
ákat fordítunk a felderítések még eredményesebbé tételére, és végül 
óriási segítség a közterületi kamerák nyújtotta lehetőség. A kamerák 
képe nálunk is látható ” – mondja Nagy István rendőrkapitány azzal 
kapcsolatban, hogy próbálják javítani a szubjektív biztonságérzetün-
ket. A riporter Nagy Miklós.

 – A koronavírus-járvány miatt a 
múlt évi rendőrségi beszámolót tár-
gyalta a nyírbátori képviselő-testület, 
miközben mindjárt vége az idei évnek is. 
Nyilván van már összehasonlítási alap 
a két év statisztikáiról. Van komoly kü-
lönbség a két év jellemző mutatóiban?
 – Hasonló a két év a főbb mutatók-
ban, talán a vagyon elleni bűncselekmé-
nyekben javult kissé a helyzet.
 – Ez tehát azt jelenti, hogy kevesebb 
lopás van. Hol? A városban, vagy a tér-
ségben?
 – Kevesebbet lopnak a térségben is, 
de kevesebb lopást jelentettek Nyírbátor-
ban is. Sokan lopják meg a szolgáltatókat, 
de jelentős a vagyontárgyak eltulajdoní-
tása is.
 – Történt valami, ami miatt a lopá-
sok száma csökken?
 – Sajnos nem olyan jelentős a csök-
kenés, hogy innentől összetehetnénk a 
kezünket. A mi kapitányságunk területén 
évek óta a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek dominálnak. Ha az elmúlt tíz év ada-
tait hasonlítjuk, akkor az látszik, hogy kb. 
hasonló nagyságrendben történnek ezek 
a bűncselekmények.
 – Ebből az következik, hogy a követ-
kező év tervezésénél, hogy melyik te-
rületre mennyi erőforrás kell, a vagyon 
elleni cselekmények jól kiszámíthatók. 
Melyik területet nem tudják ennyire 
pontosan előre?
 – Valójában ezt sem tudjuk pontosan. 
Célkitűzéseink vannak. Ebben a minden 
évben a legfontosabb az a terület, ami a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét be-
folyásolja. Az erre komoly befolyást jelen-
tő bűncselekmények visszaszorítása a fő 
cél. Ez nem csak a vagyon elleni bűncse-
lekményeket jelenti. Ezek közé tartozik 
a közterületek rendje, de szintén fontos 
tényező ebben a közlekedés rendje ellen 
vétők kiszűrése.
 – Ez a szubjektív biztonságérzet a 
legjellemzőbb kifejezés, amikor a ren-

dőrség munkáját értékeljük. Ennek az 
egyik jelentése az, amikor valaki Nyírbá-
tor egyik végéből, akár éjszaka is, nagy 
biztonságban elmehet a másik végéig. 
Nem kell közben attól tartania, hogy 
valamilyen inzultus éri. Ugye, erről van 
szó?
 – Egy évtizeddel hosszabb távra is 
visszanézhetünk, amikor ezt a változást 
akarjuk bemutatni. Korábban előfordult, 
hogy a diáknak a lábáról még a Kossuth 
utcán is levették a cipőt. Meggyőződésem, 
hogy az elmúlt évtizedben ez a helyzet 
nagyon erősen javult, és sokkal nagyobb 
biztonságban mernek közlekedni az em-
berek, akár késő este is. Erről van számos 
visszacsatolásunk is. Ugyanakkor gyorsan 
jegyezzük meg, hogy a közbiztonság egy 
társadalmi produktum, s nem csak és ki-
zárólag a rendőrségen múlik. Itt, a város-
ban az önkormányzat nagyon sokat tesz 
azért, hogy a biztonságérzetünk jó legyen. 
Az is egy lényeges elem, hogy működik-e 
a közvilágitás. Az autók átengednek-e a 
gyalogátkelőhelyen.
 – Az sem lehet mellékes, hogy az 
ember abban is biztos lehet, a város je-
lentős részén még akkor sincs egyedül, 
amikor fizikailag senki nem kíséri, hi-
szen ma már nagyon sok helyen kame-
rák látják minden lépésünket, s ez a tény 
eleve visszarettenti a bűnözőket is.
 – A közterületi kamerák nagyon javít-
ják a közbiztonságot. Komoly visszatartó 
erőnek számít a kamerarendszer. Amióta 
működnek a kamerák a közterületen el-
követett bűncselekmények száma csök-
kent. Kevesebb a rongálás, a garázdaság. 
S persze a kamera segít a felderítésben is. 
 – Ha a rendőrségi problématér-
képet néznénk, akkor mit láthatnánk, 
ezen hogy szerepel a Nyírbátori Ren-
dőrkapitányság területe? Ha megyei 
összevetésben nézzük, akkor ez a kapi-
tányság hogy szerepel a bűncselekmé-
nyek számát, a felderítési mutatókat 
illetően?

 – Középszinten, vagy talán az utolsó 
harmadban vagyunk. Amiben nálunk több 
a probléma, azt már érintettük, ez pedig a 
vagyon ellen elkövetett bűncselekménye-
ket jelenti. Azt nem mondanám, hogy kirí-
vónak számít, de az biztos, hogy itt több 

vagyon elleni bűncselekmény történik, 
mint más kapitányságok területén.
 – Van ennek valami specifikus oka?
 – Ez a lakosság összetételéből is 
adódik, mert a kollégáim egyébként leg-
alább ugyanannyi energiát fordítanak a 
bűnözés visszaszorítására, mint más ka-
pitányságok rendőrei.
 – Itt muszáj akkor kitérni arra is, 
hogy ön etnikai problémáról beszél, vagy 
inkább a munkanélküliség következmé-
nyének tartja a nagyszámú vagyon elleni 
bűncselekményt?
 – Nem etnikai kérdésként, probléma-
ként kezeljük ezt. Én arról beszélek, hogy 
itt generációk nőttek fel, akik egy percet 
nem dolgoztak hivatalosan, bejelentve, s 
náluk az nem okoz gondot, hogy valamit 
elvesznek, ami nem az övék. Nagyon ösz-
szetett ügy ez, amit érdemes lenne szo-
ciológiai oldalról is alaposabban vizsgálni.
 – Azt már tudjuk, hogy a legnagyobb 
visszatartó erő, ha az elkövető a gyors 
lebukással számolhat, és szigorú retor-
zió fenyegeti. Ezek a mutatók milyenek 
itt?
 – Kijelenthetem, hogy a felderítési 
arányunk jónak mondható. Az más kér-
dés, hogy a nyilvánossága ezeknek mi-
lyen. Ami kirívó, azt igyekszünk a sajtó-
szolgálaton keresztül közölni.
 – Nem gondolja, hogy több nyilvá-
nosság kellene? Szerintem az nagyon 
visszatartó, ha minden nap közlik, hogy 
hány tolvajt, garázdát derítettek fel, s 
ezek közül, főleg a visszaesők milyen 

„A közbiztonság társadalmi produktum”
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Az ellenzéki oldal közös jelöltjeként Tóth Viktor áll 
ki a Fidesz ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
6-os választókerületben a 2022-es parlamenti vá-
lasztáson. Ebben a körzetben is jól „vizsgázott” a 
hazai parlamenti választások történetében egye-
dülálló kezdeményezés, az előválasztás. A 2021 
őszén tartott ellenzéki előválasztás a demokrácia 
ünnepe lett. 

A demokrácia ünnepe

Az emberekben megvan a változtatás igénye. A 2020-ban 
megalakított, és folyamatosan erősödő ellenzéki összefogás 
nagy vállalást tett, ugyanis a jólét és a társadalmi béke megte-
remtésére, a közélet megtisztítására, a jogállamiság helyreállí-
tására szövetkeztek az együttműködő pártok.
 Az őszi előválasztás első és második fordulójának sikere 
megmutatta, hogy a választók hogyan gondolkodnak az ellen-
zéki összefogásról. Az emberek a demokrácia ünnepévé tették 
az előválasztást. Az országos részvétel mindkét esetben jóval 
magasabb volt, mint az a külföldi példák alapján várható lett 
volna. Az emberek Nyírbátorban és környékén is bátran mentek 
szavazni, nyíltan vállalva a véleményüket. A nyírbátori körzet-
központú választókerületben négy jelölt mérettette meg magát 
az előválasztáson: Dr. Bélteki Béla újfehértói háziorvos (Jobbik, 
LMP, MMM által támogatott jelölt), Czirják Alexandra hajdúhad-
házi védőnő (DK jelöltje), Pradlik Milán debreceni egyetemista 
(Momentum jelöltje) és Tóth Viktor nyírbátori polgármesteri re-
ferens (MSZP-Párbeszéd jelöltje).
 Az előválasztás első fordulójában résztvevők kiválasztották, 
hogy ki lesz az a bátor ember, aki ebben a körzetben képviselni 

fogja a változást akarók táborát. A legtöbb szavazatot Tóth Vik-
tor (MSZP-Párbeszéd) szerezte meg, így ő képviseli jelöltként az 
ellenzéki együttműködést a 33 települést magába foglaló nyír-
bátori választókerületben. 
 Tóth Viktor 1967-ben született Nyírbátorban. A Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakos tanár-
ként végzett 1990-ben. 2003-ig tanított, azóta polgármesteri re-
ferens Nyírbátorban. Több ciklusban volt a megyei közgyűlés tagja. 
Jól ismeri az itt élő emberek problémáit, széles kapcsolatrendszer-
rel rendelkezik. Az együttműködő ellenzéki pártok közös jelöltje 
becsületes, éles eszű, tiszta szívű ember, aki minden tisztességes 
eszközzel hozzá fog járulni az ellenzéki összefogás győzelméhez 
a 2022-es országgyűlési választáson. Tóth Viktor a közös ellen-
zéki program megalkotásánál törekedni fog arra, hogy képviselve 
az itt élők érdekeit, legyen elérhető mindenkinek az esélyteremtő 
oktatás az óvodától az általános és középiskolán át az egyetem-
ig, legyen elérhető a méltó idősellátás minden településen, legyen 
elegendő minőségi munkahely. Az önkormányzatok kapják vissza 
jogosítványaikat, a lehetőséget saját ügyeik intézésében, s igény 
szerint lehessen újra szerepe a települési önkormányzatoknak az 
iskolák működtetésében, legyen lehetőség a mezőgazdasági ter-
melést segítő, felszíni vízből nyert öntözőrendszer kiépítésére, va-
lamint javuljon az utak és a járdák minősége. 
 Az előválasztás második fordulójában dőlt el, hogy ki lesz 
az összefogás miniszterelnök-jelöltje. Az első forduló három 
legtöbb szavazatot kapó miniszterelnök-jelöltje indulhatott az 
októberi második fordulóban. Karácsony Gergely (MSZP-Pár-
beszéd-LMP) visszalépése után ketten maradtak versenyben: 
Dobrev Klára (DK) és Márki-Zay Péter (MMM). A voksok több-
ségét Márki-Zay Péter kapta, így ő lesz az ellenzék közös mi-
niszterelnök-jelöltje a 2022-es parlamenti választáson.

Dr. Veres János

szigorú büntetésre számíthatnak. A tör-
vénytisztelő emberek ennek örülnének, 
és egyre nyugodtabbak lennének.
 – Megítélésünk szerint elég nagy a 
rendőrség sajtónyilvánossága.
 – Az én megítélésem szerint pedig 
pont, hogy nem elég. A nagyobb súlyú 
cselekményeknél biztosan igaz, de a 
nap mint nap bekövetkező, kisebb bűn-
cselekmények esetén, amelyek igazán 
bosszantóak, ott nincs elég hír, hogy 
mennyit derítenek fel.
 – Ez persze elképzelhető. Megvizs-
gálom, hogy van-e arra lehetőség, hogy 
itt helyben, meghatározott időnként tart-
sunk egy-egy összegző sajtótájékoztatót.
 Egyébként azt szögezzük le, hogy 
arra nem számítok, hogy egyszer csak 
valamelyik bűncselekményfajta teljesen 
megszűnik. A hosszú időre visszatekintő 
statisztikánk szerint közelítünk az elfo-
gadható szinthez. Tudom, a nulla bűncse-
lekmény az elfogadható a lakosság szem-
pontjából, de ez nem elképzelhető.
 – Néha érdemes lenne a sértettek 
fejével gondolkodni, akitől elloptak, el-
vettek valamit, netán megtámadták, s 

nem derítet-
ték fel a tet-
test! Ő nyil-
ván nem fogja 
azt mondani, 
hogy elfogad-
ható a helyzet.
 – Ez elég 
nyilvánvaló. A 
sértett akkor 
lenne teljesen 
elégedett, ha nem lenne belőle sértett. 
Ha már sértetté vált, akkor pedig elvárja, 
hogy a rendőrség derítse fel az elkövetőt.
 – Tud mondani olyan, direkt a lopá-
sok visszaszorítása miatt meghozott in-
tézkedéseket, amelyek eredménnyel is 
jártak?
 – Elsősorban a közterületi szolgá-
latot erősítettük meg. Plusz energiákat 
fordítunk a felderítések még eredménye-
sebbé tételére és végül óriási segítség a 
közterületi kamerák nyújtotta lehetőség. 
A kamerák képe nálunk is látható.
 – Mennyiben számít az évvégi sta-
tisztika a rendőrségen belül, a kapitány-
ság munkájának megítélésekor?

 – Van egy teljesítmény értékelő rend-
szer a rendőrségen belül, ennek egyik ré-
sze a számadatok értékelése. Akkor kel-
lene kínosan éreznem magam, ha nem 
lennék benne biztos, hogy mindent meg-
teszünk, hogy jobb eredményeket tudjunk 
felmutatni.
 – Tudjuk, hogy nem lehet minden 
ház elé rendőrt állítani, de amúgy elég 
rendőr van a nyírbátori utcákon?
  – Folyamatos 24 órában van egy 
pár rendőrjárőr. Mellette a közlekedésiek 
teljesítenek szolgálatot, illetve ma már a 
városnak is van körzeti megbízottja. Van 
olyan helyzet, amikor, akár 8 rendőr is van 
a város közterületein. 

A demokrácia ünnepe
fogja a változást akarók táborát. A legtöbb szavazatot Tóth Vik-

vettek valamit, netán megtámadták, s ság munkájának megítélésekor? a város közterületein. 
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„Nyilván a polgármester, a tisztségénél fogva abban a helyzetben van, 
hogy az információk hozzá jutnak el. Azt várjuk, hogy a fontos ügyekről 
adjon átfogó tájékoztatást. Időben. Ne csak a testületi ülésen, közvet-
lenül a szavazások előtt. Ki kell, sőt meg kell beszélni ezeket a város 
jövője szempontjából fontos témákat! Mi szeretnénk hozzájutni az in-
formációkhoz” – mondja Báthori Gábor (Fidesz-KDNP) önkormányzati 
képviselő. A riporter Nagy Miklós.

 – Mi most a legutóbbi testületi ülés 
után beszélgettünk, s teljesen konszoli-
dált, mondhatni európai viszonyok kö-
zepette hozták meg a döntéseket. Olyan 
minimális különbségek fogalmazódtak 
meg, hogy tényleg az a látszat, önök 
90 százalékban egyetértenek a dönté-
sekben, s csak nüansznyi különbségek 
vannak. Ha jól rémlik, egy igazán fontos 
kérdésben vitatkoztak, de az sem feltét-
lenül a lényeget érintette. Ez egy eset-
leges új munkásszálló építéséről szólt. 
Azt nem vitatták, hogy később talán 
szükség lehet a szállóra, de nem most. 
Tényleg itt tartunk már?
 – Biztos, hogy ettől azért több a kü-
lönbözőségünk, de azt is leszögezhetjük, 
hogy az önkormányzat témái a helyi kö-
zösségekről szólnak, s nem szerencsés 
az, ha az országos politika ezt felülírja. 
Egy ekkora településen elkerülhetetlen a 
közös gondolkodás, s ha ezek végül egy 
közös fókuszban találkoznak, akkor kívül-
ről is európainak látszunk.
 – Amikor tehát azt mondjuk, hogy 
Nyírbátor jó irányba halad, akkor ebben 
része van az ellenzéknek is? Kimond-
hatjuk, hogy jó az irány?
 – Nagyjából jó az irány, és igen, azt 
gondolom, hogy ilyenkor mindenki le-
het elégedett, a testület minden tagjától 
Nyírbátor minden lakosáig. Az a helyzet, 
hogy a mi munkánk egy szolgálat, és az 
a dolgunk, hogy a velünk élő közösség 
életét a lehető legjobb irányba vigyük 
a döntéseinkkel. Természetes, hogy a 
felmerülő kérdésekben, ügyekben a le-
hető legtovább kell képviselnünk az ál-
talunk helyesnek gondolt irányt. Ám, 
ha kibeszéltük, megbeszéltük, s végül 
egyezségre jutottunk, mert megtaláltuk 
a közösség érdekeit legjobban lefedő ja-
vaslatokat, akkor már csak az a dolgunk, 
hogy ezt képviseljük.
 – Itt a munkásszálló ügyében a pol-
gármester úgy dicsérte meg az ellen-

Igényelnék a bennfentesebb információkat

zék konzervatívságát, hogy ezt akár az 
előrelátás hiányának is felfoghatnánk. 
Mármint, hogy a többség már most tud-
ja, évek múlva kell az új szálló, miköz-
ben önök még a mában járnak. 
 – Erről csak annyit, hogy a mai konzer-
vatív politika már korántsem a 19. száza-
di konzervativizmus. Ugyanolyan modern 
politikai irányzat ez is, mint a liberalizmus… 
példának okául. Ebben a témában mi in-
kább realisták vagyunk, mint konzervatívok. 
Egyébként pedig ma a realista a konzerva-
tív megfelelője. A gyorsaság lehet indokolt, 
de a gyorsasággal elmúlhat az óvatosság. 
Mi realisták, óvatosabbak vagyunk, vagyis 
konzervatívok, ha úgy tetszik.
 Bennünk semmi jövőellenesség 
sincs. Itt csupán az jelenik meg, hogy mi 
másképpen alkalmazkodunk a jelenhez, 
mint a másik oldal. Hatalmas változások 
zajlanak a világban, amihez nem árt kellő 
óvatossággal és persze rugalmassággal 
viszonyulni. A munkásszálló jelenlegi ki-
használtsága tesz bennünket óvatossá. 
Azt tudni kell, hogy a szálló egyáltalán 
nem volt még 100 százalékban kihasz-
nálva. A legjobb mutatója, rövid időre 
talán 70 százalék. Szóval nem biztos a 
tudásunk a jövőben.
 – Erre mondta a polgármester, hogy 
a cégek vezetői, humánmenedzserei ke-
resik, s tájékoztatják, hogy mekkora fej-
lesztéseket terveznek, amihez kellene 
majd a munkásszálló bővítése.
 – Nyilván a polgármester, a tiszt-
ségénél fogva abban a helyzetben van, 
hogy ezek az információk hozzá jutnak 
el. Akkor viszont azt várjuk, hogy a fontos 
ügyekről adjon átfogó tájékoztatást. Idő-
ben. Ne csak a testületi ülésen, közvet-
lenül a szavazások előtt. Ki kell, sőt meg 
kell beszélni ezeket a város jövője szem-
pontjából fontos témákat. Mi szeretnénk 
hozzájutni az információkhoz.
 – Ez világos beszéd és reális felve-
tés. Mert ma nincs ilyen megbeszélés? 

Egyébként fordultak már ezzel az igény-
nyel a polgármesterhez, hogy alkalman-
ként, de mégis rendszeresen legyenek 
ilyen megbeszélések? 
 – Egyrészt erre vannak a bizottsá-
gok, hiszen azokon a fórumokon kell a 
bizottsági tagokat informálni a soron kö-
vetkező ügyekről. Amúgy pedig én, ebben 
a műsorban, ezt a kérést több alkalom-
mal is felvetettem.
 – Ez így igaz, de vajon konkrétan 
fordult a polgármesterhez is?

 – Szerkesztő úr! Ezt itt mindenki, így 
a polgármester is hallhatja.
 – Ez elvben igaz, de az mégis ele-
gánsabb és nyilván még eredménye-
sebb is, ha személyesen fordul a pol-
gármesterhez, hogy igényt tartanak egy 
ilyen formális fórumra.
 – Szerintem ezt nem nekem kelle-
ne kezdeményezni, hanem fordítva. Van 
közigazgatási tapasztalatom bőven, és 
én ezt úgy tanultam, hogy az kezdemé-
nyez ilyenkor, aki abban a tisztségben 
van, hogy eleve őt érik el az informáci-
ók. A polgármesternek minden szereplő 
(testületi tagok, politikusok, pártok) felé 
meg kell tenni a lépéseket. Az mégis csak 
elegáns lenne és persze roppant hasz-
nos, ha a polgármesterek el tudnak jutni 
idáig. Az a baj, hogy nálunk ez hiányzik.
 – Mit gondol, miért nincs ez az ön 
által hiányolt fórum?
 – Nem tudom. Lehet ez egy magyar 
sajátosság. A település mérete, illetve a 
közös ügyek vállalása és végigvitele indo-
kolhatná ezt a lépést. Ellenkező helyzet-
ben én egészen biztosan megtenném ezt.
 – Netán azt is megfogalmazta már, 
hogy mely témákra lenne kíváncsi? Hon-
nan hiányzik leginkább az információ?
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 – Nem fogok itt most szortírozni, 
vagy leltárt készíteni. Ami hozzám közel 
áll, illetve bennem feszül, az a kultúra, a 
közművelődés. Többször beszéltem már 
erről, az újságban is lehetett olvasni, de 
semmilyen következménye nem volt. 
Vittem gondolatot, illetve valamilyen év-
fordulóhoz kapcsolódó elvárást is, amire 
persze igenlő válaszokat kaptam, de ez 
nagyon ad hoc. Ez így nem tud komplex 
egész lenni. Nyilván hasonló ez a többi 
területen is. Ennek minden fontos terüle-
ten lenne szerepe és nem is kicsi szerepe.
 – Ez az igény Báthori Gábor múze-
umigazgató, képviselő igénye, vagy az 
ellenzékben lévő Fidesz-KDNP igénye is?
 – Mind a három belefér az igény-
lők körébe. Természetes, hogy személy 
szerint az én igényem is, de az ellenzé-
ki frakciónkban is megfogalmazódik ez 
az igény. Itt most emlékeztetnék arra, 
hogy egy beszélgetésünkben felvetet-
tem, hogy rendezni kellene a városveze-
tő és az országgyűlési képviselő közötti 
viszonyt. Azóta már tudjuk, hogy sok 
rendezvényen is közösen jelentek meg, 
tartanak néha megbeszéléseket. Nem 
vindikálom magamnak, hogy ez így ala-
kult, de mégis reménnyel tölt el, hogy 
ez az igényem beteljesülni látszik. Ezek 
a találkozók a város ügyeinek, fejleszté-
sének az előrevitelét szolgálják. Ennek 
tehát van értelme.
 – Úgy gondolja hát, hogy hasonló 
eredménye lehet a helyi képviselőkkel 
is a rendszeres információáramlás?

 – Ez teljesen természetes. Amikor 
én alpolgármester voltam, mindig töre-
kedtem arra, hogy az akkori ellenzéket 
is képbe hozzam, és valamilyen kompro-
misszumra jussunk. Jó pár ellenzéki kép-
viselőtől hallottam, hogy velem szívesen 
tárgyalnak, mert tudják, hogy magam is 
kompromisszumra hajlandó vagyok.
 – Ön most azt érzi, hogy az ellenzék 
torkán csak úgy lenyomják az ügyeket?
 – Nem mondtam ezt. Hiszen az 
előterjesztésekben természetesen ta-
lálkozunk ezekkel a témákkal. Mégsem 
hiszem, hogy teljesen képbe hoznak ben-
nünket, és főként nem időben történik ez. 
Mondom, elegánsabb lenne, ha ezt kez-
deményezné a vezetés.
 – Akkoriban, amikor alpolgármester 
volt, hogy történtek ezek? Ki kezdemé-
nyezett?
 – Természetesen én voltam a kezde-
ményező, hiszen én így tanultam meg.
 – Talán nem kulisszatitok, hogy ide 
az egyik alpolgármestertől jött, akivel 
valamilyen megbeszélést folytatott. Ez 
azért azt jelzi, vannak megbeszélések.
 – Persze. Vannak. Egy-egy konkrét 
ügyben.
 – Értem, hogy nem rendszerszerű a 
megbeszélés, hanem alkalmi.
 – Sajnos. Szerintem a rendszeres, át-
fogó megbeszélések vinnék igazán előre 
a közös ügyeinket.
 – Szeretném, ha beszélnénk a testü-
leti ülésen ismét napirendi pontként sze-
replő városi sportcsarnokról. Igaz ugyan, 

hogy van a városban sportcsarnok és még 
három nagyméretű tornaterem, csak ép-
pen a város, mint közösség ezeket nem 
használhatja. Ezért látszik indokoltnak 
egy saját, városi tulajdonú sportcsarnok 
megépítése. Ezt jó ügynek tartja?
 – Természetesen. Hiszen ez az új 
sportcsarnok a teljes városi közönség előtt 
nyitva lesz. Pont úgy, mint a fürdő. Az em-
legetett tornatermek elsősorban iskolai cé-
lokat szolgálnak, és csak szűk átmérőben 
fogadnak be egy-két egyesületet is. Ezért 
én nagyon is indokoltnak tartom, hogy le-
gyen egy tisztán városi tulajdonban lévő 
csarnok, ami akár rendezvénytér is lehet.
 – Itt van a fürdőgyógyászatban 
bevezetendő önköltség kifizettetése a 
nem nyírbátori kezeltek esetén, illetve, 
ha valaki gyógyászatra megy, és utána 
használná a fürdőt is, akkor a jövőben 
egy olcsóbb jegyet kell, hogy vegyen. 
Erről mi a véleménye?
 – Itt nyilván a szolgáltatást, illetve a 
kezeléseket igénybe vevők megértésére 
kell apellálni, hiszen azt tudja mindenki, 
hogy ebben a világban mindenért fizetni 
kell. A város is fizet a fürdő fenntartásáért, 
nem is keveset. Hasonlóképpen mélyen 
a város zsebébe kell nyúlni a gyógyászati 
kezelések állami finanszírozása és a valós 
költségek különbségének a kifizetésekor. 
Amikor azt mondjuk, hogy ez a miénk, 
mármint a városé, azaz mindenkié, akkor a 
teherviselés is a miénk. A belépő ezekben 
az esetekben nem egy horribilis összeg, és 
ezzel szerintem nincs gond. 

Történelmi regény Báthory Istvánról
A Báthory Emlékév jegyében 
író-olvasó találkozót szervezett 
az MNM Báthori István Múzeu-
ma, a Nyírbátori Városi Könyvtár 
és a Nyírbátori Kulturális Köz-
pont.

Kétkötetes történelmi nagyregényt 
írt Báthory István erdélyi fejedelem-
ről, lengyel királyról Gál Vilmos törté-
nész-muzeológus. Az első kötet címe „A 
korona ára”, a második kötet „A katona-
király” nevet viseli. A szerző számára a 
lengyel-magyar kapcsolatok ápolása ki-
emelt jelentőségű, s ehhez kapcsolódva 
született meg a történelmi szépirodalmi 
regény, amely egyfajta hiánypótlásnak is 
tekinthető. „Nagyon érdekelt Báthory Ist-
ván története, hogyan tudta egy kis fejede-
lemség éléről meghódítani a lengyel trónt, 

és ezért gondoltam 
azt, hogy megírom ezt 
a regényt” – mondta 
Gál Vilmos. Az első 
irodalmi alkotás er-
ről szól, s a címében 
utal arra a kérdésre 
– amelyre a könyv 
választ ad –, hogy 
Báthory számára 
mi a korona ára. A 
második műben a 
szerző a lengyel trón 
megszerzése utáni 
időszakra koncent-
rál, amelyben már 
a Báthory vezette 
hadjáratokról ír.
 A regény a fi-
atalok számára is 
könnyen olvasható-

nak számít. „A cél az volt 
ezzel a könyvbemutatóval, 
hogy lezárjuk a Báthory 
Emlékévet Nyírbátorban. 
Ez a település ezer szállal 
kötődik a Báthory-család-
hoz. – jegyezte meg dr. 
Báthori Gábor, a múze-
um igazgatója. Elmondta 
még, hogy a két könyv-
ben olyan információkat 
és tényeket olvashatunk, 
amelyek a Báthoryakkal 
kapcsolatos műveltsé-
günket erősíthetik, tu-
dásunkat növelhetik. A 
kétkötetes regény a Vá-
rosi Könyvtárból is köl-
csönözhető.

Polyák Dézi 

is a rendszeres információáramlás? replő városi sportcsarnokról. Igaz ugyan, ezzel szerintem nincs gond. 

Történelmi regény Báthory Istvánról
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Erdész szelet

Sült hal paprikásan

Csirkemelltorta

Karácsonyi muffin

Különleges napon, különleges ételek, szeretettel 
fűszerezve

Camembert baconben

Rendelhető december 19-ig. Tel.: 06-30-215-0576 
Gyümölcsös és kolbászhúsos pulyka rolád

eendedededededed lhlhlhlhlhhlhlhlhlhlhlhetd
www.somosbt.hu

A „gourmet” egy francia nyelvből származó kifejezés. Jelen-
tése ínyenc, amely utalhat személyre, és kifinomult ízlésre, 
de élelmiszer készítményre is. A gourmet olyan kulináris 
művészetet takar, amelyet a finom ételek és italok ideális 
kapcsolata jellemez. Az ételek lehetnek 
akár bonyolultabb készítmények is, de 
mindegyikből az esztétikai kiegyensúlyo-
zottság árad.
Ha engem kérdezel, szerintem egy tál fi-
nom étel elfogyasztása után mindenki-
ből a kiegyensúlyozottság árad. Javaslom 
nehéz tárgyalások, vizsgák, hullámzó fel-
adattenger, érthetetlen élethelyzetek ide-
jére, ezek előtt. Mindig eszünk. Ma is, pe-
dig tegnap is ettünk. És igen nagy az esély, 
hogy holnap is fogunk. Mikor én tervez-
tem a jövőmet, akkor úgy próbált a felnőtt 
világ határozottan a pedagógusszakma 
felé irányítani, hogy „Gyerek mindig lesz!” 
Nem is tudom. Fogyó nemzet vagyunk. És tessék, igazi, ko-
moly felnőttként jön a döbbenetes felismerés: enni mindig 
kell! Valamit. A csapból pedig az folyik, hogy válogassuk meg, 
hogy mit eszünk. Kiskoromban, mikor nagymamám feltálalta 
az ételt nagyapámnak, akkor –mielőtt nekiláttam volna én is 

–, mindig megkérdeztem tőle, hogy finom-e?. Ő pedig min-
dig azt felelte: „Mikor már csak meg kell enni, gyermekem? 
Persze, hogy finom!” És igaz. Én ezt az oldalt tudom erősen 
képviselni. Aki már csak megeszi. Aki a másik oldalon áll, és 

örömmel készíti is az ételeket, annak itt 
van Mary Berry!
 Morfondírozva forgattam a kezem-
ben az újonnan érkezett szakácskönyvet: 
ha ilyen jól főznék, azt biztosan nagyobb 
súlytöbblettel tenném… A konyhában pe-
dig beérném kevésbé elegáns nyomás 
alatt – mondjuk egy eldobható kötény 
formájában magamra ölteném az ő sza-
kácstudományát, és kevergetnék, kavar-
gatnék, míg a végeredmény kikerekedne: 
kiegyensúlyozott család, kiegyensúlyozott 
könyvtáros, kiegyensúlyozott kollektíva, 
kiegyensúlyozott vendégek, kiegyensúlyo-
zott alkotótevékenységben megvalósuló 

kiegyensúlyozott együttműködés Mary Berry-vel. Kedves 
Olvasóink! Szakkönyv ellátottságunk is kiegyensúlyozott. 
Olvassunk, főzzünk, együnk örömmel! Ott vagyunk. A kony-
hában is! 
  Szláma Gabriella

Könyvajánló Más tészta – avagy gasztrotúra a könyvtárban
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A szociális szféra dolgozóit köszöntötték
A Szociális Munka Napját november 12-én ünnepel-
tük. Ez az a nagyon bonyolult és összetett munka, 
ami nem kis áldozatkészséget, felelősségvállalást 
és odafigyelést igényel.

Megemlékezés az 1956-os eseményekről . A város önkormány-
zata megemlékezést tartott október 22-én a múzeumkertben. 
Felléptek az Élménysuli tanulói, majd a város vezetői megkoszo-
rúzták az önkormányzat által 2006-ban állított kopjafát is.

Ebben a járványos időszakban ez a 
munka nagyon jelentős mértékben 
meg is emelkedett, hiszen nem-
csak az eddigi feladataikat látják 
el, hanem komoly részt vállalnak a 
nyírbátoriak illetve a járás lakóinak 
covid szűrésében is. A szociális ága-
zatban dolgozók nélkül ma szinte 
elképzelhetetlen lenne az idős em-
berek mindennapjainak a megszer-
vezése. Ugyanúgy számíthatnak a 
kisgyermekes családok a védőnő-
ikre, a gyerekeket nevelő családok a szociális munkásokra. Az 
önkormányzat a Szociális Szolgálat munkatársai áldozatos és 
lelkiismeretes munkáját egy vidám, szórakoztató színházi pro-
dukcióval, a „Vigyázz, Kész, Kabaré!” című előadással köszönte 
meg. A Kulturális Központban rendezett előadásra meghívták 
a nyírbátori egészségügyi intézményekben dolgo zókat is, akik 
nem kisebb terhelésnek vannak kitéve.
 Ahogyan Kovácsné Posta Enikő, a Szociális Szolgálat egy-
ségvezetője is elmondta, egy szociális munkás, egy szociális 

segítő a személyiségével dolgozik. „Nekünk nagyfokú empátiá-
val kell rendelkezni annak érdekében, hogy ezt a munkát el tudjuk 
végezni, és napi szinten a gondozottaktól, az ellátottaktól megkap-
juk azt a visszajelzést, hogy megéri ezt a munkát folytatni.” – tette 
hozzá. Megjegyezte, több anyagi megbecsülést érdemelne ez 
a terület.                                                                              Polyák Dézi

Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 100 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

Kezdje a karrierjét az MSK Hungary Bt-nél!  
Ha szeretnél egy megbízható és stabil munkahelyet:

Az MSK Hungary Gépgyártó Bt. folyamatosan bővülő nyírbátori  
csapatába keressük új kollégáinkat különösen az alábbi pozíciókra:

 f Szerviz technikus  
 (kiemelt bérezéssel)
 f CNC gépkezelő
 f CNC programozó
 f Lemezdaraboló
 f Szerkezetlakatos
 f Hegesztő (CO és / vagy AWI)
 f Elektromos szerelő
 f Mechanikus szerelő
 f Alkatrészlogisztikus

 f Minőségbiztosítási mérnök
 f Termékdokumentáció  
 készítő (Gépkönyv)
 f PLC programozó
 f Szoftver BackEnd fejlesztő
 f CAD / CAM programozó
 f Géptervező mérnök
 f Kontroller
 f Senior beszerző
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SZÜLETÉS
Krisztián Koszkócsák Andrea
Laurent Kornél  Szilágyi Vivien
Áron Pálóczi Beáta Székely Gábor 
Ákos Szoták Eszter Somogyi Ferenc
Marcell Püspöki Gabriella Molnár Imre
Maja Nóra Bálványkövi Anett Fekete Márió 
Renátó
Ádám Botond Barta Tímea Éva Szakály Ádám
Tamás  Kárpáti Éva Weibli Tamás
Júlia Dr. Bojcsuk Szabina Györki Zoltán
Emma Szemán Judit Lengyel Dávid
Viktória Krayzell Eszter Vas Ferenc
Róbert Mirán Horváth Amanda Szilágyi  Róbert
Tifani Panna Adorján Adrien

HÁZASSÁG
2021.  OKTÓBER 01 – 2021. OKTÓBER 31.

közötti időtartamban összesen 6 házasság jött létre, 
Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:
Varga Károly – Veres Judit

Végh Krisztián – Vámos Eszter
Lukács Tibor – Körte Melinda

Farkas Tamás – Szilágyi Zsanett
Pataki Gyula – Milák Margit 

HALÁLESET
Papp István • Bécsi Judit • Kozák Endréné

Turbucz István • Szilágyi Andor • Szilágyi József 
ifj. Szilágyi József • Horváth István • Eölyüs Mátyásné

Őz János • Képiró Jenőné • Váradi Istvánné
Fekete Zsuzsanna • Fecskó János

Anyakönyvi események
2021. októberMozgalmas, programokkal tele hónapot hagyott 

maga mögött a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület tagsága.

Nyughatatlanok…

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor tagjai a 
tüdőgyulladás elleni világnap alkalmából november 12-én egy 
kellemes, közös sétát tettek a városban. A Kulturális Központ 
lépcsőjénél gyülekeztünk, ahol Berettyán Gáborné Magdika 
összefoglalta a jelenlévőknek ennek a napnak a jelentőségét, 
fontosságát, majd elindultunk az előre megbeszélt útvonalon, 
amely 3 kilométer táv megtétele volt. A ragyogó napsütésben 
nagyon jó volt ez a szabadban töltött délután. Már a koráb-
bi években is megszerveztük ezen a napon a sétát. A jövőben 
szeretnénk kibővíteni a résztvevők számát a városban élő, 
kezdeményezésünkhöz csatlakozni kívánó személyekkel.

Tóth Árpádné 
az egyesület elnöke

A hónap 2. napján egyesületünk férfi kara meghívást kapott 
a Vásárosnaményban második alkalommal megrendezett „Bere-
gi Dalárnap” rendezvényére, ahol nívós férfikarok társaságában 
színvonalas műsorával ismét kivívta a szervezők és a szép számú 
nézőközönség elismerését.
 Október 13-án részt vettünk a református templomban a 
kenyérmezei csata évfordulója alkalmából rendezett emlékün-
nepségen, majd egy jó hét elteltével a múzeumkertben emlékez-
tünk az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc áldoza-
taira.
 Közben részt vettünk a Nyíri Honvéd Egyesület (Nyíregyháza) 
által szervezett pisztoly lőversenyen, a Nyugdíjas Értelmiségi-
ek Nyírbátori Egyesülete által szervezett műveltségi vetélkedőn 
(csapatunk első helyezést ért el), de megrendeztük a hagyomá-
nyos ulti- és szókirakó versenyünket is, és még a vadászati világ-
kiállítás vásárosnaményi tárlatai megtekintésére is jutott időnk.
 A hónap fő programja a halottak napja alkalmából emlékező 
ünnepségünk volt 29-én. A rendezvényen szép számban jelentek 
meg tagjainkon kívül elhalálozott volt kollégáink, munkatársaink 
hozzátartozói is. 
 Az ünnepséget a Himnusz hangjai vezették be, majd az ün-
nepi beszéd elhangzása után felolvastuk a Nyírbátori Határőr Ke-
rület (Igazgatóság) szervezetében szolgált, elhunyt bajtársaink, 
munkatársaink nevét. Ez után a résztvevők elhelyezték az emlé-
kezés koszorúit, virágait, mécseseit a volt laktanyánk parkjában 
egyesületünk által állított kopjafánál, és a „Határőrség Hősi Ha-
lottai” emlékművénél. 
 A külsősé-
geiben is látvá-
nyos és felemelő 
hangulatú ün-
nepség a „Ha-
tárőr Himnusz” 
hangjaival ért 
véget.
 Még ugyan-
ezen a napon 
részt vettünk a 
Nyírbátor Város 
Önkormányzata 
által a város főterén rendezett emlékünnepségen is ahol elhe-
lyeztük a tiszteletünket és megbecsülésünket kifejező koszo-
rúnkat az I. és II. világháború nyírbátori katonaáldozatai emlékére 
állított szoborkompozíció talapzatánál.

Janovics János

Halottaink emlékét őrzi a kopjafa…

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 

Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: 

Nagy Miklós;
info.batormedia@gmail.com
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

Nyitunk a jövőre!

FELÉRTÉKELŐDŐBEN A VÁLLALATBIZTONSÁG
Jelképesen letették a Kelet Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ új 
oktatási egységének alapkövét Nyírbátorban, ahol a Debreceni Egye-

temmel együttműködve gaz-
daság-, vállalat- és élelmiszer-
biztonsági, valamint védelmi 
ipari szakembereket fognak 
képezni.

A Nyírbátori Városháza 
Dísztermében tartott Gazda-
ságbiztonsági és Innovációs 

Konferencián Belinszky Ka-
talin, a Kelet Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központ 
(KKFKK) igazgatója elmondta: 
a koronavírus-járvány kitöré-
se óta háromezer vállalkozás 
körében felmérést végeztek, 
melynek végén arra jutottak, 
hogy a megkérdezettek nagy többsége szerint szükség lenne a gazda-
ság-, a vállalatbiztonság fokozására. Ennek hatására úgy döntöttek, hogy 
egy Nyírbátorban található nyolcezer négyzetméteres egykori gyárépü-
letben létrehozzák a Nyírbátori Fejlesztési Innovációs és Kutatási Közpon-
tot. Elsősorban a Debreceni Egyetem (DE) és más szervezetek közreműkö-
désével a gazdaság-, a vállalkozásvédelemmel, az élelmiszerbiztonsággal, 
valamint a védelmi iparral foglalkozó szakembereket akarnak képezni. 
A gazdaságbiztonságról és az innovációról szóló tanácskozás elején az 
intézmény alapítására vonatkozó dokumentumokat egy urnába tették, 
melyet a központ alapkövében helyeznek majd el.

Belinszky Katalin beszédében arra 
emlékezett, hogy a KKFKK 2015-ben 
került kapcsolatba az  egyetemmel, 
amikor közös agrármérnök kép-
zést indítottak. Azóta évente 500 
hallgatónak biztosítanak egyetemi 
oktatást. Idén szeptemberben a DE 
Gazdaságtudományi Karával együtt 
a közgazdász képzésükön belül, a 

gazdálkodás és menedzsment területen vállalati- és gazdasági biztonsági 
specializációkat is választhatóvá tettek.

– A Debreceni Egyetemmel együttműködve olyan magas színvonalú 
képzést alakítottunk ki, amilyen Európában máshol nincs, legközelebb 
ilyen csak Izraelben található – fogalmazott Belinszky Katalin.

Máté Antal, Nyírbátor polgármesterének köszöntője után Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszter elmondta: a kormány 2016-
ban úgy döntött, hogy a magyar haderőt fejleszteni kell, melynek ke-
retében erősítik a hazai védelmi ipart. Az ilyen célú kiadások az ország 
költségvetésének két százalékát teszik ki. A miniszter kitért rá, hogy mivel 
alacsony a hadiiparban jártas szakemberek száma, ezért támogatják az 
ilyen képzések indítását. Palkovics László azt is bejelentette, hogy tervbe 

vették a Debreceni Egyetemen működő 5 petaflops teljesítményű szu-
perszámítógép 25 petaflopsra történő fejlesztését. 

– Fontosnak tarjuk, hogy képzéseink olyan területekre is eljussanak, 
amelyek nincsenek messze Debrecentől. Azoknak a fiataloknak, akik úgy 
gondolják, hogy például munka mellett helyben szeretnének tanulni, így 
segítünk – jelentette ki Pető 
Károly, a Debreceni Egyetem, 
Gazdaságtudományi Karának 
(GTK) dékánja. Hozzátette: a 
DE 14 kara közül több mint 5 
ezer hallgatóval a GTK a leg-
nagyobb hallgatói létszámú 
kar. Számos a térségben tevé-
kenykedő céggel együttmű-
ködnek. 

Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo-
mányi és Környezetgazdálkodási Karának dékánja egyebek mellett hang-
súlyozta, hogy az oktatás és a kutatás mellett, már például genomikai, 
növénytermesztési, illetve technológiai transzfer szolgáltatásokat is nyúj-
tanak partnereiknek.

– A teljes élelmiszerlánc mentén a klasszikus agrárterületek mellett 
foglalkozunk például környezetgazdálkodással, környezetvédelemmel, 

biodiverzitás-fenntartással és 
-gazdagítással, vízminőséggel, 
élelmiszerfeldolgozással, ame-
lyek részei az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonsággal kap-
csolatos tevékenyégünknek – 
ismertette a Gazdaságbizton-
sági és Innovációs Konferencia 
végén Stündl László.  

A konferencián felszólalt: Simon Miklós, a térség országgyűlési képvi-
selője, Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, Szabó 
Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, Bognár Lajos, az 
Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtit-
kára, Slaven Grbic, Magyarország Bosznia-Hercegovinai banja lukai tiszte-
letbeli konzulja, élelmiszerhigiénével foglalkozó mikrobiológus, kémikus 
szakember, Veres János Nyírbátor díszpolgára, volt pénzügyminiszter, 
valamint Helig Ferenc, a Nébih elnökhelyettese. 

Forrás: Debreceni Egyetem

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, 
akkor meg vagyok elégedve.” Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, matematikus
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Antal Dávid „megcsinálta”: országos bajnok lett 3000 mé-
teren!
 „Nagyon vártuk már ezt az OB-t. Furcsa kimondani, de Dávid-
nak minél hosszabb a táv, annál könnyebb az úszás. Az első helye 
egy másodpercig sem volt kétséges, inkább a korosztályos csúcs 
megdöntése járt végig a fejünkben, ami 34:45.64 volt. Tudtuk, ha 
az első felét sikerül „gazdaságosan” megoldani, akkor a második 
felével sem lesz gond. Az 1500 méteres részideje 17:16-volt, 
továbbá 2200 méterig lábtempó nélkül úszott Dávid, úgyhogy 
már a táv felétől tudtuk, hogy megvan a rekord, így a vége már 

örömúszás volt. Az 
új csúcs 34:22.97. 
Szívből gratulálok 
Dávidnak, nagyon 
megérdemelte ezt 
a bajnoki címet, ezt 
a nagyon komoly 
időt. Dávidnak ez 
idén a hetedik ma-
gyar bajnoki címe. 

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány úszóegyesület

SPORT

1969. október 24-én született Csengerben, az 
egyébként Szamossályiba való, közelmúltbeli kiváló 
focistánk. A fehérgyarmati járásban sok az aprófal-
vas település, ennek ellenére szinte minden faluban 
van futballcsapat. A sportág szeretetét szinte az 
anyatejjel egyszerre szívják magukba a gyerekek. 

LŐRINCZ SÁNDOR – A KIRÁLY

Középiskolás éveit Nyíregyhá-
zán töltötte, a Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában érettsé-
gizett. Itt szerzett technikusi 
képesítést is. Gyorsasága mi-
att az atlétika is szóba került a 
sportágválasztásnál. A foci lett 
végül a győztes, mindannyi-
unk örömére. Fehérgyarmat-
ra hívták focizni, s ő ment is, 
hiszen így családja közelében 
maradhatott. Első munkahe-
lye pedig az Állami Biztosító 
volt. Gyorsasága mellett olyan 
erénye is volt, ami a legjobbak 
közül is csak keveseknek: a 
rendkívüli gólképesség. Hívták 
Szalkára is az NBIII-as csapat-
hoz, de Nyírbátor gyorsabb 
volt, így Kovács Kálmánéknak 
sikerült leigazolni. „Nászaján-
déka” egy kocsi volt Nyírbá-
tortól, ez volt élete első négy-
kerekűje. Nagyszerű csapat 
volt akkor Nyírbátorban. Tóth 
János – aki a legjobb edzők 
egyike volt nálunk – bomba-
erős gárdát épített fel. Sanyi 
jött, látott, s ontotta a gólokat. 
1992-ben, amikor hozzánk 
igazolt, a megyei I. osztályban 
szerepeltünk, 1993-tól már az 
NBIII-ban!

 Sanyinak mindegy volt, 
hogy milyen osztályban ját-
szik, rúgta a gólokat. A közön-
ség egyik kedvence lett. Ez 
nemcsak ragyogó játékának, 
de kiváló emberségének is kö-
szönhető. A kiemelkedő egyéni 
teljesítmények ellenére igazi 

csapatjátékos volt. Aztán jött a 
helyi sporttörténelmi esemény. 
NBII-be jutott a csapat. Há-
romszor is gólkirály volt ebben 
az osztályban is. Nem véletlen 
tehát, hogy városszerte ne-
mes egyszerűséggel Királynak 
szólította mindenki. Tehetsége, 
szerénysége az NBI-ig röpítet-
te: leigazolta őt a Nyíregyháza. 

Az akkori szabályok lehetővé 
tették a kettős igazolást. Ha az 
NBI-ben számítottak rá, akkor 
ott játszott, amikor nem volt 
kerettag, itthon.
 Visszavonulása után is 
maradt a sportágban, edzős-
ködni kezdett. 2001-től 
dogozott utánpótláskorú 
csapatok mellett. Csonka Gá-
borral szisztematikus mun-
kával megvalósították Nyírbá-
torban a korosztályos képzést. 
Ez Nyíregyháza után csak 
nálunk valósult meg a me-
gyében. Neve szorosan ösz-
szefügg a GÓLIÁT és a BOZSIK 
programmal. 2004-től inten-
zíven kezdett foglalkozni a női 
focival is. Abból a korból Bíró 
Barbara felnőtt, Vasas Rea 
utánpótlás válogatottságig 
vitte. Az utánpótlásban elért 
nagyszerű sikerek után szinte 
törvényszerű volt, hogy előbb-
utóbb ő lesz a felnőtt csapat 
edzője. 
 A nyírbátori labdarúgás 
ebben az időben válságos kor-
szakát élte. Anyagi okok miatt 
visszaléptünk az NBII-től, a 
játékosok zöme eligazolt más 
csapatokhoz. Ilyen időben lett ő 
a felnőtt csapat edzője. Néhány 
tapasztalt focista kivételével 
utánpótláskorú játékosokból 
csinált reményteljes csapatot. 
Csak helyi játékosokból! Szívet 
melengető még ma is ezt leírni! 
És mekkora fájdalom leírni azt, 
hogy nem sokáig élvezte az 

akkori vezetés bizalmát. Levál-
tották. Eltűntek a nyírbátoriak, 
jöttek az idegenek. De ez már 
egy másik történet.
 Családja van, dolgoznia 
kellett. Mindenféle munkát 
elvállalt. Éppen pályagondnok 
volt, mikor lehetősége nyílt 
a Bethlenben tanári állásra. 
Mert időközben elvégezte a 
testnevelésszakot Nyíregyhá-
zán. Szintet lépett pályafutá-
sa során. Azóta is megbecsült 
tagja a Bethlen tanári karának. 
Az iskola adottságának meg-
felelően futsallal foglalkozik. 
Az általa kezdeményezett 
Centrum Futsal Kupa mára 
országosan elismertté vált. 
Az ország minden tájáról jön-
nek a csapatok, ismerkednek 
városunkkal, s viszik annak jó 
hírét. Feleségével, a sonkádi 
Bartha Irénnel két gyereket 
neveltek. Sanci informatikus, 
Anna óvónő. Mindketten dip-
lomával rendelkeznek. Fia is 
teh etséges focistának indult. 
Itthon nem kapott lehetősé-
get, eligazolt, sajnos hamar 
megsérült. Anna ma is köz-
reműködik a futballklub hazai 
rendezvényein. Sanyi barátunk 
elragadtatással beszél Nyír-
bátorról. Azt mondja, a város 
olyan a szívében, mint a szü-
lőföld Szamossályi. Nagyszerű 
futballista pályafutás, példás 
családi élet. Azt hiszem, ezek 
a boldogság legerősebb pillé-
rei. Példája követésre méltó. 
Mit kívánhatnék neked fiatal 
barátom? Újra találj vissza a 
nyírbátori futballhoz.
 Ölel barátod:

Szabó Laci

Antal Dávid országos bajnok 3000 méteren!
Október 23-án, Szegeden rendezték meg a VII. Or-
szágos Medencés Hosszútávúszó Bajnokságot.

NBIII-ban! te: leigazolta őt a Nyíregyháza. hogy nem sokáig élvezte az 

Antal Dávid országos bajnok 3000 méteren!
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Október nemcsak az 
ősz színekben gazdag 
hónapja, hanem igen 
eseménydús is. Ekkor 
hagyományok, jeles 
napok, nemzeti ünnep, 
nemzeti emléknap, vi-
lágnap és az ezekről 
való megemlékezések 
színesítik iskolai éle-
tünket.

A nyírbátori református általános iskolánk egyre 
szorosabb kapcsolatot ápol a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumával. Nem múlik el úgy tanév, 
hogy – a továbbtanulás reményében – diákjaink kö-
rében ne kerülne szóba a diákotthon. Az évek során 
több tanulónk is sikeresen felvételizett a gimnázi-
umba, és méltó módon öregbítik iskolánk hírnevét. 
Intézményünk szellemisége, a családi istentisztele-
tek, a szeretetszolgálatok, a munkához és az élethez 
való keresztyén szemlélet, a nagy múltú debreceni 
református gimnázium nevelési attitűdje, amelyet 
tanítványainknak mi is igyekszünk átadni.

Októberi hagyományok és ünnepi 
megemlékezések a Kéttannyelvűben

Erre alapozva, tavaly a lá-
nyom kérésére nagytiszte-

letű, Fazakas Ferenc Sándor 
lelkipásztor meghívást inté-

Régi szívek visszahúznak ...
zett az iskola felé. Gyülekeze-
tünk és iskolánk szeretettel 
látta vendégül a DRKG 11.a 

osztályos tanulóit. A kiszál-
lást – a vidéki gyülekezetek-
kel való kapcsolattartást – jól 
átgondolt tervező- és szer-
vezőmunka előzte meg. Az 
osztály, Usztics Anikó, osz-

Október 1. A zene világnapja

Az UNESCO Nemzetközi Ta-
nácsa Yehudi Menuhin kez-
deményezésére 1975-ben 
emelte október elsejét a 
ZENE VILÁGNAPJA rangjá-
ra. Iskolánkban ehhez kap-
csolódóan Szencziné Donka 
Zsuzsanna intézményveze-
tő-helyettes támogatásával 
az alsó tagozatos kollégák 
készítettek egy nagyon szép 
emléktablót az iskolánk aulá-
jában. Mindezek mellett osz-
tálykeretekben, osztályfőnöki 
és ének órákon élményekben 
gazdag megemlékezéseket 
tartottak a pedagógusok. 

Október 6. 
Az aradi vértanúk napja

Iskolánk aulájában emlékhe-
lyet állítottunk fel, melynél 
virággal és mécsessel róttuk 

le kegyeletünket. Az osztá-
lyok felváltva látogattak el a 
megemlékezés színhelyére. 
Erről a szomorú és egyben 
hősies eseményről a diá-
könkormányzat szervezésé-
ben, a 8. a osztályos tanulók 
közreműködésével készített 
ünnepi emlékműsort isko-
lánk diákjai az iskolarádión 
keresztül hallgathatták meg. 

Október 13. 
A kenyérmezei csata

A kenyérmezei csatának a 
hadizsákmányából épült fel a 
város két, gyönyörű csarnok-
temploma, a mai református 
és a minorita templom. Az 
idén is a Nyírbátori Reformá-
tus Templomban, ünnepélyes 
keretek között emlékezett 
meg Nyírbátor lakossága a 
csatáról, ahol iskolánk 7. és 8. 
osztályos tanulói, osztályfő-
nökei is részt vettek. Iskolánk 
vezetői koszorút helyeztek el 
az emlékhely előtt. 

Október 23. Megemléke-
zés 1956-os forradalom és 

szabadságharcról

Iskolánk is kiemelt figyelmet 
fordít a hazafias nevelés-
re. Fontosnak tartjuk, hogy 
diákjaink ismerjék történel-
münk dicső eseményeit, tisz-
telettel és megbecsüléssel 
emlékezzenek azokra, akik a 

magyarság jövőjéért életü-
ket áldozták. Minden évben 
az ünnephez méltó műsor-
ral igyekszünk fejet hajtani a 

forradalom hősei előtt. Idén 
a 8.a osztály tanulói elevení-
tették fel versekkel, énekes 
és táncos produkciójukkal a 
65 évvel ezelőtti eseménye-
ket. Színvonalas műsorukat 
iskolánk aulájában tekintet-
ték meg diákjaink és peda-
gógusaink. Intézményünk 
közösségi oldalain mindenki 
számára elérhetővé tettük a 
megemlékezés pillanatait. 

Halottak napi 
megemlékezés

Halottak napja alkalmából 
idén is megemlékező ün-
nepséget rendezett Nyírbá-

tor Város Önkormányzata a 
Szabadság téren. Iskolánk 
tanulóival az iskolavezetés 

koszorút helye-
zett el az em-
lékműnél. 
 Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 
65. évfordulója 
alkalmából ren-
dezett ünnepi 
megemlékezé-
sen részt vett 
iskolánk veze-
tősége a Múze-
umkertben. 

Halloween

A magyar-angol kéttannyel-
vű osztályokban már hagyo-
mánnyá vált az osztályke-
reteken belül megrendezett 
Halloween-party. Nagyon 
ötletes, rémisztő jelmezekbe 
bújtak a nebulók, vidáman 
táncoltak, szórakoztak. En-
nek a projektnek a hetében 
minden gyermeknek mega-
datott a lehetőség tökfara-
gó verseny keretein belül a 
kézügyességét, kreativitását 
megmutatni. A munkadara-
bokat zsűriztük és díjaztuk. 

 Iskolavezetés

Régi szívek visszahúznak ... osztályos tanulóit. A kiszál-

virággal és mécsessel róttuk emlékezzenek azokra, akik a nepséget rendezett Nyírbá-  Iskolavezetés
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Erdélyben jártunk
A Határtalanul pályázat keretein belül lehetőséget kap-
tunk egy erdélyi tanulmányi kirándulásra, ahol az osz-
tályok közelebbről megismerhetik a határon túli ese-
ményeket, helyszíneket és olyan személyeket, akiknek 
jelentős szerepük volt történelmünkben, irodalmunkban.

Talán ez az a program, amit 
minden évben a legizgatot-
tabban várnak a diákok. Kü-
lönösen a 11. F osztály. Ép-
pen ezért nagyon szomorúak 
voltunk, amikor a vírus-
helyzet miatt tavaly és 
tavalyelőtt nem vehet-
tünk részt benne. Meg-
fogadtuk, hogy bepóto-
lunk mindent, a lehető 
legtöbbet hozzuk ki be-
lőle. Sok közös nevetést, 
maradandó emlékeket. 
Azt hiszem, beváltottuk 
ígéretünket, ezt az egy 
hetet soha nem feledjük.
 Az első megállónk 
Érmindszent volt, azon 
belül az Ady Múzeum. 
Mindenki nevében mondha-
tom, hogy talán ez fogott meg 
minket a legjobban, hiszen 
Ady Endre költészetét egytől 
egyig szereti minden korunk-
beli. Áthaladtunk Bözödúj-

falun, az elárasztott falun, 
majd felpróbáltunk minden 
kalapot a kőrispataki Szalma-
kalap Múzeumban. Aztán el-
foglaltuk a szállásunkat, ahol 

mindennap megbeszéltük az 
aznap történteket, és visz-
szanéztük a közös képeket, 
amelyek nagyon jól visszatük-
rözik az aznapi szuper hangu-
latot.

 Második napunkat Csík-
szeredán kezdtük a Csíki 
Székely Múzeumban. Végig-
sétáltunk a Békás-szoroson. 
Csodálatos táj tárult a sze-
münk elé. A nagy forgalom 
miatt kissé veszélyes volt a 
séta, de megérte. A nap vé-
gén következett a Gyilkos-tó. 
Az időjárás nem nekünk ked-
vezett, de a hangulatunkat ez 
sem ronthatta el.
 A harmadik nap két prog-
ramból állt az esőzés és a hi-
deg miatt, de a törcsvári Dra-
kula-kastély és a prázsmári 

erődtemplom is a kedvencünk 
lett. A negyedik napon Farkas-
lakán nosztalgiáztunk kicsit 
Tamási Áron szülőházánál, 
mivel ott már jártunk előző al-
kalommal. Jólesett egy olyan 

helyre is visszamenni, amit 
már ismertünk, és szép em-
lékek fűznek hozzá. Sok érde-
kes dolgot hallhattunk Tamási 
Áron életéről és munkássá-
gáról. Hasonló helyszín volt 
Parajd is, ahol Áprily Lajosról 
is megemlékeztünk. Ezután 
következett a tematikus séta 
a szovátai sós tavak körül.
 Az ötödik napunk kicsit 
szomorkásabban indult, mert 
tudtuk, hogy az utolsó na-
punkat töltjük itt. Elidőztünk 
a Tordai-hasadéknál, aminek 
látványa mindenkit lenyű-

gözött. Az utolsó meg-
állónk a körösfői cifra 
szoba volt. Sok érdekes-
séget megtudhattunk a 
helyi szokásokról, népvi-
seletről.
 Nehéz lenne min-
dent leírni az itt szerzett 
élményekről. Egy biztos: 
sok új dolgot tanultunk, 
és sok érdekességet 
tudhattunk meg. Az is 
biztos, hogy egyszer 
visszajövünk még ide 
közösen, nagyon jól 

éreztük magunkat.
Tóth Beáta

11. F osztályos tanuló
Báthory István Katolikus Óvo-
da, Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola és Gimnázium

tályfőnökkel és Irinyi Tamás 
tanár úrral együtt érkezett 
meg vonattal Nyírbátorba. A 
kirándulás itt még nem ért 
véget, autóbusszal felfedez-
ték a környéket, ezt követő-
en büszkén mutattuk meg 
Sivadóné Cselenyák Dóra 
igazgatónővel városunk tör-
ténelmi nevezetességeit: a 
Várkastélyt, a Várostörténeti 
sétányt. Varga Viktor tanár úr 
is csatlakozott később a diák-
sághoz. Az éjszakát az iskolá-
ban töltötték a diákok, „mat-
racos”, táboros hangulatban a 
véget nem érő társasjátéko-
zással és közös énekléssel, 
melynek élményéről másnap 
boldogan meséltek. A vasár-
napi istentiszteleten gyüle-

kezetünkben szolgáltak. Az 
osztályfőnök köszöntője és 
a diákok műsora követte Dr. 
Molnárné Ötvös Tünde ta-
nárnő igehirdetését. Az éne-
kes-verses összeállítást a 
fiatalok saját hangszereken 
kísértek. A hangulatos műsor 
megérintette lelkünket. Ál-
dott alkalom volt, amely ma-
gával ragadta a gyülekezet 
tagjait is.
 Az istentisztelet után a 
Nőszövetség látta vendégül a 
csapatot a gyülekezeti terem-
ben, ahol jókedvűen,  öröm-
mel fogyasztották el a finom 
ebédet. Miután megismer-
kedtek a csodaszép templo-
munkkal, a Harangtoronyból 
megtekintették városunkat, 

gazadag élményekkel tele in-
dultak haza, Debrecenbe. 
 Régi vágyam teljesült 
ezzel a szeretetszolgálattal. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a 
lányom és osztálya szolgál-
hatott gyülekezetünkben. 
Örömmel mutattuk meg is-
kolánkat vendégeinknek, 
amelyet csodálattal jártak 
körbe. Soha nem felejtem el 
lányom arcán a szégyenlős, 
ám elégedett mosolyt, ami-
kor társai dicsérettel halmoz-
ták el. Jó, hogy jöttek. Sokat 
kaptunk tőlük, lelkileg nagyon 
feltöltődtünk általuk. Soli deo 
Glória! Bízom abban, hogy ők 
is ugyanígy éreztek. Végül a 
11.a osztály szülői csapata 
köszönetét szeretném tol-

mácsolni minden segítőnek, 
munkatársamnak, konyhai 
dolgozónak, nőszövetségi 
tagnak, aki örömteli perce-
ket szerzett gyermekeinknek. 
Külön köszönöm Fazakas Fe-
renc Sándor nagytiszteletű 
úrnak és kedves feleségének 
a lehetőséget, valamint Siva-
dóné Cselenyák Dóra intéz-
ményvezetőnek a szeretet-
teljes hozzáállást.

“Úgy ragyogjon a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy 
lássák jó cselekedeteiteket, s 
dicsőítsék a ti mennyei Atyá-
tokat!” (Mt.5,16)

Nagyné Sipos Ibolya
szülő, tanítónő

 Második napunkat Csík- helyre is visszamenni, amit 

napi istentiszteleten gyüle- megtekintették városunkat, köszönetét szeretném tol- szülő, tanítónő
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Az LMA Nyírbátori Tagintézményében az ősz sok új-
donságot hozott. Az Esélytér Intézményfenntartó a 
nyíregyházi központhoz tartozó alsó- és középfokú 
iskolák vezetői számára tanévnyitó igazgatói érte-
kezletet szervezett iskolánkban. A megbeszélésre 
érkeztek igazgatók többek között Miskolcról, Deb-
recenből és Vásárosnaményból is. A vendégek lát-
hatták az iskolánkról készült imázsfilmet, valamint 
megosztottuk a tapasztalatainkat.

Az autómentes világnap al-
kalmából környezettudatos 
programokkal készültünk a 
diákoknak. A nagyobbak köz-
lekedési teszteket töltöttek 
ki, oktatófilmeket tekintettek 
meg, valamint plakátokat, raj-
zokat készítettek. A kisebbek-
re a KRESZ-parkban ügyessé-
gi feladatok vártak.
 Tanítványaink kreati-
vitásukat szívesen élik ki a 
különböző rajzversenyeken. 
Som Enikő 7. osztályos tanuló 
nemzetközi rajzpályázaton el-
ért eredményéért a nyírbátori 
Lions Klub jutalmát nyerte el.
 Az önkormányzati inter-
aktív rajzversenyen is eredmé-
nyesen szerepeltek diákjaink: 
I.: Illés Dorka 4.o., II.: Fucskó 
Alíz 2.o., III.: Tóth Enikő Abigél 
1. o. 
 Különdíjban részesült: 
Gyurkó Kristóf 1.o., Héder 
Patrik 1.o. Turgyán Rudolf 
4.o., Májer Dorka 7.o., Som 
Enikő 7.o., Virág Lilien 6.o.
 A „Báthory Emlékév 
2021” alkalmából meghirde-
tett rajzpályázat keretein belül 
a 7. évfolyamos diákok részt 
vettek a történeti sétán, ame-
lyet Makrai Zsuzsa néni veze-
tett. Közelebbről megismerték 
a Báthory család történelmét, 
ezáltal ihletet merítettek az 
alkotásaikhoz.
 A „Tök jó nap” mindenki 
számára élményteli felada-
tokat, misztikus rejtvényeket 
jelentett. A Halloween-partyn 
szervezett akadályversenyen 
volt seprűlovaglás, csont-
váz-kirakás, szellemdobás, 
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almaseprés, szörnyszemek 
halászata, múmiák készítése, 
lufifejek rajzolása, cukorkák 
dobálása és természetesen 
angol nyelvű ügyességi játé-
kok. 
 A Lázár Ervin Program ke-
retén belül a 8. osztályosok a 
Magyar Állami Operaház mű-
vészei által előadott Mozart 
A színigazgató és Gian Carlo 
Menotti A telefon című da-
rabját nézték meg a budapesti 
Eiffel Műhelyházban.
 A 7. és 8. osztályosok 
osztálytermi színházi órán 
vettek részt a Lenszirom Szín-
ház szervezésében. 
 Elindítottuk a Logiscool 
képzést a tanulók nagy örö-
mére, minden korosztály be-
vonásával. A foglalkozásokat 
egyetemisták tartják, akik a 
gyermekeknek játékos for-

mában tanítják meg a progra-
mozás alapjait. Ezzel az újfajta 
módszerrel megalapozható a 
logikus és algoritmikus gon-
dolkodás.
 A Nyírbátori Rendőrka-
pitányság képviselői a leg-
nagyobbak számára osz-
tályfőnöki óra keretein belül 
prevenciós előadást tartottak. 
Felhívták a figyelmet a tudat-
módosító szerek használatá-
nak káros hatásaira.
 Prof. Dr. Palkovics László 
innovációs és technológiai mi-
niszter november ötödikén az 
Élménysuliban járt. Az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium pályázatának köszönhe-
tően informatikai fejlesztések 
valósultak meg iskolánkban, 

amelyek a diákok tanulását és 
a pedagógusok munkáját ma-
gas színvonalon segítik. Meg-
köszöntük miniszter úrnak a 
támogatást, akit tiszteletbeli 
élménysulissá fogadtunk. Mi-
niszter úr és a vendégek részt 
vettek egy rendhagyó infor-
matika órán.

az Élménysuli 
nevelőtestülete

Kirándulás Debrecenbe!
Óvodánk a Nyitnikék Tagóvoda buszos kiránduláson vett részt Deb-
recenben. Az előző évben elnyertük a megtisztelő Kincses Kultúró-
voda címet. A pályázat célja, hogy megismertessük a gyermekeket 
a mai modern kultúra elemeivel, kortárs művészettel, valamint a 
hagyományőrző tevékenységekkel. A tervezett programok egyike a 
Debreceni MODEM volt ahol a „Párizsi absztaktok” című kiállítást te-
kinthették meg a gyerekek. A múzeumpedagógus varázslatos, mesés 
történet, valamint érdekes tevékenységek kísértében érzékenyítette 
a gyerekeket a képek szépségének megláttatására, a képzelet szabad 
szárnyalására. 
 A Tímár házba való látogatással pedig a kalotaszegi népművészet 
remekeit láthatták a gyerekek Itt kipróbálhatták a kézügyességüket, 
hiszen bőrből karkötőt készíthettek a kézművesek segítségével.  
 Megismerkedtünk Debrecen városával is. A nyüzsgő nagyváros, 
a villamos, a Nagyerdő és a Békás-tó szépsége egyaránt csodálatos 
élménnyel gazdagította óvodásainkat.

Böszörményi Barnabásné 
tagóvodavezető

Szeretettel várunk minden 
leendő első osztályos ta-
nulót és szüleiket! Kérdés 
esetén keressenek minket 

bizalommal! 
+36 30 319 3742, 

elmenysuli@gmail.com



Lakossági támogatás a járvány idején
Már korábban, a negyedik hullám kialakulásának első szakaszában minden 6 éven felüli nyírbátori vá-
roslakónak FFP2-es maszkokat osztott a nyírbátori önkormányzat. Második lépésként a közel három-
ezer 60 éven felüli nyírbátorinak vitamin- és tisztítószercsomagot osztanak és osztottak. A járvány 
elleni helyi önkormányzati intézkedések sorában fontos lépés volt, amikor a társasházak lépcsőházai-
ban felszerelték a kézfertőtlenítő szereket, s most ismét feltöltik, beüzemelik, működőképes állapotba 
hozzák azokat.  
 Jelenleg kétfajta tesztelés zajlik a városban. Az önkormányzat – akárcsak az elmúlt évben –, az 
idén is gondoskodott arról, hogy megfelelő számban álljanak rendelkezésre mind az ellenanyag, mind 
a fertőzés kimutatására alkalmas gyorstesztek. A lakossági tesztelés szokás szerint hétfőn és szerda 
délutánonként 14:30-tól 17:00-ig elérhető a régi orvosi ügyeleten kialakított tesztelőponton. A Szociá-
lis Szolgálat dolgozói közel 1000 fő tesztelését végzik hetente. Elindították korábban az önkormányzati 
intézmények, hivatalok és gazdasági társaságok dolgozóinak a folyamatos, heti rendszerességű tesz-
telését is. Ezt az önkormányzat most kiterjeszti arra a körre, amire a tavaszi harmadik hullám idején is, 
így az állami, egyházi vagy alapítványi fenntartásban lévő egészségügyi, szociális és oktatási intézmé-
nyek, valamint a rendőrség, a posta dolgozóinak is tesztelési lehetőséget nyújtanak.
 Az önkormányzati intézményeknél mindenhol szigorítottak a maszkhasználaton, a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők és nem rendelkezők számára megkülönböztető viselkedési szabályokat írtak elő.

Fokozottabb intézkedések a rendezvények esetében
Az év vége általában nagy rendezvényekkel zajlik Nyírbátorban. Ezek megtatásáról egyelőre még nem 
született döntés. Arról, hogy mennyire zártan vagy milyen óvintézkedések mellett lehet egy-két ren-
dezvényt lebonyolítani, arról a későbbiekben döntünk – mondta Nyírbátor polgármestere Máté Antal. 
„Inkább túlzott vagy akár még a kormányzatinál is fokozottabb védekezést fogunk bevezetni annak érdeké-
ben, hogy vigyázzunk a nyírbátori emberekre, főleg a krónikus betegekre és az idősekre. Arra készülünk, hogy 
normál körülmények között egyetlen rendezvényt sem fogunk tudni megtartani. Ezért várhatóan a legtöbb 
olyan rendezvényt, amit eredetileg nyílt, szabad téren tömegrendezvényként rendeztünk, azokat korlátozott 
számban, adott esetben zárt körben a TV nyilvánossága előtt fogunk megtartani. Ennek a részleteit majd a 
kormányzati döntést követően fogjuk meghozni. ” Ezen a tájékoztatón elhangzott még, hogy a városveze-
tés továbbra is arra kéri a nyírbátoriakat, hogy aki teheti, vegye fel az első, második és, aki már ott tart, 
a harmadik oltást is.

Új látogatási protokoll a bentlakásos otthonban
A romló járványügyi helyzet miatt 2021. november 15-én új látogatási protokoll lépett életbe Nyírbátor 
Város Szociális Szolgálata Idősek Bentlakásos Otthonában. Az intézkedésekről Bodóné Erős Rózsa tá-
jékoztatott. Ezek az alábbiak:
 Egy bentlakó mellett szigorúan csak egy látogató tartózkodhat, lehetőség szerint az intéz-
mény kapcsolattartó helyiségében. Ha ez nem lehetséges, felhívják a figyelmet a távolság-
tartásra. Szobába bemenni csak fekvő ellátotthoz lehet, és csak megfelelő védőruházatban. 
A látogatás időtartama maximum 15 perc.
 A látogatás csak két napon, szerdán és vasárnap lehetséges. 
 Kérik, csak azok látogassák az otthonban élő hozzátartozóikat, akiknek közvetlen családtagjuknál 
nincs betegségre utaló tünet. Az érkezőktől kérik, és ellenőrzik a védettségi igazolványt, vagy ellenőrzik 
az ellenanyagszintet. Ellenőrzik a testhőmérsékletet, rizikószűrést vezetnek. A maszk használata köte-
lező.
 Az intézmény elhagyása csak egészségügyi intézményekbe vagy hatósági intézménybe lehetséges. 
Szabadságra, egyéb városban való tartózkodásra az intézményt elhagyni nem lehet.


