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NYÍRBÁTORBAN JÁRT A KUBAI NAGYKÖVET
Az elmúlt években több nagykövet is megfordult 
Nyírbátorban (dán, német, amerikai, holland, itt mű-
ködik a Moldáv Konzulátus is), és az ilyen alkalmakra 
az önkormányzat lehetőségként tekint. A Kubai Köz-
társaság magyarországi nagykövete november 4-én 
járt Nyírbátorban.

 – Az infláció és a drasztikus ener-
giaárak alaposan megtépázták és meg-
tépázzák a város költségvetését, de 
van olyan vélemény is, hogy a követ-
kező év még ettől is nehezebb lesz. Ön 
hogy számol, ha 2023-ra tekint?
 – Ugyan még nem pontosan látszanak 
a következő év kihívásai, de azzal kalkulá-
lunk, hogy több nehézséget hozhat, mint 
az idei év, és azt is elmondhatjuk, hogy 
sokkal több lehet majd a kockázat és a bi-
zonytalanság, mint ebben az évben volt. 
Már idén is nagyon megdrágult a működ-
tetési kiadásunk, de drágultak a beruhá-
zásaink is, látszik, hogy – szinte – eltörpül 
a következő évhez képest. Mondom ezt 

még akkor is, ha ma már azért talán nem 
látszik annyira borúsnak a helyzet, mint 
amilyennek látszott két hónappal ezelőtt. 
Ugyanakkor ezzel együtt sem létezik olyan 
forgatókönyv, amellyel Nyírbátor jövő évi 
költségvetése nullára kihozható lenne.

 – A két hónappal ezelőtti szörnyű 
helyzet javulása a távhőtámogatásból 
következik, vagy történt valami más is?
 – A távfűtés támogatásáról any-
nyit kell tudni, hogy a támogatás kife-
jezetten csak 2022-re szól. A rendelet 
szerint csak ezt az évet finanszírozza a 
kormány. Jövőre ezt módosítják. Ami te-
hát a távhőköltségeket illeti, pont, hogy 
nem megnyugtató a helyzet a jövő évet 
illetően. Már csak az idei két hónap is 
több száz milliárd forint pluszkiadást je-
lentett az államnak. Most nem a távhő a 
kulcskérdés, mert ez nem rajtunk múlik. 
Horrorisztikusan fix áron kapjuk hozzá 
a gázt, a hivatal is fix eladási árat alko-
tott meg, amin eladjuk a fűtési energiát, 
és a kettő között van egy nagy mínusz, 
amivel mi semmit nem tudunk kezdeni. 
A lakossági árat nem lehetett emelni. 
A veszteség az önkormányzat cégének 
a vesztesége. Ha ez a veszteség nagy 
összegű, akkor egy ilyen kis önkormány-
zat, már csak ettől is tönkre mehet.

Folytatás 2–3. oldalon

„Nekünk az a dolgunk, nap, mint nap azért kelünk fel, hogy ezekre a most 
keletkezett gondokra megoldást találjunk. A város nem megy tönkre, ezt ga-
rantálhatom. Ezt meg fogjuk oldani. Azt most nem tudom, hogy ez mennyire 
csak rajtunk múlik, vagy kapunk hozzá állami segítséget. Mi úgy tervezünk, 
hogy bármi áron, de túl fogjuk élni, de rengeteg a bizonytalanság.” Ezeket a 
mondatokat Máté Antal polgármester mondta, jelezve a helyzet súlyossá-
gát, de egyúttal a városvezető eltökéltségét is. A riporter Nagy Miklós.

A VÁROS NEM FOG TÖNKREMENNI

„A nagykövetek egyik feladata, hogy ösz-
szekapcsolják az országokat, közvetítse-
nek értékeket, gondolatokat” – említette 
Guillermo Vázquez Moreno, aki szerint 
Kuba és Magyarország között már eddig 
is nagyon jó kapcsolat alakult ki. A jó vi-
szony több mint hatvan éve tart, oktatási 
és kutatásfejlesztési területen is együtt-
működik a két ország. A feladata továbbra 

is az lesz, hogy városokat, embereket, helyi szokásokat, kultú-
rát, történelmet ismerjen meg, és a kapcsolatokat ápolja.
 A kubai nagykövet megkeresése a Magyar Ellenállók és An-
tifasiszták Szövetségén (MEASZ) keresztül történt. Pál Zoltán, 
a MEASZ országos elnökségének tagja úgy fogalmazott: „Nyír-

bátorra mi nagyon büszkék vagyunk, mert egy kis ékszerdobo-
za a megyének. A nyírbátori hagyományokat, a sikereket, ered-
ményeket érdemesnek tartottuk megmutatni, és büszkélkedni 
szerettünk volna a kubai nép előtt.”
 „Az a feladatunk első körben, hogy megismerjük egymást, 
hogyan gondolkodik a másik fél, és keressük a lehetőségeket, 
amelyekben együtt tudunk működni” – mondta Máté Antal 
polgármester. Majd hozzátette, Nyírbátor az elmúlt húsz év-
ben bebizonyította, hogy soha nem lehet tudni, miből lesznek 
jó együttműködések. A városvezető kijelentette: a Nyírbátor-
ban lévő multinacionális nagyvállalatok számára a Kubával való 
együttműködés egy jövőbeni perspektívát jelent piacok, gyár-
tás, kultúra és turisztika szempontjából is.
 A karibi szigetország nagykövete reméli, hogy az együtt-
működés a vállalatok, vállalkozások számára a jövőben meg-
valósítható lesz, és a mezőgazdaság területén is lát ma ilyen 
lehetőségeket. Guillermo Vázquez Moreno nyírbátori útja al-
kalmával megtekintette a város főbb nevezetességeit, köztük 
a történelmi templomokat, és látogatást tett az Unilever Ma-
gyarország Kft. nyírbátori háztartás-vegyipari gyárában.

Polyák Dézi
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A VÁROS NEM FOG TÖNKREMENNI
Folytatás az 1. oldalról

 – A távfűtés tehát jövőre lehet ko-
moly gond. Amúgy az idei évet, költ-
ségvetésileg hogy zárja majd a város?
 – A korábbi években képződött tar-
talékaink teljesen kimerülnek. Az év má-
sodik felében felmerült többletköltségek 
(energia, veszteség finanszírozás) elvit-
ték, viszik a megtakarításainkat. Ez azt 
jelenti, hogy nulla tartalékkal indulunk a 
jövő évben.
 – Korábban beszéltünk arról, hogy 
református iskoláért kapott 650 millió 
forintot mindenképpen szeretné meg-
őrizni.
 – Az már nincsen.
 – Év végén üres lesz a kassza?
 – Év végére 1 forintunk nem ma-
rad. Persze még mindig reménykedünk 
valamennyivel több iparűzési adóban, 
de ez nem éri el a 100 millió forintot. 
Annyi forrásunk marad, hogy január el-
sején nem lesz egészen üres a kassza, 
a forgó-működő költségeinket ki tudjuk 
fizetni, de a több száz milliós tartalék, 
ami volt, az elpárolgott.
 – Annak ellenére, hogy már októ-
ber közepétől jelentős korlátozásokat 
vezetett be a város, s intézmények mű-
ködését szüntették be, másokat pedig 
korlátoznak, A kulturális központ is 
csak alkalmanként tart programokat.
 – Igen, mindezek ellenére horribilis 
az energiaszámla. Hiszen a felsoroltak 
mellett rengeteg intézményünk műkö-
dik, és ez óriási gázszámlát jelent. Nem 
a városházára gondolok, mert itt alap-
vetően megújuló energiával fűtünk, de 
az óvodáink, a szociális intézménye-
ink, a bölcsőde mind olyan épület, ahol 
nincs hőmérsékletcsökkentés, ott ne-
künk fűteni kell. A gázszámla október 
1-től majdnem tízszerese a korábbinak. 
Amikor februárban megalkottuk a költ-
ségvetést, még nem lehetett ezekkel az 
árakkal számolni, és így erre fedezetünk 
sem volt. Akkoriban senki nem számolt 
azzal, hogy 100 forintos gázárból 1200 
forintos ár lesz.
 – Ismét felvetem, amit már több-
ször is, hogy mindenképpen be kell 
zárni, illetve korlátozni bizonyos helyi 
kulturális lehetőségeket, miközben így 
is-úgy is elmegy majd a pénz, miközben 

kevésbé tehetős önkormányzatok is 
vannak, ahol még hamarabb elfogynak 
a költségvetési tartalékok, és az állam-
nak mindenképpen be kell avatkoznia?
 – Rengeteg polgármesterrel beszé-
lek, máshol sincs pénz…
 – Arra célzok, hogy máshol még 
ennyi pénz sincs, mint Nyírbátorban.
 – Ez így tévedés. Szerkesztő úr is 
ugyanabba a hibába esik, amibe az a vá-
rosi lakos, aki az utcán azt mondja ne-
kem, hogy Nyírbátorban sokkal több a 
pénz, mint máshol. Nem tudom, hogy ezt 
honnan veszik. Nézzük meg alaposan! A 
magas iparűzési adó a magyar államnak 
jó. Az iparűzési adónk több, mint felét 
elviszik, a másik felére hivatkozva, nem 
ad pénzt a gyermekétkeztetésre, a köz-
világításra, a hivatal működtetésére sem 
ad, azzal, hogy oldjuk meg, amiből tud-
juk. Tehát az iparűzésiadó-bevételünkre 
hivatkozva az állam nem ad pénzt, ami-
re kellene, mert kötelező feladattá tet-
te, hiszen jogszabály alapján az óvodás 
gyerekek 95 százaléka ingyen étkezhet, 
de csak részben finanszírozza, a többit 
oldjuk meg mi. Ilyen az idősotthon ellá-
tása, az óvodai nevelés, szociális felada-
tok, a kultúra, a könyvtár működtetése. 
Ehhez töredék pénzt kapunk. Miközben 
azt mondja a következő évre, hogy a 2 
milliárdos iparűzési adóból 750 milliót 
szolidaritási címszóval fizessünk be az 
állami költségvetésbe. Ezért mondom, 
hogy nem vagyunk jobb helyzetben, 
mint Mátészalka, vagy Kisvárda, ahol 
az egy főre jutó iparűzési adó valamivel 
alacsonyabb, mint nálunk. 5-10 éve na-
gyon nagy előnyünk volt ebből. Csak a 
kormány ezt a pénzt „lenyúlja”, elveszi.
 Ez azzal kezdődött, az volt az in-
dok, hogy elvitte az iskolákat. Ma már 
láthatjuk, hogy hová vezetett. Az állami 
lenyúlás évről évre nő. Mi 40 millióval 
kezdtük hat éve, és most 750 millió fo-
rintot visz el az állam. Az iparűzési adó-
ból mi semmit nem tudunk félretenni. 
Amit mi fejlesztünk, beruházunk, annak 
az anyagi alapját ingatlanok értékesíté-
séből teremtjük elő. A város ösztönzi a 
beruházásokat, és befektetőknek adunk 
el telkeket. Most lesz az a helyzet, a 
megnövekedett költségek miatt, hogy 
átfordulunk minuszba. Ebből a szem-
pontból egy vidéki kistelepülés sokkal 

könnyebb helyzetben van. Náluk meg-
valósítható, hogy átálljanak az egyszem 
óvodájukban a fafűtésre. Mi ezt nem te-
hetjük meg.
 – Kétségtelen, hogy a „kívülálló-
nak” is ideje reálisabban nézni a város 
helyzetét.
 – Igen. Le kell szállni a földre. Ren-
getegen mondják, hogy miért zárjuk be 
a fürdőt, amikor van pénze a városnak. 
Ha működtetnénk a fürdőt, az még plusz 
400 millió forint költséget jelentene.
 – Végül persze itt is mínusz lesz, 
csak később, más településeken ez már 
korábban bekövetkezik, és ezt csak az 
állam tudja finanszírozni.
 – El kell olvasni a belügyminiszter 
levelét. Pont ezt akarja elérni az ál-
lam. Előbb költsünk el minden pénzt, 
zárjunk be mindent, emeljük a díjakat, 
vezessünk be minden lehetséges adót, 
és adjuk el a vagyont. Ha ez még min-
dig nem elég, akkor esetleg beszél-
gethetünk arról, hogy ad-e az állam 
pluszpénzt. De ígéretet nem tudnak 
tenni, mert egyelőre nincs állami forrás 
sem. Ez a belügyminisztériumi rövid 
üzenet lényege. Nézem a híradót. Az 
önkormányzatokat az állam 500 milli-
árd forintból finanszírozza. A minap a 
híradóban a miniszter bejelenti, hogy 
kommunikációra 54 milliárd forintot 
költött. Ez az önkormányzatok finan-
szírozásának 10 százaléka. Ha ezt min-
denki megkapná, majdnem egyenesbe 
kerülhetnénk. Ha pedig még azt is fi-
gyelembe vesszük, hogy közben még 
van legalább 20 százalék infláció is, de 
az önkormányzati pénz egy forinttal 
sem nő, akkor azért lehetek dühös.
 – Van 3000 önkormányzat. Mind 
egy formán kilátástalan helyzetbe ke-
rült, vagy kerül. Miért nem fognak ösz-
sze? Elég komoly erő lenne.
 – Nagyon sokan félnek, nagyon so-
kan reménykednek. Az elmúlt időszak 
politikája alaposan megnevelt bizonyos 
politikai szereplőket, hogy mit szabad és 
mit nem szabad. Az elmúlt hónapokban 
rengeteg önkormányzati rendezvény 
volt, ahol lehetett érveket ütköztet-
ni. Egy kezemen meg tudom számolni, 
hogy hány polgármester állt fel mellet-
tem, amikor elmondtam a véleménye-
met és érveimet. Ha van egy nyolcvan 
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fős tanácskozás, akkor maximum ketten 
merik felvállalni. Amikor azt az egysze-
rű kérdést tettem fel, hogy vajon miért 
nem adják vissza a gépjárműadót, hi-
szen vége a Covidnak. Emlékszünk, a 
miniszterelnök személyesen mondta, 
hogy ezt csak addig veszik el ameddig 
a Covid tart. Persze, hogy azt mondják, 
az csak átengedett adóbevételünk volt. 
És egyébként is van itt mindig valami 
baj. Vannak olyanok, akik még akkor is 
reménykednek, amikor már rég nincs 
értelme,  mások pedig annyira félnek, 
hogy nem merik felvállalni az ütközést.  
Van pár önkormányzati vezető, aki kiad 
nyilatkozatokat, közös állásfoglalást…
 – Aminek az eredménye nulla. Ez a 
helyzet azt is jelenti, hogy a ciklus gaz-
dasági programját is el lehet felejteni? 
 – Az egészen biztos, hogy muszáj 
lesz átértékelni a program egy részét. 
Az nem kérdés, hogy mire van szüksége 
a városnak. Ez nem változik azzal, hogy 

most pénztelenek vagyunk. Itt csak az a 
kérdés, hogy forrást honnan és milyen 
ütemben fogunk ezen célok megvalósí-
táshoz találni. Nem kell tehát új, vagy más 
program, de az időbeni megvalósulás az 
egészen biztosan változni fog.  Egyébként 
nagyban függ a mi programunk megvaló-
sítása attól, hogy mikor és hogyan sikerül 
Magyarországnak megegyezni az EU-val. 
Hiszen már most van három nyertes pá-
lyázatunk, és kétszer annyi vár elbírálás-
ra. Ha még a helyreállítási alapból is kap 
az ország, akkor arra a forrásra is tudunk 
majd pályázni.  A jövőbeni elképzelésein-
ket nem szabad feladni, de közben arra is 
ügyelni kell, hogy addig se menjünk tönk-
re. Nem engedtük el a lakásfejlesztésre 
vonatkozó elképzelést, nem engedtük el 

az idősek lakóparkjára vonatkozó elkép-
zeléseinket sem, de ezeket már inkább 
befektetői eszközökkel szeretnénk meg-
oldani. 
 – Ezekkel a helyi korlátozásokkal, a 
tervek szerint mennyi megtakarítással 
számolnak?
 – Év végéig kb. 150 millió forintot 
tudunk így megtakarítani.
 – Mi lesz a közvilágítással? Lesz-
nek sötét időszakok?
 – A közvilágítást korszerűsíteni fog-
juk, erre már most elkülönítettünk 100 
millió forintot, de még más forrást is be-
vonunk, és a jövő év elején elkezdjük a 
munkát. Ha ez sikerül, akkor lehet, hogy 
jövőre sem kell azon gondolkodnunk, 
hogy mikor világítsunk. Nyírbátorban 
nem szeretnénk lekapcsolni a közvilágí-
tást.
 – A fürdő január másodikán bezár. A 
tervek szerint mikor nyitják meg ismét?
 – Ezt egyelőre nem tudom meg-

mondani. Most az a kérdés, hogy a hús-
véthoz közeledve, mikorra tesszük a nyi-
tást. Minden a jövő évi villamos energia 
árától függ.
 – Mi lesz a dolgozókkal?
 – Erről még nincs döntés, de az biz-
tos, hogy jelentős átalakulás várható. A 
következő testületi ülésen tárgyalunk 
erről, mármint a cég, illetve az önkor-
mányzati szféra várható működtetésé-
ről. Biztos, hogy optimalizálnunk kell a 
struktúránkat, hatékonyabbá kell tenni a 
működést.
 – Ez létszámleépítést is jelent?
 – Igen, itt egészen biztosan várható 
létszámleépítés. Minimális elbocsájtá-
sokra törekszünk.  Igyekszünk azt meg-
vizsgálni, hogy kinek tudunk más helyen 

munkát adni, ki megy nyugdíjba, és azt 
az állást nem töltjük be. Az biztos, hogy 
ezzel a struktúrával nem tudunk tovább 
működni. Pláne úgy, hogy jelentős bér-
fejlesztésben is gondolkodunk. Ugyanis, 
ha ma 20 százalékot adunk egy dolgo-
zónak, akkor azt fogja mondani, hogy 
nem kapott semmit, hiszen olyan magas 
az infláció.
 – Az önkormányzati szférában leg-
alább 20 százalékos bérfejlesztéssel 
számolnak?
 – Igyekszünk minél jobban megkö-
zelíteni az inflációt, de most nem tudok 
pontos százalékot mondani a bérfejlesz-
tésre. Egyelőre még nem tudjuk mennyi 
az idei infláció.
 – Ez mikor fog kiderülni?
 – Elvileg november végén, decem-
ber elején ez már talán látható lesz. Úgy 
gondolom, 20 százalék körülire várható 
az idei infláció, és nekünk ehhez kell a 
béreket igazítani.
 – A jobban kitett lakosságnak tud-
nak segíteni?
 – Az időseknek, ahogy eddig is, 
most is adtuk az évvégi pénzbeli jutta-
tást. Még gondolkodunk egy csomaga-
dományban is. Ötszázan kaptak tűzifát, 
vagy annak pénzbeli juttatását. Nem 
nyúltunk hozzá a családtámogatási 
rendszerünkhöz. Változatlanul tartjuk a 
lakáshoz jutási támogatást, az ösztön-
díjprogramokat. 
 – Minden nehézség ellenére idén 
minden évvégi, közösségi programot 
megtart a város. Miért? Ez még belefér, 
vagy inkább ez egy gyógyír?
 – Szerintem, ha ezt elengednénk, 
akkor csupán minimális megtakarítást 
érnénk el ahhoz képest, amekkora baj-
ban vagyunk. Ha már ezekről a szociá-
lis, kulturális, társadalmi igényeinkről is 
kénytelenek vagyunk lemondani, akkor 
miért is élünk itt a földön? Ha már nem 
tudunk egymással találkozni, ha nem 
tudunk egymással ünnepelni, össze-
mosolyogni, ha nem tudjuk a gyerme-
keinknek megadni, ami az álmaikban 
van, akkor ez az egész nem ér semmit. 
Ez néhány program az adventi időszak-
ban, amivel akár több ezer embernek 
szerzünk örömöt, pár millió forintból 
kihozható. Szilveszter éjjelén akár több 
ezren jönnek a Szabadság térre, s él-
vezik a Polip zenéjét. Ezt én nem sze-
retném elengedni. Ennyit muszáj, hogy 
adjunk magunknak.
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Mikor ott van még az aktív 
nyugdíjasok közötti különle-
ges figyelem, amivel egymás 
felé fordulnak: 
 – Beosztottuk a felada-
tokat, olvastuk, tanulmá-
nyoztuk a témát, de persze 
nem rójuk fel egymásnak, 
ha valaki valamire nem em-
lékszik. Van izgalom is, de 
önként jöttünk, örülünk a 
közös időtöltésnek és közös 
szórakozásnak. – mondta 
Lukács Györgyné Margó, aki 
csapattársai véleményét is 
tolmácsolta. Tóth Árpádné 
elmondta, hogy hagyomány-
teremtő céllal indult a vetél-
kedő, és ez immár a harmadik 
alkalom, mely a város nyug-
díjasait és a megyei nyugdíjas 
szervezetek érdeklődő tagjait 
invitálta egy kis agymozga-
tásra. Nem is sikertelenül, hi-
szen 11 csapat vetélkedett a 
Megyei Értéktár témakörben: 
Nagykálló, Pócspetri, Nap-
kor, Kisléta és Nyírbátor aktív 
nyugdíjasai. 
 De mi a motiváció? A te-
rem zsongása, a felszabadult 
nevetések, az arcok lázrózsái, 
a derűvel átitatott feszültség, 
a hallható, látható, tapintha-
tó izgalom arra enged követ-
keztetni, hogy éppen ez. Ez a 
cél. Nem a szerénynek titulált 
díjazás. Hanem az együtt töl-
tött idő. Olyan kellemes mel-
lékhatásokkal, mint a „tagok 
kulturális igényeinek lehető-
ség szerinti kielégítése, szo-
ciális helyzetük figyelemmel 
kísérése, egészségvédelem.” 

Talán hihetetlen, de a bol-
dog aktív élet kapcsán olyan 
varázsszavak merülnek fel, 
mint a szocializáció, egész-

séges táplálkozás, fitt, aktív 
élet, napirend, hobbi, háziál-
lat, munka, derű és a sor vé-
gén említve, de előre gondol-
va: egy csapat. Akkor meg is 
vagyunk. Nincs más dolgunk, 
mint nyugdíjasként is élet-
céllal, szeretettel megtölteni 
a napokat. Akár korlátozó in-
tézkedések közepette is, akár 
kompromisszumok mentén 
is, akár speciális helyszínen 
is – ahogyan Máté Antal 

polgármester megnyitó sza-
vaiból kiderült –, és akár 92 
évesen is. 
 Még előadásokat is tar-
tok a klubban, változatos té-
mákban – mondta az örökifjú, 
volt katonai és polgárvédelmi 
parancsnok. – Mindenki saját 
tudása szerint kell, hogy se-
gítse a csapatát.
 Voltak, akik az együttmű-
ködés kapcsán tudatosságot 
is vittek a feladatmegoldás-
ba. A 2021-es győztesek 
zsebében ott lapult egy titkos 
koncepció: – végigmegyünk 

azon, amit tudunk, aztán 
visszatérünk a bizonytalan-

MEGÁLL AZ ÉSZ… – HA NEM ELÉG AKTÍV
ságainkhoz – árulta el Bara 
Györgyné, a csapat szószó-
lója, Benkő Zoltánné és Hor-
váth Mihályné nevében is.
 Hepp Erika és Májer Jó-
zsefné, a zsűri két tagja a fel-
adatsor összetettségét, vál-
tozatosságát méltatta, mely 
Tóth Árpádné keze alól került 
a lelkes résztvevők elé. Mol-
nár Ferenc, a nagykállói Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesü-
let elnöke két csapatot kísért 
a vetélkedőre, és büszkén 
osztotta meg, hogy nagy lét-
számmal, 47 aktív fővel mű-
ködnek.
 A vetélkedőn háromfős 
csapatok versengtek. De ezt 
nem láthattuk. Mert csak 
egyetlen vidám, szeretettel-
jes, elfogadó közösséget lát-
tunk.  
 Akkor lássuk csak újra, 
hogy mi lesz velünk nyugdí-
jasként: saját időnk beosztá-
sának szabadságát nyerjük 
vissza. További éveink élet-
minősége attól függ, hogyan 
élünk a visszaszerzett sza-
badsággal. Dönthetünk a 
visszavonulás mellett, de vá-
laszthatjuk az aktív életet is, 
ami pozitív életszemlélettel, 
jobb egészségi mutatókkal és 
boldogabb, kiegyensúlyozot-
tabb életformával jár. Ilyen 
súlyos üzeneteket hordoz-
hat egy vetélkedő. Vigyázat! 
Hagyományőrző. Folytatása 
következik! Szóval megáll az 
ész! De nem Nyírbátorban.

Szláma Gabriella

Világjárvány, háború, energiaválság… Beépített 
tartozék lett az életünkben a rettegés, a mi lesz…?! 
Mi lesz velünk holnap, mi lesz velünk télen, mi lesz 
velünk nyugdíjas korunkban?! Legalább az utóbbi-
ra gyorsan megkaptuk a választ: vidámak leszünk. 
A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete által szer-
vezett vetélkedőnek ez a kerek, és nagyon biztató 
üzenete. Akár be is érhetnénk ennyivel, de miért is 
tennénk?! 
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Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik az inkubátorházban. Oktató-
termeket, műhelyeket és új csarnokot is építenek. Az ipari park beszállí-
tói, helyi kisvállalkozások igényei tették szükségessé a bővítést. A projekt 
keretében 500 munkanélkülinek indítanak képzést november közepén.

BŐVÍTIK AZ INKUBÁTORHÁZAT

„A képzésnek az a 
célja és az i ndoka, 
hogy azok, akik nem 
tudnak az elsődle-
ges munkaerőpia-
con elhelyezkedni 
azért, mert valami-
lyen készség, ké-
pesség hiányában 
vannak, ezeket pótoljuk, segítsük a fej-
lesztésüket” – mondta dr. Fülöp Enikő, 

a polgármesteri hiva-
tal osztályvezetője. 
Ezeken a képzéseken 
a szalag melletti mun-
kavégzés folyamatát 
is megtanulhatják a 
jelentkezők.
 „Az inkubátorház 
fejlesztése két pro-
jektben valósul meg. A földszinti rész 
bővítése és a csarnok építése egy ro-

mán-magyar határon átnyúló projekt 
keretén belül 400 millió forintból, az 
emelet építése és a további bővítések 
TOP-os uniós forrásból történnek, ami-
nek az összege 540 millió forint” – foly-
tatta az osztályvezető.

 Az inkubátorház jelenleg teljes ki-
használtsággal működik, amiben az 
ipari parkban lévő cégek, valamint a he-
lyi kis- és középvállalkozások bérelnek 
helyiségeket, oktatótermeket. Az egyre 
nagyobb igények indokolták a bővítést 
is, és várhatóan a fejlesztést követő-
en is teljes kapacitással fog működni. A 
földszinti rész elkészülésének befejezési 
határideje december 31., az emelet épí-
tésének és a műhelyek kialakításának 
március vége.

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 107 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

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

Jelentkezz hozzánk!
fTermelési vezető
fPLC programozó
fSzoftverfejlesztő 

(C#/Delphi)
fHMI projekt mérnök
fMinőségbiztosítási 

mérnök
fMinőségellenőr 

(fémmegmunkáló üzem)

f Szerviztechnikus
(utazással)

f Villanyszerelő

f Esztergályos (CNC/
Hagyományos)

fMarós (CNC/
H  agyományos)

f Szerkezetlakatos
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A legújabb, tényleg nagymintás felmérés, kutatás 
alapján ki lehet jelenteni, hogy a magyar társada-
lom több, mint negyede baloldali értéket vall. Eh-
hez képest, az egyetlen magát baloldalinak jellem-
ző párt az MSZP csupán és legfeljebb a parlamenti 
küszöb környékén egyensúlyoz. És azt is megmu-
tatta a felmérés, hogy közben a Fidesz támogató-
inak több, mint harmada baloldali értékeket pre-
ferál. Nos, a kérdés az, hogy lesz-e olyan politikai 
formáció, amelyik igazi választási alternatívát tud 
kínálni ennek a társadalmi szegmensnek. Veres Já-
nos volt pénzügyminiszterrel Nagy Miklós beszél-
getett. 

A REALITÁS TALAJÁN

 – Nemrég volt az MSZP 
tisztújító kongresszusa. 
Új társelnök, új elnökség. 
De érdekel ez még valakit? 
Amikor egy párt leküzdi ma-
gát 2–3 százalékra, annak 
a kongresszusára érdemes 
még odafigyelni?
 – Léteznek másfajta mé-
rések is, amelyek ettől vala-
mivel magasabban mérik az 
MSZP-t. Azt gondolom, hogy 
létező, olyan pártról van szó, 
amely, ha sikerrel hajtja vég-
re azt a fordulatot, amely a 
kongresszus döntéséből kö-
vetkezik, akkor a jövőben egy 
jelentősen nagyobb támoga-
tottságú párt is lehet.
 – Nem tart attól, hogy 
abba a spirálba zuhant az 
MSZP, amiből nincs vissza-
út?
 – Nem gondolom, hogy 
nincs visszaút. Azt gondolom, 
hogy van visszaút. Van egy 
olyan kutatás, amelyet tíz-
évenként végeznek, s ez méri 
a magyar társadalom orien-
tációját. A most közzétett 
adatokból pedig az látszik, 
hogy igenis jelentős támoga-
tottsága van a magyar társa-
dalomban a baloldali gondo-
latoknak. S ez a kutatás azt is 
megmutatja, hogy ez a támo-
gatottság a kistelepüléseken 
is jelentős arányú. Nincs ma 
Magyarországon olyan politi-
kai tömörülés, amely ezeket a 

gondolatokat úgy fogalmaz-
ná meg, hogy ez politikai tá-
mogatottságot is kapna a la-
kosság azon részéből, amely 
egyébként baloldali gondol-
kodású. Ha ezt a problémát 
sikerülne áthidalnia a mosta-
ni új vezetésnek, akkor reális 
pálya, hogy jelentősen növe-
kedhet az MSZP, mint balol-
dali párt támogatottsága. A 
most megjelent, egyébként 
szokatlanul nagy mintán vég-
zett kutatás 27 százalékosra 
mérte a baloldali gondolko-
dású emberek arányát. Ma 
nincs más olyan párt a ma-
gyar politikai palettán, amely 
magát baloldalinak mondaná, 
kivéve az MSZP-t. 
 – Nem tudom, hogy ez-
zel elkeserítem, vagy direkt 
biztatom, hogy ugyanez a 
kutatás azt is kimutatta, 
hogy a Fidesz támogatóinak 
több, mint 30 százaléka bal-
oldali értékeket vall magá-
énak. Persze ez a baloldali 
arány a Fideszen belül volt 
50 százalék körüli is. Ebből 
azt a következtetést is le kell 
vonni, ha a jelenlegi baloldal 
nem tud olyan hívószava-
kat, amelyekkel képes lenne 
hitelesen megszólítani az 
egyébként baloldali gondol-
kodású embereket.
 – Nos, ez lényegében 
igaz. Ugyanakkor az egy kér-
dés, hogy a Fidesznél a hívó-

szó és a valóságban követett 
politika ellentmondásban van, 
s ha ez kiderül, akkor ezek az 
emberek hogyan reagálnak.
 – Ez a helyzet már 12 
éve tart. 12 éve nincs erre 
megfelelő válasz.
 – Igen, tudom és nem is 
vitatom. Ezzel együtt is igaz 
az, hogy az emberek reakci-
ója még elfogadó, de olyan 
helyzet, ami most már rész-
ben bekövetkezett, de még 
inkább a közeljövőben fog 
bekövetkezni, még nem volt 
az elmúlt 12 évben. Ezért 
azt gondolom, hogy pusztán 
kommunikációval (amely-
ben nagyon sikeres volt a Fi-
desz 12 éve folyamatosan) 
ezt a most kialakuló hely-
zetet nehezen fogja meg-
oldani. Tény és való, hogy 
a Fidesz, amikor programot 
hirdetett, vagy hozott bizo-
nyos intézkedéseket, olyan 
kommunikációt társított 
mellé, amely az egyébként 
baloldali emberek jelentős 
részét is a Fidesz táborában 
tartotta. Ez az ellentmon-
dás csak az élet próbájával 
tud feloldódni. Az kevés 
volt, hogy pártok hirdet-
tek baloldali gondolatokat, 
amelyekre a magyar társa-
dalom egyáltalán nem volt 
fogékony. A most kialakult 
helyzet, amelynél még mé-
lyebbre is süllyedünk, meg 
fogja választani azt, hogy az 
erre adott válaszokat elfo-
gadja, vagy nem fogadja el a 
magyar társadalom.
 – Ön miért lépett le az 
MSZP hajójáról? Tudom, tag-
ja még a pártnak, de ma már 
semmilyen tisztsége nincs.
 – Nem is kívánom ott-
hagyni az MSZP-t. Nem vál-
laltam jelöltséget megyei 
elnökségre. 18 évig voltam 
megyei elnök. Érdemes eny-
nyi idő után változtatni. Jöj-
jenek a fiatalabbak. A sze-
mélyes okom, hogy elértem 
a nyugdíjkorhatárt, s úgy 
gondoltam, hogy érdemes 

hátrébb lépni. Persze, nekem 
sok egyéb tevékenységem is 
van, ami meglehetősen sok 
időmet lefoglalja. Maradok a 
pártban, segítem is, csak ezt 
már nem választott tisztség-
ben teszem.
 – 2004-ben választot-
ták megyei elnöknek, akkor 
az MSZP volt kormányon, 
2006-ban is kormányoztak, 
és ön miniszter is volt. Azt 
már meg sem kérdezem, 
hogy akkor hány mszp-s or-
szággyűlési képviselője volt 
a megyének, s mi a helyzet 
most. A baloldali kudarcból 
mennyi lehet az öné, illet-
ve mennyi a körülményeké? 
Miközben azt is tudom, hogy 
az MSZP a megyében sokkal 
jobban áll, mint az országos 
elfogadottsága.
 – A megyei helyzetünk 
jobb, mint az MSZP országos 
megítélése.  Sajnos, valóban 
nincs a megyéből országy-
gyűlési képviselőnk, s ennek 
rengeteg hátrányát is érez-
zük. A mi megyénk MSZP-je 
az egyetlen az országban, 
amely a legutóbbi önkor-
mányzati választásokon több 
képviselőt juttatott a megyei 
közgyűlésbe, mint a DK.
 – Persze, mert a megyei 
mszp-s szavazatok közel fe-
lét Nyírbátorban kapták.
 – Azért ennyire nem dur-
va a helyzet, de az itteni me-
gyei listán az MSZP jelentős 
számú szavazatot kapott. A 
mi megyénk MSZP-je annyi-
ra egyben maradt, hogy va-
lamennyi olyan akciónál, ami 
statisztikailag mérhető volt, 
országosan mindig dobogós 
helyezést értünk el. Csak eb-
ben a megyében volt a mos-
tani előválasztásnál, hogy 
egy megyében két mszp-s 
nyert előválasztást. Olyan 
MSZP-t hagyok az utódokra, 
amely szervezet egyben van, 
akcióképes, és adott esetben 
országos választásokon is 
képes eredményesen szere-
pelni.
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 – Mit mond önnek, az 
MSZP-nek, hogy október 
23-án kimegy tüntetni az 
oktatás helyzetének meg-
reformálásáért hatvanezer 
ember, de közben sokaknak 
az a meggyőződése, hogy ez 
a tömeg lehet, majd szét-
széled, és ismét elillan egy 
remény?
 – Itt egy olyan ügy mel-
lett mentek ki az embe-
rek, amelyről a politikusok 
évtizede beszélnek, mint 
problémáról. Lásd a kötele-
ző iskolai korhatár leszállí-
tása. Erről legalább tíz éve 
mondjuk, hogy milyen bajjal 
jár. Amikor centralizálták az 
oktatás irányítást, amikor 
elvették az önkormányza-
toktól az iskolákat, élesen 
bírálták a politikusok a dön-
téseket.  Azt hiszem, a peda-
gógustársadalom és a politi-
kailag aktív középiskolások, 
egyetemisták most értették 
meg igazán, hogy itt rossz az 
irány, és nem lesz jó a vége 
sem. Az más kérdés, hogy 
szerintem illogikus volt az a 
kérésük, hogy a demonstrá-
ciókon ne vegyenek részt a 
pártok.
 – Talán azért kérhették 
ezt, mert úgy gondolják, 
hogy ezek a pártok leszere-
peltek az elmúlt 12 évben.
 – Most mondtam, hogy a 
pártok jelezték, és pontosan 
elmondták a problémát, de 
a csekély társadalmi támo-
gatottság miatt nem tudták 
érvényesíteni, hogy ezt átala-
kítsák, hiszen minden válasz-
táson kétharmadot kapott a 
Fidesz. Ugyanakkor pártok 
nélkül nem tud megváltozni a 
helyzet. Lehet tiltakozni pár-
tok nélkül, de a végén csak 
úgy lehet érvényesíteni az 
akaratot, hogy egy választá-
son, pártszínekben megjele-
nő ellenpont legyen.
 – Itt már csak az a kér-
dés, hogy azok a majdani 
pártok vajon ezek a pártok 
lesznek-e, vagy teljesen új 

formációk kapnak majd ele-
gendő bizalmat.
 – Sok mindent lehet 
gondolni, de nézzük meg, mi 
történt a politikában az el-
múlt évtizedben. Legalább 3 
olyan formáció indult el nagy 
reményekkel, amelytől sokat 
lehetett remélni, de ezek a 
formációk azután megre-
kedtek egy alacsony elfoga-
dottsági szinten. Legalább 3 
feltétel kell ahhoz, hogy egy 
politikai szerveződés sikeres 
tudjon lenni. Kell egy stabil 
ideológiai alap. Bárki, bármit 
mond, e nélkül nem tud poli-
tikai szerveződés hosszú tá-
von sikeresen működni. Erre 
utaltam, hogy a társadalom 
bőven több, mint 20 száza-
léka baloldali, s ha ezt sike-
rülne megszólítani az MSZP-
nek…
 Vagy erre kitalálni egy 
új pártot…
 – Ez is lehet egy opció, 
de egyelőre ezek a pártindí-
tások nem túlzottan sikere-
sek. Nos tehát, kell ideológiai 
alap, kell szervezeti háttér, 
amely nélkül Magyarorszá-
gon nem lehet sikeres egy 
politikai erő. Ezt elfelejtették 
az új pártok, vagy nem voltak 
képesek ezt megszervezni. 
Jelzem, hogy az új pártok-
nak vidéken mind a mai na-
pig semmiféle szerveződése 
nincs. Csupán három ellen-
zéki pártnak volt valamilyen 
szerveződése a mostani vá-
lasztásokon. Az MSZP-nek, 
a Jobbiknak és a DK-nak. Ná-
lunk csak az MSZP-nek van 
minden választókerületben. 
A harmadik feltétel a megfe-
lelő ismert és népszerű sze-
mély a pártnál.
 – Szabad-e azokkal a 
személyekkel újra és újra el-
indulni a következő válasz-
tások felé, akikkel 4 válasz-
táson is csak annyit sikerült 
elérni, hogy a Fidesz-KDNP 
négyszer szerzett kéthar-
madot az országgyűlésben? 
A szocialistáknál talán Kom-

játhi Imre nem számít elko-
pott lemeznek.
 – Az országos politika 
Magyarországon ezt „termel-
te” ki. Ilyen értelemben, ezek-
kel az emberekkel kell szá-
molni a közeljövőben, mint 
országos politikai aktorokkal. 
Én ma azt gondolom – még 
ha nem is az én gondolatom 

volt – hogy lehetséges opció 
az, hogy egy politikai szer-
veződés egy markáns, önálló 
irány megfogalmazásával je-
lentősebb politikai támoga-
tást érhet el. Ehhez alkalmas 
lehet adott esetben az MSZP 
új társelnöke, Komjáthi Imre. 
A következő 2 év ezt meg 
fogja mutatni.



8 • 2022 bátor VÁROSI HÍREK

SZOCIÁLIS KAPASZKODÓK

Jó, jó, itt és most nem kell rögtön a poli-
tikai szolidaritásra ugrani, simán marad-
hatunk a humanitárius értelmezésnél, 
amikor az egyik ember, az egyén sze-
rencsétlensége, pechje, balszerencséje, 
szerényebb tehetsége okán nem válik 
rögtön a másik, a szerencsésebb, a te-
hetségesebb, a gátlástalanabb egyén 
prédájává, sokszor állami asszisztálás-
sal, sőt még direkt állami beavatkozás-
sal. A pár ezer éves emberi történelem-
ből, vagy csak az utóbbi néhány évtized 

többet ígérő, de végül a mai kiábrándító 
helyzetet hozó valóságából is számtalan 
szívfacsaró, nem ritkán gyomorfogató 
példával lehetne illusztrálni, hogy bizony 
sokan szorulnak egy gondoskodó közös-
ség segítségére. Az igazán hatékony be-
avatkozást a legtöbb, legerősebb eszkö-
zökkel rendelkező állam tudná megadni. 
S állama válogatja, hogy a segítségből 
mire futja. Van része a bolygónak, ahol 
az államok inkább eltakarják a szemü-
ket, befogják a fülüket, s néma a szájuk. 
Ja, nem, a szájuk az soha nem néma. 
Szövegben, mutogatásban, handaban-

dázásban élen járók, még a világnak 
azon a részén is, ahol egy kumma segít-

ség nem jut semmilyen bajban lévőnek. 
Azért a civilizáltabb részén bolygónk-
nak, a fejlett társadalmakban nemcsak 
szöveg van, hanem konkrét beavatko-
zás. Amikor tényleg az állami segítő kéz 
húzza felszínre az éppen víz alá merülő 
egyént. S ez így jól is van.
 Jó persze, hogy tudjuk: Első az egyén 
felelőssége, majd, ha ez már kevés, ak-
kor a család, majd jön az igazi erőforrá-
sokkal rendelkező állam és önkormány-

zat, s mellettük még a civil szervezetek, 
amelyekben él a társadalmi szolidaritás, 
vagy simán a humanitárius érzés. Mert 
vannak emberek – s belőlük alakult cso-
portok, egyesületek –, akik komolyan 
gondolják, hogy azért is van a „két ke-
zünk”, hogy azokkal kiránthatjuk a bajból 
a gyengébb, kevésbé szerencsés társa-
inkat. Az más kérdés, hogy kevesebb a 
„kéz, mint a baj”.
 Ugye nem nehéz elképzelni nehéz 
helyzeteket? Persze tudom, nincs szük-
ség a képzeletre. Egy sima hétköznap 
több tucat helyzetben látjuk, halljuk, 

tapasztaljuk, s majd közben, szemlesüt-
ve elfordulunk, továbblépünk a mások 
baján, nyomorán, szenvedésén. Tudjuk, 
mindig lesz kifogás, önfelmentés, hogy 
miért is nem a mi és miért a más feladata 
lenne a segítés. Hogy ez helyes-e, vagy 
sem, azt döntse el ki-ki a lelkiismerete 
szerint. Amúgy szerintem sem képes 
megoldani az egyén a hihetetlen mér-
tékben elénk kerülő (összefoglaló néven) 
szociális gondot. Ja, most tekintsünk el 
attól, hogy ez a gond, ezek a gondok, ez 
a gondok tengere, lefordítva rengeteg 
segítségre szoruló ember, hogy került 
ebbe a helyzetbe. Nem mondom, hogy 
lényegtelen, de a pillanatnyi helyzetet 
tekintve nem releváns.
 Vegyünk egy példát! Nézzünk meg 
egy mai, kisvárosi nyugdíjast! Termé-
szetesen nő és már egyedül él, a saját 
kertes házában. Egy alapvető gond van, 
s abból pedig számtalan elágazás. A fő 
gond, hogy tényleg idős a néni, való-
színűleg túl a nyolcvanon. Ehhez társul-
va a szokásos betegségek, a kert, ház, 
háztartás gondjai. És a stroke veszélye. 
Mert már volt a közelében. Vagyis a ve-
szély fokozott. A pontos képhez hozzá-
tartozik, hogy ugyanabban az utcában él 
a lánya, ő sem fiatal már, s feltehetően 
dolgozik még. Az egész napos felügye-
letet ellátni nem tudja, mert élni kell, s 
ehhez dolgozni, mert kell a jövedelem.
 Szóval van a néni, az összes lehet-
séges veszélyeztető tényezővel, az el-
foglalt gyermek és…
 Innen ágazhat el a történet, attól 
függően, hogy a mi nénink éppen melyik 
magyarországi kisvárosban él. S ez, a 
nénink felől nézve a vakszerencse dolga. 
Ha egy olyan helyen él, ahol éppenhogy 
képes az önkormányzat valamilyen szo-
ciális ellátást, gondoskodást adni, akkor 
egy vészhelyzetben vagy megtalálják, 
és kisebb-nagyobb károsodással túléli, 
vagy nem lesz, aki rányitja az ajtót és 
már csak a teremtő előtt lesz egy jele-
nése. De lehet ennek a helyzetnek más 
kifutása is.
 Vannak önkormányzatok, amelyek 
nagyon is komolyan veszik a szociális el-
várásokat, és talán még erőn felül is (de 
sokszor még ez sem elég) beleállnak az 
ügybe és széleskörű szolgáltatást építe-
nek ki. Lásd például Nyírbátor! Ma már 
nem is könnyű felsorolni, hogy hányféle 
területen vannak jelen a városi szociális 
szolgálat munkatársai.

A modern kor, a fejlett társadalom 
ismérve (kellene, hogy legyen), 
hogy az egyén, az ember nincs 
egyedül, nem marad magára. A 
bajban sem. Mert a modern em-
ber, a modern ember alkotta tár-
sadalom az egyént nem hagyja 
egyedül. A bajban sem. Ez követ-
kezhetne például a szolidaritás 
eszméjéből.

Simon Józsefné

Kállai Zsuzsanna
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 Nézzük a mi nyolcvanon túli nénin-
ket! Roppant szerencséjére egy ideje már 
a szociális szolgálat gondoskodása (is) 
teszi könnyebbé a napjait. Hogy ez éppen 
bevásárlást, vagy a tűzhely melegét, vagy 
a kész ételt jelenti, az majdnem mindegy 
is. A lényeg, hogy tudnak róla. Sőt: ő már 
azon szerencsések (vagy óvatosak, vagy 
előrelátók) közé tartozik, akinél műkö-
dik a házi jelzőrendszer. Vagyis, ha az 
ember nyolcvanegynéhány éves lánya 
rosszul érzi magát, akkor megnyomja a 
karján lévő óraszerű készülék gombját, 
s utána már elalélhat, mert hamar jön a 
segítség. Innen a valós történet: Fősze-
replőnk a nagy ijedelem, a kórházi ellátás 
után, már otthonában fogad bennünket. 
A tűzhely (a hagyományosnak kinéző, 
„csikóspór) barátságos meleget áraszt, 
a nyírkos, hűvös őszi napon. A néni még 
nehezen mozog, pedig az igazán súlyos 
bajt sikerült kivédeni. Az elbeszéléséből 

azért jól kirajzolódik, hogy játszódott le a 
majdnem tragédia. A néninkre éppen te-
lefonon próbáltak rábeszélni valamilyen 
„baromi fontos és az élethez nélkülözhe-
tetlen”, amúgy sokszor pedig inkább ha-
szontalan, de megfelelően drága kacatot, 
amikor érezte, hogy kezd szédülni, s egy-
re rosszabbul lesz, már beszélni sem tud 
rendesen. Ha jól rémlik, végül nem vett 
telefonon semmit, inkább kicsit kiment 
az udvarra levegőzni. Miután még gyen-
gébb lett, de még magánál volt, szeren-
csére sikerült megnyomni a jelzőkészülék 
segélyhívó gombját.
 A jelzés a Városi Szociális Szolgálat 
Vár utcai központjába fut be, ahol éber 
figyelem kíséri a monitort. Más kérdés, 
hogy különösebb figyelem nélkül is, az 
éles hangú riasztásra mindenképpen 
felfigyelnek.
 Kállai Zsuzsannát, aki éppen egy 
másik gondozottnál végezte a dolgát, a 

központból riasztották, s „lóhalálában” 
indult a bajbajutott főszereplőnkhöz. A 
riasztástól számítva, 10 perc sem telt el, 
már a helyszínen volt. Azonnal megálla-
pította, hogy komoly baj lehet, hiszen a 
néni félig öntudatlanul, zavartan visel-
kedett, verejtékezett. Azonnal hívta a 
mentőt. Ezután még értesítették a néni 
lányát is, aki gyakorlatilag egyszerre ér-
kezett a mentővel. Simon Józsefné azért 
biztos benne, hogy itt egy tragédiát si-
került elhárítani és megelőzni, mert az 
édesanyjának már korábban volt egy 
ilyen agyi katasztrófája.
 Heti átlagban, legalább kétszer tör-
ténik – riasztás mondja a részlegvezető 
Tóthné Nagy Mária. Mai állás szerint 50 
idős ember igényelte ezt a szolgáltatást. 
Sokan, az idősek közül attól tartanak, 
hogy mi van akkor, ha véletlenül adnak 
be riasztást. Tóthné nyugtatólag mond-
ja, hogy az sem baj, hiszen mindenkép-

pen megpróbálják felhívni, s ha kiderül, 
hogy véletlenül történt, akkor elköszön-
nek, s folytatódik a nap.
 Tóthné Nagy Mária, arra a kérdésre, 
hogy vajon lelkileg hogy bírják a mun-
katársak azt a helyzetet, amikor a hely-
színen egy-egy súlyos állapotban talált 
idős emberen kell segíteniük, majd egy 
másikon…hogy az esetlegesen bekövet-
kezett tragédiákról ne is beszéljünk, azt 
mondja, hogy: „ egyrészt rendszeresen 
tartunk eset-megbeszéléseket, s időn-
ként, kötelező jelleggel kiégési trénin-
geken tartjuk rendben a munkatársak 
pszichéjét.”
 Kállai Zsuzsanna, aki egyébként 
szociális gondozó, és ápolói végzettség-
gel rendelkezik, tudja, hogy a néni jól, 
van és láthatóan jóleső érzéssel hallot-
ta tőlünk, hogy bizony áldják a nevét, és 
mint életmentőt emlegetik a főszerep-
lőnk családjában.

 Nyírbátorban több, mint kétezer 
hatvanon felüli ember él, közülük so-
kon olyan egyedül, mint az ujjam. Nekik, 
nagyjából mindenkinek az a szerencsé-
je, hogy itt kiépült a „szociális ellátások„ 
rendszere, s ez a háló ma még elég sűrű 
szövésű.
 S akkor itt és most nézzük, milyen 
törvénytervezet van parlamenti vitán!
  A törvényjavaslat azt tartalmazza, 
hogy az egyén szociális biztonságáért 
elsősorban önmaga felelős, ha erre ön-
hibáján kívül nem képes, a hozzátartozó 
kötelessége segíteni, majd az önkor-
mányzat gondoskodási kötelezettsége 
áll fenn, valamint az állami támogatás-
ban részesülő karitatív szervezetek fel-
adata a szociális biztonságban nem élők 
felkutatása és segítése. Az indítvány 
hangsúlyozza, hogy a felsorolás egyben 
gondoskodási sorrendet is jelez, és az 
államnak csak akkor van feladata, ha a 
hozzátartozók, az önkormányzat és a 
karitatív szervezetek sem tudtak segíte-
ni a rászorulón.

Nagy Miklós írása

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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A városi könyvtár a téli időszakban is nyitva tart. Hétköznap 
a szokásos nyitva tartási időben várjuk Önöket 9-17 óráig, 
valamint minden második szombaton 9-13 óráig, az alábbiak 
szerint:
November 26 ZÁRVA
December 3 NYITVA
December 10 ZÁRVA
December 17 NYITVA

 December 24-től-január 1-ig zárva tartunk.
 Kérjük, készüljenek arra, hogy az olvasói terek nem, vagy 
csak minimálisan lesznek fűtve. Így tudjuk biztosítani, hogy 
minden szolgáltatásunk elérhető maradhasson.
 Kérésre a kívánt dokumentumokat összekészítjük, nyom-
tatási igényeiket e-mail-ben is tudjuk fogadni.

Elérhetőségeink: telefon: 42/281-698
e-mail: vknybt@gmail.com

Interneten: www.vknyirbator/hu  online katalógus 

KEDVES KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK!

A két világégés áldozataira 
emlékeztek Nyírbátorban 
október 28-án, a halottak 
napi koszorúzási ünnepsé-
gen. A város főterén lévő 
Hősi Emlékmű koszorúzása 
már három évtizedes ha-
gyomány. Önkormányzatok, 
iskolák, óvodák, rendvédelmi 
szervek, civil szervezetek, 
politikai pártok és közössé-
gek hajtottak fejet az em-
lékműnél. „Mindig a múltra 
emlékezünk, amikor ennél 
az emlékműnél vagyunk. 

Szerintem, legalább any-
nyira fontos, hogy gondol-

junk a jelenre és a jövőre is. 
Felelősségünk is van ebb en, 

hiszen ahhoz, hogy a jövő 
hogyan alakul és formáló-
dik, az alapvetően rajtunk és 
utódainkon áll. Méltónak kell 
arra lennünk, hogy elődeink 
halála nem volt hiábavaló” 
– mondta beszédében Máté 
Antal, a város vezetője. 
 Ezt követően a városi 
köztemetőben folytatódott 
a megemlékezés, a város 
díszpolgárainak sírhelyein 
helyezték el a kegyelet 
virágait.

Polyák Dézi

A VILÁGHÁBORÚK ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

FELHÍVÁS!
Krisztusban Kedves Testvérek!
 A Minorita templom Nyírbátor város és a környék ki-
emelkedő kulturális öröksége. A kialakult gazdasági hely-
zet, a rezsiárak drasztikus emelkedése nagy megpróbálta-
tások elé állították az egyházközség működését. 
 Azzal a kéréssel fordulok minden jószándékú ember-
hez, Nyírbátor város lakóihoz, Nyírbátorból elszármazot-
takhoz – vagy akik valamilyen formában kötődnek a város 
kulturális értékeikhez, köztük a Római Katolikus Minorita 
Templomhoz –, hogy SEGÍTSENEK! 
Fogjunk össze, hiszen értékeink megóvása mindenkinek 
közös feladata kell, hogy legyen! 
 A templomunk fűtésére szánt adományok eljuttatása a 
következő módokon lehetséges: 

CIB számlaszám: 10700402-68605636-51100005 
a fenti folyószámlára való átutalással, vagy a postai csek-
ken (ami a templomból vagy az irodából elvihető), vagy sze-
mélyesen befizetés a plébánia irodában – hivatali időben, 
vagy a szentmisék előtt és után a sekrestyében. 

 Tisztelettel:
Babály András 

plébános

A Tranzit-Food Kft. élő állat szállító
tehergépkocsi-vezető munkatársat keres.

 

  Nyírgelse
  Nyírbátor

Tehergépkocsi-vezetőt keresünk!

06 70 632 4834
 

kondor.janos@tranzitfood.hu
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1977. július 3-án látta meg a napvilágot Unchiás De-
meter és Fülöp Ilona gyermekeként, Marosvásárhe-
lyen. Focista édesapja révén szinte az első lépésektől 
a labda bűvöletében élt. Nagyszerű csapata volt a vá-
rosnak, igazi sztárok alkották a román NBI-ben kivá-
lóan szereplő gárdát. Bölöni László pedig egyenesen 
világsztár, az egyetemes labdarúgás ikonikus alakja.

UNCHIÁS RÉMUSZ

Döme, az apa, ennek a csa-
patnak volt a kiválósága. 
Gyermekkora kalandosra si-
került. Az 1-6 osztályt még 
Marosvásárhelyen végezte, 
sporttagozaton. Társai közül 
sokan lettek NB-s játékosok. 

Aztán áttelepültek az anya-
országba, rövid ideig Nyírmi-
hálydiban laktak. Döme ott 
kapott tanári állást, Rémusz 
ott járta a hetediket. 1992-
ben költöztek Nyírbátorba. 
Édesapja edzősködött a fut-
ballcsapatnál, Rémusz dél-
utánjait a sportpályán töltöt-
te. Nyolcadikos korában már 
tagja volt a nyírbátori felnőtt 
csapat keretének. Sőt! Időn-
ként játszott is! Ma is nagy 
szeretettel említi, hogy mi-
lyen sokat köszönhet osztály-
főnökének, Némethné Sztán 
Ilonának, valamint Márton 
József testnevelőnek. Mindig 
abban a csapatban játszott, 
ahol szükség volt rá – serdü-
lő, ifi, felnőtt. Jó kis társaság 

volt, akikkel indult a pályán: 
Szilvási Szivar, Papik Arnold, 
Lengyel Lecsó, Széplaki Nor-
bi, a Balaton fivérek: Lacika 
és Zoli, Hadházi Attila, Jáno-
si Csaba és Bíró Öcsi, többek 
között. A nevek többsége is-

merősen cseng foci körök-
ben, és ez nem a véletlen 
műve. Hamarosan bekerült a 
megyei ifi válogatottba, aho-
va Harcsa Zoltán hívta meg 
a bátori tehetséget. Aztán 
Budapesten kiválasztó tábo-
rozások következtek, szak-
emberek élénk érdeklődése 

mellett. Ennek köszönhetően 
figyelt fel rá Piski Elemér, a 

magyar ifiválogatott szövet-
ségi kapitánya. Első váloga-
tott meccsét Horvátország 
ellen játszotta. Bölöni Lász-
ló ekkor Franciaországban 

edzősködött. Mikor az Unchi-
ás névvel találkozott, felvette 
a családdal a kapcsolatot, s 
meghívta Rémuszt Nancyba 
próbajátékra. Megfelelt, fel-
vették a klub akadémiájára.
 Talán ez is egyfajta bi-
zonyítéka tehetségének, hi-
szen a tőkés, a szponzor csak 
olyanokba fektet pénzt, akik-
ből megtérülést remél. A kér-
désre, hogy mi a különbség a 
hazai és a nyugati utánpót-
lásképzés között, kapásból 
válaszolja: a hatékonyság. Az 
edzéseken is úgy hajtanak 
kicsik és nagyok egyaránt, 
mintha az életük függne tőle. 
Átélte, elhihetjük neki. 
 Ám a siker útja néha na-
gyon rögös. Az ifjú titánt két 
nagy hazai klub is hazacsá-
bította. Hazajött, pedig élő 
szerződése volt Nancyban. 

A szerző-
dést, a do-
kumentu-
mot ma is 
gondosan 
őrzi. Ma 
már tudja, 
hogy rosz-
sz döntést 
hozott. A 

futballból élősködő vezetők 
csúnyán átverték. Megértem 

indulatos szavait, amikor azt 
mondja, azokkal az emberek-
kel még egy kávéra sem ülne 
le ebben az életben. 
 Nyíregyházán kötött 
ki Tóth János hívó szavára. 
Ugye ez sem véletlen. Ha 
valaki jól ismerte Rémuszt, 
akkor ő igen. Az NBI/B-ben 
játszottak, meg is nyerték a 
bajnokságot. A magyar fut-
ball sajátosságainak egyike, 
hogy új osztályhoz új edzőt 
szerződtetnek. Az pedig hoz-
za magával a saját embereit. 
Bármilyen furcsán hangzik, 
ez egyfajta gazdasági vál-
lalkozás volt. (Csak volt?) 
1999-ig játszott a Nyíregy-
házában. Megsérült. A kö-
vetkező állomás Demecser 
volt az NBI/B-ben. Innen jött 
vissza Nyírbátorba. Az egy 
nagyszerű csapat volt, 2003-
ban megnyerték az NBIII-as 
bajnokságot. 
 Kérdem tőle, befutotta-e 
azt a pályát, amire képes-
ségei alapján számíthatott 
volna. Szimpatikus a válasz: 
lezárta a múltat. Akkor úgy 
döntött, ahogy, utólag feles-
leges lenne emészteni ma-
gát. Most új kihívások elé néz. 
Edzősködött az U14-U15-ös 
csapatnál Katona Gyurival 
együtt. Amikor pedig a nyír-
bátori labdarúgás 105 éves 
történetének legmélyebb 
szakadékába zuhant, őt kér-
ték fel az újjászervezett fel-
nőtt csapat edzői posztjára. 
Nem lehet azt mondani, hogy 
magas polcon kezdte. Megyei 
III-ban, ez a járási bajnok-
ság. Megnyerték, jöhetett a 
megyei II. osztály. Egy rövid 
nyírgyulaji kitérő után ma 
a Vásárosnamény edzője a 
megyei I. osztályban. Ez ed-
dig egyenes, maradjon is így! 
Nyírbátort imádja, a szívében 
Marosvásárhellyel együtt 
szülővárosának tekinti. Ré-
musz! Szerintem ez így is 
szép pálya volt.
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci



12 • 2022 bátor VÁROSI HÍREK / HIRDETÉS

November 12-én ünnepelték a szociális területen dolgozókat, 
akik elkötelezetten, fáradhatatlanul végzik munkájukat nap 
mint nap, segítenek a rászorulóknak, a hátrányos helyzetű-
eknek, legyenek azok gyermekek, felnőttek, idősek. A nyírbá-
tori önkormányzat hagyományt teremtett azzal, hogy ezt az 
áldozatos és lelkiismeretes munkát egy vidám, szórakoztató 
színpadi produkcióval köszöni meg. November 9-én, az „Egy 
bolond négyet csinál” című ponyvakabaré előadásra hívták 
meg a szociális és az egészségügyi szférában dolgozókat is.

 „A legfontosabb területek egy társadalom életében azok, 
ahol ténylegesen az emberekkel foglalkozunk. Kiemelt fela-

KABARÉEST A SZOCIÁLIS DOLGOZÓKNAK

A Tranzit-Ker Zrt.  Nyírbátori Takarmánykeverő
üzemébe rakodógép kezelő és  premixes

munkatársat keres.
 

Elvárás: 3 műszak vállalása
 
   
Nyírbátor

Csatlakozz hozzánk!

06 70 271 1246
 

vadon.gabor@tranzitker.hu

data van az egészségügynek és a szociális ellátásnak, éppen 
azért, mert pont azokkal kell foglalkozni, ahol nincs minden a 
legnagyobb rendben. Ez okozza a fontosságát, és ez jelenti a 
nehézségét is ezeknek a területeknek. A fontosságát abban 
értem, hogy testileg és szellemileg egészséges társadalom 
nélkül nem lehet boldog társadalmat építeni” – fogalmazott 
Máté Antal, Nyírbátor polgármestere a Kulturális Központban 
rendezett eseményen.

Polyák Dézi

SZÜLETÉS
János Vadászi Barbara Szilágyi János
Zsolt Mirán Varga Anasztázia Milák Zsolt
Boglárka Szabadi Bernadett Arlett Gergő
Vivien Szilágyi Julianna Kovács Péter
Nara Karsai Petra Kiss Dávid
Gábor Nagy Lívia Popovics Gábor
Laura Szilágyi Eszter Tóth Márton
Sándor Albert Csiki Adrienn Varga Sándor
Zalán Hatvani Henrietta Kocsis Zsolt
Sztella Erika Szabó Barbara Szilágyi Tamás
Lilien Mátyás Beáta Varga Krisztián

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Farkas Ibolya – Kovács Tibor
Sepovics Tímea – Dara Csaba 

Pető Diána – Medzsibriczki Erik István
Major Éva – Győri András 

Tasnádi Tímea Anita – Szabó Szilárd Sándor

HALÁLESET
Varga Sándor • Batai Györgyné • Vágó Sándor

Csepcsányi Károlyné • Tóth Istvánné • Fekete József
Kónya Ferencné • Kovács Andrásné • Szilágyi István
Ráski Istvánné • Hájer Béláné • Marozsán Mihályné

Boros István • Cseh János • Kovács István Béláné
Jeszenszki József • Lieb Valéria

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. OKTÓBER
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Folytatás a 14. oldalon.

Iskolánkban október 6-án megemlékeztünk az 1848-
1849-es szabadságharc Aradon kivégzett tizenhárom 
tábornokáról. A 3-4. osztályos diákok és felkészítőik, 
Lukács Tiborné és Seresné Kónya Antónia tanító-
nők méltó módon idézték fel a magyar történelem 
gyászos eseményét. 

TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKRE EMLÉKEZTÜNK 
AZ ÉLMÉNYSULIBAN

Intézményünk 6. 7. és 8. 
évfolyamos tanulói, valamint 
kísérő pedagógusaik ebben 
az évben is részt vettek az 
1479-es kenyérmezei csata 
tiszteletére rendezett meg-
emlékezésen, melyre október 
13-án a nyírbátori reformá-
tus templomban került sor. 

 Míg az alsós diákok ok-
tóber 6-ról emlékeztek meg, 
addig iskolánk 5-8. osztályos 
tanulói lelkesen készültek az 
1956. október 23-i forrada-
lom és szabadságharc tiszte-
letére rendezett ünnepségre. 
A műsorban elhangzó ver-
sekkel, prózai részletekkel, 

felcsendülő dallamokkal, pil-
lanatképeket, érzéseket jele-
nítettünk meg. Olyan eszmé-
ket közvetítettünk, melyekért 
1956 októberének sorsfordí-
tó napjain sokan áldozták fel 
életüket. A megemlékezés 
zárásaként felcsendült egy 
szívhez szóló ének, melyet az 
iskola kórusa három szólista 
közreműködésével adott elő. 
Szólót énekelt Pósán Hédi, 
Hornyák Szabolcs 5. és Bor-
sos Petra 7. osztályos tanuló. 
Az ünnepi műsort szerkesz-
tette Nagyné Lőrincz Lilla ta-
nárnő.
 Október 28-án a városi 
halottak napi koszorúzáson 
intézményünk 7-8.-os di-
ákjai elhelyezték a kegyelet 
virágait. A megemlékezésen 
Kóródi Kornél Ede 8. osztá-
lyos tanítványunk egy meg-
ható verssel, Borsos Petra 7. 
osztályos diákunk egy cso-
dálatos népdallal tisztelgett 
a halottak emléke előtt. A 
gyerekeket felkészítette Kó-
ródiné Tóth Mária és Nagyné 
Lőrincz Lilla pedagógus.
 Az október hónap szá-
mos kulturális rendezvényt 

is tartogatott az Élménysuli 
tanulóinak. A kulturális köz-
pontban megrendezett Fil-
harmónia rendezvénysorozat 
első előadása igazán fergete-
gesnek bizonyult. A gyermek-
bérletes színházi előadások 
is elkezdődtek, intézményünk 
közel 100 tanulója vett bér-
letet. Első ízben egy zenés 
mesejátékot tekinthettünk 

meg, melyet nagyon élvezett 
a tanulóifjúság apraja-nagyja.
 Az angolszász országok-
ban ismert Halloween egy-
szerűsített formában ugyan, 
de megihlette iskolánkat is. 
A „Tök jó nap” elnevezésű 
– immár hagyományosnak 
mondható – rendezvényün-
kön minden diák részt vett 
azon a szellemes akadály-
versenyen, amelyen érdekes 
és misztikus feladatok vártak 
rájuk. A verseny szervezésé-
ért köszönettel tartozunk Ta-
kács Adrienn pedagógusnak, 
valamint Templom Sándorné 

tanítónőnek és Szász Tamás 
tanárúrnak, akik a verseny le-
bonyolításában közreműköd-
tek. Természetesen nem ma-
radt el a jelmezes felvonulás 
sem. Majd osztálykeretben 
folytatódott valamennyi kö-
zösségben a táncos, vetélke-
dős mulatság.
 Az iskola diákönkor-
mányzata teremszépség-

Intézményünk 10 évvel ezelőtt lett egyházi iskola. A Debrecen 
– Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában épülünk, szépü-
lünk immár tizedik éve .A falakon belül lelki építkezés is folyik. 
Ebben a tanévben hálát adunk ezért a tíz évért, és bizalom-
mal tekintünk a jövő felé. Iskolánk védőszentje Szent István 
példaképként áll előttünk, s szerettük volna emberi, keresz-
tényi nagyságát másokban is még jobban tudatosítani, ezért 
novemberi versenyünket az ő tiszteletére rendeztük. A Szent 
István Multiplex Versenyre a környező iskolák 7-8. osztályos 
tanulóit vártuk nagy szeretettel. A feladatok idegen nyelvi, 

irodalmi és természettudományos területeket öleltek fel. A 
versenyfeladatok mindegyike interaktív volt, folyamatos ak-
tivitást, csapatmunkát, kooperatív együttműködést igényelt. 
A résztvevő diákok bemutatták iskolájukat angol vagy német 
nyelven, ehhez látványos PowerPoint bemutatókat is készí-
tettek. Az irodalmi feladatban, a Szent Istvánról írt verseket 
a csoportok korhű ruhában adtak elő, így tisztelegtek szent 
királyunk emléke előtt. Természettudományos ismereteikről 
interaktív táblákon, játékos feladatokkal adtak számot. Nem 
maradhatott el az évek óta nagyon népszerű BIG-tipp játék 

SZENT ISTVÁN MULTIPLEX VERSENY A BIG-BEN
„Hol vagy, István király?” Keressük arcodat..”

versenyt hirdetett, amelyre 
lázasan készült minden osz-
tály. A gyerekek saját készíté-
sű dekorációkkal kísérteties 
köntösbe öltöztették a tan-
termeket.
 Törekszünk arra, hogy 
nebulóinkat az egészséges 
életmódra neveljük. A sport 
iránti szeretetünk ezúttal 
abban nyilvánult meg, hogy 
a Bozsik Program aktuális 
rendezvényein a legkisebbek 
nagyon ügyesen szerepeltek.

Kóródiné Tóth Mária és
Nagyné Lőrincz Lilla

az Élménysuli pedagógusai
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Már a mohácsi vészt követő években, a 
kettős királyság idején a magyar arisz-
tokrácia soraiban számos nagytekinté-
lyű és befolyásos családot találunk, akik 
a reformáció pártolói lettek, közöttük ott 
volt az ecsedi Báthory-család is. Védel-
mük alatt születtek meg a szerveződés 
folyamatai, több esetben irányították 
is ezeket, nem beszélve arról, mint ke-
gyurak befolyással voltak a lelkészi ál-
lások betöltésére. Az ecsedi Báthoryak 
politikai súlya, vagyona, a XVI. század 
közepétől kezdődően a mindenkori ural-
kodó iránti hűségük és nem utolsósor-
ban szerencsés házasságkötéseik foly-
tán folyamatosan növekedett, mindez 
nemcsak országos szerepvállalással járt, 
hanem azzal is, hogy a kor fontos kérdé-
seiben is állást foglaltak. A XVI. század 
gyors változásai ugyancsak hatással vol-
tak a család mindenkori magatartására. 
Ecsedi Báthory II. András (1490-1534) 
neve az első, aki reagált a reformáció 
mozgalmára, apaként az ő vonalán van-

nak azok a Báthoryak, akik személyük-
ben már kapcsolódnak az új hithez. A 
felnőtt kort három fia, András, György 
és Miklós élte meg, közülük György és 
Miklós köthetőek egyértelműen a refor-
mációhoz. A középső fiútestvér, György 
az, aki nemcsak támogatóként, hanem 
a reformáció elterjedésében már jelen-
tős szerepet vállalt és a vallási moz-
galom feltételeit javító centrumainak 
létrejöttében 
is munkálko-
dott. Ebben 
nagy szerep 
jutott a pro-
testáns hitet 
már korábban 
felvállaló fe-
leségének, a 
család Som-
lyói ágához 
tartozó öz-
vegy Báthory 
Annának, aki-
vel 1551-ben lépett frigyre. Új hitének, 
gazdasági-társadalmi súlyának köszön-
hetően a fenti Országgyűlési törvény 
nyomán szerveződő zsinatok Györgyöt 
és Annát nevezik meg első számú tá-
mogatóként. Így az 1554-ben az Óvá-
ri, 1555-ben a II. Erdődy Zsinatok nem 
véletlenül a patrónus házaspár birtokain 
működtek. Egyházszervező munkálko-
dásuknak köszönhetően az ’50-es és a 
’60-as években több tiszántúli tehetsé-
ges fiatal került ki híres német protes-
táns egyetemekre. Ecsedi Báthory II. 
György szűkebb pátriánkban, Nyírbátor-

ban az 1550-es években adta át a csalá-
di templomot az új hit követőinek. 
 A harmadik fiú, Miklós (született 
1520 körül –1584) patrónusi tevékeny-
sége meglehetősen bő dokumentumok 
alapján rekonstruálható. Tanult, művelt 
ember, sikeres katona – Losonczy Ist-
vánnal együtt küzd Alsó-Magyarorszá-
gon a török ellen. 
 Az 1550-es és ’60-as évtizedekben 
ugyancsak éles küzdelmek jellemezték a 
Tiszántúl reformáció mozgalmát: foly-
nak a János Zsigmond által is támoga-
tott Szentháromság tagadó nézetek, 
viták, s 1567-ben dőlt el a Debreceni 
Zsinaton a reformáció irányzatai között 
az egy évvel korábban kiadott Helvét  
Hitvallás javára az eddig változó kime-
netelű küzdelem. Ennek hatása túlmu-
tatott Debrecenen. Talán ez is magyará-
zat arra, hogy ecsedi Báthory II. Miklós 
az 1560-as évek második felétől már a 
Helvét irányzat követője. Ezt jelzi az is, 
hogy 1571. november 5-én a Nyírbáto-
ri Zsinat már a birtokán, támogatásával 
kezdhette meg tanácskozását. Források 
tanúsítják Méliusz Péterrel fenntartott 
kapcsolatát, aki az 1570-ben nyomta-
tott egyik könyvében – több más főúr 
mellett – Miklóst is a kiemelt támogatói 
közé sorolja az antitrinitáriusokkal foly-
tatott harcában. 

(Folytatás lapunk decemberi számában)

Dr. Báthori Gábor
 történész

a Nyírbátori Református Egyházközség 
főgondnoka

A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola és Óvoda felső 
tagozatosai a reformáció té-
mahéten rendhagyó történele-
mórán bővíthették ismereteiket 
az ecsedi Báthory család és a re-
formáció kapcsolatáról. Fontos a 
múltunk, a történelmi összefüg-
gések, hogy a diákok megismer-
jék szűkebb hazánk nevezetes 
eseményeit, a vallás és a refor-
máció születésének történetét.

A REFORMÁCIÓ ÉS A BÁTHORY CSALÁD

sem. A mai világban, amikor hajlamosak vagyunk csak úgy 
magunknak élni, jó volt látni a beszélgető, mosolygó, egymást 
szerető versenyzőket. A terem megtelt örömmel és nemes, 

egymást tiszteletben tartó versenyszellemmel. Úgy érezzük, 
ennél méltóbban nem is fejezhetnénk ki hálánkat közbenjárá-
sáért a közösségépítő szent királynak.

Helyezések: 
1. hely: Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda - 
Mátészalka
2. hely: Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda - 
Mátészalka
3. hely: Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium – Nyírbátor

Magyarné Takács Bernadett
magyar nyelv és irodalom, 

német nyelv és hittan szakos pedagógus
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A Bátor Karate Sportegyesület három versenyzője is a 
tatamira lépett a magyar válogatott csapatban a no-
vember elején Szófiában megrendezett korosztályos 
Karate Utánpótlás Európa Bajnokságon.

NYÍRBÁTORI SIKER BULGÁRIÁBAN

Programokban gazdag volt az 
ősz utolsó hónapja is. Nagyon 
jól érezte magát mindenki a 
színvonalas rendezvényeken. 
2022. november 3-án az al-
sós gyerekeknek és a meghí-
vott vendég óvodásoknak egy 

élményteli szüreti mulatsá-
got rendeztünk. A kisbírónk, 
Zsadányi Gábor tanítóúr dob-
szó kíséretében  nyitotta meg 
a rendezvényt és ismertette 
a nap programját. Ezt köve-
tően a tanítónők fergeteges 
táncbemutatójával folytató-
dott a szüret hangulatának 
felidézése. Az alsós osztályos 
tanítványaink és az óvodá-

sok csoportokba rendeződve, 
9 állomáson próbálhatták ki 
magukat. Nevelőink prog-
ramok színes választéká-
val várták a gyermekeinket 
és a meghívott vendégeket 
egyaránt. Az ötletes állomá-

sok mindenki nagy örömére 
szolgáltak: szőlőlenyomat 
készítés parafával, népi dal-
játékok, csuhébaba készítés, 
célbadobás őszi termésekkel, 
filmvetítés a mustkészítésről 
kóstolóval egybekötve, me-
móriajáték, őszi gyümölcsök 
kóstolása, őszi fa készítése 
kézlenyomattal. A meghívott 
óvodás vendégeinken nagy 

örömmel taposták a szőlőt, és 
kóstolták meg a frissen pré-
selt mustot. A rendezvény zá-
rásaként Puskás Ádám nép-
táncoktató irányításával egy 
jókedélyű táncházzal zárult a 
program.
 A következő nap sem 
volt eseménytelen, mivel pá-
lyaorientációs napot tartot-
tunk alsó és felső tagozatos 
növendékeinknek egyaránt. 
A kicsik a tűzoltóságot és a 
mentőállomást látogatták 
meg, ahol nagyon sok ér-
dekességet láthattak, hall-
hattak és tapasztalhattak. 
Megismerték a tűzoltóko-
csikat, felszereléseiket és a 
tűzoltóság épületét is, majd a 
mentőállomáson szintén íze-
lítőt kaphattak a mentőau-
tó fontos berendezéseiről, 
és kérdéseket tehettek fel a 
mentőtisztnek. 
 A felső évfolyamon ta-
nuló diákoknak évfolyamra 
lebontva volt megszervezve 
az előadás. Az 5. évfolyam 
az udvaron tekintett meg 
egy rendőrautót, ezután 
pedig a képzési alosztály 

tájékoztatóját hallgatták 
meg. A 6. évfolyam a bűn-
megelőzésről kapott tájé-
koztatást. A 7. évfolyamhoz 
a határrendészet látogatott 
el. A nyolcadikosok azok, 
akik a továbbtanuláshoz a 
legközelebb állnak, ezért a 
Mátészalkai Gépészeti Kö-
zépiskola, Nagykállói Budai 
Nagy Antal, és Nagykállói 
Kállay Rudolf Középisko-
la előadásán vettek részt, 
hogy megismerjék az isko-
lák által nyújtott lehetősé-
geket.

Vargáné Csonka Dóra Ildikó
pedagógus

SZÜRETI MULATSÁG ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓ A 
KÉTTANNYELVŰBEN

Kerezsi Csenge ismét a dobogóra állhatott, U18-as korosz-
tályban Európa bajnoki ezüstérmes lett. Az elmúlt évben 
Csenge U18-ban Európa Bajnok volt, így idén erőnyerőként 
egy fordulóval kevesebbet kellett versenyeznie.
 „A döntőt egy litván lánnyal küzdöttem. Erősebb is volt, 
meg kaptam egy fejrúgást is.” – osztotta meg emlékét Csenge.
 Az Európa Bajnokságon újoncnak számító Jaczina Marcell 
és Bihari Lili az első fordulóban búcsúztak. A három nyírbátori 
versenyző edzője Karczub Miklós.

Polyák Dézi

Kerezsi Csenge ezüstérmet szerzett a Karate Utánpótlás Európa Bajnokságon




