
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 12. szám 2019. december

„Nől a dér ,álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe 
lépeget a fák közt.” 
(Weöres Sándor)

Kedves Nyírbátoriak!
Kedves Olvasók!

Már csak néhány nap, és ismét beköszönt a 
karácsony, majd az év vége. Az elmúlt hetek az 
ünnepre való készülődés jegyében teltek el.
 A karácsonyt és az év végét mindenki 
várja, gyerekek és felnőttek egyaránt, mert 
ilyenkor van idő kikapcsolódni, együtt len-
ni a családtagokkal, a barátokkal. Jut 
idő kipihenni az eltelt munkás hóna-
pokat és jut idő az összegzésre is: 
elértük-e a kitűzött céljainkat, 
milyen sikereket, esetleg mi-
lyen kudarcokat könyvel-
hetünk el.
 Eseményekben 
és feladatokban 
gazdag jubileumi 
év volt 2019. Te-
lepülésünk – az 
első írásos em-
lék alapján 
– idén 740. 
évfordulóját 
ünnepelte. 
Az április-

tól novemberig tartó „740 éves Nyírbátor, a mi 
városunk” rendezvénysorozattal méltó módon 
emlékeztünk meg az itt élőkkel együtt a kerek 
évfordulóról.
 A múlt és a jelen nem áll szemben egy-
mással a mai Nyírbátorban. Városunk jelene és 
jövője arra a történelmi örökségre épül, amit 
az elmúlt évszázadok fejlődése teremtett. Rit-
ka hazánkban az olyan település, és büszkék 
lehetünk rá, hogy Nyírbátor ilyen, ahol derűs 
összhang jött létre a hagyományok és a mai 
feladatok között. 

 Stabil gazdasági háttérrel, 
képviselőtársaimmal 2019-

ben is tovább folytattuk a ko-
rábbi években megkezdett 

városépítő és városz-
szépítő munkát. Idén 

tavasszal meg-
épült a régóta 

várt körfor-

galom az Árpád-Fáy-Hunyadi utcai keresz-
teződésben, és átadtuk a felújított Ifjúsági és 
Családi Kuckót. Ismét régi fényében, rendezett 
környezetben várja a látogatókat a Tinódi szo-
bor, a Református templom kertjében. A Bátori 
Abc melletti parkban új emlékmű és szökőkút 
avatásával tisztelegtünk a 740. évforduló előtt. 
Új arculatot kapott az OTP előtti tér. Nyár vé-
gén letettük a 71 önkormányzati bérlakás 
alapkövét, azóta a városlakók figyelő szeme 
előtt folyik az építkezés. A kibővített Napsugár 
Bölcsődében ősztől már 48 apróságot tudunk 
fogadni. Felújítottuk a Városi Sporttelepet és az 
egykori 2-es iskola épületét, ezzel új közösségi 
tereket hoztunk létre, ahol minden korosztály 
megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódás 
lehetőségét. Modern és biztonságos játszóte-
reket építettünk, több utcát szilárd burkolattal 
tettünk biztonságosabbá. Tovább folytattuk a 
járdák építését, és új munkásszállót hoztunk 
létre. Korszerűsítettük a ravatalozót és a köz-
temető bevezető útját.
 Számos rendezvénnyel igyekeztünk tartal-
massá tenni a nyírbátoriak szabadidejét 2019-
ben is. A hagyományos programok mellett, mint 
a Húsvéti játszóház, a Majális, a Gyermeknap, a 
Lovas napok, a Bátori Sportnap, a Nyírbátori Ze-
nei Napok, a Szüreti felvonulás – új elemekkel is 
bővítettük a szórakozási lehetőségeket. A retro 
koncertek és akusztikus koncertek egyaránt sok 
érdeklődőt vonzottak a nyári hónapokban. Évti-
zedes szünet után a helyi cégek, vállalkozók és 
civil szervezetek közreműködésével ismét meg-
rendeztük a „Bátori Expót”.
 Mindenkinek köszönetet mondok, aki 
tevékenységével egész évben segítette a te-
lepülésünket, támogattaaz önkormányzat 
munkáját. Továbbra is számítunk az együttmű-
ködésükre! 

Kedves Nyírbátoriak!

„Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt” – 
ahogyan a költő megfogalmazta. A legszebb 
ünnep közeledtével azt kívánom Önöknek, 
hogy szeretteik, családtagjaik, barátaik köré-
ben, meghitten tölthessék el a karácsonyt! Jó 
lenne, ha legalább az ünnep idején elengednénk 

a szorongásainkat, elnézőbbek lennénk egy-
mással. Kívánom, hogy karácsonykor min-
denkinek jusson az örömből, a törődésből, 
az odafigyelésből, hogy az új évet friss len-
dülettel, egészségben és jókedvűen kezd-
hessük majd  el!
  Békés karácsonyt és sikerekben gaz-
dag, boldog új évet kívánok minden nyírbá-
torinak!

 Máté Antal
polgármester

KARÁCSONYI  KÖSZÖNTŐ
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Ma már nehezebben megy az át-
állás. Sokszor, a magánéletem-
ben, amikor aztán tényleg lehet-
nék viccesen laza, sem mindig 
sikerül. Előfordul, hogy a bará-
tok jegyzik meg, lehetnék végre 
lazább, mert ott nem polgármes-
terként vagyok jelen. Nem úgy 
van, hogy a hivatalban leveszem 
a zakót és ottmarad vele együtt 
a polgármester is. Máté Antal 
polgármesterrel Nagy Miklós 
beszélgetett.

MÁTÉ vs MÁTÉ

 – Második polgármesteri ciklusát 
kezdte el. Az elmúlt években sikerült ki-
venni a teljes szabadságát?
 – Eddig még sohasem sikerült, de nem 
halmozom a napokat. Nálunk az a gyakor-
lat, hogy januárban kiírjuk a megmaradt 
tavalyi szabadságot és függetlenül attól, 
hogy ténylegesen dolgozunk, vagy sem, az 
kivett szabadságnak minősül.
 – Ki sínyli ezt meg jobban? A polgár-
mester, vagy az egyszerű polgár Máté 
Antal, vagy talán legjobban a család?
 – A legkevésbé én, hiszen aki ismer, 
tudja, szinte munkamániás vagyok. A 
családon, a baráti kapcsolatokon viszont 
komoly a terhelés a sok társadalmi elfog-
laltság miatt. Már évek óta lényegesen ke-
vesebb idő jut a magánéletre, és még ezt a 
kevesebb időt is jól kell szervezni.
 A közeljövőben már ez is változik. 
Amióta polgármester vagyok, először 
fordul elő, hogy szilveszterkor, illetve a 
másnapi újévi koncerten nem leszek ott. 
Végre sikerül elutaznunk. Családi progra-
munk lesz. Balláné Erzsike képviseli majd 
a várost.
 – Jól sejtem, határozott családi elvá-
rás volt, hogy most végre a „civil” Máté 
Antal családi programot szervezzen erre 
a jeles napra?
 – Pontosan. Elutazunk karácsony 
után és csak az új évben jövünk haza. Erre 
eddig nem volt példa. Ma, szerencsére 
olyan a helyzet, hogy ezt meg tudjuk tenni. 
Egyébként pedig már a második gyertya 
gyújtásánál sem voltam ott, mert beteg 
lett a kislányom, és inkább vele voltam. 
 – Ebben az évben mi a legjobb dolog, 
ami a „civil” Máté Antallal történt?
 – Nem egyszerű. Azt hiszem, a politi-

kus létemből könnyebb lenne. Most voltak 
a győztes választások…
 – Akkor most gondoljuk azt, hogy 
már nincs is a „magánember” Máté Antal?
 – A magánéletem szempontjából, 
fontos dolog, hogy vadász lettem, hogy 
ma már jobban ki tudok kapcsolódni. Nem 
is az a lényeg, hogy a puskát pufogtassam, 
sokkal fontosabbnak érzem, hogy kime-
hetek a természetbe. Kiülhetek egy lesre, 
egyedül, nyugalomban. Teljesen kikapcso-
lok olyankor.
 – Ez az első igazi hobbi?
 – Manapság igen. Ezelőtt a sport volt, 
amit manapság nem tudok rendszeressé 
tenni, de azon vagyok, hogy ezt is vissza-
hozzam az életembe. Az a tervem, hogy 
heti legalább két alkalommal sportolni is 
fogok. Mostanság havonta két-három al-
kalommal, vagy magamban, vagy ismerő-
sökkel elmegyünk vadászni.
 – Ez olyan úri passzió, vagy tényleg a 
sport, a természet szeretete a fontos in-
kább?

 – Lehetne úri passzió is, ha úgy űz-
ném, de aki ismer, tudja, hogy én a termé-
szetet szeretem inkább.
 – Honnan jött a vadászat?
 – Régen is szerettem a természetet.  
Korábban az volt a hobbink, hogy fotózni 
jártunk a természetbe, 10–12 évvel ez-
előtt volt egy baráti társaságunk, együtt 
jártunk fotózni oda, ahová mások vadászni 
mentek. Maradtunk páran, akik szorosab-
ban barátkozunk, és persze a lazább kötő-
dés a többiekkel is megmaradt. 
 – Amúgy vannak igazi barátai?
Már hogyne lennének. Nem sokan, de aki-
vel szorosabb a viszonyunk, az a két-há-
rom-négy ember, az valós, kipróbált ba-
rátság. Azt gondolom, hogy az embernek 
nem sok, hanem inkább valódi barátokra 
van szüksége.
 – Velük mindent megbeszélnek?
 – Nem így fogalmazok. Velük sok fon-
tos dolgot megbeszélünk, de nem mindent.
 – Van olyan, akivel mindent megoszt, 
megbeszél?
 – Persze. A párommal mindent meg-
beszélünk.
 – Ha már itt tartunk, azt hittem „a 
legjobb, ami történt az évben” kérdésre 

az lesz a válasza, hogy új párjával kezdtek 
új életet.
 – Ez azért van, mert én ezt félig-med-
dig az előző évre tenném, de az is igaz, 
hogy valójában mégis ebben az évben lett 
ez hivatalos. A nyugodt magánélet valóban 
ebben az évben indult.
 – Ha nem egy polgármesterrel be-
szélnék, ez a kérdés fel sem vetődne, 
de egy olyan ember, aki kirakatban éli 
az életét, azért nem kis kockázattal szá-
molhatott akkor, amikor új társra találva 
folytatta politikai pályáját.
 – Ez igaz, de az is igaz, hogy ezen mi 
nem gondolkodtunk. Azonban a mi politi-
kai közösségünkben is voltak olyanok, akik 
ezt a magánéleti váltást kockázatosnak 
gondolták. Voltak, akik aggódtak. Ma már 
látjuk, hogy ugyan lehetett ez beszédtéma, 
de nem igazán ezzel foglalkoztak az embe-
rek, amikor arról döntöttek, hogy ki legyen 
a polgármester. Ma már tudjuk, a politikai 
ellenfeleink is korrektek voltak.
 – Az új párjával, gondolom, átalakult 
egy kicsit az élete. Valójában mire van 
idejük közösen?
 – Ebben tényleg érzékelhető a válto-
zás. Manapság már elmondhatom, hogy 
több idő jut magunkra, a közös pihenésre. 
Többször tudtunk elmenni közösen kikap-
csolódni, szórakozni. Az nagyon fontos, 
hogy a társad el tudja fogadni a pozíciódból 
adódó váratlan változtatási kényszert. Ezt 
nem könnyű elfogadni.
 – Valóban nem könnyű, de szeren-
csére az a helyzet, hogy a társa, Fülöp 
Enikő pontosan ismeri a polgármesteri 
tisztség velejáróit.
 – Igen, ez nagy könnyebbség. Bármi-
lyen váratlan szituációt, a megtervezett napi 
programtól való eltérést kezelhetek úgy, 
hogy a változások a családban nem okoznak 
gondot. Talán ezért is működik a dolog.
 – Mikor olvasott könyvet utoljára?
 – Bevallom, régen. Lehet már két éve is.
 – Ez idő, kedv, az irodalom nemsze-
retete?
 – Szeretek olvasni, de nem gondolom, 
hogy ebben is meg kellene felelni a társa-
dalom látszat elvárásának, nevezetesen, 
hogy az elit értelmiséginek, ebben a szá-
mítástechnika uralta világban „csakazér-
tis” papírra nyomott irodalmat illik olvas-
ni. Egyébként sokat olvasok, vagy inkább 
azt mondom sokat olvastam. Ugyanakkor 
jobban szeretem a filmeket. Engem az ol-
vasás fáraszt, a szemem miatt jobban fá-
raszt, mint az átlagembert. Mire beleme-

Akik régen ismernek, tud-
ják, hogy elég laza személy 
vagyok. Remélem, néha még 
ma is.
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legednék, 30–40 oldal 
után elfárad a szemem.
 – Kedvenc téma, 
szerző?
 – Főleg a háborús 
témák, a történelmi re-
gények a kedvenceim. 
Egyébként a középisko-
lai informatikatanárom 
szoktatott az olvasásra. 
Akkoriban sokat olvas-
tam, főleg a tőle kapott 
témák, könyvek jelen-
tették az ezirányú ér-
deklődésemet.
 – Filmek?
 – Azt a filmet sze-
retem, aminél nem 
tudjuk előre, hogy mi lesz a sztori vége. 
Fontos, hogy legyen benne meglepetés, 
váratlan fordulatok, amivel végig fenntart-
ják az érdeklődésemet.
 – Mikor nézett végig egy egész fil-
met? Gondolom ez legfeljebb moziban 
fordult elő, de például tv-ben, úgy, hogy 
nem csörgött közben a telefon?
 – Nem is emlékszem. Persze megte-
szem, hogy nem mindig veszem fel a tele-
font. Főleg, ha tudom, hogy olyan ügyben 
keresnek, ami azért nem égetően fontos. 
Ezért is szeretek moziba menni.
 – Ki válogatja a ruhatárát?
 – Saját magam. Soha nem öltöztettek. 
Nem is emlékszem olyan időszakra, ami-
kor nem magam döntöttem el, hogy mit 
veszek fel.
 – Balláné Erzsike meg is jegyezte, 
hogy annak idején, még hivatali dolgozó 
korában, azért oda kellett Önre figyelni, 
mert eléggé szerette a kényelmes, meg-
szokott, pulcsi-farmer kombót.
 – Ez igaz. Nem is ment könnyen az át-
állás az öltöny-nyakkendő kombinációra. 
Annak idején zakó csak a legfontosabb alka-
lommal volt rajtam. Mondjuk a COLOPLAST 
avatóján biztos, hogy zakót is vettem.  Ing is 
csak fontos eseményen volt rajtam.
 – A személyisége lassan hozzáalakul 
a pozíciójához?
 – Abszolút. Persze. Azt nem tudom, 
hogy ez a személyiség megváltozása-e, 
amikor már sokkal jobban odafigyelek, 
hogy hol, mit mondok, vagy hogyan visel-
kedem. Akik régen ismernek, tudják, hogy 
elég laza személy vagyok. Remélem, néha 
még ma is. Korábban ez volt a jellemző 
rám. Sok maradt meg, de belátom, hogy 
sokat komolyodtam is, hiszen ezernyi 

helyzetben muszáj komolyan viselkedni. 
Ez pedig korlátozza a laza mivoltomat. Ma 
már nehezebben megy az átállás. Sokszor, 
a magánéletemben, amikor aztán tényleg 
lehetnék viccesen laza, sem mindig sikerül. 
Előfordul, hogy a barátok jegyzik meg, le-
hetnék végre lazább, mert ott nem polgár-
mesterként vagyok jelen.
 – Szóval sokszor a polgármester ér-
kezik haza és nem Máté Anti?
 – Nem úgy van, hogy a hivatalban le-
veszem a zakót és ottmarad vele együtt a 
polgármester is. Igyekszem, de nem köny-
nyű ez. Ráadásul az ember sokszor a ma-
gánéletében van éppen, de persze mások 
számára ugyanúgy a polgármester van ott. 
Lásd, bevásárlás közben, színházi előadás 
szünetében.
 – Milyen szituációt nem engedhet 
meg magának ma, amit egyébként Máté 
Antiként minden további nélkül megte-
hetne?
 – Édesapámtól örököltem, hogy 
„ezermester” vagyok. Ha kell, villanyt sze-
relek, burkolok, megjavítok egy motort. 
Tízévesen ”kispolszki” motort szereltem.
 – Be is indult?
 – Naná, hogy beindult. Bármit szét-
szedek, és utána össze is rakom. Megja-
vítok bármilyen elektromos kütyüt otthon. 
Ez is kikapcsol. Régen megtehettem azt, 
ha közben el kellett menni egy csavarért, 
akkor munkásruhában simán elmentem. 
Most azt mondja a párom, hogy vegyek fel 
egy rendes nadrágot legalább.
 – Miért is? Mi történne, ha a szerelő 
cuccában menne be az üzletbe? Vagy ak-
kor már a másik szerepében jelenik meg?
 – Az biztos, hogy különféle szerepek 
vannak. Az az érzésem, hogy lehet egy 

kép az emberekben a 
polgármesterről, s ön-
kéntelenül is próbálok 
ennek megfelelni. Az a 
helyzet, hogy az ottho-
ni nadrágjaimat addig 
hordom, amíg szét nem 
szakadnak. Ez nem biz-
tos, hogy vállalható az 
utcán is.
 – Ez zavarja?
 – Kicsit igen.
 – Hol lehet meghúz-
ni a határt? Először át 
kell cserélni az ottho-
ni nadrágot, a hivatali 
pulcsit, nem lehet bár-
hol viccelődni. Eljöhet 

az a pillanat, amikor megérzi, hogy ez 
már nem Máté Antal?
 – Biztos, hogy nagyon észnél kell len-
ni, hogy egyszer csak minden helyzetben 
valami szerepet játszom, s már nem tu-
dom, hogy mikor vagyok én, mikor a pol-
gármester.
 – Ki veheti ezt észre? Ki szólhat 
ezért?
 – Például a barátaim. Tőlük el is vá-
rom, hogy észrevegyék, figyelmeztesse-
nek. Szerencsére meg is teszik.
 – Képes még elfogadni, akár a bará-
toktól a kritikát, a feddő észrevételeket? 
Nem is feltétlenül a döntésekre gondo-
lok, sokkal inkább a viselkedésre.
Nem vagyok erre érzékeny. Nekem soha 
nem esett rosszul a kritika.
 – Sokan maradtak, akik még ma is 
Antinak szólítják?
 – Nem maradtak annyian, mint 
amennyit szeretnék.
 – Mit gondol, mi ennek az oka? Nincs 
ebben az, hogy ma már átveszi a nadrá-
got, ha beugrik a csavarboltba?
 – Ezt nem hiszem. Nem gondoltam, 
hogy a polgármesteri tisztségnek ekkora sú-
lya van a hétköznapokban. Van olyan jó isme-
rősöm, akivel megválasztásom után néhány 
hónappal találkoztam, s azt gondoltam, hogy 
teljesen természetesen közeledik, de ez nem 
úgy történt. Ám azt gondolom, hogy az elmúlt 
5 évben sokan észrevették, hogy én egy köz-
vetlen fickó vagyok, még a polgármesterség 
ellenére is. Ez abból is látszik, hogy ma már 
jóval többen jönnek oda hozzám, megszólí-
tanak, mint akár 4 évvel ezelőtt. Ezt jó jelnek 
tartom, hogy tudtam jelezni az emberek felé, 
ugyan komolyan veszem a tisztségemet, de 
attól még ember is maradtam.

Folytatás a 4. oldalon.
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Sokszor erőn felül teljesítenek 
a szociális szolgálat munkatár-
sai. A szociális munka napján a 
köszönő szavak mellett elisme-
réseket is átadtak az intézmény 
dolgozóinak. 

 – Nyírbátorban hogyan becsülik meg a 
szociális szférában dolgozókat?
 – Én erről pozitívan tudok nyilat-
kozni. Nemcsak a fenntartónk, nemcsak 
az intézményünk törekszik erre, hanem 
a város lakosaitól is nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapunk. Ez azt jelenti, hogy 
elégedettek a munkánkkal és úgy érzik, 
sokat tudunk nekik segíteni és számíthat-
nak ránk – mondta Bodóné Erős Rózsa.
 – A dolgozókat vajon mi tartja a pályán?
 – Ez mindig nagyon nehéz kérdés, 
hiszen ma Magyarországon a szociális 
területen dolgozóknak a fizetése nagyon 
alacsony. Amikor leülünk beszélgetni, 
hogy ki-miért választotta ezt a hivatást, 
a türelem, az empátia, az emberszeretet 
kifejezések kerülnek középpontba. Velünk 
született adottság valószínűleg, hogy 
emberekkel tudunk dolgozni. Nehéz, de 
mégis megéri, hiszen valakinek nyújta-
ni valamit abban, amire önmagától nem 
képes, szerintem mindig erőt ad nekünk 

Türelem, empátia, szeretet 
A szociális munkásokat köszöntötték

ezen a területen – tette hozzá Nyírbátor 
Város Szociális Szolgálatának intézmény-
vezetője.
 – A segítségre szoru-
ló embereken meglátom, 
kinek mi a problémája. 
Tudásomnak megfelelő-
en próbálok nekik segíte-
ni. Ez elhivatottság, tehát 
erre születni kell. Én teljesen más pályára 
készültem annak idején, de valahogy itt 
kötöttem ki, nagyon régóta ezt csinálom, 
és nem szándékozom más területre el-
menni, mert ez az a hivatás, ami nekem 
megadatott, amit nekem követnem kell. 
Nekem ez egy hatalmas elismerés, nem 
számítottam rá, nagyon szépen köszö-
nöm annak, aki gondolt rám. Nagyon sok 
év szociális területen való munkámnak 
szerintem ez egy megkoronázott dicső-
sége - mondta Oláh Edit, esetmenedzser 
(Nyírbátori Szociális Szolgálat), az elisme-
rés átvételét követően.
 – Munkám során a szakmai tudásom 
mellett mindig érdekelt az, hogy a szemé-
lyiségemmel is milyen pluszt tudok adni 
az ellátottaknak, illetve a csoporton belül 
is egy jó viszonyt próbálok kialakítani és 
mindig megfelelni a követelményeknek. 
Úgyhogy igyekszem, és ha úgy vették 
észre, hogy ez tényleg elismerésre méltó, 

akkor ezt külön köszönöm. Ezzel az elis-
meréssel szerintem az embernek az igye-
kezetét köszönik meg, értékelve a szak-
mai tudást és talán azt is, hogy magából a 
személyiségéből adódóan is jól végzi ezt a 
munkát. Többször kapunk visszajelzést az 
idősektől is, és az is mutatja talán, hogy 
a munkánkat hogyan végezzük. Bizony 
jólesik, amikor még telefonon is megkö-
szönik a munkánkat. A szociális munka 
egy segítő szakma, tehát az az első, hogy 
segítő szándékkal viszonyuljon az ember 
a hozzá fordulókhoz. Ha a segítő szándék, 
az empátia nincs meg, akkor szerintem 
hosszútávon nem maradnak az emberek 
ezen a pályán – mondta Lórántné Szmo-
linka Anna, vezető (Nyírbátori Szociális 
Szolgálat Házi Gondozó Egysége).
 – Én meghatódtam 
– megmondom őszintén 
–, hiszen a munkám so-
rán nekem ez a dolgom, 
ez a feladatom. Nem iga-
zán várok elismerő váll-
veregetést tulajdonképpen, de nagyon 
megtisztelő és nagyon hálás vagyok az 
elismerésért, amit nagyon szépen kö-
szönök a vezetőségnek és mindenkinek, 
aki ebben részt vett – említette Farkas 
Ferenc, óvodai-iskolai szociális segítő.

PD

 – Ha valaki a munkahelyén döntési pozícióban van, akkor 
ez otthon is így alakul?
 – Szeretném, ha ez nem így lenne. Nem akarok a magánélet-
ben minden kérdésben dönteni. Igaz, a fontos kérdésekben azért 
törekszem a döntésre. Mondjuk például, ha felújítjuk a lakást, ak-
kor a műszaki kérdésekben szeretek én dönteni. De a fal színét 
már nem én választom ki. Mikor és hová menjünk, mit nézzünk 
meg, stb., na, az nem zavar, ha nem én vagyok a főnök. 
 – Fel tudná sorolni az Ön számára legfontosabbakat, ami 
idén történt?
 – Vannak ilyenek a magánéletemben is és a hivatásomban 
is. Az igazság az, hogy ezekben, egyrészt lehetnek keveredések, 
másrészt nem igazán akarok sorrendiséget felállítani. Annak örü-
lök, hogy a magánéletem kiegyensúlyozott lett. Nagyon fontos, 
hogy a gyermekeim itt vannak a közelemben. Mostanában már 
sokkal több időt tudok fordítani a magánszférámra, végre pihenni 
is többet tudok, kimenni a természetbe, akár vadászni is. Szerin-
tem a környezetem is érzi, hogy kiegyensúlyozottabb lettem.
 – A hivatásomban is találhatok mérföldköveket. Ilyen a vá-
lasztási eredmény. Ez nagyon sok mindent jelent. Egyrészt el-
fogadják a magánéletemet. Elismerték ezzel a múltbéli szakmai 

eredményeimet és bizalmat adtak a jövőre nézve is. Egyébként 
is a szakmai sikerekre én nagyon büszke tudok lenni. Az évből 
kiemelném a két, talán legfontosabbat, a Kettes Iskola átalakítá-
sát, illetve a lakópark építésének megkezdését.
 – Hiú embernek tartja magát?
 – Azt hiszem, ezt be kell vallanom. Inkább úgy fogalmaznék, 
hogy fontos: amit én értem el, azt ne akarják elvenni tőlem.
 – Rosszul esne, ha ezt nem vennék észre?
 – Igen, kifejezetten rosszul esne. Persze nem az motivál, 
hogy vegyék észre, de az fontos, hogy lássák és értékeljék. Ám 
azt szeretném, ha mindenki tudná, polgármesterként én soha 
nem a pillanatnak élek. Nekem van egy távlati elképzelésem erről 
a városról. Nagyon tudok örülni, amikor egy-egy mozaik a helyére 
kerül.
 – Így a beszélgetés végén elmondaná, hogy milyennek gon-
dolja saját magát?
 – Alapvetően optimista vagyok, nyitott minden tekintetben, s 
befogadónak tartom magam. Ugyanakkor nagyon határozott is va-
gyok, és az is igaz, hogy az elképzeléseimtől nagyon nehezen vagyok 
eltántorítható. Meg lehet engem győzni dolgokról, de nem megy 
könnyen.

Folytatás a 3. oldalról



52019 bátor •INTERJÚNYÍRBÁTOR 740

Katasztrófahelyzetet modelleztek Nyírbátorban a novemberben megtar-
tott polgárvédelmi gyakorlaton. A szimulált tűzeset a város egyik, vegyi 
anyagokkal dolgozó üzemében történt.

Gyenge László, alezredes (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság) a gyakorlat kapcsán elmondta: 
Nyírbátorban elkészített külsővédelmi 
terv komplex gyakorlatát tartottuk, me-
lyet háromévente kell végrehajtani. Mi az 
erre történő felkészülés keretében évente, 
úgynevezett részleges gyakorlatot 
tartunk. A külsővédelmi terv azo-
kon a településeken készül, ahol az 
ott lévő, veszélyes anyagokkal fog-
lalkozó üzemek hatáselemzésének 
a vizsgálata során bebizonyosodik, 
hogy veszélyes anyag kerülhet úgy 
az üzem környezetébe, hogy az az 
ott élő lakosságot vagy a környe-
zetében tartózkodó személyeket 
veszélyezteti. Nyírbátorban három 
ilyen üzem van jelenleg, ebből egy az 
Unilever, amely a mostani gyakorla-
tunkat érintette.
 A gyakorlaton összesen nyolc-
vanhárman vettek részt, nemcsak 
a katasztrófavédelem állománya, 
hanem a települési polgárvédelmi 
szervezet állománya is, mentők, 
rendőrség, és minden olyan szerve-
zet, amely szerepel a külsővédelmi 
tervben. 
 Máté Antal polgármester arra a 
kérdésünkre, hová tudnának menni 
az itt élő emberek egy ilyen veszély-
helyzetben, azt mondta: egy elfoga-
dott komplett külsővédelmi terv van 
ezzel kapcsolatban. Ez azért fontos, 
mert attól függően, hogy a város 
melyik részén milyen gyár, milyen 
káreseménye történik, annak meg-
felelően vannak megjelölve ebben 
a külsővédelmi tervben, hogy hány 
embert és hova lehet kimenekí-
teni. Jellemzően általában iskolák, 
középületek, a Kulturális Központ, 
óvodák az elsődleges gyülekezé-
si pontok, vagy elhelyezési pontok. 
Mindez nyilván attól függ, milyen a 
káresemény, mivel kell számolni. A 
külsővédelmi terv végrehajtásáért 
a polgármester felelős, és van egy 
polgárvédelmi csoport, ők különbö-

Katasztrófahelyzetet modelleztek

ző szakterületekkel és fe-
lelősökkel érintettek, akik 
a különböző feladatokat 
végrehajtják. Info-kom-
munikáció, tehát tájé-
koztatás, riasztási rész 
és kitelepítés, tehát logisztikai elszállítás. 

Gondoskodni kell a vagyonvédelemről és a 
kimenekített emberek ellátásáról. 
 Ez tehát egy elég komplex feladatterv, 
de minden csoportnak, minden feladattí-
pusnak megvan a felelőse. És természe-
tesen a különböző feladatok ellátásában: 
egészségügyi tekintetben nyilván a men-
tőszolgálat, közlekedés tekintetében a 
helyi buszjárat és még további hatóságok. 
Nyilván a káresemény jellegéből adódóan 
más-más típusú segítségre vagy beavat-
kozásra van szükség.                                  eni
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Februárban Nyílt napokat tartottunk: a 
Nyugdíjas Értelmiségeik Egyesülete tagjai 
felnőtt csoportként ismerkedhettek meg 
online katalógusunkkal, felfedezve így az 
otthonról is elérhető állományunk rejtelmes 
titkait… Megvan-e, bent van-e? Meg úgy ál-
talában: mit csinál a biológus, a politológus? 
Hát a katalógus…?!
 Március végéig amnesztiát hirdettünk a 
későn ébredőknek: az elmúlt esztendő tarto-
zásaira fátylat borítva, kedvesen mosolyogva, 
tárt karokkal fogadtuk vissza állományunk tá-
vol időző, messzire tévedt, csellengő tagjait. És 
az olvasókkal se bántunk csúnyán. Többnyire.
 Március 25-én a Bátori Nőegylet tag-
jai vettek részt Internet Fiestánkon. Ahol a 
Neumann és Gutenberg galaxis háborúját 
vívtuk meg, nagyszerű egyensúlyt teremtve 
önmagunkban, vállveregetések kíséretében 
konstatálva: kell nekünk mindkettő. És de jó 
volt az az ing rajtam…
 A Költészet Napját áprilisban Lefler 
György és Stevanyik András társaságában 
ünnepeltük, azzal a döbbenetes ráeszmé-
léssel, hogy a költészet zene. Meg festészet. 
Vagy amit akartok.
 Júniusban egy nagy kört futottunk és Vig 
Balázzsal ünnepeltük a könyvet Könyvünne-

pünkön az aprónép társaságában. Interaktív, 
kacagós, szárnyalós szívdobbanás volt ez. És 
még nincs vége!!! :) A felnőttek 
Nemere István társaságát él-
vezhették: számtalan könyv, 
számos élmény. Ilyen volt a 
statisztika.
 Nyáron táborozókat fo-
gadtunk: vetítettünk magunk-
ról, körmönfontan behálózva a 
gyanútlan gyerekeket, akiket az 
olvasás szenvedélyével igye-
keztünk megfertőzni és könyv-
tárfüggővé tenni. Azt hiszem, 
van még mit csiszolnunk a mar-
ketingünkön.
 Szeptember 16-án Mesenap volt. A gye-
rekek a Pódium Színház Ludas Matyi előadá-
sát, a felnőttek Berecz András meséjét él-
vezhették. Én ezen a napon felnőtt akartam 
legjobban lenni. Hogy megtudjam: „fekete a 
barna medve szőre”. És megtudtam. Szere-
lem volt. Első hallásra. Akinek nem, az járjon 
utána!
 A Magyar Népmese Napját ovis gye-
rekekkel szabtuk nagyra Lakatos Andrea és 
Vasváriné Tarnóczi Száva közreműködésével. 
Mozgás- és művészetterápiával, ragadós 

puszikkal, mesés ölelésekkel és sok „szeret-
lek”-kel. Napom legszebb része. Nem tudtam 
volna jobb helyen lenni…
 Október első hete az Országos Könyv-
tári Napok rendezvénysorozat ideje. Tanyik 
Józseffel ’madárbarátkodtunk’, Lógóssal si-
mogatóztunk és tanultuk a természet rend-
jét. Hogy megfontolt jövő kezébe tegyük a 
sorsunkat és védjük okosan mindenünket, 
amit igazából tőlük kaptunk kölcsön… A mi 
gyönyörű környezetünket. 
 Október 11-én Városnap volt. A Gom-
bóc együttessel, rajzversennyel, kézműves 
sátrakkal és zsíros kenyérrel. Meg velünk. Él-
ményekkel. Hogy mindig tudjuk, honnan in-
dultunk. És hogy azt is tudjuk: ez a város nem 

csak az indulás. Hanem maga a megérkezés!
 November 15-én Várostörténeti ve-
télkedővel zártuk a 740 éves város rendez-
vénysorozatot. Felsősök és felnőttök csillog-
tatták meg hibátlan és hiánytalan tudásukat 
a múltról. Nem zárás volt. Igazi nyitány! Úgy-
hogy jöhet a tánc!   
 És még… Plakátkiállítással futottunk az 
eltűnt idő nyomában… Családi szombatokon 
mókáztunk… Könyvtári órákon okosodtunk…  
És… És… Sose hagyjuk ABBA!

Szláma Gabriella

VÁROSI HÍREK

2019. január 7-én könyvtárunk felnőtt részlege a felújítási munkálatok 
befejeztével megszépülve várta az olvasni vágyókat. Kemény, csapat-
építős, össznépi bevetés volt a takarítás, ki- és visszapakolás, könyvtári 
rend-teremtés… Aminek minden apró részlete a mi átgondolt rendszer-
szemléletünket tükrözte.

Szám-? Nem! Betűvetés!

Így telt a 2019. év a Városi Könyvtárban

Nyírbátor Város Önkormányzata és a Kultu-
rális Központ a hagyományokhoz híven idén 
decemberben is rajz- és kézműves pályá-
zatot hirdetett. Az adventi kézműves pályá-
zatra a Nyírbátorba és vonzáskörzetébe járó 
óvodások és alsó tagozatos diákok nevez-
hettek. A feladat a Mikulás, a rénszarvasok 
és a krampuszok megjelenítése volt. A rajz-
pályázat keretében a városunkban tanuló 
felső tagozatos diákok bontakoztathatták 
ki rajztudásukat. A téma „Magyar hagyomá-
nyok az adventi időszakban” volt.
Kézműves pályázat:
Óvodás kategória
1. helyezett: Micimackó óvoda 1. csoportja 

(Penészlek)
2. helyezett: Molnár Márton (Nyírbátori Ke-

rekerdő Óvoda, Elefáni csoport)
3. helyezett: Micimackó óvoda 2. csoportja 

(Penészlek)

Különdíjas: Dankó Pista Óvoda Katica cso-
portja (Biri)

Alsós kategória
1. helyezett: Kovács Hanna (Nyírmeggyesi 

Arany János Általános Iskola)
2. helyezett: Kósa Máté és Karjú Rita (Nyír-

meggyesi Arany János Általános Iskola)
3. helyezett: Kiss Petra (Báthory István Ka-

tolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium)

Különdíjas: Kópis Orsolya Zolna (Bát-
hory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium)
Rajzpályázat:
1. helyezett: Som Enikő (Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola)
2. helyezett: Nagy Botond (Báthory Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnázium)
3. helyezett: Csókássy Zoé (Báthory Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnázium)

Különdíjas: Karczub Kristóf (Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium)

 A zsűri által legjobbnak ítélt rajz, Som 
Enikő alkotása decemberben óriásplakáton 
is látható Nyírbátorban.

Polyák Dézi

Óriásplakáton a legszebb rajz
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Két éve hozta létre az önkormányzat a hátrányos 
helyzetű családban élő gyerekek tanulmányi, mű-
vészeti és sportösztöndíját. Évente 50 tanuló része-
sülhet ebben a típusú támogatásban. A beérkezett 
pályázatokról egy pontrendszer – melyet az iskolák 
pedagógusaival konzultálva alakítottak ki – alapján 
dönt az oktatási és kulturális bizottság.

A Bátor Média érdeklődésére Le-
vendáné dr. Lengyel Valéria, az 
oktatási és kulturális bizottság 
tagja, az OKSI korábbi elnöke adott 
részletes tájékoztatást a helyben 
élő és tanuló diákok támogatására 
létrehozott ösztöndíjpályázatról. 
 – Az elmúlt évben hoztuk létre 
a nyírbátori szociális ösztöndíjak 
rendszerét. Az volt a cél, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű, 
hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, nyírbátori 
családok gyerekeinek adjunk segítséget képességeik kibonta-
koztatásához, a megfelelő tanulmányi eredmény eléréséhez 
és a későbbi továbbtanuláshoz – kezdte a szakember, aki hoz-
zátette: kedvező volt a fogadtatás.
 Persze, mint minden új, ez is döcögősen haladt annak el-
lenére, hogy a pályázatokat közzétettük a helyben szokásos 
módon, az iskolákat is értesítettük, ennek ellenére sokan nem 
tudtak még 2018-ban erről a lehetőségről, összesen har-
mincöt pályázat érkezett be, 2019-ben viszont már ötven – 
folytatta Levendáné dr. Lengyel Valéria.
 A rendeletben ötven ösztöndíjra van lehetőség évente, 
ebből harminc a szociális tanulmányi ösztöndíj, tíz a bátorí-

tó sport ösztöndíj és tíz a fiatal alkotók művészeti ösztöndíja. 
Erre a feladatra a költségvetésben ötmillió forintot különített 
el a város, ez azt jelenti, hogy egy-egy, a pályázaton nyertes 
gyerek tízezer forintot kap havonta tíz hónapon keresztül, ami 
összesen százezer forint, ez mindenképpen nagy segítség a 
családoknak.
 Azt is megtudtuk: 2018-ban a harmincöt pályázatból 
harmincegy, 2019-ben az ötven beadványból harminchat 
felelt meg a követelményeknek.
Ezek közül a legfontosabbak: nyírbátori lakhatóság, lakás 
és legalább egy éve már életvitelszerűen Nyírbátorban 
lakjon a gyerek. Lényeges 
az is, hogy a negyediktől 
nyolcadik osztályos gye-
rekek pályázhatnak, s a 
családban a nyugdíjmini-
mum háromszorosát nem 
haladhatja meg az egy főre 
eső jövedelem. A tanulmá-
nyi átlag 3,5-től nem lehet 
rosszabb, a magatartás és 
a szorgalom pedig legalább 
4-es legyen. A pályázónak 
nem lehet igazolatlan hi-
ányzása az iskolából, és 
igazgatói ajánlás is szük-
séges. Érdekesség még: 
egy családból több gyerek 
is pályázhat, viszont egy 
gyerek csak egy pályázatot 
nyújthat be.

eni

Ösztöndíj a tehetséges, jól tanuló diákoknak

2019-ben is díjazták a gondozott, 
virágos portákat. A díjazottak: Sustyák 
József • Hutóczki Gáborné • Vágó Ist-
ván • Zsigmond Tamás Imre • Fábián 
Istán László • Somogyi Mihályné • 
Gurcsó István Sándor • Lakatosné 
Szilágyi Mária • Csedreki Mihály • Sz-
abó Józsefné • Sőrés István • Csordás 
Tibor • Pallagi István • Jakab Józsefné 
• Lojka Ferenc • Baracsi József • Pellei 
Imréné

Cégek: 
• T-FITNESS 
• Kovács Ferenc
• KOBA-HUNGÁRIA KFT.

Társasház:
• Hunyadi utca 9. sz. Lakóközössége
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2919. 06. 03. – TehTanulok

2019. 06. 28. – Magna cum Laude

2019. 06. 30. – Bátori lovasnapok 2019. 07. 28. – Horgászegyesület 30

2019. 08. 11. – Tinódi szobor avatás2019. 08. 19. – Magyar Rádió énekkara

2019. 09. 18. – Bölcsi átadó



92019 bátor •NYÍRBÁTOR 740 ÉVES

2019. 07. 27. – Dragon Race

2019. 09. 21. – Expo 2019. 09. 22. – Expo játszótér 2019. 09. 27. – Szüreti felvonulás

2019. 10. 05. – Csepererdő2019. 10. 05. – Horváth Gábor emlékverseny

2019. 10. 05. – Sportpálya átadás 2019. 10. 11. – Multifunkcionális köztér átadás

2019. 11. 15. – 740 Záró
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Szálláshelyekkel bővült az 
asztalitenisz edzőközpont

SZÜLETÉS
Attila  Könnyű Attila  Hannyis Eszter
Hanna Krayzell András Kondás Hajnalka
Richárd Kemál  Varga Bertalan Varga Gizella
Szorina Patrícia  Szilágyi Márkó Varga Patrícia Dzsenifer
Zétény Kondor  Attila Hadházi Zsuzsanna
Péter        Balogh Péter Csiki Erzsébet
Zalán Mezei Tamás Horváth Patrícia
Laura Simon János Kiss Éva Gabriella
Kendra Dancsevics Attila  Varga Renáta

HALÁLESET
Gáti Gyula • Hegedűs Tivadar • Huszti Mihály

Szilágyi Ferencné • Dr. Tóth Árpád
Balabán Lászlóné • Kocsik József • Bartus Józsefné

Szatmári Sándor Lakatosné Danó Zsuzsanna

HÁZASSÁG
 Balogh Attila Sándor   Csorba Beáta Andrea

Anyakönyvi események
november

Egyesületünk a „Bátori Nőegylet” Egyesület, a na-
pokban látogatást tett a nagykárolyi Könnycsepp 
Alapítványnál. Ápolva, immár közel egy évtizedes 
kapcsolatunkat az árvaházzal, vittünk az ott élő 
gyermekeknek ruhaneműt és édességet. Tagsá-
gunk aktivitása dicséretes, amit még fokozott az a 
rendkívüli gesztus, mellyel támogatott bennünket 
a kiutazásban a „Szaki Tours „ügyvezetője.Köszö-
net minden résztvevőnek! 

Csatári Balázsné

Benyitottunk a pincékbe…
Nem mindennapi kiránduláson 
vettek részt a Nyírbátori Ha-
tárőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagjai október 19-én. 
 Úti célként a Sátoralja-
újhelyhez tartozó Zólyomka 
völgyét jelöltük meg, ahol a 
szervezők hangulatos és nem 
különben szórakoztató programokkal, disznótoros ételekkel és a 
tájra jellemző borféleségekkel várták a látogatókat.
 Mielőtt azonban átadtuk volna magunkat a kulturális és 
gasztronómiai élvezeteknek, libegőre szálltunk és a magasból 
csodálhattuk meg az ősz minden színében pompázó hegyi erdő-
ségeket, az alant megbúvó apróbb-nagyobb teleüléseket.
 A nap végén kissé fáradtan, de szép élményekkel gyarapodva 
tértünk haza.

Janovics János

November 12.-e a Tüdőgyulladás Világnapja, ezért a Nyug-
díjas Értelmiségiek Egyesületének tagjai Nyírbátorban erre fó-
kuszálva töltötték a ma délutánt.
 Összejövetelünk kezdetén a világnap rövid történeti átte-
kintése hangzott el Berettyán Gáborné jóvoltából. Ezt köve-
tően a Nyírbátori Egészségfejlesztési Iroda munkatársai ál-
lapotfelmérést végeztek, mely során vércukort, vérnyomást, 
véroxigén szintet, testzsírszázalékot néztek,majd elindultunk 
egy közös sétára. 

Tóth Árpádné
 egyesületi elnök

A Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület újabb mérföldkőhöz 
érkezett. A 16 szálláshellyel bővített épületben edzőtáborokat 
szervezhetnek majd válogatott szinten is. A Győrfi Tibor Asz-
talitenisz Edzésközpont felújított részét Tölgy-Major Vendég-
háznak nevezték el, ami Tölgyes Dorottya és Majoros Bence 
után kapta nevét.
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Kamerák figyelik ma már Nyír-
bátor leginkább veszélyeztetett 
részeit is. A városi térfigyelő 
rendszert nemrégiben összekö-
tötték a rendőrséggel. A részle-
tekről Dobos Tibor, alezredest 
a Nyírbátori Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetőjét kérdeztük.

 – A térfigyelő 
kamera rendszer ál-
tal közvetített képe-
ket már látják a ren-
dőrkapitányságon 
is. Mennyire volt ez 
hiánypótló a város-
ban?
 – Személyesen is nagyon örültem, 
hogy három évvel ezelőtt megtörtént 
az első ilyen beruházás Nyírbátor te-
lepülésen. Mindenképpen hiánypótló 
volt, mert a szakmai szabályok szerint 
is a balesetmegelőzéshez, bűnmegelő-
zéshez térfigyelő kamera megléte már 
mindennapos. Használjuk is közösen az 
önkormányzattal való együttműködés 
keretében.
 – Hány kamerából áll jelenleg a 
rendszer?
 – Első körben negyvenöt kamerát 
helyeztek ki 2016-ban, majd legutóbb 
huszonötöt, így összesen hetven kame-
rával dolgozik most a rendszer.
 – Ki döntötte el, hová kerüljenek a ka-
merák?

Már a rendőrök is figyelik a kamerák képeit
 –  Ez a döntés 
is a közös projekt 
eredménye volt. 
Személy szerint 
én is részt vettem 
ebben a folya-
matban, ugyanis 
meg kellett azo-
kat a helyszíneket 
célozni, amelyek 
baleset megelő-
zés és bűnmeg-
előzés szempont-
jából fontosak. 
Úgy gondolom, jó 
helyen vannak a 
kamerák.
 – Milyen vál-
tozást jelent, hogy most már önök is 
látják a felvételeket?
 - Mindenképpen gyorsaságot jelent. 
Nem mindegy, hogy mennyi idő alatt ér 
ki a rendőr, mennyi idő alatt ér oda a ha-
tóság, és ezáltal sokkal gyorsabbak tu-
dunk lenni egy helyszínen. Természete-
sen, ha esetleg lakossági bejelentés van, 
akkor is.
 – Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 
valaki ott a kapitányságon ezzel fog-
lalkozik, ez a munkája, hogy ezeket a 
képeket pásztázza?
 – Igen, van ilyen kollegám, aki hogy-
ha a körülmények indokolják, termé-
szetesen ezt nézi a nap huszonnégy 
órájában, ugyanúgy, mint itt a diszpé-
cserszolgálaton. 
 – Történt-e már ilyen beavatkozás?

 – Természetesen történt már ilyen, 
több is, inkább baleseti gócponton, illetve 
bűnügyi helyszínen volt már erre példa.
 – Mindig jól láthatóak ezek a felvé-
telek?
 – A technika ördöge ott is jelen van. 
Amikor nem olyan jók a körülmények, 
időjárási viszonyok, akkor nem mindig 
100 százalékos a felvétel, de mindent 
megteszünk annak érdekében közösen, 
hogy ez kiküszöbölésre kerüljön, és meg 
is szoktuk ezt oldani, úgyhogy a követ-
kező időszakban is mindenképpen jól 
fog működni.
 – Ha arra kerülne sor, hogy vissza 
kell valamit keresni a múltból, akkor 
ezek a felvételek visszakereshetőek?
 – Így van, ez törvényi háttérrel is alá 
van támasztva. Nyolc napig megőrizzük 
a felvételeket, és ha semmiféle eljárás 
nem fűződik majd a későbbiekben hoz-
zájuk, töröljük őket, de nyolc napig bár-
mikor visszakereshetőek.
 – Említette, hogy hány kamerából 
áll most itt Nyírbátorban a térfigyelő 
kamera rendszer. Ez most egy jónak 
mondható, véglegesnek mondható 
számadat, vagy a fejlesztés ezen a te-
rületen is várható vagy elvárható?
 - Véleményem szerint, kamerából 
sosem elég. Az lenne az ideális, ha a tel-
jes közterület le lenne fedve, százszáza-
lékos lefedettsége lenne, de ez termé-
szetesen egy fikció. Úgy gondolom, ez 
a hetven kamera most a legfontosabb 
helyszíneket, gócpontokat, közterülete-
ket figyeli. 

eni
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Íme egy boldog iskola

Örömmel számoltunk már be korábban is 
arról, hogy iskolánk elnyerte az ÖKOISKO-
LA és a BOLDOG ISKOLA címet, s ebben 
úttörőknek számítunk városunkban.
 Az éves munkatervünket az Ökoiskola 
szellemének jegyében terveztük, s valósít-
juk meg. A környezettudatos magatartás-
ra neveléssel szeretnénk tanítványainknak 
példát mutatni. Feladatunk, hogy a jövő 
generációját neveljük oly módon, hogy a 
környezeti nevelés nem csak a tanításban 
érvényesüljön, hanem az élet minden te-
rületén. Mint Ökoiskola a fenntarthatóság 
eszméjének minél nagyobb mértékű meg-
valósítása mellett köteleztük el magunkat, 
és aktívan részt veszünk a Fenntartható-
sági Témahét programjaiban.
 A 4.a osztály lelkes tanítványai a kö-
zelmúltban madáretetőket készítettek, s 
azokat iskolánk udvarán helyezték el.
 A Mátészalkai Tankerületi Központ 
Érzelmi Intelligencia Fejlesztő Munka-
csoportja készítette elő iskolánkban a 

Boldogságóra programot.  E program 
szakmai munkafelelőse Meczner Bélá-
né, intézményvezető-helyettes asszony. 
Beépítettük a Boldogságóra programot 
a Pedagógiai Programunkba, a központi-
lag kialakított elvárásrendszernek meg-
felelően 12 hónapra kidolgozva. Iskolánk 
arculatában megjelenik az élményszerű 
oktatás. A tanulás mellett központi helyet 
kap az is, hogy a gyermekek jól érezzék 
magukat. Mind az alsó, mind a felső ta-
gozaton osztályfőnöki órán vagy délutáni 

foglalkozások keretében boldog-
ságórákat tartunk. Baracsiné Tardi 
Nóra tanítónő angol órán is alkal-
mazta a programot. Meggyőződé-
sünk, hogy nagyon jó hatással van 
gyermekeinkre. A diákok nyitot-
tabbak és derűsek, őszintén, bát-
ran elmondják véleményüket. Az 
együttműködés, a szeretet jellemzi 
ezeket a foglalkozásokat. A szülők 
véleménye alapján elmondhatjuk, 
hogy nagy sikere van ezeknek a 
boldogságóráknak. Minderről ter-
mészetesen iskolánk honlapján is 
olvashatunk, melyen mindig nap-
rakész információkat találhatunk.

Várostörténeti Verseny
Nyírbátor város fennállásának 740. 
évfordulója alkalmából a Városi 
Könyvtár várostörténeti versenyt 
hirdetett. Iskolánkat 3 csapat képvisel-
te, akiket Sáriné Matolcsi Anikó tanárnő 

készített fel a ver-
senyre. Tanítványa-
ink felkészültségét 
az eredmények hűen 
igazolják, mivel a do-
bogó első két fokára 
állhattak fel. Diákja-
ink a következőkép-
pen emlékeznek erre 
a megmérettetésre:
 „Miután Anikó 
néni tájékoztatott 
bennünket a ver-
senyről, azonnal je-
lentkeztünk. Másnap 
már elkezdődött a 
munka. Nyakunkba 
vettük a várost, és 

Nyírbátor nevezetességeiről készítettünk 
fényképeket. Minderre azért volt szükség, 
mert a csapatok előzetes feladatként egy 
plakát elkészítését kapták. A felkészülé-
sünket segítették a Nyírbátor honlapján 
található leírások városunk múltjáról, ne-
vezetességeiről. A feldolgozandó anyagot 
felosztottuk egymás között. A vetélkedő 
előtti napon a felkészítő tanárunk egy el-
lenőrző célú feladatlapot állított össze, 
amit sikeresen megoldottunk. A kemény 
munka meghozta gyümölcsét, mert mind-

három csapatunk eredményesen zárta a 
versenyt. Szeretnénk jövőre is részt venni 
ezen a rendezvényen!”

Tanulmányi csapatverseny

A Báthory István Katolikus Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnázium 2019. 
november 27-én megyei tanulmányi csa-
patversenyt szervezett a 7-8. osztályos 

tanulók részére, amelyen bemutathatták 
széleskörű műveltségüket interaktív, gon-
dolkodtató feladatokon keresztül. Isko-
lánkban Kóródiné Tóth Mária tanárnő két 
csapatot szervezett és nevezett be erre a 
versenyre, a siker ezúttal sem maradt el! 
Tanítványaink 1. és a 2. helyezést értek el.

A csapat tagjai:
 1. hely: Baracsi Kristóf, Cserpák Mar-
cell, Farkas Balázs. Pető Korinna: Seres 
Antónia
 2. hely: Balaton Bianka, Bihari Zsom-
bor, Hermanovszky Márk, Molnár Máté, 
Treszkai Klaudia

 Azt gondoljuk, hogy a fentiekből ki-
derül, hogy programokban, élményekben 
gazdag novembert zártunk, de semmi-
vel sem lesz kevesebb a december sem 
a Kéttannyelvűben. A 8. évfolyam tanulói 
Adventi Karácsonyon vesznek részt Buda-
pesten.
 A hagyományoktól kissé eltérő Miku-
lás napot tartunk december 05-én, majd 
december 07-én DÖK NAPOT tartunk gaz-
dag programokkal.
 Szeretettel készülünk iskolánk Kará-
csonyi ünnepségére, amely december 19-
én kerül megrendezésre.

Az éves ÖKO program keretében november 27-én ÖKO-napot tartot-
tunk, melynek sokrétű feladatai mellett faültetésre is sor került. Tanít-
ványaink és segítő szüleik nagy örömmel tettek eleget ennek a nemes 
feladatnak. A 4.a osztály lányai és anyukai faültetés után forró teával és 
szendviccsel kedveskedtek a „kis” munkásoknak.

Baracsi Barnabás, Gulyás Luca, Varga Gábor 
7.a osztályos tanulók 

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
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November 15-16-án rendezték meg a XXV. Testvér-
városok Kupa Nemzetközi Úszóversenyt Miskolcon.

Miskolcon is remekeltek úszóink

A „Bertók Röplabda Emléktorna” a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium egykori testnevelő tanára, Bertók Pista bácsi emlékét 
őrzi. Jómagam, tősgyökeres nyírbátori lévén, 1979–1983 között voltam BIG-es 
diák. Így 40 év távlatában még ma is jól emlékszem Tanár Úrra. Bár engem nem 
tanított, számomra is kellemes emlékeket idéznek a gimnáziumi évek, az akkori 
lelkes röplabdás diákcsapatok, akik országos sikerekkel büszkélkedhettek Bertók 
Pista bácsi edzői tevékenységének köszönhetően. A röplabda szeretete az akkori 
csapattagok nagy részében azóta is töretlen.

Bertók Pista bácsi emlékére

Ezért is hívtuk létre 1999-ben, 
iskolánk alapításának 45. év-
fordulója alkalmából a „Bertók 
Röplabda Emléktornát”. Ennek 
az eseménynek már a tantestü-
let tagjaként lehettem részese, 
hiszen 1993-ban kerültem ta-
nárként ismét a gimnáziumba.
 A gimnázium akkori ne-
velőtestülete a báthorys diákok 
nevében, az öregdiákok pedig a 
régi BIG-esek nevében közösen 
elhatározták, hogy rendszere-
sen találkoznak majd az öreg 

röpisek, és a gimnazista, röplab-
dát kedvelő diákok. A vándorku-
pát az öregdiákok közül Takács 
Gábor ajánlotta fel. Az azóta el-
telt évek alatt több alkalommal 
megrendeztük az emléktornát. 
 2013-ban iskolánk a Deb-
recen-Nyíregyházi Egyházme-
gye fenntartásába került, épü-
letünk megújult, spotcsarnokkal 
bővültünk. A hagyományokat 
továbbra is ápoljuk. Amióta egy-
házi iskola lettünk, most máso-
dik alkalommal találkoztunk a 
röplabdát kedvelő fiatalokkal és 
egy kicsit idősebbekkel.
 A tornán ebben az évben 6 
csapat vett részt, a vándorku-
pát a Röppapa1 csapat vihette 
haza. 
 Bízunk benne, hogy minden 
versenyző és szurkoló nagyon 
jól érezte magát a közösen el-
töltött napon.

Gégényné Tóth Éva
intézményvezető-helyettes

„A” kategóriás úszóink ezen 
a versenyen több számban is 
az idősebekkel versenyeztek, 
mivel nyílt korosztályú ver-
senyszámokat is kiírtak. Ered-
ményeik ezért is elismerésre 
méltóak, hiszen a felkészülési 
időszak kezdetén tartanak
 Csoba Adrienn Szilviát 
nyílt versenyszámokban csak 

a két-három évvel időseb-
bek tudták megelőzni. 100 m 
gyorsúszásban 3. helyezést, 
míg 400 m vegyes úszásban 
4. helyezést ér el.  
 Antal Dávid 400 m ve-
gyes úszásban az időseb-
bekkel versenyezve negyedik 
helyezésével korosztályos 
ranglista vezető lett. 100 m 

hátúszásban szintén időseb-
bekkel 4. helyezést ért el.
 Barnai Niki fiatalabbként 
a 2008/2009-es korosztály-
ban 100 m hátúszásban 2. 
helyezést, 100m gyorsúszás-
ban 11. helyezést ért el. Saját 
korosztályában 800m gyor-
súszásban 1. helyezést ért el.
 Bencsik Réka saját kor-
osztályában 100 m gyor-
súszásban 2. helyezést, 100 
m mellúszásban 7. helyezést, 

míg 800 m gyorsúszásban 2. 
helyezést ért el.
 Bégányi Ábel saját kor-
osztályában indulva kedvenc 
számában a 200m-es pillan-
góúszásban 1. helyezést ért el, 
valamint 400m gyorsúszásban 
is 1. helyezést szerzett.
 Gratulálunk úszóinknak 
és edzőjüknek, Kaliba Viktor 
szakedzőnek.
 Egyesületünkbe kicsit 
korábban, mint a többi hely-
re, de ellátogatott a Miku-
lás. A sok szorgalmas és jó 
gyermek ajándékcsomagot 
és mellé az egyesület emb-
lémájával ellátott úszósapkát 
kapott ajándékba.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány 
úszóegyesület
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Közeledik a karácsony. Nincs ember, akit e csodála-
tos ünnep hangulata ne érintene meg. Hát még azo-
kat, akik ekkor ünneplik a névnapjukat is.

Seres Pista 93 éves

Mikulásfutással indult a téli szezon
A Nyírbátori Futók Köre és az önkormányzat no-
vember végén ismét megrendezte a hagyományos 
Mikulásfutást. Az idei rendezvényen gyerekektől az 
idősebb korosztályig közel 100 versenyző állt rajt-
hoz a különböző távokon.

Mint például Seres Pis-
ta. Ha Istvánt írnék, talán 
sokan meg sem ismernék. 
Pista, vagy Pityu ő Nyírbátor-
ban mindenkinek. Számára 
a kettős ünnep egy különös 
titulussal is jár. Ő ma a leg-
idősebb nyírbátori sportoló. 
November 6-án töltötte be a 
93. életévét. Hozzá hasonló 
kort élt meg Fekete Karcsi. Ő 
azonban, tavaly, Ausztráliá-
ban meghalt. 
 Pista 1926-ban Nyírtas-
son született. Hatan voltak 

Köszöntjük a legidősebb 
nyírbátori sportolót

testvérek. Nevelésük szinte 
kizárólag, az édesanyjukra 
hárult. Átélte a szegénység 
legmélyebb fokát. Ősbátori-
nak vallja magát, ami a város 
dicsérete is. Pályaválasztá-
sát alapvetően befolyásolta 
vékony alkata. Ezért is lett 
férfiszabó. És futballista. En-
nek köszönhette, hogy leven-
teként, szinte gyerekfejjel, 
nem vitték ki a frontra. A há-
ború után tanult és dolgozott 
szorgalmasan. Szabómester 
lett. Eleinte önálló iparos volt, 

később alapítója, szervezője 
a Ruhaipari KTSZ-nek. Fele-
ségével, Labadics Juliannával 
két gyermeket neveltek fel, 
Katalint és Istvánt.
 Pistának két fiútestvé-
re volt. Mindhárman futbal-
loztak. Pityu csak Gyurkával 
játszott egy csapatban, Tóni 
öccsük akkor még gyerek 
volt. Egyébként pedig mind-
hárman a nyírbátori labdarú-
gás kiválóságai lettek. 
 Seres Pista a 93. szüle-
tésnapját az idősotthonban 

ünnepelte. Bár egészségi 
állapota megromlott, arra 
ügyelt, hogy lakótársainak, 
illetve az otthon dolgozóinak 
jusson egy-egy szelet a szü-
letésnapi, amúgy 93 szeletes 
tortájából.
 E sorok írójaként büszke 
vagyok arra, hogy évtizedek 
óta a barátjának tekinthetem 
magam.
 Pista, légy küzdőképes 
úgy, mint a pályán és eddigi 
életedben!

Szabó László

A Seres testvérek, Tóni, Pista, Gyurka

Érem, emléklap és a Mikulás köszöntése volt a befutók jutal-
ma. A nyírbátori sportkedvelők mellett a megyéből és a me-
gyehatáron túlról is jöttek versenyzők. Nyírbátorba érkezett 
a Mikulásfutásra Magyarország egyik legeredményesebb 
ultramaratonistája, Bogár János, aki hatszor nyerte meg a 
Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratont és 25 éve 24 órán 
és 100 kilométeren jelenleg is országos csúcstartó. Elismerő-
en nyilatkozott a pályáról és a szervezésről. A megújult sport-
pálya igen népszerű a helyi és a vendégfutók körében. A város 
vezetése örömmel látja, hogy egyre többen veszik igénybe a 
sporttelep nyújtotta szolgáltatásokat. Balla Jánosné alpol-
gármester szerint a felújított sportpályán a családok apraja 

nagyja talál magának elfoglaltságot, akár csak hobbi szinten, 
valamilyen sportágban, akár a versenysportban. Az alpolgár-
mester asszony biztatott mindenkit arra, hogy használják a 
sportpályát minél többen.

Polyák Dézi
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A Nyírségi Református Egyházmegye, a Nyírbátori Református Egyház-
község és a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda idén is 
összehívta konfirmandusait Nyírbátorba. A konfirmáció előtt álló fiata-
lok találkozhattak azokkal a társaikkal, akik szintén májusban tesznek 
majd fogadalmat Krisztusba vetett hitükről és anyaszentegyházuk irán-
ti hűségükről.

Kettős jubileumi ünnepséget tartott december 4.-én a Nyugdíjas Értel-
miségiek Egyesülete és a Nagykárolyi Caritas Idősklub tagsága. Egye-
sületünk megalakulásának 25., a Nagykárolyi Caritas Idősklubjának 
tagjaival való barátságunk 10. évfordulójához érkeztünk el ebben az 
esztendőben.

Konfirmandusok, ifjúsági találkozó Nyírbátorban

Kettős jubileum a nyugdíjas értelmiségieknél

A zene ereje

A határon innen és túlról több mint 500 ven-
dég érkezett. A hagyománnyá vált, jeles ese-
ménynek immáron nyolcadik éve ad otthont 
a nyírbátori református iskola. A zene min-
denkié. Rose Tremain szerint a „zene maga 
az emberi lélek, beszéd szavak nélkül.” A zene 
összehozza az embereket, léleksimogató, a 
hangszer és a dal együttes találkozása. Egy 
dal megváltoztatja a kedved, emléket teremt, 
megváltoztathatja az életedet. Victor Hugo 
szerint a „zene kifejezi mindazt, ami szavakkal 

elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondat-
lanul”. A Nyírségi Református Egyházmegye 
esperese, Dr. Gaál Sándor gondolata szerint 
az életünk az Istentől kapott ritmusban tud 
igazán szép és másoknak is tetsző lenni. Az 
egész napos találkozón a fiatalok több üze-
netben is hallhatták a zene fontosságát. 
Mike Pál magyarkéci lelkipásztor előadásá-
ban a zenei sokszínűségről és a zene sze-
repéről szólt az emberi életben. Az előadó 
kiemelte, nem mindegy, milyen muzsikát 

Kettős jubileumi ünnepséget tartott december 
4.-én a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete és 
a Nagykárolyi Caritas Idősklub tagsága. Egye-
sületünk megalakulásának 25., a Nagykárolyi 
Caritas Idősklubjának tagjaival való barátsá-
gunk 10. évfordulójához érkeztünk el ebben az 
esztendőben.
 Tóth Árpádné, az egyesület elnöke külön 
köszöntötte a meghívott vendégeket, Máté An-
tal polgármestert, Szász Tündét a Nagykárolyi 
Caritas Idősklub munkapont vezetőjét, Nagyi-
ván Margitot az idősklub vezetőjét, Boros Gá-
bornét, az egyik alapítót, Román Demeternét a 
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének 
elnökét, aki egyben a NYOSZ alelnöke is, Posta 
Enikőt a Báthori István Nyugdíjas Klub és Jano-
vics Jánost a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület elnökét.
 Ezután felvázolta a 25 és a 10 év törté-
néseit a megalakulástól napjainkig. Elmondta: 
1994. december 3.-án írták alá a megalaku-

hallgatunk, és különösen vigyáznunk kell az 
énekek tartalmi üzenetére is. Az előadását 
érdekes példával mutatta be, a banánra cso-
kikrémet, ketchupot, fokhagymakrémet tett 
– megkóstoltatva azt a vállalkozó kedvű fia-
talokkal – ezzel szemléltetve a zenei ízlések 
és stílusok keveredését.
 A nap során megannyi közös ének és dal-
tanulás követte az eseményeket. A találkozó 
különleges élményt adott az ifjúságnak, hiszen 
az erdélyi és anyaországi fiatalokból összeállt 
CROSSYOUNITY dicsőítő zenekar szolgálatával 
zárult. A példaértékű összefogás mintegy 50 
fiatal zenészt és énekest tömörít. Fazakas Fe-
renc nyírbátori és Mike Pál magyarkéci lelkész 
vezetésével a fiatalok maguk is valódi közös-
séget alkotnak, zenéjükkel Krisztus követői. Az 
ige, a hit üzenetét a muzsika, a hangszerek, a 
dallam és a közösség közös éneklésével tette 
élménnyé. A nap végén közel 500 fiatal együtt 
énekelhette Isten üzenetét. Az esemény arra is 
kiváló alkalom volt, hogy az ifjúság megtapasz-
talja, milyen érzés a református közösséghez, 
a gyülekezethez tartozni és milyen felemelő 
érzés megjelenni ezen a találkozón.

Pótor Melinda

lásról szóló dokumentumokat. Ezzel kezdetét 
vette az egyesület szárnyalása mintegy 12 
éven át Boros Gábor, mindenki Gabi bácsijának 
vezetésével. A stafétát tőle 2006-ban Kunsá-
giné Figula Erzsébet vette át, aki 6 évig vezet-
te az egyesületet. Őt követte Nagy Sándorné 
– 2012-től, s 2016-tól pedig Tóth Árpádné.
 Ebbe a 25 évbe sok-sok felejthetetlen 
program, külföldi és belföldi kirándulás is be-
lefért. Kulturális tevékenységünk kiterjed pl. 
író-olvasó találkozásokon való részvételre, s 

a Költészet napját már több éve ünnepeljük 
a Mátészalkán élő Losonczi Léna költőnővel. 
Részt veszünk sport és szellemi vetélkedőkön, 
de mi is szervezünk vetélkedőket. A számítás-
technikai ismeretek szerzését elengedhetet-
lennek tartjuk, ezért több tanfolyam keretében 
igyekszünk erősíteni tudásunkat e területen is.
 Ki kell emelnünk egy meghatározó dá-
tumot: 2009. március 23-át. Ezen a napon 
kötöttünk együttműködési megállapodást a 
Nagykárolyi Caritas Idősklubjával, s kezdetét 
vette az az immár 10 éve tartó gyümölcsöző 
kapcsolat, amely csodálatos élményekkel tett 
gazdagabbá bennünket.
 Évente minimum két alkalommal találko-
zunk egymással. Az ünnepségünk egyik szín-
foltja volt egy videó összeállítás megtekintése, 
amely egyesületi életünk egy-egy fontos állo-
mását elevenítette fel, melyet Polyák Dézi és 
Polyák László jóvoltából láthattunk.
 Ebben a 25 évben, amely most már mö-
göttünk van, nemcsak vidámság, szórakozás, 
hanem bizony szomorú események is jócskán 
történtek: nekünk 44 egykori tagtársunk nem 
lehet már közöttünk, a testvéregyesület tagjai-
ból is mintegy 56-an.

Tóth Árpádné 
elnök
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Bátori Estek

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a városlakókat, hogy december 23-án, 30-án 
és 31-én igazgatási szünet miatt a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart. Halaszthatatlan anyakönyvi események ellátá-
sát ügyeleti úton biztosítják. Az ünnepekre való tekintettel 
a legközelebbi ügyintézési munkanap 2020. január 2., csü-
törtök.

November végén látogathattak el az érdeklődők a Bátori Estek 
aktuális évadjának első programjára. A városháza dísztermé-
ben ezúttal a debreceni Csokonai Nemzeti Színház operatár-
sulatának színészei léptek fel. A zenei csemegét a közönség az 
operaesten Gyülvészi Péternek, Donkó Annamáriának és Don-
kó Imrének köszönhette. Az opera-kaland után legközelebb 
februárban, majd márciusban lesz zenei előadás a Filharmónia 
Magyarország szervezésében. A programok ingyenesen láto-
gathatóak.

 • 2020. február 06., 19:00 óra  Budapest Fúvósötös
 • 2020.március 26., 18:00 óra  Debrecen Dixieland Band
 Helyszín: Nyírbátor, Városháza Díszterme

Idén is sok kívánság érkezett a Mikulás postaládájába 
a nyírbátori gyermekektől.


