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Nem titok: szeretnénk növelni 
a város lakosainak számát

Nyírbátor képviselő-testülete a szep-
tember 30-ai ülésén fogadta el az új 
lakásrendeletet, amely épít a 14 évig 
hatályos és többször módosított lakás-
rendeletre, de több ponton teljesen új 
szabályozást fogadott el a testület.
Az új lakásrendelet már tartalmazza a 
Szénaréti Lakópark területén épülő 71 
bérlakás igénybevételéhez szükséges, 
végleges feltételek kialakítását. Ezek 
közé tartozik, hogy a bérlakásba köl-
tözőknek nyírbátori állandó lakóhellyel 
vagy nyírbátori munkahellyel és rend-
szeres jövedelemmel kell rendelkezniük.
Felülvizsgálják a korábbi szerződéseket 
is. Ha a felülvizsgálatok befejeződnek 
a „Fecskeház” bérleti szerződései ese-

tében, akkor fluktuációra számítunk. 
Hiszen akik több mint 10 éve bent lak-
nak – mert vannak ilyen bérlők – a most 
hatályos szerződésük lejárta után már 
nem kapnak szerződéshosszabbítást - 
mondja Fülöp Enikő osztályvezető az új 
lakásrendelet következményeiről. 

8-9. oldal

Október 8-án nyílt meg Sipos László, 
Forster-érmes fotográfus kiállítása 
a Báthori István Múzeumban. A jár-
ványhelyzet miatt a kiállítás megnyi-
tóján nem vehettek részt látogatók. A 
Bátor Televízió kalauzolta végig őket 
a tárlaton. A kiállítás októer végéig 
látogatható.

16. oldal

Moldávia konzulátust nyit Nyírbátorban
Gazdasági területen szeretnék a két ország kapcsolatainak fejlesztésében közremű-
ködni, ezért azt remélem, hogy lesz majd olyan projekt, amely érzékelhető lesz Nyír-
bátorban, illetve a város környékén is, gazdasági eredményben - jegyzi meg Veres 
János, a leendő tiszteletbeli konzul.

5. oldal

Már az első két hónap soha nem látott örömöt hozott a kisdiákok életébe az Le-
onardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbá-
tori Tagintézményében. Végre nem otthon, digitálisan úton kellett tanulni, hanem 
barátok közt. és a tanító nénik irányításával. 

3. oldal

Élmény volt a tanévkezdés

November 25-én 17 órától

Nyírbátor Város Képviselő-testüle-
te 2020. november 25-én, 17 órától 
közmeghallgatást tart a szokásostól 
eltérő módon.  A járván yhelyzetre 
való tekintettel ezúttal Nyírbátor vá-
ros lakossága nem tud személyesen 
részt venni az eseményen. Kérdé-
seiket előzetesen e-mailben, a tit-
karsag@nyirbator.hu e-mail címen 
tehetik fel, a közmeghallgatás ideje 
alatt pedig, amit a Bátor Televízió 
műsorán követhetnek figyelemmel 
élőben (Televízió, Facebook, Youtube) 
a 42/291-865-ös telefonszámon te-
hetik fel. 

 A közmeghallgatás fő témája: 
a polgármesteri ciklus 5 éves gaz-
dasági programja, a város jelene és 
közeljövője.
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Alapvetően új fejezet kezdődik az új évben, a hosszú per tárgyaként is 
gyakran szóba került Idősotthonban. Nyírbátor önkormányzata évek 
óta, személyes tárgyalással, illetve bírósági kényszerítéssel próbálta el-
érni, hogy az intézményt ismét a város működtesse. Ezzel a tisztázott 
helyzettel végre megteremtődnek a feltételei a már régen szükséges 
fejlesztéseknek. A részletekről Máté Antal polgármestert kérdeztük.

VISSZAKERÜL A VÁROSHOZ AZ IDŐSOTTHON

 – Milyen változások jelzik majd a 
gondozottak, illetve az otthon dolgozói 
számára, hogy ismét a város működteti 
az intézményt?
 – Az első feleadatunk, hogy bizto-
sítsuk a zavartalan működést. Ebben a 
veszélyes, járványos időszakban kifeje-
zetten fontos, hogy az átmenet zökke-
nőmentes legyen. Az pedig nem titok, 
eddig is sokszor elmondtuk, hogy sze-
retnénk sokkal jobb körülményeket ki-
alakítani a következő hónapokban.
 – A város számára miért fontos ez 
az intézmény, mármint, hogy a működ-
tetője is a városi önkormányzat legyen?
 – Mindenki tudja, hogy még ma is 
jóval több nyírbátori idős ember él az 
otthonban, mint azok, akik más tele-
pülésekről érkeztek. Egyébként pedig 
az idősek ellátása fontos célja, kiemelt 
feladata egy városnak. Mindenkiről 
gondoskodni akarunk, aki erre a gon-
doskodásra rászorul. Az is célunk, hogy 
egyre szélesebb körű szolgáltatásokat 
kínáljunk az idősek ellátásában. Ma már 
nem elégedhetünk meg a 15–20 évvel 
ezelőtti, standardnak számító ellátással. 
Mint az intézményen kívül, úgy ezekben 
az otthonokban is lehetnek különböző 
szintű szolgáltatási igények. Ez az egyik 
oka, hogy szeretnénk az idősotthont 
bővíteni, hogy különböző társadalmi ré-
tegű idősek számára tudjunk, akár nem 
egységes színvonalú ellátást nyújtani.  
Ebből persze az is következik, hogy lesz-
nek olcsóbb, és az igényekhez igazodva, 
lesznek drágább ellátási formák.
 – A bővítés az eleve a magasabb 
színvonalú igényeket szeretné kielégí-
teni?
 – Alapból a jelenlegi ellátás színvo-
nalát is szeretnénk javítani. A mostani 
személyzetet át akarjuk venni, s termé-
szetesen az otthon lakóit is. Minden-
kit átveszünk. Erre minden személlyel 
egyedi megállapodást akarunk kötni, s 
ennek megfelelően ez az ellátás tehát 

megy tovább. Ugyanakkor már ezen 
a szinten is javítani fogjuk a körülmé-
nyeket. Mindezek mellett szeretnénk 
fejlesztést is végrehajtani. Egy beruhá-
zásról beszélek, aminek a befejezésé-
vel emeltebb színvonalú szolgáltatást 
kínálunk majd. Ez többletlétszámot is 
jelent, egyrészt dolgozói létszámban, 
de főleg több idős embernek tudunk 
jó színvonalú, biztonságos öregkort is 
nyújtó otthonnal szolgálni. Ide azok az 
idős emberek jönnek, akik ezt képesek 
megfizetni. Ismét felhívom mindenki fi-
gyelmét, hogy a kettő párhuzamosan és 

alapból egy, a mainál jobb színvonalon 
működik tovább, hiszen senki nem eshet 
ki az ellátásból.
 – Lassan lezárul az a hosszú folya-
mat, ami a kistérségből való kilépést 
rendezi minden téren. Mi lehet a tanul-
sága, illetve ezt követően milyen lesz 
az együttműködés?
 – Egyrészt mind a két félnek le 
kell vonni a tanulságokat, de ettől még 
fontosabb, hogy a térség érdekében, a 
politikai nézetkülönbségek ellenére is 
hogyan lehet még eredményesebben 
együttműködni. Kétségtelen, hogy a 
„kistérséges” időszakban is komoly gaz-
dasági fejlesztések valósultak meg a vá-
rosban is és a térségben is, de azt is látni 
kell, hogy együttműködve még eredmé-
nyesebbek lehetünk. Én már korábban is 
törekedtem erre, és azt remélem, hogy 

amikor ezek az ügyek lezárulnak, mind 
a két fél szándékának megfelelően, ez 
az együttműködés konkrét ügyekben is 
megvalósul.
 – Ez arra is reményt ad, hogy a jö-
vőben az ellenzéki városvezetés és a 
kormánypárti országgyűlési képviselő 
között is változik a viszony?
 – Meggyőződésem, hogy ügyek 
mentén kötelességünk együttműködni. 
A Nyírbátori Ipari Park fejlesztései, be-
ruházásai pontosan egy ilyen terület. A 
nyírbátori gazdaság már messze túlnőtt 
a város határain. A városi cégek nagyon 
fontos foglalkoztatók a kistérség mun-
kavállalói számára. Ma úgy gondolom, 
hogy a kistérség vitás kérdéseinek ren-
dezése után mind a két fél nyitott arra, 
hogy a fontosabb ügyekben szorosabb 
együttműködés legyen. Sőt, ennek már 
vannak gyakorlati, kézzelfogható moz-
zanatai.

 – Az eddigi vitás ügyek rendezésé-
ben Simon Miklós képviselő is szereplő 
volt?
 – Igen, és el tudtunk jutni arra a fel-
ismerésre, hogy a közös fellépés mind-
annyiónk érdeke. Teljesen világos, hogy 
vannak közös érdekei a városnak és a 
térségnek, amely ügyeket közös fellé-
péssel tudunk hatékonnyá tenni. Vannak 
közös céljaink.
 – A munkásszállóban jelenleg uk-
rán állampolgárok laknak, akik az ipari 
park egyik nagy cégénél dolgoznak. Ma 
már nincs elég munkavállaló a város-
ban, vagy a térségben? Vagy itt vala-
milyen speciális tudásra van szükség, s 
ezt tudják az ukránok?
 – Az elmúlt 10 évben nagyon sok 
munkahely jött létre a városban. Ezeknél 
a cégeknél nagyon sok nyírbátorit is al-
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kalmaznak. Sok olyan nyírbátorinak van 
állandó munkahelye ott, akik korábban el 
sem tudták képzelni, hogy egyszer még 

lesz munkahelyük. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy a szaktudás, az iskolai vég-
zettség alapvetően befolyásolja az elhe-
lyezkedési lehetőségeket. Azok nagyon 
nehéz helyzetben vannak, akik még az 
alapfeltételként elvárt 8 osztályos vég-
zettséggel sem rendelkeznek. Közben 
persze a cégek egy része fejlődik tovább, 
és még több emberre van szüksége. Ám 
itt nyilván nem arra kell gondolni, hogy 

először a nyírbátoriaknak hirdetnek állá-
sokat, s csak utánuk jöhetnek a többiek, 
de a cégek elemi érdeke, hogy először 
helyieket vegyenek fel. Velük ugyanis 
másként, sokkal rugalmasabban lehet 
kalkulálni a munkaidőbeosztásnál, túló-
ránál. Nekik nem kell bejárási díjat fizet-
ni, nem igényelnek szállítást, stb. 
 – S a konkrét ügy hogy alakult?
 – A Rosenberger Kft. a járványos 
időszak alatt is bővítette a termelését, 
amit csak többszáz munkavállaló felvé-
telével tudott megoldani. Ez már önma-
gában is nagyon örömteli dolog, hogy itt 
nem elbocsátásokról, hanem munkaerő 
felvételéről beszélhetünk. Nagyjából 
300 embert vettek fel. Nagy részük ma-
gyar állampolgár, közöttük igen sokan 
nyírbátoriak. Amikor már nem tudtak 
több embert felvenni a térségből, akkor 
jöttek az ukrán munkavállalók. Amúgy a 
Rosenbergerben ma is van felvétel. Te-
hát, ha valaki megfelel a feltételeknek, 
akkor biztosan számíthat munkára. 
 – A volt cipőgyár ma már teljes 
egészében a város tulajdonába került? 
Az eredeti cél szerint ott egy sport-szó-

rakoztató centrumot terveztek. Mára 
hogyan változott a terv azzal az épüle-
tegyüttessel?
 – Az irodaszárny egyelőre még nem 
az önkormányzat tulajdona. A következő 
uniós finanszírozási ciklus elején szeret-
nénk a kormányzattal közösen egy olyan 
célt találni ennek az épületnek, amely a 
város, de akár az egész megye fejlődése 
szempontjából egy meghatározó projekt 
lehet.
 – Itt egy tudományos célokat meg-
fogalmazó projektre gondoljunk?
 – Abszolút ebben az irányban gon-
dolkodunk. Azt eleve kizártnak tartom, 
hogy abban az épületben a jövőben ipari 
tevékenység folyjon. Pontosan azért is 
vettük meg, hogy a város központjában 
ne végezhessen ilyen volumenű gaz-
dasági tevékenységet. Itt tehát lehet 
majd oktatás, egészségügy, vagy sport. 
Nekem a szívem csücske az oktatás, 
illetve nagyon fontosnak tartanám a 
kutatás-fejlesztést. Ezzel máris kap-
csolódhatnánk az egyetemi képzéshez 
is. Ma még nincs konkrétum, de sokféle 
egyeztetésben, tárgyalásban vagyunk.

Élmény volt a tanévkezdés
Folytatás a 1. oldalról 
Vidáman, jó kedvvel lépik át az iskola 
kapuját a gyerekek, miután szüleiknek 
egy utolsót integetnek. A tanító nénik a 
reggeli ráhangolódás, beszélgetés után 
kezdik el a tanítási órákat. Ennek most 
igazán nagy a jelentősége, hiszen az 
osztályokba több iskolából is érkeztek a 
gyerekek. A közösségépítésre nemcsak 
a szeptemberben iskolás éveket kezdő 
elsősöknek volt szükségük, hanem a na-
gyobbaknak is. A játékos feladatoknak, 
„beszélgető köröknek” köszönhetően, 
hamar összeszoktak a kis diákok. Így 
könnyebben megy az a fel-
adat is, hogy az előző tan-
év második félévében, az 
otthoni tanulással elsajátí-
tott tudást használhatóvá 
tegyék, és összerendezzék 
a különböző iskolából érke-
zők tudásszintjét is. 
 De nem csak a tanulás 
töltötte ki napjainkat. Ven-
dégünk volt Vigh Balázs 
gyermekkönyv író, tartot-
tunk autómentes napot, 
megemlékeztünk az aradi 

vértanúkról. és igyekeztünk kihasználni 
a lehetőségeket tantermen kívüli órák 
megtartására. Több osztály látogatott 
el a Nyírbátori Városi Könyvtárba, a Vár-
kastély szomszédságában lévő játszó-
térre és a Nyírbátori Asztalitenisz Spor-
tegyesület edzéseire is.
 Az őszi szünet előtt tartjuk az októ-
ber 23-ai ünnepi megemlékezését. Utol-
só tanítási napunk egy „Tök jó nap” lesz. 
Vidám ügyességi és tréfás feladatokat 
kell majd az osztályoknak megoldani, 
így például ősszel kapcsolatos fejtörőket 
és termésekből, tökből készíthetnek ké-

peket, alkotásokat. Az angol népszoká-
sok megismerése is célunk, ezért a nap 
részeként jelmezes Halloween partyt 
tartunk. Lesz édességgyűjtés, melynek 
mottója: “Trick or treat!”, azaz „Csokit, 
vagy csalunk!”.
 Számos program és meglepetés 
várja még a tanév során kisdiákjainkat. 
Az ősz jegyében rajzversenyt szervez-
tünk nemcsak tanulóinknak, hanem 
óvodásoknak is. A legszebb alkotásokat 
oklevéllel és tárgyjutalommal jutalmaz-
zuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az 
óvoda–iskola átmenetet minél gördü-
lékenyebbé tegyük a hozzánk érkezők 
számára, ezért arra törekszünk, hogy 
a járványügyi intézkedéseket betartva 

színes, közös programokat 
szervezzünk.
 Sikeresen kezdtük a 
tanévet, a gyermekek és 
szüleik visszajelzései alap-
ján is igaz, hogy megvalósul 
az „élménysuli”.  Köszönet a 
szülőknek és mindazoknak, 
aki segítették ezt a munkát 
és megígérhetjük, hogy ha-
sonló lesz a folytatás.

Az LMA Nyírbátori Tagintéz-
ményének pedagógusai
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Barna István a szálló portás-mindenese egyáltalán nem ide-
ges, s főként nem fél attól, hogy a vendégmunkásoktól elkap-
hatná a fertőzést. Mint mondja, ugyan naponta találkoznak, de 
mindenkire érvényes, hogy használni kell a kézfertőtlenítőt, a 
szájmaszkot, és adott esetben gumikesztyűt felveszik, sőt 
elvégzik a lázmérést is. Vagyis a nálunk érvényes protokollt 
ebben is betartják. „Különben pedig mindenkinek negatív tesztet 
kellett produkálni.” teszi hozzá a portás, nyugtatva ezzel magát 
és persze a környezetét.
 A városban megy a szóbeszéd, hiszen Ukrajnában is rossz 
a helyzet, ami a koronavírus terjedését illeti, de nyilvánvalóan 
a foglalkoztató cégnek a legfőbb érdeke, hogy kizárólag egész-
séges emberek jussanak gyárkapun belülre. Az sem igen kép-
zelhető el, hogy manapság lazábban vegye valaki a szabályokat 
határátlépésnél, de az egészen biztos, hogy a Rosenbergernél 
kőkeményen igyekeznek megfelelni a járvány terjedését, be-
hurcolását meggátló szabályoknak.
 A munkásszálló vezetője Pénzes Géza is hangsúlyozza, 
hogy az összes, Magyarországon érvényes egészségügyi sza-

VÁROSI HÍREK

A Rosenberger Magyarország Kft nyírbátori gyárában 
dolgoznak azok az ukrán vendégmunkások, akik a vá-
rosi munkásszálló lakói. A munkások több turnusban 
érkeznek, jelenleg 80 lakója van a 100 ember elszállá-
solására alkalmas létesítménynek.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedé-
seiről szóló kormányrendelet alapján október 1-jével 
kötelező az iskolába lépés előtti testhőmérés. A diá-
kok és a pedagógusok csak abban az esetben mehet-
nek be az oktatási intézményekbe, ha a testhőmér-
sékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos 
által meghatározott mértéket, azaz a 37,8 fokot. Az 
alsósok szülei elkísérhetik gyermeküket a hőmérőzés 
helyszínéig, ahol biztosítják a kézfertőtlenítést is.

Ukrán vendégmunkások a munkásszállón

A belépés során azt a gyer-
meket, illetve kiskorú tanulót, 
akinek a testhőmérséklete 
eléri vagy meghaladja a 37,8 
fokot, a többi gyermektől el 
kell különíteni, és erről a szü-
lőt vagy a törvényes képvi-
selőt tájékoztatni kell.
 A kormányintézkedést a 
legtöbb intézményben meg-
előzték, így a nyírbátori is-
kolákban már szeptember 
1-jével megkezdték a test-
hőmérést. Karászi Csilla, az 

Testhőt mérnek az iskolákban

LMA nyírbá-
tori tagintéz-
m é nyé n e k , 
azaz az él-
ménysulinak 
az igazgató-
nője elmond-
ta, annyi engedményt adtak a 
szülőknek, hogy az udvarra 
bekísérhetik gyermeküket. 
Az igazgatónő kiemelte, hogy 
továbbra is nagy figyelmet 
fordítanak a fertőtlenítés-
re, a megfelelő védekezésre. 

Az iskolá-
ban nincs 
számottevő 
megbetege-
dés. 
 A Bátho-
ry Anna Re-

formátus Iskolában is ügyel-
nek a szabályok betartására. 
A legtöbben negyed nyolc és 
fél nyolc között érkeznek az 
iskolába. A gyerekek már ru-
tinosan közlekednek a bejá-

bályt betartják. Ez itt egyértelműen két nega-
tív teszt igazolása kell legyen. Különben nem 
állhatnak munkába, illetve, valójában be sem 
jöhetnek az országba. Pénzes Géza is megerő-
síti, hogy naponta, ki és belépéskor hőmérsék-
letet kell mérni a lakóknak.
 Ami még a járványügyi protokollt illeti, Barna 
István megejegyzi, hogy a tesztek megléte ön-
magában még nem volt elég, hiszen a megérkezésük után, napo-
kig karanténban is voltak az ukrán vendégmunkások. A társaság 
vegyes, de többségében nők laknak a szállóban.
 Pénzes Géza még azzal is nyugtatja a helyieket, hogy ezek 
az emberek nem utazgatnak haza és vissza. Jelenleg arról van 
információja, hogy aki most beköltözött a szállára, hosszabb 
időszakra jött. 

Pénzes Géza

ratnál, nem gond számukra, 
ha picit várni kell a hőmérőzés 
miatt. Sivadóné Cselenyák 
Dóra igazgató elmondta, 
hogy nem volt még példa lá-
zas gyermek érkezésére, de 
felkészültek ennek ellenke-
zőjére is. A protokoll szerint 
ilyen esetben a diák testhő-
mérsékletét a meghatározott 

idő eltelte után újra megmé-
rik. Amennyiben lázra utaló 
jelek vannak, úgy értesítik a 
szülőt, akinek pedig orvoshoz 
kell fordulnia.

Polyák Dézi
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„Gazdasági területen szeretnék a két ország kapcsola-
tainak fejlesztésében közreműködni, ezért azt remé-
lem, hogy lesz majd olyan projekt, amely érzékelhető 
lesz Nyírbátorban, illetve a város környékén is, gazda-
sági eredményben” – jegyzi meg Veres János, a leendő 
tiszteletbeli konzul. Nagy Miklós interjúja.

Moldávia konzulátust nyit Nyírbátorban

 – Mit jelent Nyírbátor-
nak, hogy Ön tiszteletbeli 
moldvai konzul lett?
 – Ez egy újabb, érdekes 
kihívás. Ilyen jellegű megbí-
zást eddig csak Budapesten 
vagy a megyeszékhelyeken 
élő szereplők töltenek be 
Magyarországon.  Az én ese-
temben tehát szakítottak az 
eddigi hagyományokkal, és 
egy jóval kisebb város polgá-
raként kaptam meg – három 
megyére – ezt a kinevezést.
 – Gazdaságilag profitál-
hat akár Nyírbátor, akár ezek 
a megyék abból, hogy önt 
nevezték ki konzullá?
 – Azt remélem, hogy 
igen, ugyanakkor ígérni most 
nem tudok semmit. Persze 
az én tevékenységem, és a 
konkrét vállalásom is úgy 
szólt, hogy gazdasági terü-
leten szeretnék a két ország 
kapcsolatainak fejlesztésé-
ben közreműködni, ezért azt 
remélem, hogy lesz majd 
olyan projekt, amely érzékel-
hető lesz Nyírbátorban, illet-
ve a város környékén is, gaz-
dasági eredményben, ebből a 
kapcsolatrendszerből.
 – Nem túlzottan jellem-
ző, hogy egy baloldali po-
litikust támogasson a mai 
kormány. Hogy sikerült ezt 
elérni? Felteszem, a kezde-
ményezés a moldáv féltől 
érkezett.
 – Az eljárásrend egyér-
telmű. Az adott ország, 
amelynek tiszteletbeli kon-
zuljává válik valaki, tesz kez-
deményezést a célország 
felé, ahol szeretne kinevezni 
tiszteletbeli konzult, illet-

ve létrehozna konzuli irodát. 
Nyilván Moldávia kezdemé-
nyezte Magyarország kor-
mánya felé. A magyar kor-

mány pedig megfontolta ezt 
a kezdeményezést, reagált 
erre. Annyit tudok, hogy egy 
viszonylag hosszú vizsgálat 
eredményeképpen mondta a 
külügyminiszter idén tavasz-
szal, hogy ez rendben lesz, és 
nyáron megszülettek a papí-
rok is.

 – Egy baloldali politi-
kussal kapcsolatban sem 
szokott ilyen együttműködő 
lenni a jelenlegi kormány.
 – Nyilván vizsgálták 
mindenfajta tisztségemet, 
amellyel rendelkezem. Is-
mert, hogy miniszter voltam, 
országgyűlési képviselő vol-
tam. Azt is tudják, hogy jelen 
pillanatban is az MSZP me-
gyei elnöke vagyok. Egyéb-
ként ezeket én is leírtam 
abban az iratban, amelyet 
Moldávia kormányához nyúj-
tottak be. Értelemszerűen a 
magyar kormány is tisztá-
ban van ezekkel a tényekkel. 
Valószínűleg úgy gondolták, 
hogy ez nem akadálya annak, 
hogy a tiszteletbeli konzuli 
feladatokat ellássam. Szerin-
tem ez egy helyes lépés volt, 
hiszen nem gondolom, hogy 
politikai hovatartozás alapján 
kellene ilyen módon különb-
séget tenni az adott ország-

ból kezdeményezett szemé-
lyek között.
 – Nem tart attól, hogy 
ez a fajta kormányzati elfo-
gadása rontja a pozícióját az 
MSZP-ben?
 – Ez majd ki fog derül-
ni. Az MSZP-ben (szerintem) 
mindenki tisztában van azzal, 

hogy nekem meglehetősen 
széleskörű nemzetközi kap-
csolataim voltak és vannak, 
jelenleg is…
 – …s belföldön is széles-
körűek ezek a kapcsolatai…
 – …és azzal is tisztában 
lehetnek, hogy én Nyírbá-
tor érdekében, a jelenlegi 
kormány több tagjával is vi-
szonylag gyakran, amikor 
szükséges, fölveszem a kap-
csolatot. Segítséget kérek 
tőlük a város érdekében. Ezt 
soha nem rejtettem véka 
alá. Ezt vállaltam eddig is, 
ezt követően is vállalni fo-
gom.  Szerintem fontosabb 
az embernek az, hogy egy te-
lepülés, az én szülővárosom 
az a város, amelynek polgár-
mestere voltam, képviselője 
voltam, díszpolgára vagyok, 
előre tudjon haladni. Ennek 
a városnak az érdekében, ha 
megszólítok valakit, ha kérek 
valakit, akkor az közügy. A 

közügy érdekében pedig he-
lyes, ha cselekszik az ember. 
Szerencsére a kormány tagjai 
között többen vannak, aki ezt 
hasonlóan látják. Ők nem azt 
nézik, hogy mi az a különb-
ség, ami elválaszt bennünket, 
s mi az, ami miatt nem állna 
szóba a másikkal. 
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A szeptemberi ülésen jelentős költségvetési módosításról is döntött 
Nyírbátor Önkormányzatának Képviselő-testülete. A rendőrség beszá-
molójából kiderült, hogy szinte minden területen javultak a bűnügyi, sza-
bálysértési mutatók.

Nyakas Máté, ügyintéző érdeklődésünkre elmondta: 
 Eddig 125 háztartás jelezte igényét szelektív hulladékgyűjtő edényre. Ezeket mi 
megrendeltük és át is adtuk a lakosoknak. Hasonló igények leadását továbbra is vár-
juk a varosuzemeltetes@nyirbator.hu email címen. Az igényeket a közszolgáltató 
felé továbbítjuk. Ezekért sem kell fizetni, a szolgáltatással jár. Itt is érvényben van 
az, hogy a kukák átvételének feltétele a közszolgáltatóval fennálló élő szerződés a 
rendszeres díj megfizetése mellett.

Elfogadta a testület a Nyírbátori Rendőr-
kapitányság 2019. évi tevékenységéről, 
Nyírbátor közbiztonsági helyzetéről, vala-
mint a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről készített beszámolóját. A Nyír-
bátori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 
illetve a Mátészalkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről 
készített beszámolóját is jóváhagyták. 
 „Nyírbátor fokozottan veszélyeztetett 
a kirendeltség területén. Ennek oka elsősor-
ban a településen jelen lévő veszélyes ipari 
üzemek. A kirendeltség fokozottan ellenőrzi 

ezeket a létesítménye-
ket” - mondta Tamás 
Ferenc tűzoltó al-
ezredes. Nyírbátor-
ban sokan sajnálják, 
hogy megszűnt az 
önálló tűzoltóság. A 
kirendeltség-veze-

tő, örülne, ha a jövőben fejlődne a helyi 
tűzoltóság, amelyhez az önkormányzat 
segítségével uniós pályázatokból terem-
tenék meg a forrásokat. A nyírbátori tűz-
oltókon kívül a segítő erő Mátészalkáról 
húsz perc alatt éri el Nyírbátort.
 A költségvetéssel kapcsolatos dönté-
sek esetében módosult a város ez évi költ-

Megsarcolták a költségvetést

ségvetési rendelete. A képviselő-testület 
380 millió Ft-tal csökkentette az ez évi 
kiadásokat. 
 „A járvány miatt 
meghozott kormány-
döntések értelmében 
Nyírbátor költségvetési 
bevételei 8 százalékkal 
csökkentek. A kiadásokat 
viszont 5,2 százalékkal 
tudjuk csökkenteni” – jelentette ki Levendáné 
Dr. Lengyel Valéria, a Fejlesztési és Gazda-
sági Bizottság elnöke. A csökkentés oka el-
sősorban az iparűzési adó feltöltés eltörlése, 
valamint ugyanezen adó bevallási és befi-
zetési határidejének eltolása szeptember 
30-ra. A képviselő 
kiemelte, a csök-
kentés a működési 
területen a szemé-
lyi kiadásokat érin-
ti, így az alapbéren 
felüli személyi 
juttatások meg-
szűnnek, illetve az 
egyedi beszerzé-
seket és felújítá-
sokat a következő 
évre halasztják. A 

fejlesztések esetében néhány beruházás 
áttolódik 2021-re. Ilyenek a kerékpárút lé-
tesítése a Debreceni utcán, a román test-
vérvárossal, Nagykárollyal közös INTERREG 
program folytatása – amely tartalmazza 
többek között az Inkubátorház bővítését, a 
helyi termékek bemutatóházának építését 
– és az asztalitenisz 
edzőközpont tornater-
mének bővítése.
 „A lakásrendelet 
megváltoztatását az 
inspirálta, hogy ha-
marosan elkészül a 
Szénaréti lakóparkban 
épülő 71 bérlakás” – mondta Badics Ildi-
kó, jegyző. A képviselő-testület az ezzel 
kapcsolatos felételeket korábban még 
nem határozta meg, így emiatt is szüksé-
gessé vált a teljes rendelet módosítása. 
(Erről bővebben a 9. oldalon).

Polyák Dézi

Már igényelhető a kék-sárga gyűjtőedény
A barna kukák átvételét követően az önkormányzat a szolgáltatóval egyez-
tetéseket folytatott és az igényfelmérések alapján szelektív hulladékgyűj-
tő edényeket osztott ki a háztartások részére. A kék-sárga színű edények a 
papír, a háztartási fém és a műanyag hulladék elkülönített gyűjtését teszik 
lehetővé. 

Javultak a városban a bűnügyi mutatók
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Vasúti balesetet szimuláltak
Vonat és autóbusz ütközött egy 
nyírbátori, sorompó nélküli vas-
úti átjáróban, a balesetben ket-
ten életüket vesztették, nyolc 
ember megsérült. Ez volt az 
alaphelyzete a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és a MÁV Zrt. október 
elsején megtartott közös, ka-
tasztrófa-felszámolási gyakor-
latának.

Nyírbátor, Baktalórántháza, Mátészal-
ka és Nyíregyháza, valamint a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság műveleti 
szolgálatának huszonöt hivatásos tűzol-
tója mellett az Országos Mentőszolgálat 
szakemberei, a Magyar Vöröskereszt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szer-

vezetének munkatársai és statisztái is 
részt vettek a gyakorlaton. 
 Idén augusztus végéig a MÁV Zrt. 
adatai szerint a társaság által üzemel-
tetett hálózaton negyvenhárom baleset 
történt, ebből négy halálos kimenetelű 
volt. Ezért is fontos a közös gyakorlat, 
hiszen nagyban segíti a hatékonyabb 
együttműködést. 
 A közös gyakorlat során a hivatásos 
tűzoltóegységek speciális eszközöket 
is használtak, egyebek között hidrauli-
kus feszítővágó berendezést, korongos 
gyorsdarabolót, és akkumulátoros orr-
fűrészt.
 Bérczi László tűzoltó dandártábor-
nok, a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság országos tűzoltósági 
főfelügyelője értékelésében kiemelte: a 
gyakorlat résztvevői bizonyították, hogy 
megfelelően felkészültek a hasonló 
helyzetek kezelésére. Hangsúlyozta, az 

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjaival, kihasz-
nálva a csodálatos időjárást kirándultunk egyet.
 Útunk első állomása Egerben, az Eszterházy Károly Egye-
tem épületében található Varázstorony – Csillagvizsgáló volt. 
A csillagászat 1776-óta van jelen a városban. A legérdekesebb 
látnivaló a csillagvizsgáló torony. A 10., legfelső szinten talál-
ható, ahová 365 lépcsőfok vezet. A 9. szinten a panorámate-
raszról gyönyörködhettünk a város szépségeiben.
 A következő állomásunk a híres Kopcsik Marcipánia és 
Harangöntő-ház volt, ahol lenyűgöző látvány tárult elénk 
az Oscar-díjas Kopcsik Lajos cukrászmester munkái révén. 
Nem hagyhattuk ki a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum és a Hild 
József tervei alapján klasszicista stílusban, 1831-1836 kö-
zött felépített Egri Bazilikát, valamint a Szépasszony-völgyet 
sem, ahol kóstolhattunk és vásárolhattunk az egri borvidék 
finom boraiból.
 Egerszalók irányába folytattuk utunkat, ahol megtekin-
tettük a világon is ritkaságnak számító Sódombot.

 Lassan elérkeztünk az utolsó állomásunkhoz a vi-
lágörökség részét képező Hortobágyhoz, benne a Hortobágy 
Csárdához, ahol jó volt kicsit megpihenni, s a vacsoránkat 
jóízűen elfogyasztani az impozáns környezetben.

ilyen volumenű káreseteket korszerű 
eszközökkel lehet hatékonyan felszá-
molni. Éppen ezért a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság újabb 
akkumulátoros műszaki mentőeszközö-
ket szerez be.

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu
Fotók: Rutkai-Dér Vivien 

tűzoltó főhadnagy
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„Ha a felülvizsgálatok befejeződnek a „Fecskeház” 
bérleti szerződései esetében, akkor egy fluktuációra 
számítunk. Hiszen akik több, mint 10 éve bent lak-
nak – mert vannak ilyen bérlők –, a most hatályos 
szerződésük lejárta után már nem kapnak szerző-
déshosszabbítást.” mondja Fülöp Enikő osztályve-
zető az új lakásrendelet következményeiről. A ripor-
ter Nagy Miklós.

Nem titok: szeretnénk növelni 
a város lakosainak számát

 – Mi indokolja, hogy jelen, 
piaci körülmények között is le-
gyen az önkormányzatnak egy 
jelentős bérlakásvagyona?
 – A bérlakás is önkor-
mányzati vagyon, amit – adott 
esetben – akár értékesíteni is 
lehet. Természetesen erről any-
nyira nincs szó, tekintve, hogy 
éppen most építettünk további 
bérlakásokat a Széna réten. Az 
építésre is azért került sor, mert 
a fiatalokat szeretnénk Nyírbá-
torban tartani, illetve szeret-
nénk a városba „csábítani” olyan 
fiatal szakembereket, akik a 
helyi cégeknél dolgoznak. Nem 
titkolt szándéka a város jelenle-
gi vezetésének, hogy szeretnék 
növelni Nyírbátor lakosainak a 
számát.
 – Továbbra is érvényes 
az a terv, hogy további bérla-
kásokat szeretne építtetni az 
önkormányzat a Szénaréti la-
kóparkban?
 – Miután meghirdettük a 
71 lakást, kiderült a túljelentke-
zésből, hogy lenne igény további 
bérlakásokra. A beköltözést kö-
vetően tervezi eldönteni a város 
vezetése, hogy a lakásprogram 
hogyan folytatódjon. Itt számí-
tásba jöhet a magánbefektetőt 
bevonása is.
 – A szénaréti lakásigények 
mit igazolnak vissza? Főként 
nyírbátori fiatalokról van szó, 
vagy jelentős az igénylők kö-
zött a más településről a vá-
rosba dolgozni járó fiatal szak-
emberek száma?
 – A kérelmezők közel fele 
jelenleg más településen él, de 
a városban dolgozik. Olyan fia-

talok, akik szeretnének önálló 
életet kezdeni, de a magánpi-
acon nem tudnának lakáshoz 
jutni. Itt az új lakásrendeletünk 
szerint a bérleti díj 1000 Ft/m2. 
Ez megfizethető ár egy fiatal 
házaspárnak is. A többi önkor-
mányzati bérlakáshoz képest a 
legmagasabb, de olcsóbb, mint 
a magánpiac.
 – Ezeket a lakásokat 
meddig bérelheti, aki most 
beköltözik?
 – Az új rendelet határt szab, 
hogy meddig tarthat a bérleti 
jogviszony. A rendelet szerint 5 
évre utaljuk ki a bérlakást, ami 
egyszer meghosszabbítható 
további 5 évre, de a második 
ciklusra már másfélszeresre nő 
a bérleti díj.
 – A korábbi időszakban 
mennyi volt a lehetséges bér-
leti jogviszony?
 – Amikor megépült a „Fecs-
keház” (akkor is nagy volt a bér-
lakásigény) 5 év volt az eredeti 
kiutalás időtartama.  Amikor 
visszaesett a kereslet az önkor-
mányzati bérlakások iránt, eny-
hített a testület a szigoron, mert 
az volt az érdek, hogy minden 
lakást kiadjunk. Ezért lehetett 

folyamatosan meghosszabbí-
tani a szerződéseket.
 – Nagyon úgy tűnik, hogy 
ez a terv beváltja a reménye-
ket azzal, hogy itthon tartja a 
helyi fiatalokat, illetve a vá-
rosba költöznek a fiatal szak-
emberek is.
 – Az önkormányzat céljait 
nagyban fogja segíteni a laká-
sállomány növelése.
 – Mikor költözhetnek az 
első lakók?
 – Az átadás (október 14.) 
után jön a műszaki átadás-át-
vétel. Ha ez lezajlik, akkor kö-
vetkezik a használatbavételi 
engedély. Ezekkel az eljárások-
kal párhuzamosan megkezdő-
dik a korábban beadott lakás-
kérelmek felülvizsgálata. Azt 
szeretnénk, hogy az összes 
engedély kiadásának-beszer-
zésének végére már minden 
bérlő tudja, hogy költözhet az 
új lakásába. Ma úgy gondolom, 
év végén már elkezdődhet a 
költözés.
 – Mi indokolta a lakásren-
delet megváltoztatását?
 – A korábbi rendeletet 14 
évvel ezelőtt alkotta a testület, 
amit persze többször is módo-
sított. Mostanra akkora igény 
jelentkezett bérlakásokra, hogy 
újra kellett gondolni a kiutalás, 
illetve a bérlés feltételeit, hogy 
ténylegessé váljon az eredeti 
gondolat is, nevezetesen, hogy 
az önkormányzat csak átmene-
tileg segít a lakhatási problémák 
megoldásában.

 – Ugyanilyen szigorítások, 
vagy keményedő feltételek 
történtek a szociális bérlaká-
sok esetében is?
 – Mi úgy gondolkodunk: 
ha a valaki ma szociális ellá-
tásra, akár szociális bérlakásra 
jogosult, az is átmeneti állapot. 
Hiszen a javuló elhelyezkedé-
si lehetőségek miatt komoly 
változások történhetnek ezen 
családok jövedelmi viszonyai-
ban is, és idővel kikerülhetnek a 
szociális rászorultak köréből. Az 
új rendelet már lehetőséget ad a 
rászorultság feltételeinek vizs-
gálatára azok esetében is, akik 
korábban kaptak szociális bérla-
kást. Ha valaki már nem tartozik 
a szociális körbe, akkor az ő bér-
leti jogviszonya a határozatlan 
időről, határozott, 5 éves bérleti 
szerződéssé módosul.
 – Ez tehát az ő esetükben 
azt jelenti, hogy a felülvizsgá-
lat után, ha már nem jár a szo-
ciális bérlakás a bérlőnek még 
van 5 éve, hogy rendezze a lak-
hatását.
 – A határozatlan idejű szer-
ződés határozott idejű szer-
ződésre módosul, változatlan 
egyéb feltételekkel.
 – Ez azt is jelenti, hogy 
senkinek nem kell attól tarta-
ni, hogy a felülvizsgálat után, 
ha kiderül, hogy már nem felel 
meg a bérlő az előírt feltételek-
nek, azonnal ki kell költöznie?
 – Ilyen nem fordulhat elő. 
Türelmi időt kap a bérlő.  Az új 
rendeletünk egyik legfontosabb 
pontja, hogy a bérlő rendelke-
zik-e beköltözhető lakással, 
házzal bárhol az országban. Ha 
igen, akkor két lehetősége van. 
Kettő éven belül kell igazolnia, 
hogy elidegenítette, vagy meg-
szűnik a bérleti jogviszony.
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Nyírbátor Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 2020. szeptember 30-ai ülésén fo-
gadta el az új lakásrendeletet, mely épít a 14 évig 
hatályos és többször módosított lakásrendeletre, 
de több ponton teljesen új szabályozást fogadott 
el a testület.

Fontos változások Nyírbátor 
új lakásrendeletében

Az új lakásrendelet már tar-
talmazza a Szénaréti La-
kópark területén épülő 71 
bérlakás igénybevételéhez 

szükséges, végleges feltéte-
lek kialakítását. A végleges 
feltételek szerint a bérlakás-
ba költözőknek nyírbátori 
állandó lakóhellyel vagy nyír-
bátori munkahellyel és rend-
szeres jövedelemmel kell 
rendelkezniük, amelynek 
mértéke 1 fő esetében leg-
alább a mindenkori nettó 
minimálbér másfélszerese, 
2 fő esetén a kétszerese, 3 
vagy több fő esetén a há-
romszorosa. Jövedelemszá-
mítás szempontjából a 14 
éven aluli gyermekeket 0,5-
ös szorzóval kell figyelembe 
venni. Ezen kívül az igénylő, 
valamint házastársa/élettár-
sa nem rendelkezhet az or-
szág területén beköltözhető 
lakással, vagy vállalniuk kell 
azt, hogy a beköltözhető la-
kást a bérlakás kiutalásától 

számított 2 éven belül elad-
ják. A jegyző által nyilvántar-
tásba vett igények alapján a 
Közszolgáltatási Bizottság 

bérlőkijelölési névjegyzéket 
hagy jóvá a pontozási rend-
szer figyelembevételével. A 
bérlakás kiutalására a bérlő-
kijelölési névjegyzék szerinti 
sorrend alapján kerül sor.
 Az új lakásrendeletben 
fontos változás, hogy na-
gyobb figyelmet fordít arra, 
hogy a már bérleti jogvi-
szonnyal rendelkezők a köl-

tözést követően is megfelel-
jenek a kiutalás feltételeinek, 
ellenkező esetben bérleti 
jogviszonyuk megszűnik. Az 
új lakásrendelet értelmében 
bérleti jogviszonnyal maxi-
mum 10 évig rendelkezhet a 
bérlő és a bérleti jogviszony 
fennállása alatt vele együtt 
költöző házastársa/élettársa, 
ezzel biztosítva azt, hogy mi-
nél több személynek legyen 

lehetősége önkormányzati 
bérlakás igénybevételére.
 Azoknál a bérlőknél, akik 
még az 1990-es években 
szereztek szociális alapon 
bérlakást, felülvizsgálják, 
hogy a szociális kiutalás fel-
tételei fennállnak-e még. Az 
ő esetükben a rendelet úgy 
szabályoz: amennyiben an-
nak feltételei már nem állnak 

fenn, nem veszítik el automa-
tikusan a bérleti jogviszonyu-
kat, számukra lehetőséget 
nyújt a rendelet arra, hogy a 
piaci alapon meghatározott 
szabályok szerint maradhas-
sanak a bérlakásban.
 A napokban a polgármes-
teri hivatal illetékes osztálya 
felkeresi valamennyi önkor-
mányzati lakás bérlőjét, illetve 
a Szénaréti Lakóparkban épü-
lő bérlakásra érdeklődőket, 
hogy a felülvizsgálati eljárás 
lefolytatásához hozzák be a 
szükséges dokumentumokat.
 Nyírbátor Város Önkor-
mányzata a fiatalok lakhatási 
problémájának megoldása 
érdekében nemcsak bérlaká-
sok építésével kíván segíteni, 
hanem azzal is, hogy 2020. 
február 1-től 600.000 Ft visz-
sza nem térítendő támoga-
tást biztosít azoknak, akik 
Nyírbátor területén vásárolják 
vagy építik meg első lakásu-
kat. A támogatásokra az igény 
benyújtása folyamatos. Tá-
mogatásra jogosultak azok a 
fiatal egyedülállók vagy fiatal 
házasok, akik legalább 2 éve 
nyírbátori állandó lakóhellyel 
rendelkeznek, a kérelem be-
nyújtását megelőző 2,5 éven 
belül legalább 1 éves munka-
viszonnyal és 2 éves társada-
lombiztosítási jogviszonnyal 
rendelkeznek, büntetlen előé-
letűek és köztartozásmente-
sek. A támogatással érintett 
ingatlant nem lehet hozzátar-
tozótól vásárolni, és adásvétel 
esetén a vételárnak 5 millió 
és 30 millió forint közöttinek 
kell lennie, lakásépítés estén 
pedig a lakás hasznos alapte-
rülete nem haladhatja meg a 
150 négyzetmétert. A támo-
gatás iránti kérelmet az adás-
vételi szerződés megkötését, 
az építési napló megnyitását, 
árverésen szerzett ingat-
lan esetén a tulajdonszerzés 
véglegessé válását követő 45 
napon belül kell benyújtani. 
A támogatás odaítéléséről a 
Sport és Ifjúsági Bizottság át-
ruházott hatáskörében dönt.
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SZÜLETÉS
Milán Varga Elemér  Mészáros Magdolna
Bence Bihari Norbert Bokor Tünde
Dávid Kórodi Norbert Fekete Katalin Dóra
Emili  Batai Árpád  Harcsa Henrietta
Konrád Veres Silvio Kovács Beáta
Gergő Fucskó Gergő Somogyi Krisztina
Léna Gemzsi Tamás Nemes Nikolett
Lia  Sivadó Péter Veres Nikoletta

HÁZASSÁG
Július (lemaradás)

 Opre Donatella Papp Dávid
 Püspöki Gabriella Molnár Imre

Szeptember
 Enyedi Henrietta Csürös Richárd György
 Fibi Andrea Pintér Csaba Sándor
 Rácz Szabina Emőd Tibor
 Velicskei Kitti  Makranczi Gergő
 Kosztyu Renáta Tarcsa Richárd

HALÁLESET
Varga Elekné • Pásztor János • Kovács Józsefné 
Nagy Gábor • Papp Sándorné • Varga Lászlóné

Baracsi János • Pelyák Jánosné • Kovács Endréné
Révész Lászlóné • Lamos Jánosné • Szilágyi István
Dr. Nagy János • Fodor Imréné • Ladányi Ferencné

Anyakönyvi események
2020 szeptember

A mese szele

Így kezdődött minden:
 A Városi Könyvtár Nyírbá-
tor meghívja TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00409 pályázat a 
„Helyi közösségformáló progra-
mok kialakítása, megvalósítása 
Nyírbátorban, a Városi Könyv-
tárban” című projekt keretében 
megrendezendő Magyar Nép-
mese Napja programjaira, óvo-
dás csoportoknak! – 5 alkalom.

 Aztán így folytatódott:
 A gyermekkönyvtár aj-
taját bezárva magam mögött 
hagytam az éppen ott székelő 
hétfejű sárkányt, a megszokott 
könyves hangulatot, vagyis a 
szokásos mese napi helyszí-
nünket. Pislogó szemek, sutyor-
gás, várakozással teli mosolyok, 
láblóba és válogatott izgalmak. 
Ez várt a Kerekerdő Óvodában 
és a Nyitnikék tagóvodában. És 
még valami. Valami váratlan. 
Úgy hullott az ölembe a gyere-
kek közelségének az öröme a 
pandémia fojtogató csendjében, 
hogy meghatódtam. De csak 
királylányosan, nehogy elijesz-
szem a bátornál is bátrabb, ap-
rócska hősöket.   
 – Sziasztok, kis ovisok! Ide 
fújt a szél. Elhiszitek, hogy a szél 
hátán érkeztem?! – kacagás, 
sok nem és sok igen volt a vá-
lasz. Ez így volt kerek.
 – Jó, valójában sé-
táltam, de ahogy hoz-
zátok tartottam, 
mellém szegődött 
egy szellőfi, aki 
arról suttogott 
nekem, hogy 
mesés lesz ma 
veletek. Ezt 
elhiszitek?

 – Iiiiiiiigen!!!
 Engem meggyőztek. Me-
sés volt.  És meglepően jó volt 
a térválasztás! Mert a tornate-
rem passzív háttérként nagyon 
csendesen megalapozta, össz-
pontosította a figyelmet, egy-
szerű volt tartani a távolságot. A 
ráhangolódás után pedig élvez-
tük a szabad levegőn a mozgás 
örömét és azt, hogy feloldód-
hattunk a művészkedés rejtel-
meiben.
 Segítőim is voltak: Lakatos 
Andrea melegített és épített 
izmokat az erőpróbára, Vas-
váriné Tarnóczy Száva pedig a 
bennünk lakó érzés-kavalkádot 
simította bárányfelhővé vagy 
cakkozta sárkányfogassá. Az 
udvaron (kerek)erdőillat volt, és 
ahogy szétnéztem, egészen biz-
tosan tudtam, hogy a csendes-
pihenő alatt huncut manócskák 
lepik el. És igen! Természetesen 
csendespihenő előtt és után is. 
Feltöltődve zártuk a hetet: ven-
dégváró szeretet, mosolyok, 
derű, az együttlét öröme; min-
dent köszönünk!

Szláma Gabriella

– a magyar népmese napja – újratervezve

Könyvbemutató. A Bátori Nőegylet Egyesület társrende-
zőként csatlakozott a Panoráma Világklub rendezvényé-
hez, melynek keretében bemutatták Várdy-Huszár Ágnes, 
Pittsburghben élő, magyar szárma-
zású írónő, irodalomtörténész pro-
fesszor Mimi című családregényét. 
A balkányi kötődésű író kötetéből a 
nőegylet minden nyírbátori iskolá-
nak ajándékoz egy példányt, mely az 
iskolák könyvtárában elérhető lesz 
az érdeklődők számára.

Csatári Balázsné
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Elismerést kapott a 
Lenszirom Színház

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelét vehette át a 
Lenszirom Színház csapata. A színjátszó csoport 2005-ben kezd-
te meg működését, épp 15 évvel ezelőtt. De emellett beindították 
a határon túli magyar 
színjátszást és 12 
éve minden eszten-
dőben megrendezik 
a Határtalan Szín-
játszó Fesztivált. A 
kezdeti elképzelések 
kibontakoztatása és a 
színház ma is sikeres 
működése bizonyítja, 
hogy mindez hiány-
pótló volt a városban és a határ túl élő iskolás gyerekek életében. 
Így most már kezdődhet a következő 15 éves színházi munka ha-
sonló eredményekkel és lelkesedéssel.
 Az elismerésről Vona Éva, művészeti vezető tájékoztatta 
szerkesztőségünket.
 Amikor megalakult a színházunk, és elkezdtünk dolgozni, nem 
voltak bennünk olyan tervek, célok, hogy bennünket majd ezért a 
tevékenységünkért elismerjenek. Úgy gondoltuk, ez a határ köze-
li állapot és Nyírbátor kiterjedt testvérvárosi kapcsolatrendszere 
nagyon alkalmas arra, hogy egymással együttműködve dolgoz-
zunk. Az én értékrendszeremben ez eleve úgy van programozva, 
hogy a magyar nyelvű színjátszásnak – határokon innen vagy túl 
–, működnie kell. És ha lehet, akkor mi hadd segítsünk ebben. 
Tulajdonképpen egy véletlen folytán, Szilágysomlyón, Nyírbátor 
egyik kedves testvérvárosában korábban kiderült, hogy akkor ott 
már úgy húsz éve nem volt magyar nyelvű színjátszás. Mi felaján-
lottuk, hogy tartunk bemutató foglalkozást, illetve nyáron szerve-
zünk egy tábort is az ottani gyerekeknek. Annak a felajánlásnak 
akkora sikere lett, hogy azóta is működik az a tábor. Persze ebben 
a veszélyhelyzetben nem tudtuk megrendezni idén, úgy ahogyan 
a határtalan fesztiválunk is elmaradt – mondta Vona Éva. 
 Nagyon sok gyerek fordult meg a Lensziromban az elmúlt 
évek alatt. Most van egyfajta generációváltás, és az első fecskéink 
visszatérése is mostanában történik. Például Tóth Matyi, régi len-
szirmosunk már a színjátszó táborban tanárként vett részt, Buzo-
gány Borcsa végzett logopédusként volt ott a táborban, de Csoba 
Adrienn például színházelméleti szakot végzett. Elmondhatjuk, 
hogy valóban sok színjátszónk a színház mellett tette le a vok-
sát – emelte ki a színház művészeti vezetője. Hozzátette: ezzel az 
elismeréssel jár pénzjutalom is. Ezt az 500 ezer forintos összeget 
természetesen előadásra fordítjuk. 

 eni  

Bográcsoztunk. A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyír-
bátor tagjainak hiányzott már egy jó kis bográcsozás! Így az-
tán Szabó Miklósné Erzsike, egyesületünk tagja felajánlotta, 
hogy nála elkészíthetjük a  betervezett slambucot. Örömmel 
fogadtuk el az ajánlatot. Amig Tóth Árpád és Birtók József 
nagy lelkesen készítették a várva várt étket, mi, a többiek há-
zigazdánk lánya, Szabó Adrien népi vonós művésztanár irá-
nyításával felvettük készülőben lévő műsorunk zenei anya-

gát. Simics Lajos tagtársunk 
még a festőállványát is ma-
gával hozta, hogy az ő szem-
szögéből nézve örökítse meg 
ezt a kellemes környezetet.

Tóth Árpádné 
az egyesület elnöke

A Városi Könyvtár Nyírbátor meghívja TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00409 pályázat a „Helyi közösségformáló 
programok kialakítása, megvalósítása Nyírbátorban, a Vá-
rosi Könyvtárban” című projekt keretében megrendezendő 
Könyvünnep programjaira, alsó tagozatosoknak!

Vig – adoztunk
Könyvünnep – az örök 

A Nyíregyházi Leonardo Média Akadémia Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézmé-
nye adott otthont idén a könyv ünnepének. Igazi élményten-
ger volt ez az Élménysuliban. A dolgok csodás együttállása: 
könyvek, író és igazi, hús-vér olvasók! Álom, egy könyvtáros 
számára. Az iskola udvarán, szabad levegőn szippantottuk 
magunkba az olvasás örömét, itt növesztettünk bajuszt és 
alaposan kitálaltunk oviról, suliról, sportról. Persze teljesen 
titokban, és igazán őszintén. Vig Balázs interaktív könyv-
bemutatóján mindig, minden gyerek főszereplővé, mese 
és valóság pedig teljesen eggyé válik. Lelkesen imádtuk 
Születésnapfalva édességét, utáltuk a mócsingos húst, ra-

jongtunk Boglárka néniért, és valahogy minden elképzelést 
értettük, amit Todó őszintén megosztott velünk. De amit 
igazán megértettünk, az egy felemelő érzés. Egy másik vi-
lág, amiben ezernyi életet megélhetünk. Ez pedig csak any-
nyi, hogyha túl sok a valóság, nyiss 
ki egy könyvet! Köszönjük a 
nyitottságot a csillogó 
szemű kisiskolások-
nak, és köszönjük 
Vig Balázsnak, 
hogy megmu-
tatta nekünk 
az ő világát. Jó 
ott! :)

lág, amiben ezernyi életet megélhetünk. Ez pedig csak any-
nyi, hogyha túl sok a valóság, nyiss 
ki egy könyvet! Köszönjük a 
nyitottságot a csillogó 
szemű kisiskolások-
nak, és köszönjük 
Vig Balázsnak, 
hogy megmu-
tatta nekünk 
az ő világát. Jó 
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A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Is-
kola elsős kisdiákjai ügyesen belerázódtak az iskolai 
életbe, szépen elsajátították az iskolánkban folyó napi 
rutint. Így örömmel nyugtáztuk, hogy a tanévkezdés 
legkisebbjeinknek zökkenőmentes volt. 

Egy hónap távlatából 

A világjárvány okozta hely-
zetnek megfelelően intéz-
ményünk aulájában és a kö-
zösségi terekben a maszk 
használata kötelező, a szülők 
az iskolába nem, vagy csak 
engedéllyel léphetnek be. 
2020. október 1-jétől belé-
péskor a gyermekeknek lázat 
mérünk, belépéskor minden-
kinek kötelező a kézfertőtle-
nítő használata. A betegség 
tüneteit mutató gyerekek 

esetén a riasz-
tási protokollnak 
megfelelően já-
runk el. Szep-
temberben a 
járványügyi elő-
írásoknak meg-
felelően mind 
alsó mind felső 
tagozaton szülői 
értekezletet tar-
tottunk online illetve szemé-
lyes találkozások formájában, 

természetesen elkerülve a 
csoportosulásokat.
 Október 6-án, az aradi 
vértanúk napján osztály-
keretben emlékeztünk meg 
hőseinkről, valamint Nagyné 
Lőrincz Lilla tanárnő iskolánk 

 Októberben pályaori-
entációs napot szervezünk, 
melynek célja, hogy tanítvá-
nyainkat megismertessük a 
különböző foglalkozásokkal. 
Felidézünk régi, már nem lé-
tező szakmákat, valamint 
beszélgetünk a napjainkban 
is működő, válaszható foglal-
kozásokról. Hisszük, hogy se-
gítenünk kell felsőbb évfolya-
mos tanítványainknak abban, 
hogy találják meg a megfelelő 
középiskolát a sikeres jövőjük 
érdekében.
 Az október 23-ai ünnepi 
műsor is – hasonlóan a tan-
évnyitóhoz – rendkívüli lesz, 
vélhetően a sulirádión ke-
resztül elevenítjük fel az ’56-
os hősök dicsőséges pillana-
tait.

Kóródiné Tóth Mária
munkaközösség-vezető

Nyírbátorban a református kö-
zösségnek múltja van, mely a 
reformáció idejére nyúlik vissza. 
A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola és Óvoda ugyan-
ilyen stabil közösséget formál. 
Az oktató-nevelő munka 2012-
ben indult el, Nyírbátor első 
egyházi iskolájaként. Egy más-
fajta értéket, gazdagabb lelki 
közösséget adhatunk tanítvá-
nyainknak. Intézményünk az 
évek alatt folyamatosan fejlő-
dött, és olyan oktatási-nevelési 
bázissá nőtte ki magát, amely 
3 éves kortól a 14 éves korosz-
tályig hitben és gyermekközeli 
nevelésben értékadó, biztos 
tudást ad a diákjainak. Több 
mint 600 diáknak 16.000 m2-

en kínálunk biztos alapokat. Az 
óvoda jelenleg 5 csoporttal mű-
ködik, és szeptembertől homo-

Biztos református közösség
Megbízható minőségi oktatás Nyírbátorban

gén szerkezetűekre alakult. Ez 
a fajta csoportszervezés még 
inkább lehetővé teszi a nevelé-
si folyamatba illesztett, játékos 
feladathelyzetek tudatos terve-
zését, amelynek során egyénre 
szabott differenciálás történik. 
 A gyermekeink legfőbb 
tevékenysége a játék. A játék-
ba integrált tanulás során ala-
pozunk a gyermekek előzetes 
élményeire, a csoport életé-
nek előzményeire támaszkod-
va. A komplexen megvalósuló 
tanítási-tanulási tartalmak 
lehetővé teszik az ismétlést, 
a gyakorlást, a tapasztalatok 
gyűjtését. A párhuzamosan 
végezhető tevékenységekkel 
biztosítjuk a választás lehető-

ségét. Teret adunk a gyerme-
kek önállósági törekvéseinek, 
amelynek során ismereteik 

bővülnek, készsé-
geik képességeik 
fejlődnek. Az ide-
gen nyelvi foglal-
kozásaink mellett a 
tehetséggondozás 
alkalmain: az ovi-
foci, ovis színját-
szás, egészséges 
életmódra nevelés, 
DIOO – Digitális 
Okosjáték színesítik a minden-
napokat. Az óvodában alapoz-
va iskolánkban folytatjuk az 
építő munkát 19 osztályban. 
 Újdonságaink között sze-
repel, hogy elsőseink szeptem-
bertől tanórán ismerkednek 
az idegen nyelvvel, az angollal 
és a némettel. Továbbá alsó 
tagozaton a matematikát a 
LEGO-matek módszerével ok-
tatjuk, mely a problémamegol-
dó gondolkodást fejleszti és al-
kalmas a játékosabb formában 
való elsajátításra. A felsőseink-
nek 7–8. évfolyamon a máso-
dik idegen nyelv tanulását is 
biztosítjuk. Valamint fontos a 
tehetséggondozás-felzárkóz-
tatás és a sport, melyhez meg-
újult, korszerű sporteszközök, 
kültéri, új kézilabdapálya kínál 
lehetőséget. 
 A nevelő munka mellett 
nagyon fontos a létesítmé-
nyünk fejlesztése is. Tavaly az 
iskola energetikai korszerűsí-

tése valósult meg. A beruházás 
az iskola gazdaságos és kor-
szerű működtetését segíti. A 
külső beruházás után idén nyá-
ron a belső felújítás fűtéskor-
szerűsítés, mosdók, földszinti 

aula, ebédlő felújí-
tása, illetve konfe-
renciaterem és az 
aulában LEGO-sa-
rok kialakítása 
valósult meg. A 
későbbiekben az 
óvodai és az iskolai 
játszótér és a spor-
tudvar is megújul. 

 A református kertvárosi 
komplexum gyökereket adó, 
értékálló szellemiség megte-
remtésére törekszik. Olyan kö-
zösséget szeretnénk formálni, 
ahol a fejlődésben lévő gyer-
mekek már kiskoruktól a tudás 
mellett élményeket, tapasz-
talatokat gyűjthetnek. Ahol 
fontos a gyermek-szülő és in-
tézmény közötti kötődés, a kö-
zösség építése. Nagyon fontos 
az értelmi-érzelmi intelligencia 
fejlesztése, a tapasztalatok él-
ményszerű átadása. A Báthory 
Anna Református Általános Is-
kola és Óvoda minden lehető-
séget kihasználva újítja, szépíti 
létesítményeit azért, hogy a 
diákjai a legfelszereltebb in-
tézményben és a legtöbb le-
hetőséget megadva kapjanak 
információt, ismeretet és lelki 
biztonságot. 

Sivadóné Cselenyák Dóra
 intézményvezető

faliújságján is megjelenítette 
az eseményeket.  

REFORMÁTUS ISKOLA és ÓVODAREFORMÁTUS ISKOLA és ÓVODA
ÁLTALÁNOSÁLTALÁNOS

Nyírbátor

BÁTHORY ANNA
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Az álmoskönyvek szerint a szeptemberi születésűek 
tehetséges sportemberek. Az Eszti esete ezt fénye-
sen igazolja.

Több mint ötgólos meccsátlag, egy döntetlen mel-
lett hat győzelem, 36:6-os gólkülönbség és 19 pont. 
Ez a Nyírbátori LSE eddigi mérlege a megyei máso-
dosztályú bajnokságban. Természetesen a nyírbá-
toriak állnak az élen a pontvadászatban. A jövőbeni 
tervekről Balaton László klubelnököt kérdeztük.

Foci: bajnoki remények

Makrai Eszter 1936. szep-
tember 18-án látta meg a 
napvilágot az Árpád utcai 
parasztcsaládban. Érdekes, 

hogy a bátori Makraiak több-
sége ebben az utcában szü-
letett. Ennek ellenére sem 
tudják mindig pontosan, hogy 

MAKRAI ESZTER – ESZTI

kinek ki a rokona, vagy, hogy 
rokonok-e egyáltalán. Arra 
emlékszik, hogy a régi II. sz. is-
kolában Ballóné Juci néni volt 

az első testnevelője. 
1951-ben iratkozik 
be az óvónőképző-
be, hiszen akkor már 
működött ez az isko-
latípus Nyírbátorban 
(nagyjából a mai kor-
mányablak helyén). 
A tanulmányi idő há-
rom év volt. Tanárai 
voltak többek között 
Dr. Réthátyné, Fá-

bián Ottó, Lengváry József. 
Utóbbi sok nyírbátorinak le-
het még ma is ismerős, hi-
szen kiváló játékvezető volt. 

Mindig éreztette szimpátiáját 
a bátoriakkal.
 Az atlétikával Gacsályi Já-
nos és Hevessy Tibor ismer-
tették meg. Alkatát, robbané-
konyságát a dobószámokban 
tudta kamatoztatni. 1951-
ben súlydobásban (akkor így 
nevezték) 8,60 méterrel má-
sodik az ugyancsak nyírbátori 
Bella Erzsébet mögött (9,15 
m). 1952-ben már 9,12 mé-
ternél tart. 1955-ben súlyban 
és diszkoszban megyei rang-
listavezető. 1957-ben disz-
koszban 40,12 métert dob, 
ezzel ő a megye első 40 méter 
feletti női diszkoszvetője! Sor-
ra nyeri a versenyeket. Leg-
kiemelkedőbb a falusi spar-
takiádon aratott győzelme: a 
Népstadionban ötvenezer (!) 
néző előtt 11,42 méterrel lett 
országos bajnok súlylökés-
ben.
 Tehetségénél csak a sze-
rénysége volt nagyobb talán. 
Vidám, jó humorú, közösségi 
ember volt, de sohasem akart 

a társaság hangadója lenni. 
Egy debreceni verseny után 
a rádióriporter megkérdezte 
tőle, mi a kedvenc étele. Rö-
vid gondolkodás után rávág-
ta: a tejbegríz. Mi kacagtunk, 
ő szégyenlősen elpirult. 
 Volt vidékbajnokság 
győztese, ennek jutalma egy 
bulgáriai verseny volt. 1959-
ben visszavonult a verseny-
zéstől. 1963-ban kötött há-
zasságot Dorogi Jánossal, a 
Nyírbátori Spartacus kitűnő 
halfjával. Sajnos Jancsi 2019-
ben elhunyt. Egy gyereket 
neveltek, két unokája van. Fi-
atal óvónőként az Édesanyák 
utcai óvodában kezdett, in-
nen ment nyugdíjba is. Ak-
tív életet él. Ellátja teendőit 
a lakásban, műveli a kertet, 
esténként pedig sétálni in-
dulnak két szomszédasszo-
nyával. Esztikém! Jó egész-
séget! Szeresd még sokáig a 
tejbegrízt! 
 Ölel:

Szabó Laci

 – Imponáló eredmények az eddigi sze-
zonban a megyei másodosztályban is. Ma 
már elvárás a bajnokság megnyerése?
 – Konkrétan ezt még nem fogalmaztuk 
meg, de a keretünk kétségtelenül alkalmas a 
bajnoki cím elérésére.
 – Előző szezonban még a megye három, 

most megyei másodosztályban verik végig a mezőnyt. A kö-
vetkező bajnoki évben már a megyei első osztályt is meg-
nyerik? Netán a gyorsított menetrendben feltűnik az NBIII?
 – Nagyon jó a felnőtt csapatunk. Általában az figyelhető 
meg, hogy a kirakatban van a felnőtt csapat, de az utánpót-
lásról kevesebb szó esik. Nálunk kitűnő utánpótlás csapatok 
vannak, nagyon jó edzőkkel. Mi még csak tavaly kezdtük el a 
munkát az újjászervezett nyírbátori focival. jelenleg U16-os és 
U19-s csapataink is feltűnően jól szerepelnek a korosztályos 
bajnokságokban. Visszatérve a lényegi kérdésére, a megyei 

elsőosztályt el 
tudjuk vállalni. 
Rengeteg fiatal, 
helyi kötődésű 
játékosunk van. 
Rájuk tudunk 
építeni a na-
gyobb felada-
toknál is. Ma 
azért is érde-
mes kijönni egy 
meccsre, mert 
helyi fiúk terelik a labdát. Alkalmasak vagyunk nagyobb fel-
adatokra is, de nem erőltetjük mindenáron.
 – Az előző, az NBIII-ban szereplő csapat pénzügyi gon-
dok miatt szűnt meg. Ma mi a helyzet az anyagiakkal?
 – Nulláról indultunk. Ez a klub TAO-t még nem kaphat, 
mert nincs mögöttünk két lezárt év. Kapunk önkormányzati 
támogatást és üzemeltetésre megkaptuk a sporttelepet is. 
Arra törekszünk, hogy a létesítményeket jól tudjuk hasznosí-
tani, anyagilag is. Bevételi forrást jelent a fedett műfüves pá-
lya, de a konditerem és a sportszálló is termel bevételt. Már 
több csapat is a mi létesítményeinkben tartott edzőtábort. 
Egyre inkább elterjed, hogy nálunk ideálisak a körülmények az 
edzőtáborozásra. Ezekből is érzékelhető, hogy az önkormány-
zati támogatások mellett legyenek komoly saját bevételeink 
is. Ha majd letelik a két év, s pályázhatunk TAO támogatásra, 
akkor már komolyabb célokat is megfogalmazhatunk.



14 • 2020 bátor SPORT

A Kinizsi SE Mérk lett az ország harmadik legjobb 
fekvenyomó csapata 2020-ban. A nyírbátori Orosz 
László is a csapat tagja, aki kiváló egyéni eredmé-
nyekkel, köztük két bajnoki első hellyel tért haza 
két, nemrégiben megrendezett, hazai versenyről.

Orosz László, a bajnok

 – Szeptemberben Szom-
bathelyen rendezték meg a 
RAW Országos Ifjúsági, Junior 
és Masters és Felnőtt Erőeme-
lő Bajnokság, ahol két kategó-
riában is indultam. Októberben 
pedig, Sárbogárdon vettünk 
részt a RAW Országos Ifjúsági, 
Junior és Masters Fekvenyomó 
Bajnokságon, ahol a jelenlegi 
csapatommal csapatverseny-
ben is indultunk, és a harmadik 
legjobb fekvenyomó csapat 
lett a miénk. Mindkét versenyt 
nagyon jó, talán a legjobb 
eredménnyel sikerült zárnom, 
hiszen mindkét helyen első he-
lyezést értem el. 
 – Hány év munkája van 
az eredmények mögött?
 – Testnevelő tanárnak 
készültem, Kisvárdán, a Bes-
senyei György Gimnáziumban 
tanultam. Aztán teljesen más 
irányokba mentem, elkalan-
doztam, nem érdekelt a ta-
nulás, ami a sporttal együtt 
járt volna. de mindig mo-

zogtam, sportoltam valamit. 
Majd 2002-ben megnősül-
tem, elengedtem magam, és 
jelentős súlytöbbletre tettem 
szert: 2009. áprilisig „sikerült” 
120–125 kg-ra híznom. Még 

akkor sem önszántamból hoz-
tam döntést, hanem a felesé-
gemet és a keresztlányomat 
kísértem el a futópályára, ahol 
kijött belőlem a „majdnem” 
testnevelő tanár. Gondoltam, 
megmutatom nekik. De ami-

kor rájöttem, hogy 200 métert 
sem bírok lefutni, hoztam egy 
döntést, és végeztem a ko-
rábbi életmódommal. Azóta a 
testmozgásomra, az étrend-
emre és az egész életvitelem-
re odafigyelek.
  – Melyik döntést volt ne-
hezebb meghozni? Az elsőt 
ott kint, a futópályán, hogy 
életmódot kell váltani vagy 
aztán arról dönteni, hogy ezt 
tartani is kell?

 – Nem tudom pontosan. 
Futással kezdtem, és közben 
otthon kialakítottam egy kis 
konditermet, de azt valahogy 
kinőttem. A szomszéd srác el-
csalt ide, Laci bácsiékhoz, hogy 
itt nagyobb a lehetőség. 1,5–2 
éves unszolása után végre 
elmentem egy versenyre. A 
Bátori Fekvenyomó Egyesület 
akkoriban nagyon sok taggal, 
nagyon jó eredményeket ért 
el. Már az első verseny meg-
tetszett, beleszerelmesedtem 
ebbe a sportba. November 14-
én fogok versenyezni legköze-
lebb, ha az egyesületem ne-
vez. Ez egy ruhás verseny lesz, 
ahol szeretném megdönteni 
a jelenlegi országos csúcsot. 
Meglátjuk.
 – Ez egy komoly cél.
 – Igen. Mindig kell, hogy 
legyen célunk. Könnyebb meg-
írni az edzéstervet magamnak, 
könnyebb az étrendet össze-
állítani, ha tudom, hogy jön 
egy verseny, amire a megfele-
lő testsúlyt be kell állítanom.
 – Mi az üzenet azoknak, 
akik dilemmáznak egy eset-
leges életmódváltáson?
 – Nos, a döntés való-
színűleg nem a kanapén, ott-
hon fog megszületni. Szükség 
van egy motivációra, amelyből 
érzi az illető, hogy nincs egye-
dül. Nem lesz egyedül, ha kijön 
a futópályára, ha lejön a kondi-
terembe. Mindig arra van ide-
je az embernek, amire akarja, 
hogy legyen.
 Orosz László nemrégi-
ben éppen azzal a céllal indí-
tott saját youtube csatornát, 
hogy saját tapasztalatait 
átadva segítse mindazokat, 
akik szeretnének változtatni 
eddigi életmódjukon, és eh-
hez tanácsokra, biztatásra 
van szükségük. 
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 – Akkor az egy hirtelen 
döntés volt. A mostani élet-
vitelem fokozatosan épült fel 
bennem. A versenyszellem 
pedig mindig bennem volt, 
fiatalon számos atlétikai ver-
senyen vettem részt. Most 
már kicsit hiú is lettem, és 
szeretném megmutatni, hogy 
én is meg tudom csinálni, úgy, 
mint a fiatalok. Szinte minden 
nap kinn vagyok a futópályán. 
Most már rengeteg lehetőség 
van az edzésekre. Ott van a 
futópályán túl a kondipark, a 
konditerem is. És hogy telje-
sen átalakítottam az életfor-
mámat, a napirendemet ehhez 
igazítom. Ehhez viszont kell 
egy megerősítő családi háttér. 
 – Végül is miért erre a 
sportágra esett a választás?
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Programokban gazdag volt a nyara a Bátor Mazso-
rettnek,  és ősszel is tovább folytatódnak a próbák.

A Városi Könyvtár Nyírbátor meghívja a TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00409 pályázat a „Helyi közös-
ségformáló programok kialakítása, megvalósítása 
Nyírbátorban, a Városi Könyvtárban” című projekt 
keretében megrendezendő Könyvtárhasználati ve-
télkedőre, felső tagozatosoknak!

Forognak a mazsorett botok

A rendszeres online mazso-
rett órákkal biztosítottuk 
tavasszal az oktatást, de a 
személyes találkozás nagyon 
hiányzott. A karantén miatti, 
több hét kihagyás után május 
végétől a Nyírbátori Sportte-
lepen tartottuk a próbákat. 
Kiváló körülmények között, a 
fedett pályán táncolhattak a 
lányok. 
 „Családi Partyt” szervez-
tünk június végén a Látoga-
tóközpontban, ahol együtt le-
hettünk mazsorettek, szülők, 
nagyszülők, családtagok és 
barátok. A hagyományokhoz 
híven köszöntöttük az érett-
ségiző lányokat, és oklevéllel 
értékeltük az online feladato-
kat legjobban teljesítőket.
 Tartalmas hetet töltöt-
tünk június végén Gyulahá-
zán, a szokásos szaktábo-
runkban. Több új koreográfiát 

tanultunk. Acsoport tagjainak 
szavazata alapján „Az év ma-
zsorettje” 2020-ban Fekete 
Orsolya lett.
 A hosszú kényszerszünet 
után a Nyírbátori Fúvószene-
karral közösen indítottuk újra 
a kulturális életet Nyírbátor-
ban. A Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség felhí-
vására az ország számos he-
lyén zenekarok és mazsorett 
csoportok közös előadásait 
láthatták és hallhatták július 
első hétvégéjén. Ehhez a kez-
deményezéshez csatlakozott 
a két nyírbátori együttes is. 
Több mint háromszázan tap-
soltak a produkcióinknak a 
Várostörténeti sétányon.
 A Nyírbátori Labdarúgó 
SE augusztusi kupamérkőzé-
sén, a félidőben műsorunkkal 
sikerült ösztönöznünk a hazai 
csapatot a győzelemre.

 Sokan jelentkeztek az 
augusztusi napközis „Botfor-
gató táborunkba”, amit a leg-
kisebbeknek szerveztünk. A 
menetelés, a botforgatás és a 
pomponozás mellett játékra 
is jutott bőven idő. A nagyobb 
mazsorettek közül többen 
mentorként vettek részt a ki-
csik tanításában. 
 A megfelelő óvintézke-
dések betartásával folytatjuk 
a próbákat októbertől a Kul-
turális Központban. Lelkesen 

Botforgató mazsorett táborban a legkisebbek

készülünk a legszebb rendez-
vényünkre, a fúvószenekarral 
közös, hagyományos újévi 
koncertre.
 A tánc, a mozgás, a gyö-
nyörű ruhák, a fellépések, a jó 
közösség, mind-mind együtt 
teszik izgalmassá a mazso-
rettek életét. Szeretettel vá-
runk a csapatunkba minden 
táncolni szerető lányt!
 A Bátor Mazsorett Egye-
sület nevében:

Polyák Dézi

A rendkívüli helyzetre tekintettel idén speciális vetélkedés 
volt könyvtárhasználat témában. Felhívásunkra a Báthory 
István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la és Gimnázium bizonyult nyitottnak. Szeptember 29-én az 
intézmény falai között, egy osztályközösség keretein belül 
zajlott le a verseny, mely az alábbi eredménnyel zárult:
 I. helyezett csapat: Fedor Boglárka, Kiss Petra, Somogyi 
Nóra, Szabó Zsófia.
 II. helyezést ért el: Deme Viktória, Lakatos Fruzsina, 
Rischt Boglárka Kitti, Szabó Lara.
 III. helyezettek: Kincs Ivett, Szarka Blanka, Szűcs Adél, 
Vágó Lili.
 Köszönjük Szabó Andrea könyv-
táros felkészítő munkáját és az 
5. A osztály tanulóinak ér-
deklődő aktivitását. 
Gratulálunk minden-
kinek! 

Könyvtárhasználati 
vetélkedő 2020.

 Köszönjük Szabó Andrea könyv-
táros felkészítő munkáját és az 
5. A osztály tanulóinak ér-
deklődő aktivitását. 
Gratulálunk minden-



Október 8-án nyílt meg Sipos László, Forster-érmes 
fotográfus kiállítása a Báthori István Múzeumban. 
A járványhelyzet miatt a kiállítás megnyitóján nem 
vehettek részt látogatók. A Bátor Televízió kalau-
zolta végig őket a tárlaton. A kiállítást Dr. Báthori 
Gábor, múzeumigazgató nyitotta meg, a műsorban 
gordonkán közreműködött Sz. Káplár Csilla. 

AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN

Dr. Báthori Gábor online 
megnyitójában elmondta: Si-
pos Lászlónak köszönhetően 

igen értékes kiállítási anyag 
érkezett Nyírbátorba, abba a 
múzeumba, amely a történel-
met, az időtlenséget, a tár-
gyakat őrzi. Sipos László fo-
tói olyan tájakra vezetnek el 
bennünket, amelyek az ókori 
keletnek és a középkornak is 
igen-igen izgalmas és gazdag 
területei: Perzsiába, Szíriá-
ba, Tibetbe, az arab világba. 
Megismerjük azokat a csodá-
latos épületeket, amelyeknek 
már csak a romjai láthatóak. 
Ezért is az a címe a kiállítás-
nak: Az Eltűnt Idő nyomában.
 A cím tükrözi a kiállítás 
lényegét, talán a hangulatát 
és az eszmeiségét is – fogal-
mazott Sipos László.
 Ahogy az albumaiban is 
erre törekedtem, Nyírbátor-
ban is egy tematikus ívben 
egy úgynevezett időhorizon-
tot járunk be – mondta. – A 
kiállításon fekete-fehér ké-
peim dominálnak. De hogy 
én színesben fotózom, azt a 
tibeti képeim tanúsítják. A ti-
beti magyar és angol nyelvű 
albumomhoz Makk Károly írt 
ajánlást és előszót. Ez nekem 
orientáló volt a későbbi évek-
re nézve is. Ő nevezett „az idő 
fotósának”.

 Persepolis-szal kezdődik 
a kiállítás. Persepolis szak-
rális fővárosa volt az óper-

zsa birodalomnak, jó 
2500 évvel ezelőtt 
alapította Darius, és 
i.e. 330-ban rombolta 
le Nagy Sándor. Vallá-
si fővárosa volt annak 
a Perzsiának, amelyik 
Indiától egészen Gö-
rögországig húzódott, 
és a világ első nagy 
birodalmai közé szá-

mított. Persepolis ma veszé-
lyeztetett világörökség.  

 Dél-Arábia, Jemen a 
következő témahelyszín. 
Mindegyik válogatásba tet-
tem olyan képeket is, 
amelyeken emberek 
vannak. Itt van példá-
ul a „mecset őre”, aki 
olyan elhivatottsággal 
őrzött egy szinte sen-
ki által nem látogatott 
mecsetet, hogy az 
már önmagában egy 
novellába kívánko-
zik. Amikor megtudta, 
hogy be akarok menni, 
attól kezdve maga volt 
a tömény vendégsze-
retet és kedvesség. 
Arabul nem beszélek, 

az angol sem mindig 
működik közvetítő 
nyelvként. De van 
egy mindenütt ért-
hető nyelv: a jóindu-
lat és a mosoly.
 Valamikor Dél- 
Jemenből indult el a 
tömjénút, Jemen volt 
az arany, a mirha és a 
tömjén földje. Innen 
jöttek egyébként a 
Három Királyok a kis 
Jézushoz.
 Palmyra képeit én az 
utolsó pillanatban tudtam el-
készíteni a polgárháború haj-
nalán, amikor már csomagol-
ták a múzeumok, a kiállítások 
tárgyait és a múzeumigazga-
tó még meg tudott mutatni 
nekem néhány lezárt objek-
tumot az ásatási területen. 
Mára ezek az épületek mind 
megsemmisültek.

 Az utolsó néhány kép jel-
zésszerűen szerepel a kiállítá-
son. Ezekkel a tibeti fotókkal 

jövünk vissza a mába. Tibet 
fenyegetett világörökség. 
Egyre nagyobb a beáramlás, 
a betelepedés, és a kereske-
delem. Ez a kiállítás maga is 
egy figyelmeztetés az emberi 
kultúra sérülékenységére, az 
emberi alkotások múlandósá-
gára és az ezek megőrzésé-
nek hihetetlen fontosságára 
– tette hozzá Sipos László.
 Az Eltűnt Idő nyomában 
című fotókiállítás október 

végéig látogatható a Báthori 
István Múzeumban.

eni


