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ENERGIASOKK
Racionalizálás lesz, a vagyon elkótyavetyélésére viszont nemet mond 
Máté Antal. A nyírbátori polgármester ezt annak okán jelentette ki, hogy 
a kormány energiamenedzsment tervet vár el az önkormányzatoktól, s 
ebben többek között a még eladható vagyonról is. A szűkített működés, a 
feladatok egy részének ki-és-vagy – átszervezése is jelentős megtakarí-
tást hozhat. A riporter Nagy Miklós.

 – Változatlanul az energia árának 
drasztikus emelésével vagyunk kény-
telenek foglalkozni, hiszen ez a ko-
rábban elképzelhetetlen áremelkedés 
alapvetően befolyásolja a mindennap-
jainkat. A települési önkormányzatok is 
szinte kilátástalan helyzetbe kerültek, 
s éppen ezért egy tucat polgármester 
aláírásával látott napvilágot egy nyílt 
levél, amiben energiacsúcs összehívá-
sát kezdeményezték. Az aláírók között 
van Máté Antal is. Önök tényleg komo-

lyan számítanak arra, 
hogy ennek a nyílt 
levélnek lehet érdemi 
hatása?
 – Azt nem tudom, 
hogy ennek a levélnek 
lesz-e bármilyen hatá-
sa. Azt viszont tudom, 
hogy a működőképes-
ség megtartása miatt – itt tulajdonkép-
pen az egész gazdaságra is gondolok 
– valamilyen közös megegyezésre, cse-

GAZDURAMÉK A „SZÜRETI” ÉLÉN

A 32. Szüreti felvonulástól volt hangos Nyírbátor szeptember 30-án. Délelőtt 
még lógott az eső lába, de a felvonulás kezdetére már ragyogóan sütött a nap. 
A nagy múltú és látványos rendezvény első helyszíne a Szabadság tér volt, ahol 
csodás őszi időben vonultak fel több százan, óvodások, iskolások, nyugdíjas cso-
portok és civil szervezetek a szüreti hangulatot bemutatva és a népi hagyomá-
nyokat ápolva. Az idei szüreti mulatság új  színfoltjának számított a két óriásbábu, 
gazdasszony és gazduram, akik a kisbírókkal és a lovasokkal együtt vezették a 
felvonuló csoportokat.               7. oldal

lekvésre van szükség. Ez azért is fontos, 
mert az önkormányzatok leállásával, 
azaz a szolgáltatásaik leállításával (ok-
tatás-nevelés, szociális ellátás, egész-
ségügyi ellátó rendszer, a közhivatalok) 
akkor gyakorlatilag a teljes magyar gaz-
daság fog összeomlani. Hosszú hóna-
pokon keresztül lehetett azt mondani, 
hogy az önkormányzati vezetők riogat-
ják a lakosságot, de ma már elég világos 
a többség számára, hogy a 24. órában 
vagyunk.  Sokszor elmondtuk, konkrétan 
itt én is, hogy tarthatatlan körülmények 
alakulnak ki. Az, hogy ki mennyivel tud 
hozzájárulni a megoldáshoz, erről is van 
véleményem, látjuk bizonyos szegmen-
seit az energiapiacnak Magyarországon 
is, és éppen ezért azt szeretnénk kérni, 
hogy a kormány számára létező moz-
gástérben működjön velünk együtt.

Folytatás a 2–4. oldalon

 ÉLETMENTÉS 
A FUTBALLPÁLYÁN

Rosszul lett, és men-
tő vitte kórházba azt az 
ibrányi labdarúgót, aki a 
nyírbátori pályán össze-
esett. A fiatal sportoló 
életét a csapatok tech-
nikai stábjának gyors 
beavatkozása mentette 
meg. Makay Robin volt, 
aki leghamarabb vette észre, hogy nagy 
a baj, s talán ez a gyors reagálás volt, 
ami megmentette a játékos életét.
 – Már javában a mérkőzés vége felé 
jártunk, amikor az egyik vendégjátékos 
rosszul lett. Olyan tüneteket produkált, 
amiből látszott, hogy nagyon nagy a baj. 
Rángatózni kezdett, a szívéhez kapott. 
Azonnal berohantam, de szerencsére 
jöttek a csapatok gyúrói is, és hárman 
már megoldottuk, sikerült megmenteni 
az életét.

Folytatás a 11. oldalon
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ENERGIASOKK
Folytatás az 1. oldalról
 – Van valamilyen kormányzati 
szándék, hiszen az elmúlt napokban 
kijelöltek egy kormánybiztost, hogy az 
energiaár-emelés miatt bekövetkezett 
gazdasági válsághelyzetben folytasson 
egyeztetéseket az önkormányzatokkal. 
Valami csak elindult…
 – Eddig adatokat kértek a tavalyi, 
az idei és a jövő évi energiaköltségekkel 
kapcsolatban. Az ehhez kapcsolódó in-
tézkedéseket is megnézik. Csak óvatosan 
jegyzem meg, hogy a kormányhatáro-
zat, illetve a nekünk küldött levél is elég 
fura dolgokat sejtet. Az persze jó, hogy 
az adatokkal szeretnének tisztában len-
ni. Az sem gond, hogy az intézkedésekre 
is kíváncsiak. Ugyanakkor meg akarják 
vizsgálni az önkormányzatok különböző 
díjtételeit, adótételeit, a másik félmondat 
pedig arra kérdez rá, hogy milyen eladha-
tó vagyona van az önkormányzatnak. Eb-
ből azért elég jól sejlik, hogy milyen irány-
ba akarják elvinni a beavatkozást. Az egy 
roppant veszélyes dolog, és rossz irány 
lenne, ha el kellene kótyavetyélni az ön-
kormányzati vagyont. Történt már ilyen a 
rendszerváltás után, s az nagyon beszű-
kítette az önkormányzatok mozgásterét. 
Ami az adóbevételeket, vagy a díjbevéte-
leket illeti, abban látszik ésszerűség, de 
azt sokkal jobban át kell gondolni. Most 
nem tűnik megvalósíthatónak, hiszen 
egy ilyen gazdasági helyzetben, amit 
az energiaár-emelés okoz, még adót is 
emelni, az nem jó irány. Az a mozgástér, 
amire a kormányzat utal, az nem létező 
mozgástér.
 – Ettől függetlenül a kormányzat 
nyilván erőltetni fogja ezt az irányt.
 – Ez egy zsákutca lehet csak.
 – Nagyon érdekes számok jelentek 
meg valamelyik cikkben, hogy egyálta-
lán nem mindegy, hogy az MVM melyik 
önkormányzattal tárgyal az energia el-
adási áráról. Míg Debrecen 798 forintos 
nettó áron kapja a gázt, addig Szent-
endrének már 1801 forintos ajánla-
tott tettek. Majd amikor a szentendrei 
testület ezt nem fogadta el, az MVM új 
ajánlata már 2644 forintról szólt. Ebből 
az jön le, hogy kormánypárti városok 
olcsóbban is kaphatnak gázt.
 – Ez persze sima visszaélés. A kor-
mányzat annyit ígért, hogy mindenki-

nek tesznek ajánlatot, de azt már nem 
mondták meg, hogy mennyiért. Ponto-
san ezért is sürgetjük ezt az elején emle-
getett fórumot. Már az is komoly előre-
lépés lenne, ha mindenkire egységes ár 
vonatkozna, mert az már egy stabilitás. 
El kell jutni oda, hogy kiszámítható ára 
legyen az energiának, amivel az önkor-
mányzatok számolhatnak. Addig olyan 
extrém helyzetek alakulhatnak ki, hogy 
akár egymás melletti települések is óriá-
si árkülönbséggel vásárolják a gázt, vagy 
villamos áramot, és közben a városlakó 
pedig nem érti. Pedig csupán az történik, 
hogy mindannyian az MVM-től kértünk 
egy ajánlatot. Hogy lehet úgy versenyez-
tetni, ha egyszereplős az eladói oldal? 
Mert közben pedig, ha nem fogadjuk el 
az ajánlatot, akkor, lehet, egy hét múlva 
sokkal drágább ajánlatot kapunk csak. 
Meg kell jegyezni, ha a nálunk kitermelt 
gáz, vagy előállított villamos energia ára 
azért adna mozgásteret, hogy az önkor-
mányzatok lényegesen kedvezőbb áron 
jussanak energiához.
 – Most arra céloz, hogy Pakson 12 
forintért állítják elő az áramot, amit 
bőven 100 forint fölötti áron kapunk 
meg?
 – Itt nem csak erre gondolok. Per-
sze ez is igaz, hiszen ma már az amor-
tizációt nem kell figyelembe venni az 
atomerőműnél. Csak megjegyzem, hogy 
amikor a kormányzat a Paks 2 mellett 
érvelt, akkor ott sem vették figyelem-
be a várható amortizációs költségeket, 
pedig az új erőművek esetében ez elég 
sokáig terheli a költségeket.
 Mondok egy másik példát. Itt Nyírbá-
torban van egy 60 hektáros naperőmű. 
Ma folytattam velük egyeztetéseket. In-
nen tudom, hogy ők 40 Ft alatt adják el 
az áramot a magyar államnak.
 – Az önkormányzat mennyiért ve-
szi ugyanezt az áramot?
 – Mi most 106 forintot fizetünk, de 
a szentendreiek ennek többszöröséért 
kaptak ajánlatot a múlt héten. Tehát kije-
lenthetjük, hogy bármilyen módon előál-
lított áramot az állami kereskedő 20–40 
forint közötti áron vesz át, s majd akár 
400 forintos áron adja el. Ez teljes mér-
tékben elfogadhatatlan az önkormány-
zatok szerint. Az önkormányzatok nem 
gazdasági célból veszik az energiát. Mi 

ebből szolgáltatunk. Fűtjük az óvodát, az 
idősek otthonát, más szociális intézmé-
nyeket. Biztosítjuk a közvilágítást. Mi azt 
szeretnénk elérni, hogy annyiért kapjuk 
meg az áramot, az energiát, amennyiért 
a magyar állam megveszi.
 – Akárhonnan nézzük, akármi-
lyen energiaspórolós intézkedéseket 
hoznak, és zárnak be épületeket, füg-
gesztenek fel szolgáltatásokat, az ön-
kormányzatok nem valószínű, hogy ezt 
saját erőből meg tudják oldani.
 – Ezt képtelenség önkormányzati 
szinten finanszírozni ezeken az árakon. 
Pedig, ha 100 forint körüli lenne az áram 
és pár száz forint a gáz ára, akkor képe-
sek lennénk menedzselni az energiaellá-
tást. Óriási különbségek vannak, és ezt 
az állam is elismeri, mert erre pedig ki-
veti az extraprofit-adót. Azaz az energi-
acégek adóként ezt befizetik a költség-
vetésbe. Vagyis a pénz az államnál van… 
csak nyilván van annak jobb helye.
 – Mit gondol, lehetnek olyan erő-
sek az önkormányzatok, hogy tárgya-
lóasztalhoz kényszerítsék a kormányt, 
vagy most csupán az ellenzéki önkor-
mányzatok szeretnének tárgyalni?
 – A kormánypárti önkormányzatok 
is nehéz helyzetben vannak, de talán ők 
jobban bízhatnak az egyedi megállapo-
dásokban. Ami pedig az önkormányzati 
lobbierőt illeti, az nem túl acélos. Amióta 
polgármesterek nem lehetnek országy-
gyűlési képviselők is, látványosan visz-
szaesett az önkormányzati érdekérvé-
nyesítés.
 – Az ellenzéki vezetésű főváros 
sem lehet erős tárgyalófél?
 – Kevéssé számít már ez is, hiszen 
az emberek egyre inkább a politikai 
acsarkodást látják, s mindegy, milyenek 
az érvek, annak hisznek, akit politikailag 
is támogatnak. Az észérvek egyre ke-
vésbé számítanak, s a kormányzat ezzel 
nagyon jól játszik.
 – Na, de, ha elfogy a pénz, a fűtés is 
leállhat. S akkor?
 – Speciel a fűtőművek most nem 
állnak le, mert év végéig van elég for-
rás az itt megtermelt veszteség finan-
szírozására, mert ebben az évben a 
kormányzat kiegészíti a távhőkasszát. 
Most legalábbis úgy tűnik. Ha pedig jövő 
év februárjában leállna a fűtés Nyírbá-
torban, a lakosság egyik fele a kormány-
zatot, a másik fele pedig az önkormány-
zatot hibáztatná. Ebben nem vagyok 
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optimista. De gyorsan tegyük hozzá, 
hogy ez a veszély nem fenyeget Nyírbá-
torban.
 – Az önkormányzati intézmények 
egy részében már jelentős korlátozá-
sok léptek életbe, de ezek nem zavar-
ják a város normális működését.
 – Nos, azt is szögezzük le, hogy bár-
milyen korlátozást vezetünk be, ami eltér 
az eddigiektől, arról gondolhatjuk, hogy 
nem ez lenne a normális, de mivel szük-
ségszerű, elfogadjuk. Részben már meg-
kezdődtek az ilyen irányú korlátozások, 
erről döntött a képviselő-testület. Ami 
nem kötelező feladat, azt megpróbáljuk 
szűkebb helyre telepíteni, és kevesebb 
energiafelhasználással működtetni. A 
kötelező feladatok, a bölcsődei, óvoda, 
szociális intézmények zavartalanul mű-
ködnek. Minden más tekintetben minél 
kevesebb épületben minél több felada-
tot szerveztünk össze. Van két központi 
épület, az egyik a városháza, ahol meg-
újuló energia használatával fűtünk és vi-
lágítunk – és ide költözhetett a televízió 
szerkesztősége, a civil szervezetek, a 
kulturális központ munkatársai is. A má-
sik az Iskola utcai kft. központ. Ebbe a két 
épületbe költöztek a most ideiglenesen 
bezárt intézményekben eddig helyett 
kapó dolgozók, szervezetek.
 – Ez a feladatok felfüggesztésével 
jár?
 – Sok esetben valóban megszűnt a 
szolgáltatás, de olyan is előfordul, hogy 
van, de csak korlátozottan az a szolgál-
tatás. Így például a kulturális központ 
csak események alkalmával nyit ki. A 
Kuckó, a Kettes Iskola épülete bezárt, 
december végén a fürdőt is bezárjuk. 
Őrületes mértékű a költségnövekedés. 
Mondok egy szemléletes példát. Az 
idősek otthonának a gázszámlája most 
annyi lesz, mint egy évvel korábban az 
egész városé volt. De a kulturális köz-
pont temperálása, vagyis, hogy ne fagy-
jon szét télen, többe fog kerülni, mint 
egy évvel korábban, a teljes fűtése nor-
mál működés közben.
 A „feketeleves” jövő évtől jön. No-
vembertől érkeznek az óriási gázszám-
lák, a villamos energia pedig januártól 
lesz igazán drága. A korábbi 19 forintos 
árhoz képest lehet majd 300–400 fo-
rint is.
 – Ha semmilyen kormányzati be-
avatkozás nem lenne, mikor bicsaklik 
ki az önkormányzati költségvetés?

 – Én úgy számolok, jövő év március, 
április lehet ez az időszak. Ugyanis az év 
első két hónapjában a jövő évre terve-
zett szabad forrást az energiára fizetik ki 
az önkormányzatok. Ha nem lesz érdemi 
kormányzati beavatkozás, tavasszal sok 
önkormányzat csődölhet be. Egyelőre 
csak annyi történik, hogy a kormánybiztos 
felméri: kivetettek-e már minden lehetsé-
ges adót, illetve eladtak-e már még léte-

ző vagyont az önkormányzatok. De, hogy 
utána mi történik, arról nincs szó… eddig. 
Teljesen olyan, mintha arra várnának, hogy 
az utolsó csepp vérünk is kifolyjon, s utána 
esetleg valamit adnak. Ebben az az egyik 
baj, hogy így a jövő évi költségvetést nem 
lehet felelősen összeállítani.
 – Ha a legrosszabbat is feltételez-
zük, akkor Nyírbátornak van piacképes 
vagyona?
 – Nálunk sincs nagy, eladható va-
gyon. Egy városházát nem lehet eladni. 
Óvodát, bölcsődét szintén nem adha-
tunk el. Talán a fürdő, mondhatná va-
laki, de a 2 milliárdos ingatlanért vajon 
lenne-e valaki, aki 100 milliónál többet 
adna, azt ma nehéz elképzelni. Teljesen 
érthetetlen, hogy kérheti azt egy állami 
szereplő, hogy akkor értékesítsük a va-
gyonunkat, amikor mindennek lent van 
az ára, legalábbis felelőtlen. Ez egyszerű 
vagyonvesztés lenne.
 – Persze ezt nem kérik majd, ha-
nem feltételül szabják.
 – Mi nem adjuk el áron alul az ön-
kormányzati vagyont. 
 – De az energiaszámlákat ki kell 
majd fizetni.
 – Ez igaz, és ki is fogjuk fizetni. Azt 
kell megérteni a városlakóknak, de sok-

kal inkább a munkatársainknak, hogy a 
következő évben a túlélés záloga, hogy 
a lehető legszűkebbre vesszük a moz-
gásterünket, s ezen a szinten próbálunk 
túlélni. Nem szabad elkótyavetyélni a 
jövőnket. Nyírbátorban még, a szigorú 
takarékossági intézkedések és a beszűkí-
tett működés mellett, a jó adóbevétele-
inknek köszönhetően, szinte nullára kijö-
het a jövő évi költségvetésünk. De abban 

reménykedem, hogy a kormányzat csak 
tesz valamit, mert ha nem, akkor legalább 
2000 önkormányzat tönkremegy.
 – Ez mit jelenthet foglalkoztatás-
ban, az önkormányzati szférában?
 – Biztosra veszem, hogy lesznek 
rendszerek, amelyek optimális működé-
sét újra kell gondolnunk. Ez azt jelenti, 
hogy lehetnek olyan feladatok, amelye-
ket a jövőben más formában kell ellátni. 
Lehet szűkíteni, kiszervezni, vagy befek-
tetőket bevonva ellátni feladatokat.
 – Mennyi tartalékot gondol így elő-
ásni?
 – Ha mindent és alaposan átgondo-
lunk, akkor akár 50–100 millió forint is 
lehet. Ez itt egy nagy terület, és igen sok, 
kb. 450 ember, aki ellátja ezt a rengeteg 
önkormányzati feladatot. Csak még egy 
dolog: arra törekszünk, hogy ebből a vá-
roslakó minél kevesebbet vegyen észre. 
Így például megtartjuk a színházi előa-
dásokat is. Igyekszünk olyan napokat, 
eseményeket, előadásokat összehozni, 
amelyek egymás utáni napokon lesznek, 
s így kevesebb energia felhasználásával 
meg tudjuk rendezni őket, s a városlakó 
azt érezheti, mintha mégis tartanánk 
magunkat a korábban megszokott, ter-
mészetesnek tartott állapotokhoz.
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Nagyon nehéz két év jön, de utána ismét egy fejlődési 
pályára kerülhetünk, mondja a romániai Nagykároly 
polgármestere Kovács Jenő. Az ötödik ciklusát töltő 
városvezető a nyírbátori testvérvárosi találkozó után 
azt is elmondta, hogy eddig is sikeresen pályáztak 
uniós forrásokra, de a most induló ciklusban már 
négyszer annyit remélnek, mint a most záruló idő-
szakban nyertek. A riporter Nagy Miklós.

„KÉNYTELENEK LESZÜNK 
LESZÁLLNI A FÖLDRE”

 – Évtizedes a testvérvárosi kapcsolat Nagykároly és 
Nyírbátor között. Hoz valami gyakorlati hasznot akár egyik, 
akár másik településnek?
 – Ez egy fontos kérdés, hogy vajon ez a kapcsolat meg-
marad protokolláris szinten, vagy sikerül megtölteni konkrét, 
hasznos tartalommal. Nekünk három magyarországi testvér-
városunk van, és nem szeretnék senkit megbántani, de igazán 
csak Nyírbátorral működik konkrétan ez a kapcsolat. Az elmúlt 
évekből sorolhatnánk pályázatokat, amelyeket közösen uniós 
finanszírozással sikerült megvalósítanunk. Nyírbátorban min-
dig pragmatikus polgármester volt. Így volt ez Erzsike, Balla Já-
nosné idején, és így folytatódik Máté Antallal is. Velük nagyon 
megtaláltuk a közös hangot. Ez nem valamilyen politikai oldalak 
közötti együttműködés, hanem találtunk közös ügyeket.
 – Persze ehhez azért 
kell a közös látásmód, a 
másik elfogadása, és a 
lehetséges jó viszonyra 
képesség.
 – Egyetértünk, és is-
mét mondom, hogy ez 
politika független hozzá-
állás a részünkről. Most 
is van egy közös pályáza-
tunk, amely nagyjából 2 
millió euró értékű. Ebből 
itt is kibővítünk, felújítunk 
egy épületet, amiben majd 
azoknak a képzése indul-
hat meg, akik eddig nem 
tudtak bekerülni a munka világába.
 – A testvérvárosi kapcsolatok – egy kicsit a kultúra, a 
sport irányát célozzák meg – az előbb említett gazdasági 
együttműködés elég ritka lehet. Vannak gyakorlati dolgok, 
amiket átvesznek egymástól, és a másik városban is beve-
zetik?
 – Ez mindig attól függ, hogy ki mit lát, vagy mit akar látni. 
Azért is tisztelem a nyírbátori polgármestert, mert nagyjából 
húsz éve itt, ebben az épületben kezdte a pályáját, a pro-
jektiroda vezetőjeként ismertem meg. Én már több, mint húsz 
éve vagyok Nagykároly polgármestere, s innen az ismeretsé-
günk. Neki az orientáltsága olyan, hogy szeret tervezni, dol-
gozni. Egyébként persze a könnyedebb területeken is kiválóak 

a kapcsolataink. Ilyen a sport. Nekünk is 
magas szintű asztalitenisz csapatunk van 
(Romániában a Szuperligában játszunk) C 
ligás a futballcsapatunk, jó karatésaink is 
vannak. Mi is fontosnak tartjuk a tömeg-
sport mellett a minőségi sportot is.  Ha 
jövőre lesz a nyírbátori 50 éves jubileumi 
ünnepség, akkor, bízom benne, lesznek 
sportrendezvények is, amelyeken mi is 
szeretnénk részt venni.
 – Amúgy a két település polgárai 
között is van kapcsolat?
 – Természetes, hogy vannak sze-
mélyes kapcsolatok is. Nyilván nem min-
den nagykárolyit és nem minden nyír-

bátorit érdekli ez a testvérvárosi dolog. De iskolák között van 
kapcsolat. Magánemberek között is sok-sok kapcsolat van. 
Szerencsére már a vállalkozások között is van néhány együtt-
működés.  Én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően. Most 
Debrecen környékén óriási ipari beruházások zajlanak. BMW 
gyár, illetve egy óriási akkumulátorgyár is épül, és ezek a be-
ruházások, a közelség miatt, szinte egyformán érintenek ben-
nünket és Nyírbátort is. Itt nem csak arra gondolok, hogy majd 
a nyírbátoriak, vagy a nagykárolyiak elmennek dolgozni Deb-
recenbe.  Fel kell készülnünk arra, hogy az itt, vagy a nálunk 
működő kisebb cégek potenciális beszállítók lehetnek majd. 
Mi is beleesünk abba a 100 kilométeres körbe, ahonnan joggal 
lehet számítani gazdasági fejlődésre a debreceni fejlesztések 
okán.

 – Polgármester úr, 
önök mire számítanak, 
hogy húzzák ki a telet?
 – Ha őszinte akarok 
lenni, még nem tudom, sőt 
nem is merek sokat ter-
vezni. Mindenkinek meg-
mondtam, a kollégáknak, 
az iskolaigazgatóknak is, 
hogy a legrosszabbra is 
fel kell készülnünk. Lehet, 
hogy ez pesszimizmusnak 
tűnik, de jobb megijedni, 
mint meglepődni. Nagyon 
kiszámíthatatlan ez az 
egész.

 – A román állam segít a településeknek?
 – Van, de ez nem elég konkrét. Persze most mindenki 
szidja a saját kormányát, pedig nálunk az RMDSZ ott van a 
kormányban, de nálunk ezt a helyzetet nagyon rosszul kezelik. 
Nem hiszem, hogy Európában bárhol is elégedettek lennének 
az emberek a saját kormányuk intézkedéseivel. Nagyon nehéz 
idők jönnek. Otthon olyan számláink lesznek, hogy belegebe-
dünk. Ugyanakkor hasonlóan nehéz helyzetek vannak, lesznek 
a cégeknél is. Nincs mese, durva spórolós időszak jött el.
 – Hogy látja, tényleg visszazuhanunk egy évtizeddel ez-
előtti szintre?
 – Most olyat mondok, ami talán meglepő. Most nagyon 
nehéz 2 évet látok, de utána egy fejlődés jöhet.
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 – De egyáltalán nem mindegy, hogy honnan jön a fejlő-
dés 2 év múlva.
 – Jó, akkor a visszazuhanunk, helyett használjuk azt a ki-
fejezést, hogy most kénytelenek leszünk leszállni a földre. Az 
utóbbi időben azt hittük, hogy mindent lehet. Nem számított, 
hogy drága az üzemanyag, mégis őrületesen sokan járunk au-
tóval. Nem jöttünk rá, hogy spórolni kell. Lassan nálunk is 10 
lej lesz egy kilo kenyér, vagy 1 liter tej. Az nagyon drága. És 
mégsem érzem, vagy látom, hogy spórolnának az emberek.
 – Ez a helyzet mennyiben borítja az önkormányzat mű-
ködését Nagykárolyban?
 – Remélem, nem borítja össze a működésünket. Most 
fejezzük be az uniós ciklus pályázatait, és most kell odaten-
ni az önrészt, és nem nagyon van miből. Borzasztó számlá-
kat kapunk. Az biztos, hogy tetemes minusszal zárjuk ezt az 
évet, amire 5 éve nem volt példa.  Azt szoktam mondani, hogy 
nem megijedni kell, hanem próbáljuk inkább megoldani. Meg-
mondom őszintén, most én is lavírozok. Nem azt az időt éljük, 
amikor biztos távlatokat látok. Ugyanakkor a másik kihívás, 
hogy indulnak az új pályázatok, amiket most kell előkészíteni, 
azokat megrendelni kell és a terveket is ki kell fizetni. Mindez 
pénz, nagyon sok pénz.  Nagykároly a legutóbbi uniós ciklus-
ban 43 millió euró pályázatot nyert el. Még egy pályázatunk 
van licit alatt, a többit vagy már befejeztük, vagy folynak a ki-

vitelezési munkák. Ugyanakkor a most induló uniós ciklusban 
már 170 millió euróra pályázunk. Van egy elkerülő utunk, most 
szeretnénk egy körgyűrűt építeni Mi működtetjük a kórházat 
is. Oda is 18 millió euró értékű pályázatot adunk be. Iskolák 
felújítása. 
 – Az látszik, hogy konkrét elképzelésekre nagyon sok 
pénzt remélnek.
 – Van egy csapatom, és mi a várost mindig is uniós forrá-
sokból fejlesztettük. Ha a számokat megnézzük, akkor kiderül, 
hogy az uniós finanszírozás Nagykároly fejlesztésében elérte 
a 90 százalékot.

Ösztöndíjpályázatok 
I.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nyírbátor Város Önkormányzata a Kulturális és 

Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja 2022. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév 
első félévére vonatkozóan

II.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyírbátor Város Önkormányzata a Kulturális és 
Innovációs Minisztériummal 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján 
 ezennel kiírja 2022. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 
történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázati kiírás megtekinthető, a dokumentumok 
letölthetőek a www.nyirbator.hu városi honlapról
vagy beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban.

Internetpályázat
2022. 10. 01. napján megjelent a Nyírbátor Város Önkor-
mányzata által Lakossági internet-hozzáférés és -haszná-
lat támogatására kiírt pályázat.
 Internethasználat támogatásra jogosult az a nyírbátori 
állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki internet 
előfizetéssel rendelkezik, és a háztartásában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a 75.000,- (hetvenötezer) 
forintot és
• a háztartásban legalább két fő kiskorú vagy tanulói vagy 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező nyírbátori állandó la-
kóhelyű személy él, vagy

• egyedül él a háztartásban és a 60. életévét betöltötte, 
vagy

• legalább egy - az a) pontban foglalt feltételeknek megfe-
lelő - gyermekét egyedül neveli.

Egy háztartásban csak egy előfizetés után igényelhető tá-
mogatás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• Szolgáltatói szerződés másolata
 A 2021. 10. 01. és 2022. 09. 30. közötti időszakban 
a szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetett csekkek 
másolata (átutalás esetén az átutalás tényének hitelt ér-
demlő igazolása)
• Lakcímkártyák másolata
• Jövedelemigazolás(ok)
• Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása
• Bankszámlaszám (ha bankszámlára kéri a támogatást)

A pályázat beérkezési határideje:a pályázatot papíralapon, 
legkésőbb 2022. november 15. napjáig kell a Polgármesteri 
Hivatalhoz eljuttatni. 
 A támogatás mértéke: a támogatás mértéke havi 
1.000,- Ft (egyezer forint), amelyet a pályázat kiírását meg-
előző maximum 12 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. 
A támogatás csak azokra a hónapokra adható, amelyekben 
a pályázó a szolgáltatási díjat igazoltan megfizette.
 A pályázati kiírás és az pályázati űrlap megtalálható a 
www.nyirbator.hu weboldalon, valamint személyesen is 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (4300 Nyírbátor, 
Szabadság tér 7.)
 A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Nedelka Zol-
tán aljegyző nyújt a 281-155/122 telefonszámon.
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A már jól ismert „Legyél Te is nyírbátori” projekt 
öt fontos pillére a Nyírbátorban letelepedni vá-
gyó családok biztonságát és boldogulását hivatott 
szolgálni. A munkahelyteremtés, a lakhatás meg-
oldása, a színvonalas oktatás és a sokszínű kikap-
csolódási lehetőségek mellett hangsúlyt kap a csa-
ládok közvetlen vagy közvetett támogatása is.

Az ebben az évben már második alkalommal megrendezett 
állásbörze csaknem minden pillért megtámogatott, bizonyít-
va, hogy városunkban az itt élő, itt megállapodó családok a 
legfontosabbak. A szeptember 30-i rendezvényen lehetőség 
nyílt az érdeklődésre, az ismerkedésre és a tudásszerzésre. 
Ez a fórum megteremtette a helyben székelő vállalatok szak-
embereinek a lehetőséget, hogy fajlagosan olcsón rengeteg 

potenciális munkavállalóból válogassanak, emellett megis-
merhessék a jelentkezők igényeit, elvárásait, felkészültségét 
is, így alakítva követelményrendszerüket.
 Az érdeklődők számára pedig a legnagyobb előnyt az je-
lentette, hogy megismerhették a kiállító cégeket, szinte fele-
lősség és következmény nélkül beszélgethettek, nyíltan kér-
dezhettek a vállalatok képviselőitől, névtelenül megtudhatták 
az alkalmazás feltételeit, információkat gyűjthettek a keresett 
tudásról és saját esélyeikről.

 A kulturális központ aulájában tíz helyi cég mutatkozott 
be, melyek folyamatosan, változatos munkaköröket kínálnak 
az álláskeresők illetve az útkeresők számára. A programot a 
Trio podcast beszélgetése színesítette. Az elsősorban fiata-
labb korosztályhoz tatozó érdeklődők rácsodálkozhattak a 
város méreteihez képest óriási volumenű gyárak és lehetősé-
gek jelenlétére. Máté Antal polgármester megjegyezte, hogy 
éppen a nehéz időkben a legfontosabb ezzel a témával fog-

lalkozni, hiszen minden válság véget ér, és nem mindegy egy 
város életében, hogyan, honnan kezd el újra növekedni. 
 – Ilyen vállalatokkal, amikkel Nyírbátor rendelkezik, joggal 
nézhetünk bizakodva a jövőbe – mondta. – A helyi cégek szé-
les munkaköri lehetőségeket kínálnak; legalább húsz, harminc 
szakmát fel tudunk sorolni, ami olyan karrierlehetőség, ami-
ket ezek a nagyvállalatok, multinacionális cégek keresnek, és 
amikre pozíciókat tudnak nyújtani. Versenyképes munkabér, 
piac, lehetőség, ezek nyílnak nálunk. Nagyon fontos, hogy mo-
tiváljuk és kicsit irányítsuk a fiatalokat, becsalogassuk őket a 
munka világába, tegyük érdekeltté őket, és tegyük érdekessé 

számukra ezt a világot. Közös érdekünk, hogy minél hamarabb 
kezdjenek el azon gondolkodni, mik szeretnének lenni a 21. 
század modern technológiai világában. 
 A városban székelő középiskola (Mátészalkai SZC Bethlen 
Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) szakképzés-
sel is támogatja az ifjúságot, így helyben piacképes szakmai 
végzettséget szerezhetnek, elméleti és gyakorlati oktatással 
támogatott képzésben vehetnek részt, hogy sikeres szakem-
berek váljanak belőlük. A szakmai gyakorlati helyek Nyírbátor-
ban gyakran főállással várják vissza a végzősöket.  
 Szellemi és fizikai területek nyitott pozícióival a helyi ál-
lásbörze minden szinten támogatta az ide érkező karrierépí-
tőket céljaik elérésében. Tapasztalt szakemberek, pályakezdő 
fiatalok, frissdiplomások és diákok egyaránt megtalálhatják 
számításaikat. Legyen szó akár álláskeresésről, munkahely-
váltásról vagy egyszerűen csak a karrierlehetőségek felméré-
séről. Nyírbátorban folyamatosak a programok, kezdeménye-
zések, amelyek arra irányulnak, hogy ide vonzzák a fiatalokat, 
munkavállalókat, családokat és hogy az ide érkezők, itt lete-
lepedni vágyók egyre jobban érezzék magukat, és még több 
lehetőséghez juthassanak. 

ÁLLÁSBÖRZE
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A Szüreti felvonulás igazi kuriózumnak számít Nyírbátorban, 
hiszen összeköti a különböző korosztályokat, hidat képez a 

gyerekek és a felnőttek, a diákok és a pedagógusok között. A 
vonulók népi ruhát és maskarát öltöttek magukra, szekeret dí-
szítettek, gyümölcsöket gyűjtöttek és szüreti nótákat tanultak 
erre az alkalomra. A felvonulók többsége a kulturális központ 
előtt zenés-táncos produkciót is bemutatott a zsűrinek. Vol-
tak, akik körjátékkal, mások verssel és énekkel készültek. 
 Nyírbátor egyik legvidámabb őszi kavalkádja a kulturális 
központ mellett és a nemrégiben teljesen felújított játszóté-

ren folytatódott, ahol számos érdekes program várt kicsikre 
és nagyokra. Volt honfoglalás kori ötvös bemutató, fafaragás, 

levendulás népi játéktár, csillámtetoválás, gyöngyfűzés, kosa-
ras körhinta, egészségügyi mérés, a résztvevőknek kínáltak 
mustot, zsíros kenyeret és süteményeket, továbbá a kirakodó-
vásáron fatermékeket, kerámiát, szalmából és gyékényből 

készült termékeket, mézeket, virágporokat árusítottak a kü-
lönleges street-food ételek, a vattacukor és egyéb finomság 
mellett.
 Máté Antal polgármester köszöntője után bemutatót tar-
tottak a Bátor Mazsorettek és a Tűzmanók, szenior örömtán-
cot adott elő a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete, fellépett a 
Báthori István Nyugdíjas Klub és citerán játszott bihari népda-
lokat Jónás Istvánné pedagógus.

 A Szüreti felvonuláson a zsűri több kategóriában értékelte 
a csapatokat, 1. helyezést értek el: a Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda székhelyóvodája, a Leonardo Média Akadémia 
Nyírbátori Tagintézménye, a Báthory Anna Református Álta-
lános Iskola és Óvoda és a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 
a Báthori István Nyugdíjas Klubbal közösen.
 Az este további részében a zenéé volt a főszerep, a kultu-
rális központban nagyszerű koncertet adott az Apacuka zene-
kar és a Bohemian Betyars.

Polyák Dézi

GAZDURAMÉK A „SZÜRETI” ÉLÉN
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EREDMÉNYES BÁTORI SPORTOLÓK

ANTAL DÁVID AZ ÉV SPORTOLÓJA
 – Másodszor szavazták meg neked az ÉV SPORTOLÓJA 
kitüntetést Nyírbátorban. Idén halmoztad az országos baj-
noki címeket, de azért kíváncsi vagyok, Te melyik eredmé-
nyedre vagy a legbüszkébb? 
 – A 400 m-s gyorsúszásban elért új rekordomat kell ki-
emelni. Gyurta Dániel 19 éves rekordját sikerült felülmúlnom. 
Az összes címem, rekordom közül ez egy nagyon nagy impul-
zust adott a továbbiakhoz. Van még egy fontos rekordom, a 
200 m-s pillangóúszásban értem el. Azzal pedig bejutottam 
egy európai válogatottba.
 – Mennyi munka van ezekben az eredményekben, és ér-
mekben, amiket otthon őrzöl?
 – Nagyon sok. Heti 10 úszóedzés, vizes edzés és még 2–3 
szárazföldi edzésem is van.
 – Mit szeretnél elérni, mivel lennél elégedett a követke-
ző években?
 – A közeljövőben lesz a CECIEM. Ezen a versenyen 10–12 
nemzet indít versenyzőket. Ott szeretnék egy aranyérmet. 
Jövőre pedig szeretnék érmet nyerni majd az Európai Ifjúsági 
Bajnokságon is.
 – Ezek szerint az olimpia, vagy világbajnokságok még 
nem járnak a fejedben?

 – Az még messze van, nincs értelme annyira előre tekin-
teni még.
 – Meddig tervezed a pályafutásodat még itt Nyírbátor-
ban?
 – Szerintem a gimnázium végéig még simán elleszek itt a 
városban.

Máté Antal polgármester köszöntőjé-
ben megfogalmazta, hogy „Itt azok a 
szereplők vannak jelen, akik nemcsak 
tehetségesek, hanem szorgalmasak és 
eredményesek is. Arra is nagyon büsz-
kék vagyunk, hogy több száz gyerek 
sportol a városban heti rendszeresség-
gel különböző sportegyesületekben, 
iskolákban, egyéb közösségekben.” A 
városvezető hozzátette, egyfajta érték-
választást is jelent Nyírbátor életében 
az, hogy az önkormányzat külön kö-
szönti a tehetséges sportolókat. Ezzel 
kifejezve, mennyire fontos az egyén és a 
közösség szempontjából a sport.
 A „Nyírbátori Centenáriumi Sport 
Érdemérem 2022” kitüntetést és az az-
zal járó 300.000 Ft pénzjutalmat Antal 
Dávid sokszoros országos bajnok úszó 
kapta.

2017 óta szép hagyomány a 
városban, hogy ünnepélyes ke-
retek között megünneplik és 
díjazzák a kiemelkedő eredmé-
nyeket elért sportolókat.
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EREDMÉNYES BÁTORI SPORTOLÓK

A kenyérmezei diadal emléke Nyírbátor két legnevezete-
sebb épülete, a református és a római katolikus templom. 
Több mint negyven éve a város hivatalosan is megemléke-
zik róla, és ünnepli Báthory István és Kinizsi Pál seregeinek 
Kenyérmezőnél aratott győzelmét a többszörös túlerőben 
lévő török fölött.
 Az ünnepségen évről évre idézik fel a nagy elődök euró-
pai hírű tettét a felnövekvő bátori generációk előtt, erősítve 
a történelmi gyökerekhez való kötődést.
 „Fontos, hogy megóvjuk értékeinket, és a Nyírbátor éle-
tét alakító rendkívüli emberi és történelmi teljesítményeket 
a feledéstől, átnyújtva azokat következő nemzedékeknek” – 
mondta ünnepi beszédében Balla Jánosné alpolgármester.

Az elismerésben részesült sportolók:
Asztalitenisz (Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület): Baracsi 
Máté, Kiss Boglárka Éva, Németh Árpád, Tölgyes Dorottya, Vas-
vári Hanga, edzők: Bánhidi Emil, Macos Valentina, Szőllősi Tamás, 
Keresztesi Kitty Viktória, Csekő Sándor. Úszás (Bátori Sárkány 
Úszóegyesület): Barnai Nikolett, Bégányi Ábel, Csoba Adrienn, 
Májer Zétény • edző: Kaliba Viktor • Szilágyi Merse Pál, edző: 
Nagy Gábor • Tompa Sándor, Tóth Zsombor, edzők: Kaliba Viktor, 
Szász Tamás, Emőd Balázs. Karate (Bátor Karate Sportegyesület): 
Bihari Lili, Jaczina Marcell, Kerezsi Csenge, Vincze Nándor, edző: 
Karczub Miklós. Lovaglás (Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőr-
ző Egyesület): Kerezsi Eszter, Márta Luca, Papp Nóra, Papp Réka, 
Zékány Rebeka, edzők: Böszörményi Ildikó, Jacsó Ilona, Királycsik 
Petra.Röplabda (Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Gimnázium csapata): Balogh Panna, Bucskó 
Panna, Drigán Adél, Goda Gréta, Metercsik Detti, Sersényi Dóra, 
Szathmári Anna, Viszlai Barbara, edző: Koczka János. Labdarúgás 
(Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda-Arany Sár-
kány Focisuli): Bákonyi Balázs Ádám, Bécsi Marcell Krisztián, Kiss 
Kende Levente, Opre Mihály Marcell, Papik Máté, Pataki Kende, 
Petics Balázs, Szűcs Attila Zoltán, edző: Csonka Gábor.
 Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Kész-
ségfejlesztő Iskola és Kollégium: Kislabdahajítás: Pál Ketrin edző: 
Severnyák Gábor. 300 m-es síkfutás: Varga Roland, edző: Sever-
nyák Gábor. Asztalitenisz: Nagy Krisztián, edző: Sütő Ottó. Sor,-és 
váltóverseny: Antal Valentina, Bodza Szilvia, Getyinás József, Keller 
Marcell, Lakatos József, Lakatos Leonárd, Pintye Patrik, Pusoma 
Sándor, Serbán József, Varga Amanda, edzők: Zupkó Viktória, Bak 
Annamária. Zsinórlabda: Antal Valentina, Demeter Bianka, Getyi-
nás József, Jónás Rebeka, Keller Marcell, Lakatos Leonard, Pintye 
Patrik, Pusoma Sándor, Serbán József, Varga Amanda, edzők: Zup-
kó Viktória, Bak Annamária.

A Szabadság téren, az Országzászló 
előtt ünnepelte a város az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 66. évfordu-
lóját.
 „56 történései nekünk is példát 
mutatnak az összefogás erejéről. A jó 
célokért, a nemes célokért, mint a váro-
sunk jövője, gyermekeink Nyírbátora, az élhető jövő, ezekért 
mind érdemes és szükséges is összefognunk” – fogalmazott 
a megemlékezésen Horváthné Karsai Hédi alpolgármester. 
 Az ünnepi beszéd után „Egy ország van a lelkünkben” cím-
mel a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda 
tanulói adtak emlékműsort. A műsort rendezte Márton Ildikó 
drámapedagógus.
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A tősgyökeres kifejezést általában akkor használjuk, 
ha valakinek, vagy valaminek eredetiségét, valódisá-
gát meg akarjuk erősíteni. Lukács Tibi tősgyökeres 
nyírbátori. Az 1967. május 5-én született legény azt 
a tudatot erősíti bennünk, hogy városunkban minden 
korban születtek futballista tehetségek (is).

LUKÁCS TIBOR

Az iskolában több sportágba 
is belekóstolt. Ballóné Juci 
néninél kézizett, röpizett. 
Ispán Sándornál a focival 
ismerkedett behatóbban. 
Tízéves korában már a BSC 
igazolt játékosa, a serdülő-
ben Simonka János palléroz-
ta. Jó kis társaságba került: 
akkor kezdett focizni Lovász 
Tibi, Kádár Zsolt, Hudák 
Misi, Kántor Karcsi, Szilágyi 
Karcsi. Ugye nem kell őket 
bemutatni? Tibi tizenhat éve-
sen már a felnőtt csapatban 

játszott. Középiskolásként 
Mátészalkára került, a gé-
pészeti szakközépbe. Itt a 
kézilabda elkötelezett híve-
ként ismert Juhász Imre volt 
a testnevelője. Tibinek sem 
volt kibúvó, kézizett, de a foci 
maradt a fő sportága. A kato-
nasággal is szerencséje volt. 
A foci miatt sikerült Nyírbá-

torba bevonultatni, a határ-
őrséghez. Ekkor már rég nem 
volt Dózsa, így a focisták a 
BSC-ben játszhattak. Lukács 
Tibivel együtt határőrködött 
Szalóki Pista, Lelt Józsi, Czi-
ne Guszti, Pelyvás Guszti, 
akik valamennyien erősségei 
voltak a nyírbátori csapat-
nak. Még játszott a korábbi, 
már „kimenőfélben” lévőkkel, 
így például Mester Sanyival, 
Szabó Bélával, Iski Lacival, 
Pelyvás Janival, Berettyán 
Gabival, Erdősi Pistával, 

Abai Gyurival, 
Erdei Sanyi-
val. Aztán újak 
jöttek, akikkel 
rövid idő alatt 
egy újabb ütős 
gárda alakult. 
Czakó Béla, 
Bécsi Józsi, 
Szalontai, Un-
ciás, Kertész, 
Balogh Józsi-
ka. A Tibi pá-
lyafutása sem 
volt zökkenő-
mentes. Kies-
tek a megyei 
I. osztályból. 
A II. osztályt 
csont nélkül 
nyerték, utá-

na lendületből megnyerték a 
megyei I. osztályt is.
 Jött az újabb NBIII-as 
korszak. Középpályást ját-
szott, az én korosztályom 
őket még halfoknak nevez-
te. Talán ő volt a legjobban 
fejelő játékos. Középmagas 
termete ellenére szinte min-
den fejpárbajt nyert a pá-

lyán. Ráadásul igen gólképes 
volt. 1996-ban beállós lété-
re ő lett a házi gólkirály. Ez 
azért is nagy szó, mert akkor 
már nálunk játszott a király 
Lőrincz Sanyi. Szinte nem is 
tudott rosszul játszani. Ha-
talmas lelkesedése átsegí-
tette a gyengébb perióduso-
kon. Csupaszív játéka, emberi 
kvalitásai miatt méltán vá-
lasztották csapatkapitány-
nak. Sok-sok emlékezetes 
meccse volt, de az 1996-ban 
játszott NYFC-Borsodi Volán 
meccs mind közül kiemelke-
dik. Az utolsó percben 0-0-
ás állásnál tizenhat méterről 
csukafejessel szerezte meg a 
győztes gólt. Egy film forga-
tókönyve sem lehetne izgal-
masabb.
 Sok edző keze alatt dol-
gozott játékosként. Krom-
paszki Gyula, Bakó Tibor, 
Munkácsi Tamás, Tóth Já-
nos, Unchiás Demeter, Bús 
György. Mindenkitől sokat 
tanult, de Tóth Jánost és Bús 
Györgyöt külön is kiemeli. 
Előbbi remekül kezelte a já-
tékosokat, utóbbi nagyon ke-
mény, nagyon őszinte volt, de 
mindig szemtől szembe.
 1998-ban fejezte be a 
játékot Nyírbátorban. Hívták 

Ny í rbogátra 
játékos-edző-
nek, ráállt az 
alkura. Három 
szép évet töl-
tött Bogáton. 
Máig szívesen 
emlékszik a jó 
közösségre , 
a híressé vált 
sportbálokra. 
Az újabb há-
rom év már 
Nyírgyulajhoz 
köti, ugyan-
csak játé-
kos-edzőként. 
Volt egy évig 
Nyírvasvári-
ban, egy évet 
pedig itthon 
edzősködött. 

Újból hívták Nyírgyulajba, 
visszament. Talán még ő sem 
gondolta, hogy tizennégy 
évet fog lehúzni egyfolytá-
ban. Mert ez történt. Jó csa-
patot építettek a megyei I. 
osztályban, többször is baj-
nokesélyesek voltak. A felju-
tás az NBIII-ba nem sikerült, 
de szakmai körökben érté-
kelték munkáját. 2018-ban 
az év edzőjének választották. 
2019-ben és 2022-ben őt 
bízták meg a megyei váloga-
tott irányításával társedző-
ként. A megyék bajnokságá-
ban bronzérmesek lettek, ez 
szép siker.
 Nevéhez mindössze két 
munkahely kötődik: az ÁFÉSZ 
és a SZALTÓ Kft. Nem volt 
vándormadár. Feleségével, 
Csoba Mónikával három gye-
reket neveltek. Martin és Mi-
lán már felnőttek, Mira most 
középiskolás. Lányuk amúgy 
versenyszerűen táncol, nem 
is akármilyen szinten. Lukács 
Tibinek pillanatnyilag nincs 
csapata, civilként éli életét. 
Ennyi izgalmas év után rá is 
fér az emberre egy kis pihe-
nés.
 Tibi! Élvezd a szabadsá-
got. Öleléssel: 

Szabó Laci
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ÉLETMENTÉS A FUTBALLPÁLYÁN
 – Mit csináltatok, honnan tudtátok, 
hogy hirtelen mit kell tenni, és egyálta-
lán hogy volt bátorságotok ehhez?
 – Azért nem teljesen idegen ez tő-
lem sem. A tanulmányaim során több-
ször is vehettem részt 
elsősegélynyújtó kép-
zéseken. Persze az éles 
helyzet mindig más, és 
nem is nagyon van rá pél-
da. Most is azt kívánom, 
hogy ez legyen az utolsó, 
amikor így küzdeni kell va-
lakinek az életéért.
 – Ez volt az első ese-
ted?
 – Egyszer már történt 
hasonló, de ez volt az éle-
sebb, súlyosabb helyzet. 
Óriási szerencse, hogy az 
edzőképzésen is teljes 

napot szenteltünk arra, hogy hasonló 
esetben mi a teendő. Most itt ez bekö-
vetkezett.
 – Pontosan mi történt? Tényleg le-
nyelte a nyelvét a fiú?

 – Pont ez történt, és fulladásos álla-
potban volt. Szerencsére sikerült a lég-
utakat szabaddá tenni…
 – Ezt hogy oldottátok meg? 
 – Egy eszközt is kellett használnunk, 

de végül különösebb baj nél-
kül sikerült kifeszíteni a szá-
ját, be kellett nyúlni a szájá-
ba, ki kellett húzni a nyelvét. 
Nagyon remélem, többet 
nem kell ilyet tennem…
 – Ezután rögtön job-
ban lett a játékos?
 – Szerencsére stabi-
lizálódott az állapota, és 
közben a mentő is megér-
kezett, a további szakszerű 
ellátást már a mentőktől 
kapta. Bevitték a kórházba, 
számos vizsgálaton is át-
esett.

Mostanság gyakran megkérdezik tőlem, hogy mi van a határőr 
nyugdíjasok egyesületével, a nyári hónapokban hiányoztak a 
„Bátor” újság hasábjairól az egyesület életéről szóló beszá-
molók, tudósítások. Hiánypótlásként (a teljesség igénye nél-
kül) most, a nyár elmúltával kísérletet teszek bemutatni, hogy 
vagyunk, szervezzük és éljük közösségi életünket.
 Május első napján népes csapatunkkal részt vettünk a vá-
rosi majálison, ahol férfikarunk fellépése mellett „hadtáp” csa-
patunk közreműködésével közös ebéd volt a programunkban.
 Június 24-én megtartottuk a hagyományos Szent Lász-
ló napi ünnepségünket, melyen az egyesületünk tagjain kívül 
ezúttal is részt vettek a határőrség jogutód szervezetének, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőr-főkapitányság 
és alárendelt szervezetei képviselői, Nyírbátor Város Önkor-
mányzata képviselői is.
 Szerveztünk kirándulást Sárospatakra, a Bánki-tóhoz, s 
Mátrába, de a „nagy durranást” a Sopron környéki négy napos 
kiruccanásunk jelentette számunkra. Úton Sopron felé, meg-
tekintettük a Gödöllői királyi kastélyt, Sopronban városnézé-
sen vettünk részt, amiből nem maradhatott ki a volt határőr 
laktanyában berendezett határőr emlékkiállítás megtekintése 
sem. Aztán következett Fertőrákos a híres kőfejtővel (barlang-
színház), majd a nagycenki és sopronpusztai látványosságok 
felkeresésére került sor. Útunk során felkerestük a kőszegi Ju-
risics várat, majd egy igen jól sikerült találkozón vettünk részt 
a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete tagjaival.
 Hazafelé jövet útba ejtettük a Tatabánya fölött elhelyezett 
Turul emlékművet, a Cifra palotát, majd Budapesten, a Város-
ligetben töltöttünk el néhány kellemes órát.
 A férfikarunk idén is részt vett az immár tizedik alka-
lommal megrendezett Encsencsi Katonanóta Fesztiválon, de 

örömmel vettük a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
által Szolnokon megrendezett kórustalálkozóra szóló meghí-
vót, melyen osztatlan sikerben, elismerésben volt részünk.
 Igazán kellemes szórakoztató szombati napot rendeztünk 
szeptember 8-án a látogatóközpont környékén. Volt a prog-
ramban városnéző kisvonatozás, fürdőzés, erdei lovasfogato-
lás, légpuskalövészet és történelmi kvízjáték is. Vendégeink, 
Kazincbarcika, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza hat egyesü-

letének több, mint 120 tagja egy igazán kellemes és érdekes 
napot töltött el városunkban.
 Tagjaink jelentős munkát végeztek a rendezvényeinknek 
otthont adó „Tiszti Klub” környezetének karbantartásában, 
otthonosabbá tételében. Saját beruházásban” építettünk sza-
lonnasütőt, lengőteke pályát.
Amint az a fentiekből kiderül, a nyár mozgalmasan és élmé-
nyekben gazdagon telt el. Legyen még sok hasonló nyarunk…

Janovics János

KÖSZÖNJÜK, JÓL VAGYUNK…
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Az elmúlt évek áldásos és örömteli alkalmain felbuz-
dulva gyülekezetünk, iskolánkkal karöltve ebben az 
évben is megszervezte a közösséget megszólító, él-
ményteli rendezvényét a Kerti Partit. 

KERTI PARTI – 2022

A tanév megkezdése után 
rögtön a tettek mezejére lé-
pett a lelkészekből, egyházi 
és iskolai dolgozókból, va-
lamint lelkes szülőkből álló 
szervezőcsapat, hogy egy 
tartalmas, ugyanakkor szó-
rakoztató napot szervezzen 
iskolánk, óvodánk és gyüle-
kezetünk minden tagjának. 
Ötletből nem volt hiány. 
 A kreatív segítők számos 
vidám, sportos, csapatépítő 
és lelkileg is gazdagító prog-
ramot találtak ki. Mindegyik 
megvalósítása nem is fért 
volna bele egy napba, de se-
baj, tartalékoltunk jövőre is a 
vidám feladatokból. Eredeti-
leg Templom-kerti partinak 
terveztük, helyszínként pe-
dig a református templom 
gyönyörű udvari környezete 
szolgált volna, ám a ked-
vezőtlen időjárás miatt ezt 
a hangulatos színhelyet át 
kellett tennünk a Báthory 
Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda épületébe. A 
nap családi zenés istentisz-
telettel indult a református 
templomunkba, ahol iskolánk 
6. évfolyamos diákjai litur-

giai vezetéssel és éneklés-
sel szolgáltak. Az alkalmat 
még különlegessebbé tették 
az Erdélyből, pontosabban 
Partiumból: Mezőtelkiből, 
Pusztaújlakról és Örvéndről 
érkezett vendégeink, akik az 
istentiszteletnek zenei köz-
reműködői voltak. 

 A közös szolgálat alap-
ját és tartalmát a nyáron 
Erdélyben megszervezett 
zenetábor adta, ahol gyüle-
kezetünkből szintén voltak 
vezetők, résztvevők. Mind-
emellé társult a nyírbátori 
református gyülekezetünk 
kórusa és ifjúsági zenekara. 

A közel 50 főt számláló ének- 
és zenecsapat nagyszerű 
zenei és lelki összhangzást 
teremtett a zsúfolásig meg-
telt gyönyörű gótikus temp-
lomunkban. 
 Az igehirdetésben Fa-
zakas Eszter iskolalelkész a 
múló és az örök értékek közti 
különbségre és a mindig ál-
landó Istenre való tekintésre 
hívta fel a figyelmet. Az is-
tentiszteletet követően a nap 
programja a Báthory Anna 
Református Általános Iskola 
tornatermében és földszinti 
tereiben folytatódott. A fi-

nom ebéd után főleg a gyer-
mekeké volt a főszerep. Több 
helyszínen, kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálhatták a 
kedvüknek, korosztályuknak 
megfelelő foglalkozást. 
 A szórakozási lehető-
ségek között volt többek 
között: népi játszótér, ugrá-

lóvár, arcfestés, kézműves 
tevékenység, műveltségi és 
ügyességi vetélkedők. Külön 
élmény volt gyermekeknek 
és szülőknek egyaránt az in-
teraktív bűvészműsor, vala-
mint a nagyon érdekes állat-
simogató, ahol egzotikus, sőt 
félelmetes állatokkal ismer-
kedhettek meg a jelenlévők. 
A színpadra sorban érkeztek 
a tehetségek: a Nyírbátori 
diákszínpad, az ügyes óvodá-
saink, iskolánk „Így tedd rá!” 
néptánccsoportja, valamint 
a kárpátaljai Laudis dicsőítő 
csapat, akik a gyermekekkel 
együtt énekelték az Istent 
dicsérő énekeket. A színpadi 
fellépők sorát a VIGH BAND 
zárta. Főleg nosztalgia szá-
mokkal kedveskedtek az 
örök ifjaknak, akik még táncra 
is perdültek. 
 A rendezvény ideje alatt 
a FORRÁS kávézó kínálatának 
termékeit is megkóstolhatták 
az érdeklődők. Köszönet illeti a 
szülői, pedagógusi, gyülekezeti 
szervezőket, akiknek csodá-
latos összmunkája révén egy 
remek és jó hangulatú, közös 
élményekkel teli nap valósult 
meg. Köszönjük mindenkinek, 
aki eljött, megtisztelt minket 
jelenlétével. Ha az Úr éltet, újra 
megszervezzük! Mindezekért 
Istené legyen a dicsőség!

Fazakas Ferenc Sándor, 
lelkipásztor

CSILLAGFÉNY ÉS MÓKUSAVATÓ AZ ÉLTESBEN
Nagyon tartalmas, esemény-
dús szeptembert zárt a Nyír-
bátori Éltes Mátyás Általános 
Iskola, Szakiskola, Készség-
fejlesztő Iskola és Kollégium. 
Minden osztályban megkez-
dődött a megfelelő tantervek 
szerinti oktatás. Nevelő-ok-
tató munkánk kiegészítése-
ként igyekeztünk megtalálni 
minden lehetőséget a színes 
diákélet megvalósításához. 
Már az első pénteken startolt 

a „Csillagfény” programunk, 
és egy láthatatlan szoba kere-
tein belül, vendég előadókkal 
érzékenyítettünk általános 
iskolás tanulókat. Nagyon jó 
hangulatú eredményes alka-
lom volt. Ebben a tanévben is 
részt vettünk az ÉFOÉSZ által 
szervezett „30. Sérült Gyer-
mekek Napja” programon, 
aminek keretében közel 40 
tanítványunk jutott el a Fő-
városi Állat-és Növénykert-

be, és az „Ez a mi napunk” 
keretén belül még néhányan 
a Nyíregyházi Állatparkba.  
Mindkét esemény életre 
szóló élményt biztosított ta-
nulóink számára. Hatalmas 
megtiszteltetés, hogy tehet-
séges diákjaink és felkészítő 
pedagógusaik kitüntetésben 
részesültek a FODISZ Tanév-
nyitó ünnepségén a Magyar 
Sport Házában, Budapesten. 
Csodálatos napot tölthettünk 

Debrecenben, ahol résztvevő-
ink teljesítették az 5. Wizz Air 
Esélyegyenlőségi szimpátia 
futam 1 kilométeres távot. 
Láttak ejtőernyős bemutatót 
és a Wizz Air utasszállító re-
pülőgép leszállást. Besenyei 
Péter műrepülő világbajnok 
pedig elkápráztatott min-
denkit mutatványaival. Még 
szeptemberben színes aka-
dálypályával vártuk a sor- és 
váltóversenyre érkező diá-
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Az elmúlt évek áldásos és öröm-
teli alkalmain felbuzdulva gyü-
lekezetünk, iskolánkkal karöltve 
ebben az évben is megszervezte 
a közösséget megszólító, él-
ményteli rendezvényét a Kerti 
Partit. 

kokat, az Európai és Magyar 
Diáksport Napja alkalmából 
szervezett eseményen, és a 
magyar népmese napját is szí-
nes programokkal éltük meg. 
Kollégiumunkban „Mókusava-
tót” tartottunk, ahol megható 
ceremónia keretében váltak az 
új növendékek és munkatár-
sak a kollégiumi, intézményi 
közösségünk tagjává. Gratu-
lálunk, és szívből köszönjük 
intézményünk dolgozóinak az 
áldozatos munkáját, a szerve-
ző, és lebonyolító közreműkö-
dését.            Intézményvezetés

A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttany-
nyelvű intézmény diákjai és pedagógu-
sai lelkes készülődést követően vettek 
részt a Nyírbátorban 32. alkalommal 
megrendezett szüreti felvonuláson.
 A színvonalas rendezvényre isko-
lánk alsó és felső tagozatos növendé-
kei is beneveztek. Kis csapatunkat a 
táncos népviseletbe öltözött gyerekek 
vezették fel a kulturális központ elé, 
ahol zsűri értékelte a rendezvényen 
megjelenteket.
 Tanítványaink az ötletgazda peda-
gógusok irányításával szebbnél szebb 
fejdíszeket, jelmezeket öltöttek maguk-
ra, melyek az ősz színeiben pompáztak.

 Táncos produkció he-
lyett gyermekeink vidám 
énekszóval, a szüret han-
gulatát felidéző népdalok-
kal próbálták a zsűrit meg-
nyerni. 
 Intézményünk alsós 
tanulói harmadik, felsős 
növendékei második helye-
zést értek el.
 A hagyományőrzést 
nem zártuk le a városi fel-
vonulással. A 2022/23. 
tanév munkatervében is 
megfogalmaztuk, hogy in-
tézményen belül is tervez-
zük a szüret és a szüretet 
kísérő néphagyomány ápo-
lását.
 Október 27-én 13 órától a szüret 
vidám hangulatát szeretnénk meg-
osztani városunk óvodás korú gyer-
mekeivel, akiket ezúton is meghívunk, 
és szeretettel várunk. Programunkról 
pontos tájékoztatást a városi televízió 

képújság felületén, és az óvodákban el-
helyezett plakátokon szerezhetnek az 
érdeklődők. 

Szencziné Donka Zsuzsanna
  intézményvezető-helyettes

HAGYOMÁNYÁPOLÁS A KÉTTANNYELVŰBEN

Az Élménysuli pedagógusai hitvallásuknak tartják, hogy diák-
jaikat a tanítási órákon kívül is élményhez juttassák. A szep-
tember hónap bővelkedett színesebbnél színesebb progra-
mokban. Intézményünk ismételten csatlakozott az európai 
mobilitási világhéthez, melynek jegyében a tiszta és fenntart-
ható közlekedés fontosságára hívtuk fel tanítványaink figyel-
mét. A programok szervezését, előkészítését Kopasz Csabá-
nénak köszönhetjük. 

 Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre többen ismerik, 
használják a környezetbarát és fenntartható városi közleke-
dési lehetőségeket. A hét során minden nap szervezett prog-
ramon vett részt mind az alsó, mind a felső tagozat. Volt töb-
bek közt plakátkészítés, KRESZ-verseny, s büszkék vagyunk 
arra, hogy az iskola gyalogszerrel vette nyakába a várost, s 
tett egy nagy sétát a csodaszép településünkön. 

Folytatás a következő oldalon

FRISS HÍREK AZ ÉLMÉNYSULIBÓL
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HATTYÚ LANDOLT A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN
Egyre jobb a szárnyas „turisták” között (is!) Nyírbátor híre. 
Különösen a város központjában lévő Papok rétje-tó örvend 
egyre nagyobb népszerűségnek körükben. A nagykócsag (Eg-
retta alba), törpegém (Ixobrychus minutus), fehér gólya ((Ci-
conia ciconia), szürkegém (Ardea cinerea) és a nagyon ritka 
fekete gólyák (Ciconia nigra) után ismét illusztris vendége van 
a Sárkányok Földjén az immár víztömegében is újra gyarapo-
dó tónak: nevezetesen bütykös hattyú (Cygnus olor) landolt 
kecsesen a vízre.
 Délelőttönként pedig fél szemmel a megújuló városi mú-
zeum munkálatait figyelve rendszeresen itt fogyasztja el tíz-
óraiját fennkölt méltósággal.

Kép és szöveg: Tanyik József

A szeszélyes időjárás sem szegte kedvünket, és az iskola ud-
varán kerékpáros ügyességi vetélkedőt szerveztünk. Igazán 
nagy sikere volt a gyerekek körében, sőt volt, aki rollerrel vagy 
görkorcsolyával versenyzett. 

 A hónap utolsó napjára is több programot kínáltunk tanít-
ványainknak. A reggelt zenés gimnasztikával kezdtük, amelyet 
a magyar diáksport napja alkalmából rendeztünk. 
 Iskolánk 6. osztályosait a magyar népmese napja ihlette 
meg, akik A só című népmesét jelenítették meg fakanálbábok 
segítségével, a tanulóifjúság nagy örömére. Előadásukat nagy 
siker koronázta. A felkészítésben közreműködött Kóródiné 
Tóth Mária, a Varázslat Bábcsoport vezetője.  

 A 8. osztályosok a város önkormányzata által szervezett 
állásbörzén vettek részt.
 A kiszámíthatatlan időjárás ellenére a lelkes készülődé-
sünk nem volt hiábavaló, így bemutatkozhattunk a 32. szü-
reti felvonuláson. Három tanítványunk, Erdős Nándor, Hor-
nyák Szabolcs és Posta Dominik 5. osztályos diákok a kisbírói 
szerepben képviselték intézményünket. Örömünkre szolgált, 
hogy az alsós kategóriában sikerült a dobogó legfelső fokára 
felállnunk, a felsősök versenyében pedig a 3. helyen végez-
tünk.
 Természetesen a zene világnapjáról is méltóképpen em-
lékeztünk meg. A felső tagozatos gyerekek közül Dzsudzsák 
Eszter és Májer Dorka hangszeres szólóval nyitotta meg a 
megemlékezést, majd két csodálatos dallam csendült fel, 
melyben szólót énekelt Borsos Petra 7. osztályos, Illés Dorka 
és Hornyák Szabolcs 5. osztályos tanuló. Köszönettel tarto-
zunk az énekkar művészeti vezetőjének, Nagyné Lőrincz Lilla 
tanárnőnek.

Kóródiné Tóth Mária
az Élménysuli pedagógusa
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NÉPI ÍZŐRZŐK: ÚJ LOVAGOK 
Változó világunk egyik nagy 
kihívása a föld növekvő la-
kosságának egészséges táp-
lálkozása. A Kárpát-medence 
évszázadok óta biztosítja az 
itt élő népesség számára azon 
kultúrák termesztését, ame-
lyek nyersanyagként szol-
gálnak az egészséges ételek 
elkészítésében és fogyasztá-
sában. Nem kell évszázadokra 
visszanyúlni, hiszen, ha a ma-
gyar vidék életkörülményeit 
vizsgáljuk, hamar találkozunk 
azzal a ténnyel, hogy a kü-
lönböző talajadottságok és 
klímaviszonyok mely növényi 
kultúrának biztosítottak kü-
lönösen kiváló termőhelyet.  
Amikor 9 évvel ezelőtt a „Ma-
gyar Népi Ízőrző Lovagrend” 
megalakult, azt tűzte ki cé-
lul, hogy összefogja azokat 
a szakembereket, akik kész-
tetést éreznek a lassan fele-
désbe merülő hagyományos 
és egészséges ételek felku-

tatásában, előállításában, és 
újragondolva, ismételten a 
fogyasztás középpontjába ál-
lítva közkincsé teszik. Nagyon 
sokszínű a magyar gasztro-
nómiai kínálat, ezért a tevé-

kenységük a Kárpát-medence 
valamennyi magyarlakta terü-
letére kiterjed, hogy felkutas-
sa azokat az ételeket, amelyek 
helyi alapanyagok és fűszerek 
felhasználásával készülnek.
 A kilenc év alatt odáig ju-
tottak, hogy tevékenységük 
lassan teljesen lefedi a Kár-

pát-medencét, sőt, kisebb 
csoport a morva területen is 
működik. A taglétszám folya-
matosan emelkedik, és 2022 
október 8-án újabb tagokkal 
bővült a lovagrend.  

 A nyírbátori várkastély 
lovagtermében három hazai, 
két kárpátaljai és két erdélyi 
lovagot avattak. A már ko-
rábban is tevékenykedő lova-
gokkal együttműködve az új 
erdélyi és kárpátaljai tagok a 
hazai lovagrend tagjaiként, de 
önálló vezetővel rendelkező 
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sejtekként dolgoznak tovább 
a helyi sajátosságok felkuta-
tásában, és megőrzésében.
 A lovagrend vezetősé-
gének döntése értelmében 
október első szombatját a 
lovagrend saját napjának 
tekinti, és készülve a meg-
alakulás 10. évfordulójára, a 
későbbiekben ezen a napon 
fogják bemutatni az elért 
eredményeket, hozzájárulva 
az egészséges életmód meg-
tartásához.  Ugyancsak ezen 
a napon történik majd az új 
lovagok avatása, valamint a 
kiváló munkát végzők elis-
merése.
 A mostani lovagrendi na-
pot egy igazi hagyományos 
disznótoros vacsora zárta 
a Kakukk Étteremben, ahol 
a nagymester Rácz Mihály, 
mint házigazda látta vendé-
gül a lovagokat és a meghívott 
vendégeket. Itt viszont nem-
csak a hazai disznótoros éte-
leket, hanem az erdélyi ízeket 
és a kárpátaljai különlegessé-
geket is megkóstolták.  



A játékban az vehetett részt, 
aki megigényelte az újfajta 
és QR kóddal ellátott Nyír-
bátor Kártyát, aminek fel-
mutatásával belépőjegyet 
vagy bérletet vásárolt a für-
dőben a fenti időszak alatt, 
valamint kitöltötte a nye-
reménykupont. Az értékes 

nyereményeket közjegyző 
jelenlétében a Szüreti felvo-
nuláson sorsolták ki a Nyír-
bátori Városfejlesztő és Mű-
ködtető Kft. vezetői.
 Az LCD TV boldog tulaj-
donosa Emőd Tibor lett, aki 
nyereményét éppen azért 
nem tudta a Szüreti rendez-

vényen átvenni, mert csa-
ládjával a fürdőben voltak. A 
bátori termálvíz jótékony ha-
tásáról is beszámolt a nyer-
tes, mivel számára a gyógy-
víz műtéti utókezelésként is 
szolgált és szolgál mai napig. 
Gyermekével babaúszásra is 
jár a fürdőbe. 
 Hűtőszekrényt nyert 
Siti Zita, az elektromos 
roller Csapos Jánosé lett. 
Csapos János rendszeres 
szaunahasználó a Sárkány 
Fürdőben, és vallja, hogy 
ez a relaxáló program az 

egészséges életmód egyik 
alapja.
 Aki még nem igényelt 
Nyírbátor Kártyát, megteheti a 
www.nyirbatorvaroskartya.hu 
oldalon. A gyógyfürdő de-
cember 31-ig változatlan 
nyitvatartással (munkana-
pokon és pihenőnapokon is 
8:00-tól 19:45-ig) és teljes 
szolgáltatásával várja a ven-
dégeket. A Nyírbátor Kártya 
felmutatása továbbra is ked-
vezményt biztosít a belépő-
jegy árából.

Polyák Dézi

BÁTRAKÉ, AVAGY BÁTORIAKÉ A SZERENCSE
Ilyen még nem volt. „Fürdőzz és nyerj Nyírbátor Kár-
tyáddal!” Ezzel a  címmel hirdetett nyereményjátékot 
a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő augusztus 29. és 
szeptember 11. között.
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