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„Szálljatok le, szálljatok le
 Karácsonyi angyalok,
Zörgessetek máma este 
Minden piciny ablakot,
Palotába és kunyhóba
Nagy örömet vigyetek,
boldogságos ünnepet!”

KEDVES 
NYÍRBÁTORIAK!

KEDVES 
OLVASÓK!

Az év meghitt ünnepe, a karácsony 
közeledtével szeretettel köszöntöm 
Önöket! Ezekben a napokban mindent 
áthat a karácsonyra készülődés és az 
újév várás hangulata. Rövidesen itt a 
boldogságos ünnep, majd elbúcsúzunk 
a 2022-es évtől, és új naptárak kerülnek 
az asztalokra, tele új és megvalósításra 
váró tervekkel.
 Ahogy a családok visszatekintenek 
az ünnepek idején az elmúlt hónapokra, 
úgy a város is számvetést készít. Milyen 
volt 2022? Milyennek szeretnénk látni 
az új évet? 
 Büszkék lehetünk a városunkra, hi-
szen a nehézségek idején bebizonyoso-
dott, hogy az itt élők közösségének van 
ereje. Ez látszott a covid idején is. Nem-
csak azért, mert az önkormányzat, ahol 
tudott segített, főként a legrászorultabb 
társadalmi csoportoknak, hanem azért 
is, mert nagyon jó együttműködést   si-
került kialakítani a városvezetésnek az 

egyéb szereplőkkel: a cégekkel, munka-
adókkal, az intézményekkel, a különböző 
szervezetekkel és egyesületekkel annak 
érdekében, hogy a krízishelyzetekben 
megfelelő módon segíthessünk. 
 Váratlan meglepetésekkel teli esz-
tendőnek érünk lassan a végére, mert 
nem arra készültünk, ami kialakult, és 
amivel szembe kellett néznünk. Azt 
gondoltuk, hogy a járvány végén újra 
visszazökkenhetünk a régi kerékvá-
gásba, tudunk a jövőre koncentrálni, és 
tovább dolgozni a város fejlődéséért. 
De az élet gyakran átírja a terveket! A 
szomszédunkban dúló háború újabb 
erőpróba elé állította a társadalmunkat, 
a helyi közösségeket. Azt gondolom, 
hogy ebben a helyzetben is megmu-
tattuk, Nyírbátor Város Önkormányza-
tára lehet számítani. Nagyon sok ado-
mányt gyűjtöttünk és vittünk a határ 

közelébe, illetve a határon túlra, így a 
testvérvárosainkba is küldtünk segély-
szállítmányokat. Ebben nemcsak az 
önkormányzat, hanem civil szervezetek 
is kezdeményezők és élenjárók voltak. 
A háború elején nagyon sok menekültet 
befogadtunk. Számos olyan embernek 
és családnak segítettünk, akik csak át-
utazóban fordultak meg Nyírbátorban. 
Ma már a háború kevésbé a rászoru-
lók megsegítéséről szól, sokkal inkább 
érezzük a fegyveres harcok miatt ránk 
nehezedő energiaválságot, az emelke-
dő energiaárak következményeit. Hogy 
kezelni tudjuk a kialakult helyzetet, 
nagyszámú olyan intézkedést kellett 
meghoznia az önkormányzatnak, ami 
nehézségeket és kihívásokat állított a 
helyi közösségek elé. 

Folytatás a 4. oldalon
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RUGALMASAN REAGÁLNI

 – Bizonyos értelemben gazdasági 
és tartalmi profiltisztításról is döntött 
legutóbbi ülésén a képviselő-testület. 
Ezek inkább 2023 márciusától lépnek 
életbe. Valójában miben segítenek ezek 
az átszervezések, illetve mikor éreztetik 
a hatásukat?
 – Csak, hogy eloszlassuk a félreérté-
seket, az átszervezésekkel nem az a fő cél, 
hogy sok forrást takarítsunk meg. Megta-
karítást rövidtávon a bezárásokkal lehet, 
hosszú távon viszont a fejlesztésekkel. Az 
átszervezésektől azt reméljük, hogy az új 
gazdasági szervezetek rugalmasabban 
tudnak majd reagálni a kihívásokra. Ter-
mészetesen az is elvárás, hogy ne csak 
jobban, gyorsabban reagáljanak a szer-
vezetek, hanem hogy jobb színvonalon 
is működjenek a jövőben. Korábban egy 
nagy kft. keretében működtettük ezeket 
a szervezeteket, amelyek sokszor egy-
másra épültek, nehézkes reagáló képes-
séggel. Most pedig több részre tagoljuk a 
feladatokat, amelyek lehetnek gazdasági 
társaságban, intézményben, vagy a pol-
gármesteri hivatal kereteiben is. Ebből az 
is következik, hogy az átszervezések után 
a város, a költségvetésében sokkal rugal-
masabban képes majd beavatkozni.
 – Ez egy önkritika is egyben? Hi-
szen, ha nem feltétlenül az energiaárak-
ra való reagálásról van csak szó, akkor 
ezt a lépést, akár évekkel ezelőtt is meg 
lehetett volna tenni.
 – Mondhatnánk ezt is, de azért, 
függetlenül attól, hogy nem a költség-
megtakarítás az elsődleges cél, hanem 
a változásokra való gyorsabb reakció, de 
ez erősen összefügg az energiaárakkal, 
a jogszabályváltozásokkal, azzal, hogy 
az állam mit és milyen mértékben finan-
szíroz. Illetve, hogy a saját forrásainkat 
hová kell csoportosítanunk, mire jut, és 
mire nem jut pénz. A kft. esetében, ami-

„Ha lecsupaszítjuk a város költségvetését, és csak a működési kiadásokat 
nézzük, kb. 4 milliárd forintról beszélünk. Csak az infláció 800 millió forint-
tal nehezíti a helyzetünket. Ha az állam valamit nem finanszíroz le a köte-
lező, vagy a részben kötelező feladatokból, akkor azt nekünk valahonnan 
elő kell teremtenünk. Az iparűzési adóbevételünk már rég nem elég erre. 
Valahol muszáj megtakarítani, valamilyen bevételt át kell csoportostani. 
Ha előáll egy ilyen helyzet, akkor pedig azt kell eldönteni, hogy a jövőben 
mire nem adunk pénzt” – mondja Máté Antal a jövőre várható helyzetre. 
Nagy Miklós interjúja.

kor elfogadjuk az üzleti tervet, már az 
ügyvezető hatásköre, hogyan biztosítja a 
feladatok ellátáshoz a forrásokat. Azáltal, 
hogy ezen feladatok nagy részét intéz-
ménybe tesszük át, a testület, és a pol-
gármester sokkal rugalmasabban, szinte 
napi szinten képes beavatkozni, ha szük-
séges. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
ma még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz 
februárban. Pont úgy, ahogy a benzinár-
nál történt. Ezt is egyik napról a másikra 
jelentette be a kormány. Számtalan ilyen 
intézkedés volt az elmúlt két évben. Fel-
tehetően a következő időszakban még 
lesznek ilyen területek, mint például a 
távfűtés, vagy a kultúra területe, de akár 
az önkormányzati vagyon is célpont le-
het. Emlékeztetnék arra, hogy volt olyan 
döntés, amikor az állam arra törekedett, 
hogy osszuk szét az önkormányzati bér-
lakásokat. Ezekre sokkal jobban tudunk 
reagálni, ha közvetlenül az irányításunk 
alatt állnak. Attól félek, hogy a következő 
hónapokban még kapkodhatjuk majd a 
fejünket az előre nem várható kormány-
döntések miatt, és éppen ezért kell nö-
velni a védekezőképességünket.
 – Mindenesetre ezt az évet már át-
vészeli Nyírbátor, de óriási a bizonyta-
lanság a kiszámíthatatlan, de várható 
kormányzati intézkedések miatt, ame-
lyek a helyi költségvetéseket tépázhat-
ják tovább?
 – Nem lehet tudni, hogy mi jön. Azt 
tudjuk, hogy a Parlament, a kormány, va-
laki – mert ez is kiszámíthatatlan, hogy 
ki írja át, de valaki biztosan átírja a költ-
ségvetést, de. Fogalmunk nincs, hogy ez 
milyen hatással lesz az önkormányzatok 
finanszírozására. Mi úgy készülünk, hogy 
ez érdemben nem fog változni. Persze 
számtalan életbevágó kérdés bizonyta-
lan.  Minimálbérről nincs döntés, az ága-
zati pótlékokról nincs döntés. Nem tud-

juk, mi lesz az önkormányzatok közüzemi 
költségével, nem tudjuk, hogy finanszí-
rozzák a távfűtést. Soroljam még?
 – Amit most felsorolt, az a városi 
költségvetés nagyobb része?
 – Legalább a költségvetésünk 60 
százalékáról van szó. Nem mondtam vé-
gig, hiszen még számtalan bizonytalan 
tételről van szó. Gyakorlatilag minden kö-
telező és a részben kötelező feladataink 
ellátása kormányzati döntésektől függ. 
Nem tudunk semmit ezekről.
 – Akár néhány száz millió forint 
plusz, vagy mínusz lenullázhatja a jövő 
évet.
 – Ha lecsupaszítjuk a város költség-
vetését, és csak a működési kiadásokat 
nézzük, kb. 4 milliárd forintról beszélünk. 
Csak az infláció 800 millió forinttal ne-
hezíti a helyzetünket. Ha az állam vala-
mit nem finanszíroz le a kötelező, vagy a 
részben kötelező feladatokból, akkor azt 
nekünk valahonnan elő kell teremtenünk. 
Az iparűzési adóbevételünk már rég nem 
elég erre. Valahol muszáj megtakarítani, 
valamilyen bevételt át kell csoportostani. 
Ha előáll egy ilyen helyzet, akkor pedig 
azt kell eldönteni, hogy a jövőben mire 
nem adunk pénzt.
 – Hogy lehet ilyen helyzetben költ-
ségvetést készíteni? Esetleg van alter-
natív elképzelés?
 – Egy költségvetést lehet készíteni, 
és ezt úgy, hogy legyenek benne olyan 
tételek, amelyekhez, szükség esetén 
hozzá tudunk nyúlni. Említettem, hogy 
több, mint egy tucat kormányzati döntést 
várunk még, amelyek egyenként is lehet-
nek 10-20, vagy akár több száz milliós 
tételek. Ezekre nem lehet külön alternatí-
vákat készíteni. Készítünk egy várhatóan 
ideális, vagy éppen kockázatos forgató-
könyvet, erre költségvetési tervet, s majd 
ahhoz képest nyúlunk hozzá a bevételek-
hez, vagy a kiadásokhoz. 
 – Azt hittük, a covidos év volt, de 
most úgy tűnik inkább ez, de főleg a kö-
vetkező év lesz a legnehezebb, amióta 
polgármester.
 – Pénzügyi szempontból is az, mert 
most akár több száz milliós lyuk lesz a 
jövő évi költségvetésben – ilyen soha 
nem fordult elő az elmúlt 10 évben, de 
másfelől még rengeteg egyéb bizonyta-
lanság is van, amit nem látunk előre.
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 – Korábbi beszélgetésünkben 
már említette, hogy minden pénzügyi 
nehézség ellenére bérfejlesztésre is 
szükség lesz. Már tudják, hogy mekko-
ra bérfejlesztés lesz az önkormányzati 
szférában?
 – Lesz bérfejlesztés, de az egészen 
biztos, hogy ezt nem tudjuk megmonda-
ni január elsejéig. Ehhez azt is tudnunk 
kell, hogy milyen megállapodás születik 
a munkaadói-munkavállalói oldal között. 
Nálunk ez jelentős tétel lehet, hiszen itt 
nagyon sok dolgozó vagy a minimálbé-
ren, vagy a garantált bérminimumon 
van, sajnos. Ez a bázis. Nyilván nem 
szeretnénk, ha összeérnének a bérek, 
de közben lényeges, hogy finanszírozni 
is tudjuk. Amíg ez a megállapodás nem 
születik meg, addig én sem merek szá-
mokat mondani. Nyilván jelentős bér-
emelés kell, hiszen jelentős volt az inflá-
ció. A bérek elértéktelenedtek az elmúlt 
évben. Ugyanakkor ma már az is látszik, 
hogy inflációkövető béremelést pedig 
nem tud finanszírozni az önkormányzat, 
mert erre nem látszik biztosítottnak a 
bevételi oldal.
 – Ebből az következik, hogy 15–20 
százalék közötti bérfejlesztésben lehet 
gondolkodni?
 – Valahol a 10 és 20 százalék közötti 
sávban tervezhetünk.
 – Az átszervezésnél létszámleépí-
téssel számolnak?
 – A rendszert „karcsúsítani” kell. 
Folynak az egyeztetések. Igyekszünk a 
létszámleépítést úgy megoldani, hogy 
például azokkal akarunk először tárgyalni, 
akik egyébként is más irányban keresgél-
nek, vagy hamarosan nyugdíjba készül-
nek. Bízom benne, hogy a létszámleépítés 
nagy többségét sikerül így megoldani. Azt 
szeretném, hogy ezek a kérdések január 
20-ig mindenki számára egyértelműek 
legyenek. Próbálunk mindenki számára, 
az átszervezésben, valamilyen lehetősé-
get találni. Nekünk rengeteg pályázatunk 
van, ráadásul nagyon jó pontszámmal, 
amelyek, ha tavasszal nyernének, akkor 
azokba kollégák kellenek. A fürdőnél sem 
ésszerű, ha most bezárás után megvál-
nánk a kollégáktól, és tavasszal majd ke-
resnénk oda embereket.
 – Az átszervezéssel együtt meghir-
dették az új kft. ügyvezetői állását. Mit 
várnak el az új vezetőtől? Benne van az el-
várásokban, hogy nyereségesen, vagy mi-
nimális veszteséggel működjön a fürdő?

 – Ezt a kérdést nem lehet megvála-
szolni, hiszen ez nem csak a jegybevéte-
leken múlik. Mi azt várjuk el, hogy a min-
denkori lehetőségekhez képest hozzák ki 
a fürdőből a legtöbbet. Az elvárásunk, hogy 
racionálisan, hatékonyan, józan ésszel mű-
ködtessék a fürdőt. Szerintünk többet lehet 
kihozni a fürdőből, mint amit most produ-
kált.  Az elvárásaink között szerepel, hogy 
maximális figyelemmel álljanak a vendé-
gekhez, legyen tisztaság, rendezettség, és 
az még kiemelten fontos, hogy a nyírbáto-
riak szeressék a fürdőt.

 – Van tipp, hogy ez miért nincs így?
 – Szerintem pont ez lesz az egyik 
nagyon fontos feladata az ügyvezetőnek, 
hogy végre úgy működjön a fürdő, ahogy 
ezt a nyírbátoriak szeretik. Miután a 
veszteséget a nyírbátori adófizetők pén-
zéből finanszírozzuk, elég világos, hogy a 
helyiek számára kell vonzóvá tenni a für-
dőt.  Beszéd szintjén már nagyon messzi-
re eljutottunk, de én már azt szeretném, 
hogy a megvalósítás szintjét is elérjük. 
Talán, ha a vezetésnek több fókusza ma-
rad a fürdőre és a kempingre, akkor ezek 
a célok jobban teljesíthetők.
 – Nyírbátorban évről évre visszaté-
rő az ünnepek előtt a „Segíteni jó” akció. 
Ez arról az oldalról nézve, hogy egyre 
többen adakoznak, nagyon jó, az már 
nem annyira, hogy szükség van az akci-
óra, mert sok nehezebb helyzetben lévő 
család él a városban is. Az elmúlt évek-
ben hogy alakult a támogatók, illetve a 
rászorulók köre?
 – Pozitív változásokat érzékelek. 
Mind a két irányból tapasztalom ezeket. 
Az elején a támogatotti körbe is bekerül-
tek olyanok, akiktől lettek volna sokkal 

rászorultabbak. Mára ez a kiválasztás 
sokkal alaposabb, hiszen sokféle szűrőn 
keresztül kerülnek be azok a családiok, 
akik végül kapnak egy jelentősebb ünnep 
előtti adományt. 
 – A segítség, az adakozók oldalán is 
van változás. Ez korábban úgy kezdődött, 
hogy az önkormányzat ebbe a kasszába 
egy jelentős összeget tett be, ehhez jött 
a városban működő nagy cégek támoga-
tása. Ma ez úgy néz ki, hogy van egy főtá-
mogatója az akciónak, ez a Tranzitker Kft. 
A teljes akció felét ez a cég adja, s mellet-
tük vannak vállalkozói felajánlások a pár 
száz ezer forinttól a néhány tízezerig. Az 
egészen kis vállalkozások is beszálltak. A 
felajánlók száma minden évben növek-
szik. Ami igazán szívet melengető, hogy 
ennyi, magánszemélytől érkezett fel-
ajánlás, mint idén, még soha nem volt. A 
támogatók száma és a támogatás össze-
ge még soha nem volt ennyi. Sokan jöttek 
10-20 ezer forinttal, és ebből majdnem 
kétszer annyi jött össze a magánszemé-
lyektől, mint tavaly.
 – Miért van ez, mi történt?
 – Kell, hogy a magánszemély tudja, 
ha ad 15 ezer forintot, akkor az jó helyre 
kerül. Mára eljutottunk oda, hogy látták, 
ez a támogatás tényleg jó helyre jut.  Ez 
mutatja, hogy van ebben a társadalom-
ban, a mi közösségünkben szolidaritás.  
Ugyanakkor a vállalkozók egy része a sa-
ját termékeivel próbál segíteni. Ez a kör 
is egyre bővül. Van, aki ingyen adja, és 
vannak, akik az előállítási ár alatti áron 
adnak támogatást. Nagyjából 200 csa-
lád kap támogatást, a gyerekekkel együtt 
ez közel 1000 ember a városban. Ezek a 
családok majdnem 20 ezer forint értékű 
csomagot kapnak.
 – A támogatott családok száma nő, 
csökken, stagnál?
 – Több család kap adományt idén, 
mint tavaly. Folyamatosan nő a csalá-
dok száma. Ennél az akciónál nem pénzt 
adunk. Kalácsot, bejglit, olyan alapvető 
élelmiszereket, amikből vacsorát lehet 
főzni, van a csomagban néhány, konkré-
tan az ünnephez kapcsolódó adomány, 
mint a szaloncukor, csokoládé, amit nem 
biztos, hogy a szegényebb család meg 
tud venni. Nem nagy dolgok ezek, de egy 
anyuka akkor is tud két napra karácsonyt 
varázsolni a gyerekeknek, ha egyébként 
egy fillérje nem lenne arra, hogy bevásá-
roljon. Ez a kulcskérése ennek a „Segíteni 
jó” akciónak.
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Folytatás az 1. oldalról

De itt is megmutatkozott az, hogy ösz-
szefogással, közös gondolkodással 
képesek voltunk megoldást találni a 
problémákra, és olyan megállapodáso-
kat kötni, aminek következtében a civil 
szervezetek: a sport-, a művészeti -, a 
nyugdíjas egyesületek és más közössé-
gek – ha nem is a megszokott módon, 
de tovább működhetnek. A legfonto-
sabb értékeinket így tovább tudjuk vinni.
 Ugyanilyen lényegesnek tartom, 
hogy a nehézségek ellenére ebben az 
évben is biztosítottuk azokat a támo-
gatási formákat, amelyek elsősorban a 
rászorulóknak segítenek, legyenek ők 
gyerekek, családok, idősek. Sőt, eze-
ket adott esetekben még bővítettük 
is. Olyan programokat sikerült elindí-
tanunk, amelyek a településünk jövője 
szempontjából meghatározóak. Olyan 
új terveket, pályázatokat nyújtottunk be, 
amelyek a következő években szebbé és 
élhetőbbé teszik városunkat.
 A helyi közösségek élete szempont-
jából mégsem a beruházások, sokkal 
inkább az emberek, a családok számára 
nyújtott szolgáltatások jelentik az iga-

zán fontos részét a város működésének. 
Kiemelkedő szerepe van ebben többek 
között az egészségügynek, az oktatás-
nak és a szociális szférának, hiszen ezek 
határozzák meg leginkább az itt élők 
életminőségét. Nyugodt szívvel mond-
hatjuk, hogy ezek a szolgáltatások Nyír-
bátorban továbbra is magas színvona-
lon, a helyi lakosok igényeihez igazodva 
folyamatosan biztosítottak.
 Köszönetemet fejezem ki ezért min-
denkinek! Megköszönöm a képviselő-
testületnek, a munkatársaimnak, az 
intézmények, a különböző szervezetek, 
a cégek vezetőinek, és a városlakók-
nak, hogy együttműködő partnerekként 
segítették a terveink megvalósítását.
Számítunk Önökre és támogatásukra 
2023-ban is, amikor településünk ismé-
telt várossá válásának 50. évfordulóját 
fogjuk ünnepelni.
 Minden nehézség ellenére, már et-
től az évtől lelkesen készülünk a jubi-
leumi esztendőre, hogy méltó módon 
emlékezhessünk az elmúlt öt évtized 
történéseire és eredményeire. Az ün-
nepléssorozatba szeretnénk minél job-
ban bevonni a helyi közösségeket és a 
nyírbátoriak minél szélesebb körét. Már 

vannak az évfordulóval kapcsolatban 
meghirdetett, folyamatban lévő pályá-
zataink, és dolgozunk a rendezvények 
összeállításán.
 Képviselőtársaimmal együtt nagyon 
bízunk abban, hogy 2023-ban sokkal 
nyugodtabb és kiszámíthatóbb körül-
mények között élhetünk. Hiszem, hogy 
továbbra is olyan város  lehetünk, amely 
a saját erejéből boldogul, de képes arra 
is, hogy segítse a gyengébbeket az ele-
setteket.

Kedves Nyírbátoriak!

Karácsony közeledik. Az ünnep, amely-
nek varázsa évről-évre visszatér, és 
amely a szeretet jegyében összehozza 
az embereket.
 A boldogságos ünnepre kívánok 
Önöknek békességet, szeretetet, meg-
hitt ünnepi napokat a családtagjaik és 
barátaik körében!
 Az új évre pedig sok boldogságot, 
erőt, jó egészséget és kitartást a terveik 
megvalósításához! 

Máté Antal
polgármester
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A november 27-ei adventi fénygyújtási 
programon a kis mazsorettek a polgár-
mesterrel közösen leplezték le a Mikulás 
postaládáját. A város adventi koszorúját 
a három történelmi egyház képviselői 
szentelték és áldották meg, ezt követő-
en az első gyertyát Máté Antal polgár-
mester és Horváthné Karsai Hédi alpol-
gármester gyújtották meg.
 Az adventi programokat még von-
zóbbá tette, hogy ebben az évben a 
Szabadság téren zene és forralt bor is 
forrósította a hangulatot. December 
4-én lángra lobbant az adventi koszorú 
második gyertyája Babály András római 
katolikus kanonok, esperes plébános-
nak köszönhetően és a Báthory István 

K a t o l i k u s 
Óvoda köz-
r e m ű k ö d é -
sében. Ekkor 
a Mikulás is 
ellátogatott a 
rendezvényre 
a téren lévő 
gyerekek leg-
nagyobb örö-
mére.
 A harma-
dik gyertya 
d e c e m b e r 
11-én Faza-
kas Ferenc 
Sándor segítségével és a Báthory Anna 
Református Óvoda részvételével gyúlt 
meg. Ezután az Adventi hangverseny 
várta a bátoriak közönségét a római ka-
tolikus minorita templomban. A hang-
versenyen fellépő művészeti együttesek, 
a Tinódi Vegyes Kórus és az alapfokú 
művészeti iskola tanárai, tanulói műsora 
tette meghitté, szebbé a közös várakozás 
pillanatait.

 A Bátori Karácsony december 18-
án a negyedik gyertya meggyújtásával 
kezdődött, amire Kiss Zsolt görögkato-

likus parókus és a Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda kapott felkérést. A hagyományos 
városi kavalkádon számos együttes és 
közösség adott műsort. Az elmaradha-
tatlan halászlé mellett a civil egyesüle-
tek, az intézmények, a csoportok és a 
vállalkozók jóvoltából karácsonyi finom-
ságok tárháza várta a szép számban 
megjelent ünneplőket.

Polyák Dézi

VÁROSI HÍREK

ÚJRA KÖZÖS AZ ÜNNEP
Advent négy vasárnapján igazi 
találkozási hellyé vált Nyírbátor 
főtere. Sokan voltak kíváncsiak 
ezekre a programokra, hiszen 
idén már a városlakók korláto-
zások nélkül, közösen ünnepel-
hettek a Szabadság téren.

nek a négy fehér-arany mas-
nis gyertya körül. Az adventi 
koszorúhoz szükséges örök-
zöldet Kutasi Lajosné adomá-
nyozta. A díszítésben idén a 
fehér a domináns szín, ami a 
békét, a nyugalmat, a tiszta-
ságot szimbolizálja. A Mikulás 
házban a gyermeki örömök 
szárnyra keltek. Nagy érdek-
lődés övezte a házat, ahol a 
gyerekek a Mikulás manóival is 
találkozhattak és fotót készít-
hettek velük. A Mikulás pos-
taládája is a főtéren volt, ami 
hamar megtelt ezernyi kíván-
sággal. Az adventi teret díszítő 
szánt Fekete György biztosí-
totta a város részére. A díszí-
tésben közreműködtek még a 
városüzemeltetési csoport és 
a kulturális központ dolgozói. A 
hivatal dísztermében található 
fenyőfát Nyakas László aján-
lotta fel.

 Nyírbátor karácsonyfá-
ja Sulyok László és felesége 
udvarán nevelkedett 27 évig. 
Eredetileg karácsonyfának 
vették, de az 1995-ben még 
1 méter magas fenyő olyan 
hamar belopta magát a csa-
lád szívébe, hogy karácsonyt 
követően nem váltak meg 
tőle. Elültették a kertjükbe. 
Mára már a fa kinőtte a he-
lyét, így elérkezettnek látták 
az időt, hogy felajánlják erre 
a nemes célra. Ha mesélni 
tudna az a fenyőfa, az elmúlt 
évtizedekről, akkor biztosan 
érdekes történeteket hall-
hatnánk tőle. A piros-arany 
színekben pompázó kará-
csonyfát ilyenkor kicsit min-
den nyírbátori a magáénak 
érezheti, ami előtt jó megállni 
egy percre, elgondolkozni és 
csak egyszerűen csodálni. 

Polyák Dézi

HA A FA MESÉLNI TUDNA
A karácsonyfa, az adventi koszorú, a Mikulásház, az 
ünnepi fények mind-mind hozzátartoznak a kará-
csonyváráshoz Nyírbátorban.

A díszkivilágításért most is 
Kiss János és csapata felelt. 
A karácsonyfa, a koszorú és a 
Mikulásház dekorációját Belus 
Erika dekoratőr tervezte és ké-
szítette. A különleges adventi 

koszorún a város jellegzetes 
épületei, a polgármesteri hi-
vatal, a református templom, 
a római katolikus minorita 
templom és a görögkatolikus 
templom sziluettjei ékesked-
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Lázas vagyok. Ajándékozási. Tipikus de-
cemberi, azon tűnődő tünetegyüttes, hogy 
mivel lepjünk meg MINDEN OLVASÓT...!?! 
Minek örül vajon minden egyes olvasó, mi 
jut el könnyedén minden olvasóhoz, mi-
lyen ajándékra vágyhat egy olvasó? 
 Csak nem?! Valami olvasnivalóra?! :) 
 Megszületett. Egy gyönyörű összefo-
gás eredményeképpen házhoz jött a mese. 
Olvassunk decemberben mesét! Egy lépést 
sem kell tenni érte. Már be is szökött az 
otthonodba... Friss újságillatba burkolózva 
pislog körül. Fogadd szeretettel, Kedves 
Olvasó!
 A könyvtár minden dolgozója segített 
betűkbe csomagolni a gondolataimat, Ba-
racsi Gabi csodaceruzája kiszínezte azo-
kat, a Bátor Média pedig teret adott nekik. 
Mindannyiunk nevében kívánok békés ün-
nepet és csodás évet! 

Almás pite
Éjszaka királynő tett látogatást a városká-
ban. A Fagy suhant át ráérősen az alvó há-
zak felett. Minden utcába benézett. Hosszú, 
karcsú ujjaival megsimogatta az ablakokat 
és palástját meglendítve jégvirágot rajzolt 
az áttetsző üvegekre. Mintha szégyellős 
lenne, és sejtelmes csillogás mögé sze-
retne rejtőzni az éber szemek elől. Ilyen 
reggeleken a napsugarak mindig megle-
petten nézték a csodás rajzokat. Egymást 
kérdezgették, hogy ki lehet a művész? Mire 
a jégvirágok visszaszöktek királynőjükhöz, 
árulkodni a kíváncsiskodókról. 
 Ezen a reggelen azonban az álmos 
napsugarak túl bágyadtak voltak. Meleget 
nem, épp csak világosságot adtak. Így a 
róka és a kislány ébredés után még hosz-
szasan csodálhatta a kacskaringós vona-
lakat, a szikrázó virágpompát az ablakon. 
A róka egészen közel hajolt. A kislány há-
tulról átölelve visszahúzta:
 – Ne! Ha odanyomod az orrodat, ak-
kor eltűnnek! – és valóban. Egy áttetsző 
kis kör tátongott a túl közeli orr helyén. 
 – Ó! Ezt nem tudtam! – pislogott a 
róka. Majd felült az ablakpárkányra, háttal 
a jégvirágoknak, és áradozni kezdett:
 – Ha egy angyal a földre szállna, biz-
tosan ilyen jégvirágszárnyai lennének! 
– majd mancsaival fel-alá kalimpálva 
próbált szárnycsapásszerű mozdulatokat 
tenni. Ami annyira esetlen volt, hogy már-
már szépnek tűnt. A kislány legalábbis így 
érezte. Ölelve leemelte a párkányról kisró-
káját és a konyha felé indult:

 – Gyere! Angyalom! Lássuk! Konyha-
tündérnek jó leszel-e! – mosolygott.
 – Naná! – lengette tovább mellső lá-
bait a róka. – Mit készítünk?
 – Találd ki! Kihozom a kamrából a 
hozzávalókat. Az segíteni fog! - majd az 
asztalra került a liszt, a cukor, tojás, vaj, 
tejfel. A róka felkiáltott:
 – Tudom! Finomságot! – mondta elé-
gedetten.
 – Na várj! Ezt mindjárt pontosíthatod. 
– aztán alma, vanília, fahéj és porcukor is 
landolt a szimatoló orrocska előtt.

 – Almáspite... Mmmmmm... – jött az 
álmodozó felelet. 
 – Helyes válasz! Jutalmul megnyerted 
az almareszelést! – nyújtotta az eszközt a 
rókának a kislány.
 – Nagyon sok konyhai gépünk van. Az 
egyik kavar, a másik dagaszt, habot ver, 
tojást választ szét, fokhagymát zúz… – 
sorolta a róka.
 – Így van! – felelt a kislány.
 – Biztosan akad egy reszelőgép is! – 
jött a huncut megjegyzés.
 – De akkor mire használod a mancsa-
idat?
 A róka elgondolkodott. – Majd azzal 
rajzolok a lisztbe, mikor a gyúrótáblára 
szórod! – kiáltott lelkendezve.
 – Ó, az nagyon jó. – bólogatott a 
kislány. – Akkor nem haszontalan, hogy 
vannak végtagjaid. És még? Mire szeret-
néd használni? – jött a kérdés, miközben 
a kislány a hozzávalókból ügyes mozdu-
latokkal rugalmas tésztát gyúrt. A róka 
lassan pislogva figyelte, majd kisvártatva 
felpillantott, és így szólt:
 – Háááát… Tudom! – lelkendezett – 
Az edényben maradt krémeket óvatosan 
kiszedegetem velük. Ez a legjobb mulat-
ság. Szívesen belenyúlok akár a lekvárba 
is, tudod! Ebből a tésztából pedig szívesen 
gyurmázok figurákat, ha gondolod! Mond-
juk holdat, csillagokat, vagy szívet – itt 

megállt a lelkendezésben, hogy szorgos-
kodó társa felé sandítson. Majd újra meg-
szólalt:
 – A szív, az a szeretet jele. Tudtad?
 – Akkor Te szeretetet sütnél a legszí-
vesebben? – nézett rá elgondolkodva a 
kislány.
 – Igen! Azt hiszem ezt nagyon eltalál-
tad. Szeretetet akarok sütni. Azt lehet így 
is adni. Sütiben. Ugye? – pattant fel a szé-
ken toporogva a róka. Ahogy egyik lábáról 
a másikra állt, fonogatta őket egymásra, 
aztán dobolt az egyikkel, majd a másikkal, 
egész viccesen festett. Mert vagy négy is 
volt ezekből a várakozástól türelmetlen 
kis végtagokból. Amik bizony egyetlen al-
mát sem reszeltek le... A kislány megtette 
ezt is. 
 – Nézd! Ezek most nagy barátságba 
kerülnek! - majd a cukorral, vaníliával, fa-
héjjal elkevert reszelt almát picit párolta. 
 – De jó az illata! – szimatolt a róka.
 – A tésztanyújtás következik. – vet-
te számba a soron következő teendőt a 
kislány. Mire a táblához ért, egy hatalmas 
lisztszív fogadta. Elmosolyodott. Kinyúj-
totta a tészta felét és a tepsűbe simítot-
ta. Visszafordulva újabb lisztszív fogadta. 
Majd az almás töltelékre a tészta másik 
fele is rákerült. 
 – Villával meg kell szurkálni – nyomta 
az asztalon doboló mancsba az evőesz-
közt. – Addig előkészítem a sütőt. 
 Meg sem lepődött a szívet formáló 
szurkálás-nyomokon. A tepsű a sütőbe 
csúszott. Ha a jégvirágok nem szöknek el, 
akkor két türelmesen várakozó alakot lát-
hattak volna. A sütő előtt ülve, egy széken. 
Hallhattak volna egy kis sutyorgást is:
 – Nézd! Mindjárt kisül.
 – Benne a szeretettel.
 – Nagyon fontos hozzávaló!
 – Szerintem is. 
 – Sose hagyjuk ki! Jó? 
 – Persze. Nem fogjuk! 
 – Tegyünk mindenbe! Mert nélküle 
minden étel ízetlen. 
 – Az élet is!
 – Szeretlek, ciróka! Te! Életművész! 
– mondta a kislány az ölében tartott kis 
társának. És közben az ablak felé pillantva 
arra gondolt, hogy nincs az a jég, ami egy 
ilyen szeretet-susmustól meg nem enged, 
és nincs az a szárny, ami ennél magasabb-
ra repít.                                   Szláma Gabriella

HÁZHOZ JÖN A MESE

Még több mese itt: Városi Könyvtár, 
Szabadság tér 24. 
Még több róka itt: 

Facebook – Gabillustrator
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Ez az év leghosszabb éjszakája, mégsem tud aludni. Teljes a 
sötétség a házban, minden villany pihen. Belebámul a feke-
teségbe, mereszti a szemét, pedig ésszel tudja, hogy úgy sem 
fog látni. Férje alatt nyiszog az ágy, álmos hangja villan a vi-
lágtalanságban.
 – Nem tudsz aludni?
 – Nem. Hőhullám – felel szokásosan.
 A fűtést még fürdés után lekap-
csolta, hajnalra a szoba húsz fok alá 
hűlt. Meg kell fagyni, de verejtékben 
úszik a homloka és a tarkója. A kö-
vetkező pillanatban már vacog. 
 A férje keze megkeresi az övét, 
hallja a fogai összekoccanását.
 – Felmelegítelek – mondja.
Elképzeli, ahogy férje forró tenyeré-
be gömbölyödik a didergő testével. 
Vakon nézi a feketeséget, a fények 
és a színek a koponyáján belül lob-
bannak. 
 Holnapután Szenteste!
 – Szívem?
 – Hogy? – a hang felé fordul, és 
közben elkap egy emléket, ami épp 
átsuhan a fején. – Aludj nyugodtan!
 – Te is aludj még! – kéri a férje, és már egyenletesen 
szuszog.
 Fekszik, és közben bejárja az édesanyja, a nagyanyja és 
a dédi konyháját. Együtt főzik az ünnepi ételeket. Vérében az 
összes asszony ősével. Mindegyikőjük ő. Ebben a variációban 
az egyetlen és megismételhetetlen. Ő képviseli a családja asz-
szonyevolúciójának jelen szakaszát. Kijózanítja a felismert fe-
lelősség, az álmot teljesen kimossa a szeméből. 
 A dédit látja, ahogy a lisztes zsákból, amit előző nap a há-
tán hozott haza a malomból, kimér egy kalácsra valót a nyúj-
tódeszkára. Vulkánt formáz a lisztkupacból, öklével krátert fúr 
a közepébe. Füstöl, ahogy beleüti a tojást. Az egyik oldalt, mint 
a láva hömpölyög le a sárgája. Elképzeli a kovász savanykás il-
latát a csurgatott méz mellett, amitől a kisült diós kalács sötét 
színt kap. Nem kóstolhatta a dédi süteményét, mégis a szájá-
ban őrzi az ízét.
 Nagymama papucsokat formál a szilvalekváros négyzet 
alakú lapokból, amiket forrón meghemperget porcukorban. 
Csupa havas csodák! Jellegzetes ízével elrepíti a szeretettség-
be. Ujjaival mintákat rajzol a fehér porba, bepúderezi a fájdal-
mat, és lekvárral pótolja a hiányt. A kamrából hiányzik a mák 
és a dió… 
 Édesanya élesztővel keleszti a tésztát, vékonyra nyújtja, 
rászórja a citromhéj-reszelékes cukros mákot, a másikra a 
cukros diót. Soha véget nem érő csigába tekeri. Sült kérgük 
vikszolt, illatuk azonos a karácsonnyal. 
 Ő vajas tésztával készíti a bejglit. A lányoknak feladatuk 
túlnőni anyjukon. A tölteléket reszelt almával, mézzel gazda-
gítja, a dióhoz baracklekvárt és reszelt csokit ad. 

 Az utódokba kódolt a fejlődés, meglépik önmagukat, ha 
túltesznek az ősökön. Az új kitakarja az ót. 
 Sokasodnak, majd elkopnak, de az idő megmutatja az 
egyszerűség jelentőségét. 
 Neki anya bejglije az ünnep, a gyermekeinek az övé.

Együtt mennek az áhítatba.
 Ahogy a fények a fenyőn táncolnak, a villanások között lát 
valamit.
 Anya édesapa fényképét nézi. Tekintete lyukat fúr a múlt-
ba. Már ő is látja, ahogy apa karja körbefonja anyát. Szépek 

együtt. A szeretet szépít. Nincsenek 
szavak, csak energia, ami összeköti 
a jelent a múlttal, és most kitölti a 
vákuumot. 
 Anya asztalhoz hívja a családot. 
Körbeülik a terített bőséget, ami 
ugyanolyan ételekből áll negyven 
éve, csak ők változtak, akik elfo-
gyasztják. 
 – Köszönjük, Mama! – szólal 
meg.
 – Mit, kislányom?
 – Tudod te.
 Anya feláll, a főzőfülkébe mene-
kül a könnyeit felitatni. 
 Ő mondatok erdejében találja ma-
gát, de egy szót sem tud kimondani. 

 Anya egy tálnyi szeletelt bejg-
livel tér vissza. Bőséggalaxisok a porcelánon. Bennük a Tejút 
sokszorosítva. Egy-egy mákszemek ők is a végtelenben. Volt 
előttük, és lesz utánuk.
 Anya felé kínálja a bejglit. Elvesz egy szeletet, benne anyá-
val és az összes ősanyával.
 
Hazamennek tovább ünnepelni. 
 Meleg fehér fények fröccsenek a fenyő alatt sorakozó 
díszcsomagolásokra. Az ablakon át friss hószag árasztja el a 
szobát. Az oxigén molekulákon beoson a hit. 
 A csoda létezik.
 Ma este a világ nem ordít, elcsendesül. A szent pillanat kollek-
tív. Ezen az egyetlen napon a szeretet kap teret a félelem helyett. 
Pár órán át egészségesen működik a társadalom. Ezen a résen vi-
lágosság gyúl, az ember belátja, hogy többdimenziós lény, s nem 
az anyagiakért versengő gép. Nem az ajándékok miatt, hanem a 
szeretetnek adott tér miatt lehetne minden nap karácsony.
 Gyertyafényben költik el az ünnepi vacsorát, tojáslikőrrel 
oldják a szentséges érzést.
 – Anya! Apa! Köszönjük! – szólal meg a nagyobbik lány.
 – Mit? – kérdezi.
 – Tudod te – felel a kisebbik lány.
 Feláll az asztaltól, ruháján végigfolyik a gyertyafény. Ki-
szökik a teraszra, s egy tálcányi bejglivel tér vissza.
 A lányainak kínálja…
 A fia gyorsan elcsen egy szeletet.
 – Anya! Ez isteni! Végtelenül finom! Esküszöm, ez az örök-
lét íze!

B. Czakó Andrea

AZ ÖRÖKLÉT ÍZE 

B. Czakó Andrea
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BÚCSÚZUNK 2022-TŐL
Ismét eltelt egy év. 2022 néhány napig még velünk marad, de már egyre 
türelmetlenebbül kopogtat 2023. Igyekeztünk összegyűjteni képekben a 
búcsúzó év legérdekesebb városi eseményeit. Nem voltunk könnyű hely-
zetben, hiszen 2022-ben is számos olyan program és rendezvény zajlott le 
a városban, amely tömegeket mozgatott meg. Ezekből nyújtunk most át 2 
oldalnyit. Nosztalgiázzanak velünk!Az év első ünnepeltje Polyák Sándorné Ilon-

ka néni volt, akit 90. születésnapján köszön-
tött a városlakók nevében Máté Antal pol-
gármester.

Az esztendő első hetei még a járvány ár-
nyékéban teltek, de lassan enyhültek a sza-
bályok, így március második felében Koncz 
Zsuzsa koncertje nyújtott óriási élményt a 
közönségnek.

Áprilisban nagyon sokan látogattak el a lo-
vardába, a húsvéti játszóházba. A gyerekeket 
különböző játékok várták (ugrálóvár, játszó-
ház, rodeóelefánt, valamint állatsimogatásra 
és etetésre is volt lehetőség. Tojáskeresés és 
különleges játékok várták a családokat. 

A nyírbátori oktatási intézmények, civil szer-
vezetek javaslatára tehetséges diákokat 
köszöntött és jutalmazott az önkormányzat 
májusban. A város kiemelt figyelmet fordít a 
tehetséggondozásra, valamint arra, hogy a 
diákok érezzék, hogy a Nyírbátor odafigyel, 
büszke rájuk. Köszönet ezért a pedagógu-
soknak, felkészítő tanároknak és szülőknek.

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata az álta-
la működtetett idősek otthonában is tartott 
egy nagyon jó hangulatú majálist, hogy az 
idősek is kikapcsolódhassanak a hétközna-
pokból.

Júniusban állásbörze és tanévzáró parti vár-
ta a kicsiket és a nagyokat. A diákok, állás-
keresők megismerkedhettek a Nyírbátorban 
kínált szakmákkal, képzésekkel, állásajánla-
tokkal közben különböző kulturális progra-
mon vehettek részt.

Augusztusban a Cantemus Gyermekkar hang-
versenyével vette kezdetét az 56. Nyírbátori 
Zenei Napok a görögkatolikus templomban.

A VI. Bátori sportnapon idén is volt strand-
röplabda bajnokság és Dragon Race SE futó-
verseny is a Sárkány fürdő területén. 

július 22-én megnyílt a kulturális központ 
melletti játszótér. Használata városkártyá-
hoz kötött. 

Egymást érték a koncertek júliusban: fel-
lépett, és hatalmas sikert aratott a Bikini, a 
Fallow te Flow, a Kowalsky meg a Vega zene-
kar a régi kettes iskola udvarán. Ezek mellett 
a Bátori korzó adott lehetőséget egy kis kö-
zös kikapcsolódásra a főtéren. 

A védőnők napján a városi védőnői szolgálat 
munkatársainak köszöntük meg az egész 
éves áldozatos munkájukat, hogy segítik a 
kismamák, kisgyerekes családok minden-
napjait.
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Augusztus 20-án vehette át díszpolgári cí-
mét dr. Kovács Lajos háziorvos.

Nagyszerű hangulatban, remek időben 
zajlott le a szüreti felvonulás szeptember 
30-án.

Mikulásfutás a sportpályán. December 6-hoz 
közeledve minden évben megrendezik a 
sportpályán a Mikulásfutást.

A szociális munka napja hivatalosan novem-
ber 12-én van Magyarországon. Az önkor-
mányzat köszönetét kifejezve ezen alkalom-
ból ingyenes előadást szervezett a szociális 
és egészségügyi területen dolgozók részére 
a kulturális központban.

Nyírbátor önkormányzata idén is jutalmazta 
és díjazta a városban élő, tanuló vagy helyi 
egyesületben edző tehetséges sportolókat. A 
városban széles körben van jelen a sport, na-
gyon sok sportágban próbálhatják ki magukat 
a gyerekek kicsi koruktól kezdve, így nagyon 
sok tehetség van Nyírbátorban, akik elisme-
résben részesültek. A szakmai zsűri megvá-
lasztotta az év sportolóját Antal Dávid úszó 
személyében. A díjat októberben adták át.

A kenyérmezei csata emlékünnepségét a 
református templomban rendezték október 
13-án. Az 1479. október 13-i csata az egyik 
legfontosabb mérföldkő, hiszen ekkor Ma-
gyarország legyőzte a törököket. Az intéz-
mények, iskolák, különböző civil szervezetek 
közösen emlékeztek erre a napra.

Még mindig októberi esemény a kulturális 
központ aulájában rendezett állásbörze, ahol 
helyi vállalatok mutatták be milyen munka-
helyi kínálatuk van és hogy milyen munkakö-
rök találhatóak náluk.
A Legyél Te is NYÍRBÁTORI programmal is 
kitelepültek az önkormányzat munkatársai, 
hogy bemutassák milyen komplex kínálatot 
nyújt a gondoskodó város az itt élők szá-
mára. Ezek: lakhatás, oktatás, munkahelyek, 
szórakozás.

A Bátori estek programsorozat eseményének 
a városháza díszterme adott otthont. Csodá-
latos zongorakoncertet tartott HSIN-NI LIU 
művésznő a zene világnapja alkalmából.

Szeptemberben a IV. Horváth Gábor Em-
lékverseny zajlott le a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdőben. Horváth Gáborra, egykori 
fürdővezetőre szomorúan emlékeztünk meg 
a résztvevőkkel és a meghívottakkal. Az em-
lékverseny már hagyomány a Bátori Sárkány 
Úszóegyesület életében.

A legkisebbek örömére megnyílt a Mikulás 
háza a város főterén, ahol varázslatos kör-
nyezet várja a kicsiket.

A kuturális központ számos, teltházas szín-
házi előadás helyszíne volt.

Idén is színes programokkal várták a Fede-
les Lovardába látogatókat a Nyírbátori Lovas 
Napok rendezvényén. A fogathajtók verse-
nyeztek, és pályára engedték a cross moto-
rosokat és quadosokat is.
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SZÜLETÉS
Izabella Kelemen Éva Vágó Arnold
Zalán Sepovics Zsuzsa Fülöp Csaba
Zejnep Amira Szücs Alexandra Andrea -

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Összesen 3 házasság jött létre, 

de nem járultak hozzá, 
hogy a BÁTOR újságban megjelenjen házasságkötésük.

HALÁLESET
Helyreigazítás:

Ráski István hunyt el, a felesége élő személy.
Lieb Irén hunyt el, a testvére Valéria élő személy.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. NOVEMBER

Két évtizeddel ezelőtt indult útjára a „Gondozott, virágos por-
ta” mozgalom Nyírbátorban.  A Közszolgáltatási Bizottság fo-
lyamatos szemlét tart – melyben közreműködik Veréb János, a 
Hivatal Városüzemeltetési csoportjának munkatársa –, s ezek 
alapján tesz javaslatot a képviselő-testületnek a „Gondozott, 
Virágos Porta” cím és az ezzel járó kitüntető tábla, az oklevél 
és a jutalom odaítélésére. Az ünnepélyes átadás a novemberi 
közmeghallgatáson volt.
 Polyák László, a Köz szolgáltatási Bizottság elnöke el-
mondta: az város egész területén látható, hogy nyitottak az 
emberek erre a versenyre. Az önkormányzati képviselőt sok 
városlakó megszólítja az utcán is javaslatokkal, hogy ki vagy 
kik azok, akik érdemesek lennének erre a kitüntetésre.
 Varga-Czakó Csilla is a kitüntetettek között szerepel, aki-
től megtudtuk, hogy minden évben megpróbál valami új virá-
got ültetni a kertjébe, amit kisfiával és férjével közösen gon-
doznak. Az újdonságokról az interneten böngészve értesül, 
vagy más településeket figyelve meríti az ötleteket.

BŐVÜLT A „VIRÁGOS PORTA” KÖZÖSSÉG
Harminc nyírbátori ingatlan falára kerülhetett ki no-
vember 30-án a „Gondozott, virágos porta” tábla. 
2022-ben tizenhárom magánszemély, négy társas-
ház és három cég portáját gondolták a legszebbnek. 

 Általában a magunk örömére gondozzuk a portánkat, s ha 
ezt tiszta szívvel csináljuk, akkor azt bizonyára mások is észre-
veszik és megjegyzik. A mozgalom jó példa lett Nyírbátorban.
 A 2022-es díjazottak: Kocsár Norbert, Baráth István, Lá-
lóczki László, Paróczai József András, Weibli Zoltán, Antal 
István, Nagy Ferenc, Tripsánszki Sándor, Kovács Miklós, Ke-
rekes Pál György, Balogh Rita, Dr. Báthori Gábor, Varga Tibor. 
A vállalkozások közül Lovácsi Ferenc, Kónya Ferencné, Tóth-
né Balla Nóra, a társasházak közül a Károlyi utca 4., a Munká-
csy sétány 1/A, Munkácsy sétány 4/A, Munkácsy sétány 5/A 
lakóközössége részesült elismerésben. 

Polyák Dézi

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 

Máté Antal polgármester.
Főszerkesztő: Nagy Miklós

info.batormedia@gmail.com
Szerkesztőség: 

Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. 
Kulturális Központ földszint

Tel.: 42/291-865, 06-70/337-2587

Nyomdai előkészítés: 
Talpas Design Grafikai Kft., 

Nyíregyháza
Készült Nyíregyházán, 

a Grafit Nyomda „R” Kft. 
nyomdaüzemében

Felelős vezető: Ördögh J. Gábor
HU ISSN: 0864–7259

A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tartalom 

lényegi megváltoztatása nélkül – 
szerkesztett, rövidített formában közölje.

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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 Linómetszés, monotypia; 
vegyes technikájú nyomatok 
színesítették kísérleteinket.
 Négytagú bíráló bizott-
ság értékelte az alkotásokat: 
a 164-ből 69 festményt és 63 
grafikát javasoltak kiállításra. 
Nyírbátor, Nyíregyháza, Deb-
recen voltak bemutatásaink 
helyei.
 Megjegyezték, hogy „kü-
lönösen a grafikák színvonala 
igen jó, melyeknek frissessé-
ge, eredetisége kiemelkedő.”
 Ez a tendencia folytató-
dott Nyírmihálydiban, ahol a 

Tanyai Kollégium és Kultúrház 
adott otthont alkotótábora-
inknak: 1974-ben és 1975-
ban. E két évad és a mihálydi 
telepek művészeti vezetői 
Tenk László Munkácsy-díjas 
festőművész és Szabó László 
grafikusművész volt Debre-
cenből.
 25 nyári alkotótábort 
szerveztünk, rendeztünk, 
1981-ig Nyírbátoron és a 
fentieken kívül Balkányban 4 
évig, és Tiszadob után folya-
matosan Nyírbátorban. Be-
mutatásukat folytatjuk.

Makrai Zsuzsa
zománcművész

tett munkákat. Kiválasztották 
az őszi kiállításon bemuta-
tandó alkotásokat, melyeket 
a Báthori István Múzeumban 
láthatták az érdeklődők.

 Ez az anyag Nyíregyházán 
a Móricz Zsigmond Színház au-
lájában is bemutatásra került.
 1972-ben Berkeszen a 
volt Vay Kastélyban működő 
Gyermekotthonban már 40 
fős teleptagság alkotott. Ve-
lünk volt 12 rajzszakos főisko-
lai hallgató is.
 Három fős művésztanár 
látta el a szakmai munkát. 
Irodalom, zene; képző- és 
iparművészet; olaszországi 
műemlékek – múzeumok be-
mutatása diavetítéssel voltak 
az esti programok.

 Külön grafikai műhelyt 
rendeztünk be a linóprés ki-
szállításával, és gazdag pa-
pírkészletet biztosítottunk a 
különböző technikákhoz. 

Szakmai segítséget bizto-
sítanak: előadókat a társmű-
vészetek területről – zene, 
irodalom, szakmódszertan 

– egyetemi tanárai személyé-
ben, fizetve a költségeiket.
1971. Rövid szervezési időt 
követően Nyírvasváriban az 
Általános Iskola épülete – volt 
Luby kastély – fogadta be a 
30 fős rajztanári közösséget. 

Stúdiónk első évének tavaszán – 1971 – tett lá-
togatást a Népművelési Intézet osztályvezetője: 
Bánszky Pál művészettörténész és Karsai Zsig-
mond festőművész intézményünkben. A műhely-
munka eredményeit látva javasolták, hogy a tanév 
után szervezzünk kéthetes alkotótábort a rajzta-
nítóknak.

MÚLTIDÉZŐ VI.

VOLT EGYSZER EGY 
STÚDIÓ /1971-1999/

Mottó: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrá-
ja egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, 
amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.” 

Kodály Zoltán

Nyírvasvári: műhelyfotó festés 
közben, 1971.

Nyírmihálydi: Készül a szobor: 
Nagy Lajos Imre fh. és Tenk László 

fm. , 1974

Berkesz: kastélybelső, 
linómetszet, 22x15 cm

Fehér Zoltán – Porcsalma, 1972

Berkesz: lépcsőház, linómetszet, 
21x14cm

Asztalos Julia – Nádudvar, 1972

Nyírvasvári: műhelyfotó festés 
közben, 1971.

Nyírmihálydi: Tanulmányrajzolás 
modellről – fotó, 1974

Nyírmihálydi: Kiss Sándor fh. 
„műteremrészlete” , 1974

 Nyírbátori és a járási, va-
lamint Nyíregyháza és me-
gyebeli résztvevők láttak 
munkához nagy várakozással 
és kíváncsisággal teli lelkese-
déssel. Művészeti vezetők a 
Tanárképző Főiskola tanszé-
kének tanárai voltak: Horváth 
János és Katona Zoltán. Meg-
tervezett szakmai program-
gyakorlat és elmélet – szerint 
a tantermekben és a szabad-
ban folyt a munka. A korri-
gálás-értékelés folyamatos. 
Előadások az esti órákban.
 Szállás a vaságyakkal be-
rendezett tantermekben, amit 
a Határőrség adott kölcsön 
és szállított ki. Telepzáráskor 
zsűrizték a tagság által készí-
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Egy sportoló pályafutásának alakulását jelentősen be-
folyásolja a korosztály, amelyben született. Robinnak 
szerencséje volt. Bár születési helye Fehérgyarmat – 
1983. május 26. –, tősgyökeres nyírbátori. 

MAKAY ROBIN – MAKAAY

Az iskolában Lőrincz Éva, 
Munkácsi Tamás és Ispán 
Sándor pallérozták. Tizen-
négy évesen már a serdülő-
ben focizott. Társai: Czerula 
Zsolt, Huszti Tamás, Kurucz 
Zoltán, Tóth Krisztián, Hosz-
podár Miklós, Erdei Lénárd 
voltak. Ők valamennyien el-
jutottak a serdülőtől az NBII-
ig. Pályája kezdetén a mások 
esetében is gyakran emle-
getett Várnagy Laci bácsi is 
istápolta. 
 Tizenhét évesen játszot-
ta első felnőtt meccsét. Már 
fiatalon megfordult több 
csapatban is. Játszott Fehér-
gyarmaton, Nyírvasváriban, 
Encsencsen, Ajakon, attól 
függően, hogy a nyírbátori 
keret mikor, milyen összeté-
telű volt. Aztán pályát módo-
sított: edzőségre váltott. Első 
állomáshelye a nyírvasvári ifi 
volt. Aztán hazajött a Csonka 
Gábor és Lőrincz Sándor által 
beindított női csapathoz. Itt 
már olyan játékosokkal fog-
lalkozott közvetlenül, illetve 
közvetve, mint Vasas Lea és 
Bíró Barbara. Lea utánpótlás 
válogatott volt és immáron 
jelenleg kétszeres világbaj-
nok teqballban, Barbara ma 
is a magyar felnőtt válogatott 
kapusa. 
 Felfigyeltek edzői mun-
kájára, Cigándra szerződött 
az NBIII-as majd később 
NBII-es csapathoz pálya-
edzőnek. Aztán a Nyíregy-
háza Spartacus következett, 
ő lett a női labdarúgók sza-
kágvezetője. Tevékenysége 
később az MLSZ-hez (Magyar 
Labdarúgó Szövetség) kap-
csolódik szorosan. A BOZSIK 

program szervezése, bonyolí-
tása révén jött létre a munka-
viszony. Ma már a szövetség 
klubfejlesztési koordinátora 
Szabolcs és Hajdú megyében, 
továbbá a térségben második 
éve tartja a Grassroots Alap 
edzői tanfolyamok oktatását 

is. Az MLSZ négy kategóri-
ába sorolta a klubokat: A, B, 
C, D. A 92 C kategóriás egye-
sületből (körzet központok) 
tíz tartozik Robinhoz. Köztük 
természetesen Nyírbátor is. 
Ezekben a klubokban pri-
oritást élvez az utánpótlás 
nevelése, Robin feladata a 
mentorálás. Fejlesztési prog-
ramot dolgoztak ki, ezek napi 
szinten történő megvalósítá-
sa elkezdődött. 
 Az országos szövetség 
kezdeményezte a körzetköz-
ponti rendszer kialakítását. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében ilyen központ lett 
Csenger, Tarpa, Mátészal-
ka, Nyírbátor, a FILO SE, és 
ide „csatolták” Cigándot is. 
Nagy sikerként könyvelhet-
jük el, hogy Nyírbátor kör-
zetközponti rangot kapott. 

Humán és infrastrukturális 
feltételeknek is meg kellett 
felelni. Kidolgozták a ver-
senyeztetési rendszert is. 
Ennek alapvető célja, hogy 
lehetőleg egyetlen tehetség 
se kallódjon el az országban. 
Ez hihetetlenül nehéz feladat, 
de nemes célokért érdemes 
dolgozni. Hivatalos teendői 
mellett 2019-ben kiemelt 
feladatot kapott a nyírbátori 
labdarúgás újjászervezésé-
ben is. Sokak által ismertek a 
néhány évvel ezelőtti esemé-
nyek, melyek a klub megszű-
néséhez vezettek. A sportág 
több mint százéves történe-

tének legmélyebb pontjára 
került Nyírbátorban. Önkor-
mányzati segítséggel új klub 
alakult, melynek megszerve-
zése, felépítése Robin felada-
ta lett. Az immár szabályosan 
megválasztott elnökségnek 
nem a nulláról, hanem jelen-
tős mínuszból kellett kezdeni. 
A labdarúgást övező légkör 
katasztrofális volt. Az erköl-
csi deficit megszüntetésére a 
vezetésnek voltak elképzelé-
sei, a megvalósítás azonban 
a mai napig türelemjáték. 
Rendszeresek lettek az el-
nökségi ülések, a közgyűlé-
sek. 
 Felnőtt csapatunk a sza-
bályok értelmében a megyei 
harmadosztályban kezdte 
meg szereplését. A kezdeti 
nehézségeket tetézte a ví-
rusjárvány. Minden hátráltató 

tényező ellenére évente osz-
tályt váltott a csapat. Máso-
dik éve játszunk a megyei I. 
osztályban. Lassan, de bizto-
san kezdünk is beleizmosod-
ni. Ez volt a könnyebb fela-
dat. Sokkal nehezebb volt az 
utánpótlás megszervezése. 
 Hihetetlenül nehéz volt 
a szülők ellenállását pozitív 
irányba megváltoztatni. Sike-
rült! Nem szavakkal, tettek-
kel. A sportpályából valóságos 
stadiont/társadalmi színteret 
hoztak létre. Óvodásoktól az 
ifistákig minden évjárattal 
foglalkoznak: jelenleg U/7, 9, 
11, 12, 13 16, 19 korosztály-
ban versenyeztetik a gyere-
keket. U/19-es korosztályú 
focistái nem voltak a klubnak. 
A felnőtt csapat miatt viszont 
ez előírás. Megyei másodosz-
tályú csapatokból igazoltak 
fiatalokat, akiket az idei év-
től regionális szinten verse-
nyeztetnek. Az első évben ez 
meg is látszik az eseteként 
igencsak szélsőséges ered-
ményeiken. A vezetés kap is 
érte hideget, meleget. Pedig 
csak köszönet járna a fiúknak, 
hogy egyáltalán vállalják a já-
tékot. Ha a fiatalabb évjáratok 
feljebb lépnek, az U/19-ben 
is más lesz a helyzet. Min-
den utánpótlás csapat élén 
szakképzett edző áll. Minden 
korcsoportban rendszeresek 
a szülői értekezletek. A klub 
eljutott egy olyan szintre, 
ami néhány éve elképzelhe-
tetlen lett volna: a járáson 
kívülről, más városokból is 
hoznak gyerekeket Nyírbátor-
ba a szülők. A klub vezetését 
2020 óta már Balaton László 
vette át. Dr. Szabó Sándorral, 
ifjú Kurucz Zoltánnal, Tóth 
Krisztiánnal lelkesen teszik 
a dolgukat. Vallják, hogy a 
sok munkának meg is lesz az 
eredménye. Robin elkezdett 
valami újat, utódai folytatják. 
Focibarátok: türelmet és meg-
értést kérünk. Hajrá Nyírbátor!
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci
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Folytatás a 14. oldalon.

Ez volt a mottója a Magyar Bábjátékos Egyesület és a 
Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Gyermek 
Bábjátszók Országos Gálájának, amelyet 2022. no-
vember 18-án rendeztek meg. Szolnok városa adott 
otthont immáron második alkalommal eme nemes 
rendezvénynek, amelyre a Varázslat Bábcsoport tag-
jai ajánlással kaptak meghívást.

Nemzetközi versenyen sikeres eredményekkel büszkélkedhet a Nyír-
bátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola. Tanulóinkkal részt 
vettünk a VIII. Kárpát-medencei Életmese felolvasó- és illusztráló ver-
senyen Debrecenben, ahonnan1 kiemelt arany, 3 ezüst és 2 bronz mi-
nősítéssel tértünk haza! A versenyen tanulóink nagyon ügyesen helyt-
álltak, mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk! Ezúton is gratulálunk 
eredményeikhez!

„NE HABOZZ, BÁBOZZ!”

KÉTTANNYELVŰ:  NEMZETKÖZI DÍJ!

Az Élménysuli igen ügyes bábosainak ez volt az első olyan le-
hetősége, amikor egy szakavatott zsűri előtt mutatkozhattak 
be. Bizonyíthattuk, hogy egyetlen tanév során milyen sokat 
fejlődtünk a bábmozgatásban, az előadásmódban, a magabiz-
tos színpadi jelenlétben.
 Természetesen nagy volt az izgalom mindannyiunkban, 
mivel tisztában voltunk azzal, hogy az ország legismertebb 
és legtehetségesebb csoportjaival mérjük össze tudásunkat. 
Hetek óta lázasan készültünk, és a munkánkat siker koronáz-
ta.  Ünneplőben a szívünk, mivel két oklevéllel tértünk haza. Az 
arany fokozatú oklevelet azért kaptuk, hogy bejutottunk erre a 
gálára, valamint az ott nyújtott teljesítményünkért. A második 
oklevelet – a zsűri különdíját – a tiszta, érthető színpadi be-
szédért vehettük át. A gálán való részvétel egyrészt mérföldkő 
volt az egyébként gyerekcipőben járó kis csoportunk számára, 
másrészt óriási tapasztalatot szereztünk. Már a hazafelé ve-
zető úton megszületett bennünk a gondolat, hogy a következő 
előadásunkra marionett bábokkal fogunk készülni. 
 Mégis a legfontosabb számunkra az együtt átélt csoda, 
amely csak csapatmunkában jöhet létre azzal, hogy egymásra 
figyelünk a paraván mögött. Szerintem nem kell bizonygat-
nom, hogy a bábművészetnek mekkora szerepe van a szemé-
lyiségfejlődésben.
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani tanítványaimnak 
az őszinte lelkesedésükért, valamint azért, hogy időt és ener-
giát nem kímélve készültek az első országos rendezvényre. 
Köszönettel tartozunk Nyírbátor Város Önkormányzatának és 
az Esélytér Intézményfenntartó Központnak, mivel segítsé-
gükkel juthattunk el a gálára.   

 Célunk, hogy a helyi 
közösség megismerje a 
munkásságunkat, a vá-
rosunk bábszínházi igé-
nyeit kiszolgálhassuk, a 
nézőket meséinkkel po-
zitív élményhez juttas-
suk, és remélhetőleg a 
gyerekekben felébresz-
szük a vágyat a bábozás 
iránt.

Virág Lilien 7. osztályos tanítványunk versben fogalmazta 
meg gondolatait erről a gáláról.

Nagyon más volt akkor a nap,
Korán keltünk és vártuk azt,
Hogy elinduljunk hosszú útra
Szolnok csodálatos városába.

Megérkezett a Varázslat Bábcsoport
Melynek helyszíne az országos gála volt.
Számos előadás várt ránk,
Volt sok élménydús óránk.

Marica néni volt, ki tanított minket
Ezért a különdíjat hazahoztuk ide. 
Szép, tiszta színpadi beszédért járt nekünk,
Mátyás király volt a mi történetünk.

A Tök és a csikó volt a mese címe
A sok gyakorlásnak meglett az eredménye,
A közönség igen sokat tanulhat belőle, 
Hiszen a bábozásnak pont az a lényege.

Kóródiné Tóth Mária
a Varázslat Bábcsoport vezetője

Iskolánk részt vett a „Föld a barátom!” 
elnevezésű alkotásversenyen, mely 
több fordulóból állt. Az I. forduló té-
mája a fenntarthatóság, természet- és 

környezetvédelem volt, melyre újra-
hasznosított anyagokból készített mun-
kadarabokkal neveztünk. Az I. fordulón 
eredményesen szerepeltünk, s iskolánk 

hatalmas Lego Play Boxot kapott aján-
dékba. Ehhez kapcsolódott a II. forduló, 
melyre a kapott szettből készített mun-
kadarabbal kellett nevezni. Iskolánk hét 
osztályának tanulói több héten keresz-
tül készítették a közös munkadarabot, 
melynek jutalma, hogy minden tanuló 
egyéni Lego ajándékszettben részesült. 
Szívet melengető látni a számos csillo-
gó szempárt, mikor kezében tartja saját 
Legoját. Ezen felül még a közösen elké-
szített munkadarabunk különdíjban is 
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ADVENTI FORGATAG A REFISEKNÉL…

részesült, így további két óriás készlet-
tel adományozta meg iskolánkat a Kár-
pátok Alapítvány. A szetteket a tanuló-
ink az erre kialakított szaktanteremben 
birtokba is vették. 
 A Nyírbátori Magyar Angol Kéttany-
nyelvű Intézményben már hagyomány-
nyá vált az elsősavató, mely minden 
évben nagy sikernek örvend. A negyedik 
évfolyamosok szívesen készülnek a kis 
„újoncok” befogadására.
 A kis elsőseink izgatottan várták 
a „Csibeavatót”, hiszen ettől a naptól 
kezdve intézményünk felavatott diákja-
ivá válhattak.
 A boldogságtól csillogó szemű kis-
diákok, ünneplőbe öltözve érkeztek az 
iskolába. Tele voltak izgalommal, vára-
kozással. A Csibeavató napját próbák 
előzték meg, amin lelkesen vettek részt. 

November 29-én, kedden délután elér-
kezett a várva várt nap. A negyedik év-
folyam tanulói, Budaházi Erika és Biriné 
Hunyadi Renáta tanítók koordinálásával 
megnyitották a rendezvényt. Nagyné 
Bagaméri Éva intézményvezető kö-
szöntötte elsőseinket, s az intézmény-

ben eltöltött évek-
hez jó tanulást és 
sok sikert kívánt. 
 Élvezetes és 
sokszínű prog-
rammal készültek 
a 4. évfolyam ta-
nulói, amit első-
seink és az alsós 
tanítványaink fe-
gyelmezetten, s 
érdeklődve néztek 
végig. Ezt követte 
a fogadalomtétel, 

melyet a nyakkendők felkötése pecsé-
telt meg. A rendezvény közös énekkel és 
közös tánccal zárult.

Vargáné Csonka Dóra Ildikó
pedagógus

Az adventi időszak idén is tartalmas vá-
rakozással telik a Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és Óvodában. Ze-
nés istentisztelettel nyitottunk advent 
első vasárnapján, majd a hétfői áhítato-
kon gyújtottuk meg az adventi koszorú 
gyertyáit, az iskolarádióból karácsonyi 
zene szólt. A hangulatos adventi for-
gatag a templomkertben talált helyet, 
ahol betlehemesünk is megtekinthető. 
A zenés vásári megnyitón pedagógusa-
ink, diákjaink és gyülekezeti kórusunk is 
szolgált zenészeinkkel közösen. Zengett 
templomunk az ének szavától: Velünk az 
Isten, velünk a szeretet! Ebben az évben is 
meghirdettük az adventi rajzpályázatot 

saját tanulóinknak, a helyi és környék-
beli óvodások számára. A kiállítás meg-
tekinthető az első emeleti aulában. A 
Mikulás-nap közeledtével izgatottan ké-
szültünk tanárok diákok egyaránt, hogy 
minél stílusosabb öltözékben várjuk a 

jeles eseményt. Al-
sósokra közös buli 
és osztályonkénti 
ünneplés várt. Sőt 
iskolai Mikulás na-
pot is rendezett a 
diákönkormányzat. 
Zágonyi Markó se-
gédlelkész adventi 
kirándulást szer-
vezett Debrecenbe, 
hittanos csoport-
jának. A nyolcadikos diákok már nagyon 
várták ezt a különleges napot. Az adventi 
családi istentiszteletre most a negyedik 
évfolyam hittanosai készültek rövid jele-
nettel, verssel, zongora- és furulyaszá-
mokkal. Délután pedig óvodásaink sze-
repeltek a városi adventi gyertyagyújtás 
alkalmával. További karácsonyi műso-
rokkal szolgáltunk még a városban több 
helyen, és az adománygyűjtés is mindig 
fontos része az ünnepre készülődésünk-
nek. A Magyar Vöröskeresztnek pénza-
domány mellett 300 kg tartós élelmi-
szert is küldtünk, bekapcsolódtunk a 
cipősdoboz akcióba. Közel 400 tábla 
csokit gyűjtöttünk a bohócdoktorok szá-
mára olyan gyerekeknek, akik a kórház-
ban töltik az ünnepeket. Támogattuk a 
Kárpát-medencei Református Oktatási 
Alapot, a nyírbátori kisfiút, Kocsis Ben-
cét és a Református Szeretetszolgála-
tot. Az ünnep előtti utolsó héten adventi 
hangversennyel ajándékoztuk meg is-

kolánk minden dolgozóját, és kézműves 
délutánt tartunk a tanulók számára. Az 
utolsó tanítási napon, december 16-án 
csendes napot szerveztünk, ahol min-
denki láthatta iskolánk karácsonyi mű-
sorát, délelőtt a gyermekek, este pedig 
a szülők tekinthették meg. Az osztályok 
„Karácsonyi küldetésre” mentek a vá-
rosba, majd a napot közös vacsorával 
zárjuk intézményünk dolgozóival. Vége-
zetül, örömmel tölt el bennünket, hogy 
a városi karácsony ünnepségén és szen-
teste a nyírbátori református templom-
ban szolgálhatnak növendékeink, ahol 
szívvel-szájjal zengjük majd: Mert az Is-
ten annyira szeretett, Fiát adta, ki értünk 
született, akiről rég szólt a mennyei üzenet: 
velünk az Isten, velünk a szeretet! Akkor 
lesz igazi szép karácsonyunk, ha ez a hit 
a szívünkben él. Áldott ünnepi készülő-
dést kívánunk mindenkinek!

Fazakas Eszter, 
iskolalelkész
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(Folytatás lapunk novemberi számából)
 A negyedik ecsedi Báthory II. Rudolf 
király országbírója, a család utolsó sarja, 
a már említett három vármegye főispánja, 
a korszak zajló történéseinek résztvevője, 
a dúsgazdag főúr, a buzgó protestáns, a 
zsoltáros előnévvel emlegetett V. István 
(1550-1605).  Anyja a somlyói Báthory 
Anna, apja ecsedi Báthory II. György a ha-
zai reformátorok támogatói, így természe-
tes, hogy Istvánt is a protestáns hitben és 
szellemben nevelték. Ő azon ecsedi Bát-
horyak közé tartozik, aki – erre bizonyíték 
élete – tudományos és teológiai okta-
tásban is részesül. Mindezen képességei 
nyomán, valamint a középkori társadalom 
legfelsőbb rangú magyar családjának tag-
jaként magas tisztségekbe jut. Ecsedi Bát-
hory II. Miklós halálát követően 1585-ben 
Draskovich bíboros ajánlatára – a családi 
sort folytatva – az uralkodó országbíró-
nak nevezte ki, ami a régóta betöltetlen 
nádori szék után, a második legrangosabb 
tisztség akkor, a Királyi-Magyarországon. 
Tisztségei alapján Mátyás főherceg hadá-
ban részt vett a 15 éves háború jó néhány 
ütközetében. Politikai és katonai feladatai 
közepette két dolog iránti érdeklődése – 

egyháza és a tudomány iránt – töretlen. 
Míg élt, feleségével, Homonnai Drugeth 
Fruzsinával gondjuk volt arra, hogy Zemp-
lémben, Vizsolyban Manskovith Bálint 
idehelyezésével 1589-ben könyvnyomda 
alakuljon, s egyik legfontosabb főúri párt-
fogóként, bőkezű adományozóként Károli 
Gáspár fordításában a Kálvin-féle Biblia 
megjelenhessen. 
 Ecsedi Báthory V. Istvánt mély vallá-
sossága, a magyarországi protestantizmus 
elleni támadás és annak védelme készteti 
uralkodójától a legelső magyar főurat az 
elpártolásra. „Óh mily jóakaró Istenünk, ki 
soha meg nem változol! Ne engedd megy-
gyaláztatni a te híveidet Magyar nemzetben 
is” vallott döntéséről. 1605. évi csatlakozá-
sa a Bocskai mozgalomhoz országos fel-
tűnést okozott. Vallásos munkái, a csonka 
„Tracta” és híres Zsoltárai mellett a tíz lapra 
terjedő erős protestáns színezetű, teológiai 
értekezésként is megírt Végrendelete a re-
formáció ügye mellett végig kiálló, azt a köz 
előtt is felvállaló Báthory képét hozza elénk. 
A reformáció hatására a három részre sza-
kadt Magyarországon sokan lettek az új hit 
patrónusai, akik igehirdetőket, prédikátoro-
kat fogadtak udvarukba. Ezek a művelt, eu-

rópai világot látott emberek igét hirdettek, 
írni-olvasni tanítottak, maradásra, túlélésre 
biztatták a népet. Ötven év alatt megte-
remtették a magyar nyelvű egyházi és világi 
kultúrát. A főurak kollégiumokat, iskolákat 
szerveztek, azokat komoly költséggel fenn-
tartották. Az ecsedi Báthoryak közül ezt 
tették többen, s lettek a reformáció temp-
lomának építői. 
 Örömmel tapasztaltam, hogy a gyer-
mekek érdeklődve hallgatták az előadást. 
Boldog vagyok, hogy olyan témával színe-
síthettem és gazdagíthattam tudásukat, 
amelyre méltán lehetnek büszkék. Törté-
nelmi személyiségeink öregbíthették vá-
rosunk hírnevét és református múltunkat. 
Bízom abban, hogy hagyományt teremtve 
folytatása is lesz ezeknek a rendhagyó 
előadásoknak és megannyi plusz infor-
mációval gazdagodhat ismeretük, amely 
a történelem órákról kimarad. Köszönet a 
pedagógusoknak, hogy minden alkalom-
mal lehetőséget kínálnak a refis diákoknak 
arra, hogy tudásukat még jobban bővít-
hessék. 

Dr. Báthori Gábor
 történész

a Nyírbátori Református Egyházközség 
főgondnoka

A REFORMÁCIÓ ÉS A BÁTHORY CSALÁD



Segíteni jó, vallják egyre többen Nyírbá-
torban is. A helyi „Segíteni jó” karácsonyi 
támogatás adakozói között ma már jó-
val-jóval több a magánszemélyek száma, 
mint évekkel korábban, az induláskor. Ter-

mészetes, hogy a helyben működő vállal-
kozásoktól érkezett a legtöbb felajánlás és 
mindezt egészítette ki az önkormányzati 
támogatás. A végeredmény: 200 család, 
nagyjából ezer ember asztala is ünneplőbe 
öltözhet karácsonykor. Bárhogy is alakul a 
foglalkoztatás Nyírbátorban, vannak és 
lesznek is még, ahol ilyen segítés nélkül a 

legbensőségesebb ünnep sem lenne más, 
mint egy kiábrándító, hideg hétköznap.
 Ugyancsak bevett szokássá kezd 
alakulni az év végén vitamin, forróital-
por és tisztítószerek adományozása a 
60 éven felüli lakosságnak. Idén több, 
mint 2800 idősebb nyírbátori emberhez 
vitték ki személyesen a csomagokat.

SEGÍTENI JÓ!

Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván 
minden kedves Olvasójának a Bátor Média csapata.


