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"Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülõ kalács illatában,
A csengõ harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában."

Karácsonyi ünnepkörben, szeretettel
köszöntök minden kedves olvasót!
Nemsokára megszólal a karácsonyi
csengõ, amelynek hangja a családot,
az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre,
barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy
mit nyújthatunk azoknak, akik
fontosak a számunkra. 

Nem a drága ajándékok jelentik a
fényt a lelkünkben, hanem a szándék,
hogy önmagunktól mit adhatunk
önzetlenül. 
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt,
bensõséges kapcsolatokra épülõ csalá-
dot, közösséget lehet teremteni. Va-
lóban. A karácsony leginkább a csalá-
dok ünnepe. Két évezreddel ezelõtt
egy gyermek születésével kezdõdött, s
azóta újra meg újra összegyûjti a világ
szinte minden pontján az embereket a
családi tûzhely köré.  Figyeljünk arra,
hogy a szeretet lángja ne csak néhány
napig, az ünnep idején éljen a szí-
vünkben, hanem a hétköznapokon is
megmaradjon az izzása. 
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltes-
sünk embertársaink iránt, hogy éle-
tünkben ne legyen helye a haragnak és
a gyûlölködésnek. A karácsony bíztató
fénye mellett szorítsuk meg egymás
kezét, mosolyogva bíztassuk egymást.

Vigyázzunk családunk és saját egész-
ségünkre, mert ha van egészség, az
ember csodákra képes! Õrizzünk meg
ebbõl az ünnepi pillanatból morzsákat
az eljövendõ év hétköznapjaira azért,
hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit
méltóságteljest, a hétköznapitól eltérõt
varázsoljunk!Ezekkel a gondolatokkal
kívánok Nagyecsed Város Önkor-
mányzata és Képviselõtestülete nevé-
ben  minden nagyecsedi lakosnak  sze-
retetteljes, áldott karácsonyt, békés,
boldog, eredményekben gazdag új
évet, kívánom, hogy az elkövetke-
zendõ 2017-es esztendõben is a
szeretet, az összefogás az együttgon-
dolkodás jellemezze mindennap-
jainkat. Ehhez kívánok jó erõt,
egészséget, kitartást, jókedvet és lelki
békét! 

Kovács Lajos
polgármester
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Tisztelt Termelõk!
Szeretném néhány aktuális teendõre fel-
hívni a figyelmüket.

Változások a nitrát jelentésben!
A nitrát szennyezéssel szembeni védeke-
zést szabályozó rendelet januári 1-jei
módosítása több változást is hozott az
adatszolgáltatásban. Az egyik legjelen-
tõsebb, hogy az adatszolgáltatási idõszak
módosulása miatt a 2016-os jelentésben az
adatlapot a 2015. szeptember 1. és 2016.
december 31. közötti gazdálkodási tevé-
kenységrõl kell kitölteni.
Az eddigi gazdálkodási év helyett a kö-
vetkezõ idõszaktól kezdve naptári évre vo-
natkozóan kell a nitrát jelentést elkészí-
teni. Emiatt a 2016. évrõl szóló jelentés-
ben a 2015. szeptember 1. és 2016. decem-
ber 31. közötti gazdálkodási tevékenység-
rõl kell az adatlapot kitölteni. Az adat-
lapok elektronikus, ügyfélkapun keresztül
történõ beküldésére 2017. január 1. és
március 31. között lesz majd lehetõség. A
korábbi évekhez képest a nyomtatvány
adattartalma is megváltozik.
Az adatszolgáltatók köre (nitrát érzékeny
területen gazdálkodók és a háztartási
igényt meghaladó mértékben állatállo-
mánnyal rendelkezõk), valamint az elek-
tronikus benyújtás módja nem változik. A
NÉBIH kéri az érintetteket, ügyeljenek rá,
hogy az aktuális adatlapon készítsék el
jelentésüket. Az adatlap, valamint a kitöl-
tésre és benyújtásra vonatkozó informá-
ciók a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon
érhetõek el.
Az év végéig le kell cserélni a régi õster-

melõi igazolványokat. Januártól már csak
az új, a fogyasztókat és a tisztességes ter-
melõket védõ õstermelõi igazolványok
lesznek érvényesek. Ezt az állandó
lakóhely vagy tartózkodási hely szerint
illetékes falugazdásznál kell kérvényezni.
Az õstermelõi igazolványról szóló, 2016.
január 1-jétõl hatályos kormányrendelet-
nek megfelelõen a 2016 elõtt kiváltott,
jelenleg még hatályos, papír alapú, barna
színû igazolványok 2016. december 31-én
hatályukat vesztik. Ez mintegy 100 ezer
õstermelõt érint. Közülük 37 ezer õster-
melõnek van a 2017-2018-as évre érvé-
nyesített értékesítési betétlapja, amelyeket
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) automatikusan töröl
majd a nyilvántartásból. Errõl az õster-
melõt nem kell külön értesítenie, és az
intézkedésrõl hatósági döntés sem szüle-
tik.
A papíralapú, barna színû igazolvánnyal
rendelkezõ õstermelõknek az õstermelõi
jogviszony folyamatosságának megõrzé-
séhez legkésõbb az év végéig ki kell válta-
niuk az új, kártyaalapú igazolványt. Ezt az
állandó lakóhely vagy tartózkodási hely
szerint illetékes falugazdásznál kell kér-
vényezni. Az esetleges torlódások elke-
rülése érdekében a NAK azt javasolja,
hogy az érintettek mihamarabb keressék
fel az illetékes falugazdászt. Az iga-
zolvány kiállítása és érvényesítése díj-
mentes. Az új igazolvány számos elõnnyel
jár: hamisítás ellen védett, mindemellett
tartósabb, így öt évig hatályos, de még
nem kiváltott új típusú õstermelõi iga-
zolványt mielõbb váltsák ki az év végi tor-

lódások elkerülése végett. A NAK szep-
tember végéig már mintegy 190 ezer
kártya alapú igazolványt küldött meg
azoknak az õstermelõknek, akik július
végéig igényelték az új típusú igazolványt.
Az új kártyákkal a NAK célja többek
között az, hogy erõsítse a fogyasztói
tudatosságot, az õstermelõk és a vásárlók
közötti bizalmat, továbbá a termékek
nyomon követhetõségén keresztül támo-
gassa az élelmiszer-biztonságot. Emellett
a gazdaság fehérítését is elõsegíti, ugyanis
a hatóság általi célzott ellenõrzéseken túl
immár a termelõk, fogyasztók, felvásárlók
is hozzáférhetnek az õstermelõk leg-
fontosabb adataihoz. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy az új rendszer a jogkövetõ õster-
melõk számára nem hátrányt, hanem
egyértelmûen elõnyt jelent, csökkentve az
esetleges visszaélések lehetõségét.
A NAK õstermelõi adatok lekérdezését
lehetõvé tevõ okostelefonos alkalmazása
és internetes felülete már 2016 szeptem-
berétõl elérhetõ. Segítségükkel a vásárló
vagy az üzleti partner le tudja kérdezni az
õstermelõ nevét, ellenõrizheti, hogy
érvényes és hatályos igazolvánnyal ren-
delkezik-e. Az alkalmazás kilistázza az
õstermelõ által termesztett növények és az
általa vadon gyûjthetõ termékek körét,
továbbá, hogy milyen állatokat tart, mi-
lyen növényi és állati eredetû termékeket
értékesíthet. Az ingyenes alkalmazás
"Nemzeti Agrárgazdasági Kamara" néven
érhetõ el a szoftveráruházakban.

Aradi László
falugazdász

Agrár Kamara hírei

Immár hagyományosan Nagyecseden ren-
deztük meg a szatmári reformátusok
találkozóját a Reformátusok Szatmárért
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére.
Idén is felemelõ volt a zsúfolásig megtelt
Nagyecsedi Református Nagytemplom
látványa. 
Az elmúlt esztendõhöz hasonlóan most is
jeles esemény, a reformáció közelgõ 500.
éves évfordulója, az erre való felkészülés
állt a rendezvény középpontjában. Ezt
erõsítette a Berey József Helytörténeti
Gyûjteményben megrendezett, Ecsedi
Báthori István életét bemutató, Ecsedi

Báthori István, az imádkozó fõúr címû
kiállítás.  Ecsedi Báthori István, Ecsed
hajdani ura, sokat tett a reformáció     ma-
gyarországi elterjedésért, elterjesztéséért.
Õ alapozta meg a nagyecsedi református
egyház megszilárdulását. A Református
Nagytemplom 19. századi megépítésével
az ecsediek tovább erõsítették a reformá-
tus hit melletti elkötelezettségüket.
A templomi istentiszteleten, az egyházi
méltóságok mellett, közremûködött Gyön-
gyösi Éva, ifj.Csaholczi Gusztáv, Varga
Sándor, a nagyecsedi Református Egyház-
község Énekkara, valamint a mátészalkai

Zenebarátok Kórusa. Az istentiszteletet
követõen szabadtéri programokkal folyta-
tódott a rendezvény.

VI. Szatmár Határok Nélkül

Az önkormányzat hírei



14:30-kor a Szolgálat Zenekar mûsorát
láthatta a szépszámú közönség. Ezt köve-
tõen Kovács Sándor országgyûlési képvi-
selõ és Kovács Lajos Nagyecsed polgár-
mestere köszöntötte az egybegyûlteket. A
helyi és a határon túli hagyományõrzõ
csoportok mûsora után olyan neves elõ-
adók léptek a nagyérdemû elé, mint Pataki
Attila, Szabó Elõd és a Titán Zenekar, a
Stainless Steel Zenekar. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan sok refor-

mátus testvérünk érkezett a határon túlról
és hazánk több településérõl. Az együtt
imádkozás, az igehirdetés remélhetõleg el-
hozta számukra a lelki megnyugvást, az
Isten szeretetével való feltöltõdést, mely
megerõsíti õket hitükben és erõt ad a min-
dennapok küzdelmeihez. 
A jövõ évi viszontlátásig! Áldás Békes-
ség!

Kovács Lajos 
polgármester

Az új tanév jelentõs változásokkal
kezdõdött iskolánk életében. Az intéz-
ményünket mûködtetõ Nagyecsed Város
Önkormányzata és a Nagyecsedi Refor-
mátus Egyház közötti épületcserérõl szóló
megállapodás eredményeként, a nyár
folyamán megtörtént a Rákóczi útról a
Szatmári utcai épületbe való átköltö-
zésünk. Az épületcserét az alsó tagozatos
tanulók drasztikus létszámcsökkenésébõl
fakadó kihasználatlanság eredményezte.
Nehéz szívvel hagytuk el az iskola épü-
letét, hiszen sok kedves emlékkel teli évek
és évtizedek kötnek ehhez a helyhez mind-

annyiunkat. Változás következett be az
iskolavezetés terén is. 2016. augusztus 16-
tól az intézményünket Bugja János vezeti,
akinek a munkáját a felsõ tagozaton Dr.
Ficsor Mihályné, az alsó tagozaton pedig
Maklári Zsolt Intézményvezetõ-helyette-
sek segítik.

Augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyitó
keretében Bugja János intézményvezetõ úr
és Kovács Lajos, Nagyecsed város pol-
gármestere köszöntötte a tanulókat, majd
ezt követõen az újonnan birtokba vett,
gyönyörû környezettel rendelkezõ isko-

laépületünket mutattuk meg a kedves
szülõknek és gyerekeknek.

Elkezdõdött a tanév a Dancs Lajos Ének-zenei Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában 

Már hagyomány minden tanévben, hogy az
óvodák dolgozóit meghívjuk egy óraláto-
gatásra az elsõ osztályosainkhoz, akik él-
tek a meghívással és megnézték a régi ovi-
saikat.
Mindkét osztályban nagy volt az izgalom a
kisdiákok részérõl, jó volt látni az örömöt a
gyerekek és a vendégeink arcán a találko-
záskor. Az 1. A osztályban Tóthné Farkas
Ibolya és Tamásiné Molnár Tünde, az 1.B
osztályban Szállásiné Pálinkás Éva és
Szántóné Sarkadi Mónika tartott rövid
foglalkozásokat.
Az óralátogatásokat közös megbeszéléssel
zártuk, ahol a gyerekek fejlõdõsérõl és a
további együttmûködés lehetõségeirõl
egyeztettek a pedagógusok.

Óvodapedagógusok látogatása

Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
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Szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakí-
tani a felsõ tagozatban dolgozó pedagógu-
sok és a 4. osztályos tanulóink között,
hiszen a jövõ tanévben már együtt fognak
dolgozni. Ebben a tanévben rendhagyó
módon egy bemutató foglalkozást szer-
veztünk a 4.A osztály részvételével, ahol
Murgulyné Varga Éva és Tóth Zoltánné
tanító nénik vezetésével mutatták meg ta-
nulóink a számok és betûk világáról tanul-
takat. A látogatást követõen rövid megbe-
szélésen egyeztettek kollégáink a tapaszta-
latokról és az elõttünk álló feladatokról.

Bemutató foglalkozás

A Dancs Lajos Ének-zenei Általános
Iskola és AMI 8. osztályos tanulói a
Mátészalkai Rendõrkapitányság által ren-
dezett játékos ügyességi versenyen vettek
részt, szeptember 29-én. A tanulók képet
kaptak saját fizikális és pszichés állapo-
tukról, valamint betekinthettek a

rendõrség által végzett munka különbözõ
szakterületeibe. A rendfenntartó erõk
képviselõinek célja munkájuk bemutatása,
illetve a pályaorientáció volt. Négy fõs
csapatunkat Rostás Dzsenifer, Jóni Réka,
Budai Tünde és Szalai Julianna 8.b osztá-
lyos tanulók alkották, akiknek érdekes

csapatfeladatokat kellett megoldaniuk. A
jó hangulatú nap ebéddel zárult a mûve-
lõdési házban.

Bugja János  
megbízott intézményvezetõ

Játékos rendõrségi vetélkedõ

"Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk
járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még
bánni!
Hallgassunk az öregekre, õk sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek!
Hallgassunk jó szüleinkre, az õ szavuk
drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid sza-
vára!
Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert õnála bölcsebb, szentebb és szeretõbb
nincsen!"
Blaskó Mária: JÓ TANÁCS

Idõsek napján a "Károlyi Zsuzsanna" Házi
Segítségnyújtó Szolgálat gondozottjainak
kedveskedtünk az Ecsedi Báthori István
Református Általános Iskola, Gimnázium

és Kollégium 2.a osztályos tanulóival. A
tanító nénik, Raffainé Gál Tünde és
Bondicsné Czine Katalin kortárs magyar
költõk verseibõl válogattak. Ezek az idõ-
sekrõl, idõseknek szólóak. Rajtuk keresz-
tül mondunk köszönetet életük folyamán
végzett áldozatos munkájukért, ugyan-
akkor a gyerekeket is neveljük az idõsek
iránti tiszteletre. Az összeállítást zenei
betétekkel színesítettük. Az Alma együttes
Mutasd meg! - címû szeretetrõl, összetar-
tozásról szóló zenéjét táncos mozgásokkal
is kísértük.
Ez úton is kívánunk minden idõs em-
bernek jó egészséget és örömökben gaz-
dag életet!

Bondicsné
Czine Katalin

Az idõsek világnapja, október 1.

Egyesületünk számára mozgalmasan telt
az õsz. Tûzoltó szaktevékenység végzé-
sére alkalmas személyi- és tárgyi alap-
feltételeink megléte lehetõvé tette, hogy
szervezetünk a mûködési területén, azaz
Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Fábiánháza és

Tiborszállás településeken keletkezett
tûzoltási és mûszaki mentési tevékeny-
ségekben a hivatásos egységekkel
együtt részt vegyen. Egyesületünk a nap
24 órájában az ügyeleti rendszeren
keresztül riaszthatóvá vált. A szakte-

vékenységbe való bekapcsolódósunk óta
összesen 15 alkalommal vonultunk.
Káresemény felszámolásában mûköd-
tünk közre lakóház, tároló- és egyéb
épületekben, gépjármûben, mezõgazda-
sági területeken keletkezett tûzesetek-

Nagyecsedi Önkéntes Tûzoltó Egyesület hírei

Civil szervezetek hírei

A gimnázium hírei hírei
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nél, közúti baleseteknél, forgalmi akadá-
lyok elhárításánál.
Tûzoltási, mûszaki mentési tevékenysé-
günket a rendelkezésre álló, rendszere-
sen karbantartott, munkavégzésre alkal-
mas felszereléseinkkel, illetve meg-
felelõ végzettséggel rendelkezõ szemé-
lyi állományunkkal végezzük. 

Annak érdekében, hogy önkéntes tûz-
oltóságunk minél hatékonyabban, felké-
szültebben tudja ellátni, és kielégíteni
mûködési területén az élet- és vagyon-
védelmet, folyamatosan fejlesztjük
személyi- és tárgyi feltételeinket.

12 tagunk végezte el sikeresen a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság által szer-
vezett kisgépkezelõi tanfolyamot, mely-
nek elméleti- és gyakorlati záróvizs-
gájára a BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központból érkeztek a vizsgáz-
tatók.
Újabb 6 fõ (közöttük két hölgy) végezte
el a 40 órás tûzoltó tanfolyamot, meg-
szerezve ezzel a jogosultságot a tûzoltó
szaktevékenység végzésére. Ennek kö-
szönhetõen egyesületünk immár 30
bevethetõ tûzoltó taggal rendelkezik.
Szakmai tapasztalatszerzés érdekében
rendszeresen részt veszünk a hivatásos
szervezetek által lebonyolított gyakorla-
tokon. Legutóbb a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság által szervezett, Baktalóránt-
házán megtartott tûzoltási gyakorlaton
vettünk részt, hivatásos, létesítményi és
más települések önkéntes tûzoltóságai
társaságában. A gyakorlaton az elméleti
ismeretátadást követõen a speciálisan
kialakított medencénél az éghetõ folya-
dékok tüzeinek oltását, a ritkább hely-
zetekben használt por pisztoly és porá-
gyú használatát próbálhatták ki a
résztvevõk.
Szervezetünk szakmai tevékenységét
folyamatos ellenõrzés kíséri. Az õsz
folyamán a Mátészalkai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetõje, valamint
tûzoltósági felügyelõje felügyeleti el-
lenõrzést tartott egyesületünknél. Az
ellenõrzés során megtekintették gépjár-
mûfecskendõnket, a szakfelszerelésein-
ket, azok karbantartottságát, használ-
hatóságát, illetve a személyi feltételek
meglétét. Kovács Miklós tû. alezredes
Úr, megfelelõre értékelte a szervezetünk
munkáját.
Egyesületünk fontosnak tartja a város
életében való aktív részvételt, tûzoltó
utánpótlás nevelése érdekében a tûzoltó
hivatás népszerûsítését, ezért a település
közösségi rendezvényein lehetõségeihez
mérten igyekszik részt venni. 
Az önkormányzat felkérésére több alka-
lommal távolítottunk el intézmények,
magánházak udvaráról veszélyes fákat,
illetve lakóház megrongálódott, bale-
setveszélyes tetõszerkezetét. Részt vet-
tünk a Református Egyházközség tulaj-
donában álló KIE épületének bontásánál
is. 
Szakfelszereléseink folyamatosan bõ-
vülnek, melyhez nagy segítséget nyújt a
helyi önkormányzat, Kovács Lajos
Polgármester Úr, a képviselõ-testület
tagjai, a település vállalkozói. Minden-
kinek szeretném megköszönni anyagi,
erkölcsi támogatását, segítségét.   
Az Adventi várakozás idõszakában,
Karácsonykor sajnos a tûzesetek elõfor-
dulása az átlagosnál is gyakoribb. Azért,
hogy az ünnepekhez kapcsolódó izga-
tottság ne váljon rémületté, néhány do-
log betartására felhívom mindenki fi-
gyelmét: 

Mire figyeljünk az ünnepek alatt? 
� Ellenõrizzük az adventi koszorún elhe-
lyezett gyertyák stabil rögzítését. Ha
könnyen mozdítható, vagy le akar dõlni,
rögzítsük dróttal. 

� Érdemes alufóliából széles, tölcsér
alakú tálcát készíteni a gyertyák alá. 
� A koszorút minden esetben fém tálcán
tároljuk! Ne helyezzük el éghetõ anya-
gokra vagy azok alá. (könyves polc,
abrosz, televízió) 
� A meleg szobában kiszáradó karácsony-
fánk egyre tûzveszélyesebbé válik! 
Ne vásároljunk kétes eredetû, KERMI
engedéllyel nem rendelkezõ izzósort,
mert tûzveszélyes! A viaszgyertya
használatát mellõzzük a karácsonyfán!
A csillagszórókat kellõ körültekintéssel
helyezzük el, ne érjen a tûlevelekhez,
díszekhez! Körülbelül egy hét után
egyáltalán ne használjunk nyílt lángot a
fán!
� Kellõ körültekintéssel válasszuk meg a
karácsonyfa helyét! Számítsunk az eset-
leges feldõlésére. Tartsuk távol a fát a
függönyöktõl, könyvespolcoktól, köny-
nyen gyulladó bútordaraboktól, beren-
dezési tárgyaktól, szõnyegektõl! Min-
denképpen legyen menekülõ út, ha eset-
leg mégis megtörténik a baj. 
� Legfontosabb, hogy ne hagyjuk el a
lakást, ne feküdjünk le aludni, ne
hagyjuk õrizet, felügyelet nélkül koszo-
rúinkat, karácsonyfáinkat amíg gyer-
tyák, csillagszórók égnek, izzósorok
világítanak rajtuk!
� Ne kockáztassuk testi épségünket!
A TÛZOLTÓSÁG SEGÉLYKÉRÕ
SZÁMA: 105 vagy 112

Kérek mindenkit fokozott figyelemmel
legyenek a fentiek betartására az ün-
nepek alkalmával.
Kívánok minden Kedves Olvasónak
egyesületünk és a magam nevében
áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog
új évet!

Czibere László
parancsnok



ECSEDIECSEDI6.6. HÍRMONDÓHÍRMONDÓ

Nagyecsed Városért Egyesület hírei
- Idén júniusban az Ecsedi-láp Fesztivál
keretében ismét átadásra kerültek a
"Virágos Nagyecsedért" emléktáblák és
ajándékutalványok. Az idei díjazottak:
Kovács Gusztávné Irénke néni, Kósa
Károlyné Irénke néni Hunyadi utcai és
Molnár Dánielné Róza néni Wesselényi
utcai lakosok voltak, akiknek ezúton is
szívbõl gratulálunk!
- Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Danka István vállalkozónak, aki a kezde-
tektõl biztosítja az egyesület számára az
emléktáblákat. Támogatásának is köszön-
hetõ, hogy évrõl évre több személy is
díjazásban részesül.

- Az év elején sikeresen pályáztunk az Új
Európa Alapítvány KÖSZ! Programjára.
Ennek köszönhetõen, az idén elõször az
egyesület lehetõséget biztosított a
középiskolai tanulóknak a kötelezõ
közösségi szolgálat teljesítésére.
Közösségi szolgálatunk célja az volt, hogy
a fiatalok megtanulják az idõsektõl a helyi
specialitások elkészítését, közben
kötetlenül tudjanak beszélgetni. A prog-
ram megvalósításában részt vettek a helyi
nyugdíjas szervezetek tagjai is.
- Az év végéhez közeledve szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik

munkájukkal, eszközökkel, jó tanácsa-
ikkal támogatták, segítették mûködésün-
ket. Hozzájárultak az egyesület székhe-
lyének, az Életmódháznak a további
fejlõdéséhez. Támogatásukra a jövõben is
számítunk!
- A Nagyecsed Városért Egyesület minden
tagja nevében 
kívánunk a karácsony hangulatában átélt
sok szép pillanatot,
az új évre jó egészséget, boldogságot, sok
örömteli napot!

Nagy Tünde

Létrejött a Nagyecsedi Hátrányos Helyzetû Családokért Egyesület

Létrejött a Nagyecsedi Hátrányos Hely-
zetû Családokért Egyesület elnevezésû

civil szervezet, illetve 2016. augusztus 23-
án a Nyíregyházi Törvényszék hivatalosan
is nyílvántartásba vette.
Az egyesület legfõbb céljai a hátrányos
helyzetû családok, csoportok társadalmi
esélyegyenlõségeinek érvényre juttatása,
életminõségük javítása, gyermekek, idõ-
sek, rászorultak támogatása, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, elsõdlegesen
Nagyecseden élõ hátrányos helyzetben élõ
lakosság életfeltéleinek javítása, az itt élõk
településhez, illetve megyéhez való
kötõdésének erõsítése. Célja szerinti be-
sorolása szociális tevékenység.

A kuratórium tagjegyzéke: Bulyáki Béla,
Tóth Zoltán, Kovács Miklós, Dányádi
György Istvánné, Majoros Zsoltné, Sarka
Gáborné, Molnár Nikolett, Lakatos
Jánosné, Varga Beáta, Jakabné Tarcsa Éva.
Ügyfélfogadó irodánk a Nagyecsed, Síp u.
7. szám alatt található.
A lehetõséget megragadva szeretnénk
megköszönni Murguly Bíró Brigittának, a
közösségi ház vezetõjének, hogy helyet
adott a házban.

Bulyáki Béla
elnök

Nevo Drom - Új Út Roma Férfiak Egyesülete

Egyesületünk 2016.02.05-én alakult,
amely 10 fõbõl áll és mindannyian roma
származásúak. 
Elnök: Balogh Ferenc , Alelnök: Lakatos
Csaba , Gazdasági vezetõ: Balázs János

Eddigi munkásságunk során tavasszal 26
településen közel 2.800 családnak vetõ-
magot osztottunk, 5 településen pedig
ruha adományozásával segítettünk a
mélyszegénységben élõ családoknak.

Az egyesületünk mega-
lakulása óta az özvegy
embereknek élelmiszer
csomagot biztosítunk.
2016. szeptember 01-én
megalakult a Nagy-
ecsedi Roma Keresz-
tény Közösség, amely-
nek vezetõje Szabados
Zoltán, mátészalkai lel-
kipásztor. Egyesületünk
nagy szerepet vállalt a
roma keresztény közös-
ség megalakulásában.
Közös célunk a hát-
rányos helyzetû roma
és nem roma családok
segítése és a társadalomba való
beilleszkedése. Sajnos tapasztaljuk, hogy
nagyon sok család mélyszegénységben él ,
sok a bûnözés , szenvedélybetegség így a
Nagyecsedi Roma Keresztény Közösség

által gyakorolt hitélettel szeretnénk se-
gíteni a jó útra való terelésüket. 

Elérhetõségünk: +36/306234109

Balogh Ferenc 
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Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Hírei
Idõsek Nappali Ellátása

Szent Karácsony ünnepén Názáreti Jézus
Krisztus születésére emlékezünk. Jézus
Isten fia volt, aki emberré lett, hogy meg-
mentse a világot, azaz a bûneibõl megvált-
sa és megszabadítsa az egész emberiséget.
A karácsonyi üzenet minden ember
számára egy reménységet közvetít. 
A klubunk mindennapi életét a szeretet, a
gondoskodás hatja át, ami nemcsak kará-
csony közeledtével kell, hogy jelen le-
gyen. A közös öröm és az együtt sírás
része a napjainknak.
A Mikulás-napi Forgatagon való rész-
vételünk már hagyományossá vált minden
évben, ahol a karácsonyi hangulatra való
ráhangolódás éppolyan fontos, mint az,
hogy megmutassuk azokat a termékeinket,
amit a klubfoglalkozások alkalmával
készítettünk. 
Novemberben a halottak napján a volt
klubtagjaink sírjánál mécseseket gyújtot-
tunk és élõ virágot vittünk, hiszen a
megemlékezés szintén része a mindennap-
jainknak. 
Október végén Ököritófülpösre kaptunk
meghívást, ahol minden évben vendé-
geskedik a csoportunk. A finom ebéd mel-
lett, zenés mûsorral kedveskedtek a meg-
jelenteknek. 
Október 5-én 10 éves évfordulót tartot-
tunk, ahová az ököritófülpös-rápolti cso-
portot is meghívtuk, valamint az ado-
mányozókat is, hiszen a rendezvény meg-
rendezését csak adományokból tudtuk
lebonyolítani. A talpalávalót Zelenák
Krisztián szolgáltatta. 

Rendezvényünk adományozói:
1. Kovács Lajos : Polgármester
2. Veres Zoltán: települési képviselõ
3. Bugja János: települési képviselõ

4.  Mészáros Gábor: alpolgármester
5. Bulyáki Zoltán: települési képviselõ
6. Paragh Lajos: települési képviselõ
7. Dr Ficsor Mihályné: települési képvi-
selõ
8. File János: Iparcikkek Üzletháza
9. Vakarcsné Demeter Hajnalka: Oázis
Italbolt
10. Bulyáki és Társai Bt.: Magyar Korona
Gyógysz.
11. Tengyel Zoltán: Tuti Áruk Boltja
12.  Kovácsné Almási Éva: Zöldség és
Gyümölcs
13. Fodor András: Suska Hús Bt
14. Szûcs Zsolt: Teli Vilmos Presszó

Szeptemberben kirándult a csoport Nyír-
bátorba, a Sárkányfürdõbe, ahol a vízi
torna elengedhetetlen velejárója volt a
napunknak. A csoportunkkal tartott a
fábiánházi és ököritófülpösi nyugdíjasok
csoportja is. 
A nyár és az õsz folyamán, több kiállításon
vettünk részt, a Közösségi Házban és a
Helytörténeti Gyûjteményben, ami emlé-
kezetes perceket szerzett az idõseknek és
kísérõiknek egyaránt. Többször volt, a jó
idõt kihasználva az udvaron szalon-
nasütés, grillezés és lapcsánka sütés.
Bibliaismereti elõadássorozat volt havonta
egy alkalommal, ahol a biblia eredetétõl
elindulva több fejezetet átbeszélgettünk. 
Rendszeres, heti egy alkalommal van
református lelkészeink által cerebrált bib-
liaóra, ahol egy- egy ige mélyebb értel-
mezése alapján ismerhetjük meg a bibliát.
Minden jeles református ünnep alkalmával
Úrvacsorát szolgáltatnak a csoport tag-
jainak. 
Egész évben folyamatosan tartottuk meg
klubtagjaink névnapját és születésnapját,

ahol mindenki középpontban volt, akit
éppen ünnepeltünk. 
A szeretet jegyében kívánunk minden-
kinek békés boldog karácsonyt a
következõ verssel:

Tóthárpád Ferenc: A Hírhozó

Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét.
Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra
várt,
hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ.
Fényes csillag, vándor csillag - három
bölcs fölött - 
reményt hozott, s reményt adott, amíg
õrködött.
Aztán fénye elhalványult, de ha akarod,
minden évben, decemberben, újra fel-
ragyog! 

Kelemen Dániel Zoltánné

Szatmári Segítõ
Kezek Egyesület

Felhívása

A szeretet ünnepének közeledtével
ismételten meghirdetjük a gyógyászati
segédeszközök gyûjtését, ahol várjuk min-
den olyan még használható segédeszközök
adományozását, amit tovább tudnánk adni
a rászorult betegeknek. 
A felajánlásokat elõre is köszönjük. Az
adományokat a Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központban
várjuk szeretettel. 

A Szatmári Segítõ Kezek Egyesület 
tagjai

1996 õszén került elõször megrendezésre
városunkban a nagyecsedi néptáncegyüt-
tes vezetõjének és tagjainak kezdeménye-
zésére, a mûvelõdési ház segítségével és
az önkormányzat támogatásával az immár
hagyománnyá vált szüreti felvonulás és az
azt követõ bál. A mulatság sorozat olyan
jól sikerült, hogy idén október 15-én már
20. alkalommal gyûltek össze a szereplõk
és vendégek a mulatságra. 

A felvonuláson, a Nagyecsedi Lovas Klub
és a "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyo-
mányõrzõ Együttes tagjai vettek részt és
hintókkal járták be Nagyecsed és Fábián-
háza utcáit. 
20:00 órakor vette kezdetét a hajnalig tartó
vigasság. A bál megnyitójában beszédet
mondott Murguly László Csabáné, a
mûvelõdési ház igazgatója, aki méltatta a
hagyományõrzõ együttes vezetõjének

Tóth Miklósnak munkáját, kiemelve, hogy
a csoport megalakulásától - mely szintén
20 évvel ezelõtt volt - mai napig töretlen
erõvel és kitartással dolgozik azon, hogy
minél eredményesebben tudják néptánc
hagyományainkat megõrizni és azt bemu-
tatni. Beszédében kiemelte, hogy Tóth
Miklós Nagyecsed hagyományainak
megõrzéséért és továbbadásáért, a "Rá-
kóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ

Szüreti mulatság Nagyecseden 

Mûvelõdési Ház hírei
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Együttesben végzett kimagasló munkájá-
ért, a táncegyüttes újra alakulásának 20
éves évfordulója alkalmából, Nagyecsed
Város Önkormányzatától elismerõ okle-
vélben és emlékplakett díjazásban ré-
szesült. 1996 - óta a Rákóczi Kovács
Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes veze-
tõje. Gyûjtõmunkája során olyan nagy-
ecsedi néptánc motívumokat kutatott fel és
sajátított el, amelyeket ma már az után-
pótlás csoport épít be koreográfiájába.
Nevéhez fûzõdik a Nagyecsedi lakodal-
mas újbóli színpadra állítása és jelentõs
szerepet vállalt az Országos Nagyecsedi
Verbunk Verseny megvalósításában. 2003-
ban Nagyecsed Város Önkormányzata
Tóth Miklósnak kiemelkedõ kulturális,
szervezõ és közösségi, illetve a néptánc és
a lovas hagyományok területén végzett
munkájáért Nagyecsed Városért Kitüntetõ
Címet adományozta. 2016- ban a IV.
Országos Nagyecsedi Verbunkversenyen
kategóriájában elsõ helyezést ért el,
valamint Solymáron, feleségével Tóth
Miklósnéval párban, megkapta a rangos

Fülöp Ferenc Díjat. Munkáját a néptánc
iránti tisztelet, szeretet és alázat jellemzi.
Tóth Miklós beszédében megköszönte a
méltató szavakat és ismertette a közön-
séggel az együttes legújabb sikereit, fel-
lépéseit.
Az együttes tagjait születésnapi tortával
köszöntötték. 
Ezt követõen az újonnan összeállított
"Leányszöktetést" mutatta be a hagyo-
mányõrzõ együttes, mellyel Kapuváron
kiváló minõsítést értek el. A csoport mû-
vészeti vezetõje Andóné Kujbus Nóra,

tánckarvezetõje Lõrincz Sándor. Szívbõl
gratulálunk az eredményhez.
A bál hangulatfelelõse Zelenák Krisztián
volt, aki hajnalig szolgáltatta a talpalá-
valót. 
Éjfél körül a tombolasorsolás tartotta izga-
lomban a nyerni vágyókat. Köszönjük
önkormányzatunk anyagi támogatását, a
tombola ajándékok felajánlóinak nagylel-
kûségét, valamint mindenkinek a munká-
ját, akik hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez. 

Október 15-én szüreti lovas felvonuláson
vettek részt klubunk tagjai, melyet immár
20. alkalommal rendeztünk meg. Novem-
ber 12-én az Életmódházban tartottuk a
lovasklub fennállásának 20. éves évfordu-
lóját. A vacsora mellett volt mire em-

lékezni az elmúlt 20 év távlatából. Tucat-
nyi fogathajtáson, sétakocsikázáson, lovas
emléktúrán, Mikulásjáráson, tereplovaglá-
son, szüreti és farsangi felvonuláson
vagyunk túl. Nemcsak Nagyecseden
voltunk, hanem a környezõ településeken
is és egészen Nyíregyházáig is eljutottak
lovasaink. 2016.12.02-án a Mikulás Napi
Forgatagra a lovasklub közremûködésé-
vel, hintóval érkezett a Mikulás. December
3-án, szombaton a városi mikulást is lovas
fogat vitte a gyerekekhez. December 6-án
pedig a gyermekek nagy örömére a Vasút
úti óvodába, a Wesselényi úti óvodába és a
Báthory István Református Általános Is-

kola Gimnázium és Kollégiumba is hintó-
val érkezett a Mikulás. Köszönet Kelemen
Dániel és Kelemen Zoltán lovas klub ta-
goknak, hogy mind a három rendezvényen
kiállt a fogatával és szállította a Mikulást
és a krampuszokat. Köszönet minden
lovasklub tagnak a 20 éves lovas ren-
dezvényeken való részvételért. 

Kívánok a klub minden jelenlegi és régi
tagjának, valamint a település lakóinak
áldott békés ünnepeket és boldog új évet.

Tóth Miklós
a lovasklub elnöke

Nagyecsed Lovasklub

2016. augusztus 3-án Rápolton 4 párral
vettünk részt egy rendezvényen, ahol sváj-
ci vendégeknek mutathattuk be az ecsedi
táncot. Augusztus 13-án Romániában,
Mérán táncolhattunk ecsedi verbunkot
lassú és friss csárdást. Augusztus 21-én
szintén Romániába kaptunk meghívást,
mégpedig Szatmárnémetibe a Partiumi
Magyar Napokon mutathattuk be a lako-
dalmas és az Így vót címû mûsorainkat,
melyre a talpalávalót a miskolci Szikes
zenekar húzta. Szeptember 15-én Nyír-
egyházán a közfoglalkoztatók kirakodó
vásárán 10 párral képviseltük néptánc

Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes
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hagyományainkat. Szeptember 17-én
Nagyecseden, a Szatmár Határok Nélkül
rendezvényen ecsedi táncokkal nyitottuk
meg a kulturális mûsort. Ugyanezen a
napon a már sokadik alkalommal megren-
dezett Pendelyben, Gatyában, Szoknyában
Szatmárban elnevezésû rendezvényen
képviseltük Nagyecsedet. 1996-ban, 20
évvel ezelõtt az akkori együttes tagjai nép-
tánccal nyitották meg a bált, az idén
október 15-én a szüreti bálon az új
mûsorunkat, a Lányszöktetést láthatta a
közönség. Október 22-én Kapuváron ren-
dezte meg a Hagyományõrzõ Együttesek

Országos Minõsítõjét a Muharay Népmû-
vészeti Szövetség. A Lányszöktetés címû
mûsorral megkaptuk a harmadik kiváló
minõsítést, mely nagyecsedi hagyományt
mutatott be. Köszönet Andóné Kujbus
Nóra mûvészeti vezetõnek és Lõrincz
Sándor tánckarvezetõnek a mûsor összeál-
lításáért. A zenét a dunántúli Fajkusz
Banda húzta. Méltó zárása volt az együttes
20 éves évfordulójának. Köszönet min-
denkinek aki hozzájárult az eredmény
eléréséhez és ott táncolt a színpadon.
Köszönet a csuhé babákért Torzsás La-
josné Irénke néninek, ezek szép elemei

voltak a mûsornak. November 9-én
Vásárosnaményban a svájci tulajdonú
Swiss Krono új faipari üzemének az
átadásán 4 párral táncoltunk a meghívott
vendégeknek. November 26-27-én Buda-
pesten a Muharay Népmûvészeti Szövet-
ség továbbképzésén vettünk rész. 

Kívánok a csoport minden jelenlegi és régi
tagjának, valamint a település lakóinak
áldott békés ünnepeket és boldog új évet.

Tóth Miklós
együttesvezetõ

2016. október 21-én a városi mûvelõdési
ház nagytermében került sor az 1956-os

Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi megemlékezésre.
A Himnusz elhangzása után Kovács Lajos
városunk polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd Kovács Sándor or-
szággyûlési képviselõ mondta el ünnepi
gondolatait.
Az ünnepi mûsorban elsõként az Ecsedi
Báthori István Református Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium tízedik év-
folyamának zenés irodalmi mûsorát láthat-
ta a közönség.  Felkészítõ: Gyarmatiné
Frankó Ágnes tanárnõ
Ezt követõen a gimnázium kórusát hall-
hattuk, kórusvezetõ: Bíróné Nyíregyházi
Csilla.
A Szózat eléneklése után a megemlékezés
koszorúzással folytatódott az 1956-os
események tiszteletére állított kopjafánál,
a városháza mellett, ahol a helyi intéz-
mények, civil szervezetek és pártok he-
lyezték el az emlékezés virágait.

Október 23.

Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, ha
erejük és egészségük engedi, nagyon
szívesen eleget tesznek bármilyen felké-
résnek. A csapat tagjai a református gim-
názium elsõ éves tanulóinak hagyományos
ételek elkészítésében nyújtott segítséget az
Életmódházban. Kötött tészta levest és
fánkot sütöttünk a tanulók segítségével. A
kóstolás sem maradt el, amit sütöttek,
fõztek jó ízûen el is fogyasztották. 
Nyugdíjasaink tartottak egy nagyon jó
hangulatú bográcsozást, melyhez a húst
Góczi Istváné, az étvágygerjesztõt Nagy
Tünde ajánlotta fel. Mindkettõjüknek
köszönjük szépen. 
A lápi fõzõversenyen is részt vettünk.
Ehhez alapanyagokat a csoport biztosítot-
ta, amit mindenkinek köszönünk. Egy ki-

csit büszkék vagyunk
magunkra, szépkorúakra,
mert minden alkalommal
bekerülünk ételeinkkel a
díjazottak közé. 
Szeptemberben részt vett
a csoport a református
találkozón, ahol "tenge-
ri"-kásás töltött káposztát
készítettünk, ami nagy
sikert aratott. A húst
Góczi Istvánné adomá-
nyozta, köszönjük neki. 
Nyugdíjas klubunk tagjai
szeptemberben megtar-
tották szokásos névnapi
és születésnapi összejövetelüket a Lápi
Kisvendéglõben. A rendezvény igazán jól

sikerült. 
Részt vettünk az 56-os forradalom
emlékére megtartott koszorúzáson is. 

Õszirózsa Nyugdíjas Klub hírei



Novemberben elkészültek a cipõk a
nyugdíjasok részére, melyekkel mindenki
meg volt elégedve. 
December 2-án részt vettünk a Mikulás-
napi Forgatagon, ahol a csoport sült kol-
bász evéssel és egy kis forralt bor kós-
tolással töltötte el a délutánt. 

December 15-én a nyugdíjasok részére
lesz megtartva a karácsonyi ünnepség,
melyen Kovács Lajos Polgármester Úr
szokta köszönteni, és egy kis ajándékkal
meglepni tagjainkat. 
Sajnos olyan események is bekövet-
keznek, amikor klubtársainkat veszítjük

el. Fájó szívvel rájuk is emlékezünk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egész-
séget kívánok minden klubtársamnak!

Murguly Sándorné
nyugdíjas klub vezetõ

A Szatmár Határok Nélkül rendezvény
keretein belül bemutatott "Ecsedi Báthori
István, az imádkozó fõúr" címû kiál-
lításhoz kapcsolódóan tekinthették meg az
érdeklõdõk Makrai Zsuzsa zománcmû-
vész alkotásait a Közösségi Házban
szeptember 14-tõl. A tárlatot Dr. Báthori
Gábor, a nyírbátori Báthori István Múze-
um igazgatója nyitotta meg, Zoltán-Bor-
zován Eszter köszöntötte a vendégeket.
Makrai Zsuzsa Reneszánsz Báthori -

címerek címû kiállítására hét címert és
tizenkét híres Báthorit és pénzeiket ábrá-
zoló alkotást hozott el. Zománcból készült
mûveihez pontos és hosszas kutatómun-
kára volt szükség, gyûjtõmunkát végzett
több történelmi helyszínen. Alkotásai
hûek a korhoz, a mintához, de megmu-
tatkozik bennük a mûvész egyénisége is.
A megmunkált anyag gyönyörû színeivel
mindenkit elvarázsolt. "A zománc csodá-
latos anyaga, 25 év szakmai tapasztalata, a

címertan (heraldika) szabályainak köve-
tése, a téma - örökségünk - iránti nyírbá-
tori elkötelezettségem által zománcba
álmodott Báthory-címerek hiteles, kor-
dokumentumok áttranszformálásaiként
váltak kortárs iparmûvészeti alkotásokká."
- vallja a mûvésznõ. S ezzel a múlt örök-
sége talán a jelennek és a jövõnek is
átemelõdik.

Közösségi Ház hírei

A Szatmár Határok Nélkül rendezvény
keretein belül került bemutatásra az
"Ecsedi Báthori István, az imádkozó
fõúr" címû kiállítás szeptember 17-én. A
kiállítást Zoltán-Borzován Eszter ren-
dezte, megnyitotta Dr. Hágó Attila Nán-
dor, a Nagykárolyi Városi Múzeum ve-
zetõje. Úgy gondolom, ez a kiállítás már
régen váratott magára, hiszen Ecsedi
Báthori István egész életét Ecseden élte
le, és egész szívével kötõdött a városhoz. 
A fõúr 1555-ben Erdõdön született. Atyja
az ecsedi ágból származó Báthori
György, anyja a somlyói ágból származó

Báthory Anna Zsófia, testvére a boszor-
kányként elhíresült Báthori Erzsébet.
Anyja hitbuzgó protestáns volt, gyer-
mekeit is ebben a vallásos hitben és
szellemben neveltette. Beható tudomá-
nyos és teológiai oktatásban részesült.
Azt nem tudjuk, hogy a szokás szerint hol
töltötte apród éveit, de katonai és politikai
iskolája a fõnemesi ifjakéhoz hasonló
volt. Magas rangú beosztásokat láthatott
el. Hamarosan az ország egyik legjelen-
tõsebb politikusa lett. 1579-ben kötött
házasságot Homonnai Drugeth Fruzsi-
nával, de gyermekük nem született, ezért
örökbe fogadta unokaöccsét, a késõbbi
erdélyi fejedelmet, Báthory Gábort és
testvérét, Báthory Annát. 
A fõúr katonaként a törökök ellen harcolt,
mint politikus pedig országbírói és fõis-
páni feladatokat látott el. A tizenöt éves
háború idején az elsõ sorokban küzdött a
törökök ellen Fülek elfoglalásakor, Hat-
van ostromában, részt vett az érsekújvári
harcokban és a mezõkeresztesi ütközet-
ben. Többször megsebesült a háborúban. 

Emiatt, valamint elhatalmasodó ízületi
betegsége miatt a századforduló éveiben
többnyire ecsedi várában tartózkodott.
Fontos volt Ecsedi Báthori István poli-
tikai szereplése. Nagybátyja, Báthori
Miklós halála után 1585-ben I. Rudolf
király õt nevezte ki 30 éves korában Szat-
már, Szabolcs és Somogy vármegyék
fõispánjává, Draskovics György bíboros
érsek ajánlására pedig országbíróvá.
Támogatta a Károlyi Gáspár által 1590-
ben Vizsolyban megjelentetett elsõ ma-
gyar nyelvû Biblia kiadását.
Az 1604. év februárjára meghirdetett
országgyûlésre felkészült, ám nyugtalan-
sággal töltötte el hazája folyton súlyos-
bodó állapota: a közszabadság sérelme, a
protestánsok üldöztetése, a templomaik
elvétele, s úgy érzte, áskálódnak ellene,
hogy "kivehessék õt ecsedi várából".
Maradásra határozta el magát, mondván:
"Elmennék a gyûlésbe, ha Ecsed vára el-
jönne velem", s maradt várában bezár-
kózva. 
Báthori 1605-ig a király hûséges hívének
tartotta magát, viszont a király és az

Berey József Helytörténeti Gyûjtemény hírei
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udvar magyarellenes magatartása, fõleg a
protestánsok üldözése miatt bizalma a ki-
rályban és az udvarban megrendült. Arra
az elhatározásra jutott, hogy visszavonul
a közszerepléstõl ecsedi várába. Az õt ért
sérelmek és betegségének súlyosbodása
miatt érlelõdött meg benne az a gondolat,
hogy országbírói megbízatásáról és fõis-
páni tevékenységérõl lemond; országbírói
kettõs pecsétjét is visszaküldte az ural-
kodónak. A végsõ elhatárolódásra 1605.
május 2-án került sor. Ebben az idõben
kezdett kibontakozni Bocskai István
felkelése, amelyhez legmélyebb meg-
gyõzõdéssel Ecsedi Báthori István is csat-
lakozott. Nyíltan kijelentette Bocskaihoz
állását. Nem sokáig támogathatta viszont
Bocskait; Báthori István hosszas beteges-
kedéstõl, lelki kételyek és gyötrõdésektõl
elkeseredetten, életének 50. évében 1605.
július 25-én meghalt, s vele a család ecse-
di ága is kihalt. Temetésére a nyírbátori
református templomban került sor. A
szertartást Hodászi Lukács tiszántúli püs-
pök végezte. Síremléke, amelyet Báthory
Gábor készíttetett, jelenleg is látható a
templomban; a szarkofág egyetlen hatal-
mas mészkõtömbbõl készült, s latin
nyelvû feliratai méltatják a "nagytekin-
tetû és nagyságos Báthori István gróf"
érdemeit és a feltámadásba vetett hitét.
Ecsedi Báthori István irodalmat pártoló
fõúr és költõ volt. Igen jelentõs szerepet
játszott a XVII. századi Kelet-Magyar-
ország gazdasági, politikai és kulturális
fejlõdésében, ecsedi udvara Kelet-Ma-
gyarország legfontosabb irodalmi és kul-
turális központja volt évtizedeken keresz-
tül. A véletlenen múlt, hogy kéziratai
fennmaradtak, de sajnos csak hiányosan,
töredékesen. 
Fõ mûvének a "Meditációi" tekintendõ,
amely ugyan töredékesen maradt fenn, de
így is lenyûgözõ alkotás. A Meditációk
személyes hangú imák és vallásos elmél-
kedések. Báthori bûnös mivoltáról, testi-
lelki nyomorúságáról vall Isten elõtt.
Kéréssel, könyörgéssel, dicsérettel fordul
Istenéhez. A fohász, a panasz és könyör-
gés az isteni gondviselés megnyug-
vásában oldódik fel. Egyik méltatója
szerint a Meditációk az író személyes
egyéni lírája, belsõ lelki életének, család-

jának, nemzetének, egyházának hû
tükörképe. Huszonhat év alatt többször
átdolgozta mûvét. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának hála néhány lapot ere-
detiben is megtekinthettek a kiállítás
vendégei.
Jelentõs munkája még a "Traktátus a
Szentháromságról." Szigorúan dogma-
tikai, teológiai tudományossággal megírt
mû, amely mutatja Báthori hittudományi
vitázó voltát. Mûve szorosan összefügg
életével, s irodalmi munkásságából si-
került jellemét valódiságában és tisz-
taságában felmutatni és megismerni. 
A töredékesen hátramaradt Zsoltárai a
szerzõ vallásos és személyes viszonyait
érintik. A 72 zsoltár közül csak 23 maradt
fenn, ezek egy része is csonkán. Zsoltárai
nem a Dávid zsoltárok fordításai, hanem
a szerzõ saját vallomásai. Alaphangja az
emberi gyarlóság érzése, mely Isten
közvetlen megsegítésére szorul, hogy
képes legyen ne csak a vallás igazságait
felismerni, hanem az isteni parancsola-
tokat is követni. (Megemlékezés Ecsedi
Báthori István halála 400 éves évforduló-
ja alkalmából. Összeállították: Tárnok
Ferenc, Muzsnai László, Csiha-Szegedi
István)
"Zsoltáros" Báthori István "a református
egyház életében is kiemelkedõ szerepet
játszott. Példa értékû kegyessége, egy-
háza iránti szeretete már a kortársakból is
elismerést váltott ki [�]. Báthori István
egyházának nem csak nagy mecénása
volt, de nagy imádkozója is. A lélek leg-
mélyeit kereste elmélkedéseiben.
Válságos századának nagy kérdései -
pusztulás, halál vagy megmaradás - fog-
lalkoztatták, saját szûkebb nemzetségé-
nek és szeretett hazája sorsának összefüg-
géseiben egyaránt. Elmélkedéseit, imád-
ságait már gyermekségétõl kezdve papír-
ra vetette, s egy életen keresztül csiszol-
gatta azokat [�]. 
Fohászkodásai költõi tartalommal telítet-
tek - Báthori írónak is jelentõs. Énekei
pedig, melyek Balassi Bálint hatását hor-
dozzák, versírói tehetségét mutatják.
Komor hangvételû meditációi tulaj-
donképpen zsoltáros fohászkodás-soroza-
tok. [�] Imádságainak alapja a Biblia,
amely minden témában a mintát adó
forma, és szinte minden mondata hordoz
egy vagy több bibliai párhuzamot. 
Imádságai nagyszerûen tükrözik a ma-
gyar reformáció történelemszemléletét. A
hazát, a népet ért súlyos csapások bû-
neinknek a következményei, a szabadulás
lehetõsége a megtérés Istenhez. [�]
Jajgató kiáltásaiban ott van az egész kora-
beli magyarság sorsa." (Dienes Dénes:
Az imádkozó nagyságos úr)
Igazi ritkaságként szerepelt a kiállított

tárgyak között az Országos Széchényi
Könyvtár tulajdonában lévõ eredeti
Biblia, ami Báthori Istváné volt. Igazi
különlegesség, hiszen a fõúr a Szentírás
olvasása közben felmerült gondolatait lat-
inul és magyarul lejegyzetelte a szövegek
mellé, amibõl Báthori személyisége is
kicsit jobban megismerhetõ.
A kiállítást korhû öltözetek és fegyverek
tették még színesebbé, amit az Egri
Vitézlõ Oskola biztosított számunkra.
2016. október 10-én újabb kiállítást nyi-
tottunk meg, Grabaritsné Visontai Ágnes
Bibliatörténeti kiállítását tekinthették meg
az érdeklõdõk. Köszöntõt mondott Zoltán-
Borzován Eszter, a tárlatot pedig Kovács
Zoltán Biblia-oktató ismertette. A kiállítás
már egészen a kezdetektõl mutatja be,
hogy hogyan és mire írták, nyomtatták a
Bibliát. Láthattunk papirusztekercset,
zsidó tórát, latin, görög, angol, kínai,
lovári nyelven írt, s gyengén látóknak
készült Bibliát is. 

Néhány gyönyörûen illusztrált Szentírásba
is betekinthettünk. 
A gyûjtemény 2013-ban indult útjára, s
azóta is folyamatosan bõvül.

Zoltán-Borzován Eszter



A B. B. Body Builder Klub versenyzõi a
2016. november 26-án Kisvárdán megren-
dezésre került III. Székely László Fek-
venyomó Emlékversenyen és a 2016.
december 3-án a Mátészalkán, a No-Limit
Body and Fittness Club által megszer-
vezett erõ- és állóképesség versenyen is
részt vettek. Mindkét versenyen kiemel-
kedõ versenyeredmények születtek. Ki-
emelném a csapat legfiatalabb verseny-
zõit:Bulyáki Márk (10), Bulyáki Béla
Áron (13), Bulyáki József (13). Ezekkel az
eredményekkel a versenyzõk boldogan
zárták a 2016-os évet.

Emlékeztetõként ebben az évben is szám-
talan kiváló eredményt hozhattak Nagy-
ecsedre a B. B. Body Builder Klub ver-
senyzõi, köztük Bulyáki Béla, aki test-
építõ- és fittness versenyzõként nem csak
többszörös magyar bajnok, hanem európa
bajnok is lett. A B. B. Body Builder Klub
abban reménykedik, hogy ezzel a pél-
damutatással, amit eddig a csapat elért,
egyre több fiatal téved be az edzõter-
münkbe és ezzel új és jobb irányba tere-
lõdnek. A lehetõséget megragadva köszö-
net Kovács Lajos polgármester úr lelkiis-
meretes és maximális támogatásáért, vé-

gül, de nem utolsó sorban Fodor András-
nak, a Rákóczi SE. elnökének kitartó és
töretlen segítségéért.

Bulyáki Béla
a B. B. Body Builder Klub vezetõje

A B. B. Body Builder Klub elégedett

Sportélet

Az aerobik-fittness órákat 2015. novem-
ber 4-én kezdtük el tartani, heti három al-
kalommal a nagyecsedi Közösségi Házban
(Komoróczi utca 53.) azzal a reménnyel,

hogy a településünkön is népszerûbbé vál-
hasson ez az alakformáló, egészséget
megõrzõ vagy javító gyönyörû sport, va-
lamint, hogy a tisztelt lakosság idõben fel-
ismerhesse, hogy mennyire fontos ez a test
átmozgatása és az egészséges életmódra
váltás érdekében. Istennek hála, egyre töb-
ben látogatják tornáinkat. Azért is nagy-
szerû ez a sporttevékenység a települé-
sünkön, mert csak nagyobb városokban
szokott elõfordulni. Az edzéseket Bulyáki
Béla többszörös tesépítõ és fittness ma-

gyar- és európa bajnok tartja. Köszönet a
nagyecsedi mûvelõdési ház igazgatónõ-
jének, Murguly László Csabánénak illetve
a Közösségi Ház vezetõjének, Zoltán-
Borzován Eszternek a maximális támo-
gatásukért. Szolgáltatások:-táplálkozási
tanácsadás, kiváló közösség. Edzés napok:
H-Sz-P 18:00-tól. Edzés helye:Nagyecsed
Komoróczi út. 53. Továbbra is szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt!

Bulyáki Béla
fittness edzõ

Az aerobik-fittness egyre népszerûbb Nagyecseden

"Sosem tudhatod milyen eredményei lesz-
nek a cselekedeteidnek,de ha nem cselekszel
eredményük se lesz."(Mahatma Gandhi)
Nekünk szól,vagy mondhatnám rólunk
szól! Gondoltunk egyet, és mertünk cse-
lekedni. Nem tudhatjuk, hogy milyen
irányt vesz az utunk, de tudtuk, ezen az
úton el kell indulnunk! Szeptemberben
kezdõdött újult erõvel a munka. Kézilabda
bázisunkban immáron közel negyven iga-
zolt játékos van a hét-nyolc éves lányok

körében. Folynak az elõkészítõ munkák,
mind a tornateremben, mind az irodákban
a szövetségnél. Gyõztes TAO-s pályáza-
tunk szépen halad a megvalósítás felé. A
gyerekek számára többek közt egyen-
melegítõk, mez, felszerelés, utazó pólók,
sporteszközök, kézilabda szivacskapu
kerül megvásárlásra. December 6-án Mi-
kulás Kupára utaztunk Budapestre, a
Ferencváros meghívásának tettünk eleget
az U8-as lány csapatunkkal. Januárban

megkezdõdnek a Magyar Kézilabda Szö-
vetség által kiírt Kisiskolás Bajnokság
mérkõzései, ahol négy csapattal leszünk
jelen. Bízunk benne és azért dolgozunk,
hogy minél eredményesebbek legyünk,
így vigyük településünk jó hírnevét. Innen
is kívánok minden egyes játékosomnak és
családjának, valamint minden nagyecsedi
polgárnak Istentõl áldott boldog kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet.

Hunyadiné Biró Erika vezetõedzõ

Rákóczi Sportegyesület Kézilabda Utánpótlás Nevelés Szakosztály

Október 22-én a Tisza Kupa keretein
belül, Cérna László junior 84kg-os súly-
csoportban 77kg-os testsúlyával 145kg-os

teljesítménnyel 2.helyezést ért el, míg fel-
nõtt kategória 100 kg-os súlycsoportban
Balogh Norbert 145kg-al 5. helyezést és
Suta Róbert 200 kg-os nyomásával elsõ
helyezést értek el. 
Néhány héttel késõbb november 26-án
ismét megmérettetésre került sor  Kisvár-
dán,  a 3. alkalommal megrendezett Szé-
kely László Emlékversenyen. Felnõtt
kategóriában 100 kg-os súlycsoportban
Suta Róbert 2. helyezést ért el 207,5 kg-os

teljesítményével. Balogh Norbert 150 kg-
mal a 4. helyen végzett. Cérna László junior
80 kg-os kategóriában 150kg-os teljesít-
ménnyel a kategória aranyérmese és ab-
szolút 2. helyezettje lett. Ezúton is
szeretnék gratulálni a fiúknak és min-
denkit buzdítani további sikerek elérésére.
A versenyzõket Mogyorósi Csaba sza-
kosztályvezetõ készítette fel.

Mogyorósi Csaba
szakosztályvezetõ

A nagyecsedi Rákóczi SE erõsemberei ismét képviseltették magukat!
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