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A holland nagykö-
vet koncertre jött

René Van Hell az új holland nagy-
követ szinte első vidéki útja Nyír-
bátorba vezetett. Az apropót a hol-
land zenei est adta. A diplomata 
úgy gondolja, a hivatalos, állam-
közi kapcsolatok mellett nagyon 
fontos, hogy a civil szférán keresz-
tül erős szálak szövődjenek a két 
ország között. Cikk a 5. oldalon

Erőteljes fejlesztés-
be kezd a város

„Statisztikát mindenki tud gyárta-
ni. Nekem a működési mechaniz-
mus a fontos. Mi egy olyan rend-
szert fogunk anyagilag támogatni, 
amely segíti, hogy minél több gye-
rek végezzen valamilyen, rendsze-
res sporttevékenységet.” 
  Cikk 2-3. oldalon

Új tűzoltófecskendő 
szolgálja a nyírbáto-

riak védelmét
Új, 120 milliós, magyar gyártású 
tűzoltófecskendőt állítottak üzem-
be a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságon. A 18+19 telepü-
lés tűzvédelmét ellátó állomáson 
a személyi állomány fejlesztése is 
időszerű lenne a technikai fejlesz-
tés mellett.  Cikk a 7. oldalon

Tisztelgés 100 év sportolói előtt

Aranyat érő tapasztalatok

2017-et Nyírbátor Város Képvise-
lő-testülete a Sport Évének nyilvá-
nította ez év tavaszán. 

Ezzel a döntéssel az önkormány-
zat méltó keretet akart adni annak, 
hogy 100 évvel ezelőtt Vitéz Szabó 
János hentes-mester és Dr Kirchhofer 

Kálmán ügyvéd szervezésében meg-
alakult a Nyírbátori Atlétikai és 
Football Egylet, ismertebb nevén a 
NYAFE.

Nyílván előtte is volt sportélet Nyír-
bátorban, de a szervezett sportélet ki-
indulópontjának 1917-et tekintjük. 

A centenárium megünneplését és 
a 100 év sportolói előtti tisztelgést 
egy áprilisban indult, és október 7-én 
zárult ünnepi rendezvénysorozattal 
igyekeztünk a városban emlékeze-
tessé tenni, ennek része a mai alka-
lom is./10.

Megemelem a szüreti kalapom

A közel három évtizede megálmodott és megvaló-
sított program, a Szüreti felvonulás kiállta az idő pró-
báját. A szervezők a hagyományteremtést tűzték ki 
maguk elé célként, amely évről-évre maradéktalanul 

meg is valósul. Szinte az egész szeptember a készülő-
déssel telik el. A tanévindítás nehézségeit egy kicsit 
megtöri a felvonuláshoz kapcsolódó tennivalók és a 
szüretről szerzett ismeretek bővítése. Cikk a 8-9. oldalon

Nyírbátor, Nagyatád, Mórahalom polgármes-
terei és a hivatal szakemberei osztották, illetve 
osztják meg egymással (akár) évtizedes tapaszta-
lataikat, fejlesztésekről, városkép kialakításáról, 
vagy éppen gazdasá- gi elképzelésekről. A három 
város vezetői rendszeres találkozókon keresik a 
közös tapasztalatokból kialakítható sikeresség re-
ceptjét, illetve a lehetséges buktatók elkerülésének 
módját. Legutóbb Nyírbátorban a helyi „gazda-
sági csoda” receptjét ismerhették meg.

Cikk a 13. oldalon
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Sport: erőteljes fejlesztésbe kezd a város 

Már túl vagyunk a centenáriu-
mi sportév záróünnepségén, de 
nyilván sportrendezvények még 
bőven lesznek ebben az évben is. 
Mi volt az igazi cél ezzel a nagy 
figyelemmel a két nagy ünnep-
séggel? Talán bemutatni, hogy 
milyen erős a sport a városban, 
vagy buzdítani sokakat a mozgás-
ra, vagy az önkormányzat akart 
jó pontokat?

Az elsődleges, hogy adjunk valami-
lyen jelzést a különféle rendezvények-
nek megfelelően más-más csoportok-
nak. Az nem szorul magyarázatra, 
hogy száz év sporteredményeit, ha-
gyományait meg kell ünnepelni, meg 
kell köszönni és meg kell tisztelni azo-
kat, akik „szállították” az eredmé-
nyeket. De ez a rendezvénysorozat jó 
alkalmat teremtett arra, hogy elmond-
hassuk, mi a város célja a sporttal.

Nálunk ma 18 sportegyesület mű-
ködik. Több sportágban eleve több 

egyesület is van ma. Mi szeretnénk 
ebben valamilyen katalizáló szerepet 
betölteni. Manapság még sokan úgy 
érzik, minden egyesület, leginkább 
magára figyelve megy előre, de nincs 
összehangolva a többi működésével, a 
szülők, a gyerekek érdekeivel.

Világossá tennünk, hogy a 

városnak mi az elvárása az élsporttal 
kapcsolatban.

Nem teljesen világos, hogy mi-
lyen elvárásai lehetnek a város-
nak az élsporttal kapcsolatban. 
Az élsport az szinte biztosan pro-
fi sport.

Azért azt látni kell, hogy minden 
olyan sportegyesület, amelyik hasonló 
kisvárosban működik, az önkormány-
zat támogatására szorul. Korábban ez 
úgy működött, hogy valamikor ki-
alakult egy általános finanszírozási 
rendszer, amit meg is tartott az önkor-
mányzat. Ennek az összege sem na-
gyon változott. Mai gondolkodásunk 
szerint megváltoztatjuk a hangsúlyo-
kat, és megváltozik majd a támogatási 
rendszer is. A város hosszú távon két 
dolgot szeretne. Elsősorban azokat az 
egyesületeket fogjuk jelentősebben tá-
mogatni, amelyekben a legtöbb gyerek 
sportolhat. Vagyis ezzel kifejezzük, 

hogy a gyerekek sportoláshoz jutását 
fogjuk támogatni. A másik fontos tá-
mogatási szempont, hogy milyen ered-
ményeket érnek el az egyesületek. Az 
élsport drága és tudjuk, hogy akár egy 
országos, netán nemzetközi eredmény 
elérése nagyon sok pénzbe is kerül az 
egyesületnek és a családoknak is.

Mire jó egy kisvárosnak, hogy 
akár magyar, vagy nemzetközi 
bajnoki címeket is szállító egye-
sületeket tart fenn?

Önmagban ez egy öncélú dolog len-
ne. Mi azt mondjuk, hogy ott van fe-
lelőssége a városnak, amikor az után-
pótlás nevelésben vannak tehetséges 
nyírbátori gyerekek, s ők eljutnak egy 
szintig, ahol meg kell, hogy mutassák 

az eredményeiket, s közben az egyesü-
letnek is feljebb kellene lépnie – ami-
hez már többlet pénz kell – akkor erre 
legyen meg a lehetőség. Ha pl. nyír-
bátori fiatal futballisták (itt nemcsak 
a városi gyerekeket kell érteni, hanem 
a térségből jövőket is) olyan tehetsé-
gesek, hogy egy osztállyal feljebb jut-
hatnak, akkor erre adható a támogatás. 
Biztosítani kell az infrastruktúrát és 
mögé teszünk anyagi erőforrást is.

A helyi focicsapatban hány helyi 
játékos lehet?

Konkrétan nyilván nem tudom, de 
mondtam az előbb, hogy én a régióból 
hozzánk jött játékosokat is hazainak 
tartom. Mi központ vagyunk. Ha fo-
cisták, úszók, lovasok, asztalitenisze-
zők beleteszik a munkájukat, pénzt, 
időt, energiát, akkor városnak köte-
lessége mögéjük állni. Akkor, amikor 
már bizonyítottak.

Ez világos beszéd. Ám, ha az 
előbb még azt is el tudta volna 
mondani, hogy jelenleg és rend-
szeresen 15 kölyökcsapat ott foci-
zik a városi focipályákon, akkor 
azt mondhatnám, hogy így rend-
ben van ez a koncepció.

Ha már a focipálya került szóba: 
délutánonként, vagy este is sokan ki-
járnak futni is, kijárnak mozogni, ki-
járnak baráti társaságok focizni is. Ez 
tehát sok ember számára ad mozgási, 
sportolási lehetőséget. Majd az egy 
feladat, hogy elválasszuk az egyesü-
letek munkáját és finanszírozását, a 
létesítmények fenntartását és az él-
sport támogatását.

Amiről most beszélünk, az forin-
tosítva mennyi?

A város nagyjából 30-50 millió fo-
rintot költ sportra. Attól függ, hogy 
mit számolunk oda. Nekem az a véle-
ményem, hogy nálunk többet kell majd 
sportra fordítani, de sokkal széleseb-

ben kell nézni, hogy mi számít sporttá-
mogatásnak. Az ösztöndíjprogramok 
– a tehetséges, de hátrányos helyzetű 
gyerekek segítése – a létesítmények 
fejlesztése, az egyesületek támoga-
tása, az iskolai diáksport támogatá-
sa. Ha így vesszük számba, az előbbi 
összeget meg is duplázhatjuk.

Mi akkor tudunk ebbe pénzt ten-
ni, ha világos koncepció mentén ha-
ladunk előre. Azaz tudható, hogy mit 
akarunk elérni a gyerekekkel, milyen 
lehetőségeket kínálunk számukra. A 
másik fontos feltétel, hogy a finan-
szírozás átlátható legyen. Erről már 
folytatunk beszélgetéseket az egye-
sületek vezetőivel.

Ha jól gondolom, az komolyan 
nehezíti a helyzetet, hogy az ok-
tatást kivették az önkormányzat-
októl, azaz oktatáson keresztül 
nehéz támogatni a diáksportot. 

Tízéves távlatban gondolkodik Nyírbátor vezetése,  ■
amikor erőteljes – akár – sportinfrastruktúra fejlesz-
téseket is szorgalmaz. Egy olyan városban, ahol évti-
zedre előre látható gazdasági növekedéssel számol-
nak, várhatóan sokan akarnak letelepedni. Őket is s a 
tősgyökeres nyírbátoriakat is korszerű kulturális-, 
szabadidő- és sportinfrastruktúrával kell kiszolgálni. 
Ugyanakkor a város átalakítja a sporttámogatásokat 
is, a cél a tömegesítés, azaz minél több gyerek juthas-
son a számára legmegfelelőbb sportolási lehetőséghez. 
Ez az, amire a jövőben nem sajnálják a pénzt a város 
vezetői. Nagy Miklós interjúja.

„
ˮ

Statisztikát mindenki tud gyártani. Ne-
kem a működési mechanizmus a fontos. 
Mi egy olyan rendszert fogunk anyagilag 
támogatni, amely segíti, hogy minél több 
gyerek végezzen valamilyen, rendszeres 
sporttevékenységet.

„
ˮ

Szeretném kizárni azt a helyzetet, amikor 
személyi érdekek dönthetik el, hogy me-
lyik gyerek milyen sportot űzhet. Ne az 
számítson, hogy a konkrét testnevelő me-
lyik egyesületnél érdekelt, hanem a gye-
rek legyen a középpontban.
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Nyilván ezért van az, hogy most 
az egyesületek felől közelítenek a 
diáksport felé?

Nem feltétlenül. Minden irányból 
szeretnénk összerakni a rendszert. 
Tavaly, az év végén már elkezdtük a 
közös gondolkodást az iskolák veze-
tőivel, fenntartóival. Úgy tűnik, meg-
van az egyetértés abban, hogy a vá-
ros, az iskola és a fenntartók, az iskola 
szakemberi egy olyan rendszert rak-
janak össze, amelyben minden gyer-
mek megtalálhatja a számára ideális 
sportolási lehetőséget. Szeretném ki-
zárni azt a helyzetet, amikor szemé-
lyi érdekek dönthetik el, hogy melyik 
gyerek milyen sportot űzhet. Ne az 

számítson, hogy a konkrét testnevelő 
melyik egyesületnél érdekelt, hanem a 
gyerek legyen a középpontban.

Szép, de hogy lehet ezt elérni? 
Feltehetően mindenki elkötele-
zett a saját sportága iránt.

Ha felismerik azt a helyzetet, hogy 
a szélesebb körű együttműködésben 
sokkal több gyerek sportolhat, az a 
konkrét szakágaknál is növekedést 
hozhat.

Mérik majd, hogy hol, mennyivel 
nőttek a számok?

Nem, dehogy! Statisztikát min-
denki tud gyártani. Nekem a műkö-
dési mechanizmus a fontos. Mi egy 
olyan rendszert fogunk anyagilag tá-
mogatni, amely segíti, hogy minél 

több gyerek végezzen valamilyen, 
rendszeres sporttevékenységet. Emel-
lé kialakítunk egy olyan rendszert, 
hogy amikor befejeződik a tanítás, a 
megszervezett szállítással eljuttatjuk 
a gyerekeket a megfelelő sportlétesít-
ményekhez. Ezzel jelentős terhet ve-
hetünk le a szülők válláról is.

Nyilván komoly előrelépés, sőt 
minőségi változás lesz, amikor a 
sportcentrum is elkészül. Már, 
ha egyáltalán lesz hozzá támoga-
tás. Hol tartanak?

A pályázat hiánypótlása folyamat-
ban van. Az ígéretek szerint novem-
berben várható döntés. Nekünk az 

a fontos, hogy december elejére ez 
a döntés megszülessen, mert akkor 
tudjuk feltölteni a TAO-t. Most úgy 
tűnik, hogy komoly szakmai hiányos-
ságot nem találtak a pályázatban. A 
kézilabda szövetség támogatja a ter-
vet. Ez azért fontos, mert a kézilabda 
szövetségen keresztül kapjuk a finan-
szírozást. Ugyanakkor azt tudni kell, 
hogy a létesítménybe sok más sportág 
is bekerül majd.

Nyilván „fejnehéz” lesz 
kézilabdában.

Persze, de azért lesz ott futsal, röp-
labda, kosárlabda, küzdősportok is.

Mekkora költségvetéssel 
számolnak?

Durván 2 milliárd forint, de ebből 

csupán 600 millió forint a saját erő. 
Ugyanakkor ezt is 3 év alatt kell elő-
teremteni. Erre hitelt szeretnénk fel-
venni, ennek az állami jóváhagyására 
is várunk még.

Nem fél ettől egy kicsit?
A finanszírozási oldalától?

Összességében. Hiszen ez, a vá-
ros méreteihez képest nagy pro-
jektnek látszik.

Nekünk ebben is előre kell tekinte-
ni. Sokan persze belemagyarázásnak 
tartják ezt, de tudom, hogy a város 
előtt komoly jövő áll. Lakosságszám 
növekedésben, gazdasági stabilitásban 
jelentőset fogunk előrelépni. Mi a je-
lenleginél sokkal komolyabb térségi 
központtá fogunk erősödni.

Bizonyára, de azért ennek a vízi-
ónak valami időhatárt is kellene 
szabni. Akkor van értelme komo-
lyabb, akár sportinfrastruktúrát 
kiépíteni, ha látjuk, hogy erre 
nem 50 év múlva lesz szükség.

Tízéves távlatban gondolkodom. 
Tízéves távlatban látom előre a gaz-
dasági folyamatokat. Tízéves távlat-
ban kell a lakáskérdést rendbe tenni, 
tízéves távlatban kell ehhez igazítani 

az infrastruktúrát is. Ugyancsak tíz-
éves távlatban kell a szabadidő, sport, 
kultúra, szórakozás feltételeit is meg-
teremteni. Ebben a körben is úgy kell 
megoldani a fejlesztéseinket, hogy a 
környező, vagy akár távolabbi, me-
gyei településen felnövekvő fiatalok, 
amikor nem akarják elhagyni a me-
gyét, az azért lesz, mert Nyírbátort 
választják. Mert ez a város stabil jövőt 
tud majd kínálni nekik, ahol stabil a 
foglalkoztatás, ahol jó a közlekedés, 
ahol kiváló az infrastruktúra, ahol 
megfelelő kulturális, szórakozási és 
sportolási feltételek vannak. 

Vagyis nem fel attól, hogy a 
két-három éven belül elkészü-
lő sportlétesítmény ott ásít majd 
üresen, mert várja a tíz év múlva 
ideköltöző családokat?

Ettől nem kell tartani. Rendszeresen 
megkeresnek a különféle csoportok, 
akik vagy még űzik, vagy korábban 
űzték a sportjukat és most helyet ke-
resnek. Sokan vannak olyanok, akik 
kiszorultak már a többi csarnokból. 
Ha csak velük számolnék, máris le-
kötöttük a fele kapacitást és nyilán 
még növekedés is lesz a területen. Te-
hát nem félek attól, hogy üres lesz a 
létesítmény.

„ ˮMi a jelenleginél sokkal komolyabb tér-
ségi központtá fogunk erősödni.

„
ˮ

Úgy kell megoldani a fejlesztéseinket, hogy 
a környező, vagy akár távolabbi, megyei 
településen felnövekvő fiatalok, amikor 
nem akarják elhagyni a megyét, az azért 
lesz, mert Nyírbátort választják.
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Az aradi vértanúkra emlékezett a város

A kenyérmezei csata 
évfordulóját ünnepeltük

168 évvel a tragikus őszi  ■
események, a magyar szabad-
ságharc elfojtása után az ara-
di vértanúkra, a forradalmat 
követő könyörtelen megtorlás 
áldozataira emlékezve az If-
júsági és Családi Kuckó előtt 
kialakított emlékhelyen he-
lyezték el a nyírbátoriak az 
emlékezés koszorúit.

A nemzeti gyásznapon Máté 
Antal, Nyírbátor polgármestere a 

következő gondolatokat mondta el 
a koszorúzás helyszínén: „Ha egy-
szerűen közelítjük meg a kérdést, 
akkor azt gondoljuk, hogy a nemzet 
a benne élő emberek sokasága. Ha 
egy kicsit a mélyére nézünk a dol-
goknak, akkor viszont tudnunk kell, 
hogy a nemzet ettől sokkal több. A 
nemzetben benne van történelmünk, 
benne vannak elődeink, benne van-
nak az itt történt események, ame-
lyek velünk, vagy elődeinkkel tör-
téntek. Benne vannak az örömteli, 
győztes pillanatok, a sikeres ered-
mények, amiket a nemzet elért, és 
benne vannak a kudarcok is, azok 
az események is, amelyek tragikus 
történelmi pillanatokat jelentenek 
életünkben. Nagyon fontos, hogy 
ezeket egységként kezeljük.” 

A polgármester beszédében kö-
szönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik ebben részt vesznek, hiszen, 

mint fogalmazott: „felnövő fiatalsá-
gunk akkor fogja megérteni ennek 
a nemzetnek a jövőjét és a sorsát, 
ha ismeri történelmét és gyökereit. 
A magyar nemzetért olyan embe-
rek küzdöttek és haltak meg, akik 
nem is magyarnak születtek. Olyan 

emberek küzdöttek a nemzet sza-
badságáért, akik nem ehhez a nem-
zethez tartoztak. Mégis feláldozták 
életüket, mert hittek valamiben. Azt 
gondolom, az a legfontosabb egy 
nemzet életében, hogy a hitét soha 
ne veszítse el.”

Nyírbátor történelmében  ■
is nagy jelentőséggel bíró 
esemény történt 1479. októ-
ber 13-án.

A győztes kenyérmezei csata év-
fordulóján első alkalommal 1979-
ben, egy iskolai ünnepségen tiszte-
legtek az egykori hősök előtt, 1988 
óta pedig városi ünnepséget szer-
veznek a jeles napra. 

Ebben az esztendőben is a nyírbá-
tori református templomban tartot-
ták az ünnepélyes megemlékezést, 
ahol elhelyezték a kegyelet virágait 
Báthory István szarkofágjánál.

Ma már nem lehet úgy nyírbá-
torinak lenni, hogy ne tudjuk, mi 
is történt tulajdonképpen ezen a 
napon. 

Nem lehet úgy bátorinak len-
ni, hogy ne dobbanjon nagyob-
bat a szívünk, amikor belépünk 
az akkoriban épült templomaink-
ba és hogy ne emlékezzünk kel-
lő tisztelettel azokra az elődökre, 
akiknek köszönhető, hogy tele-
pülésünk több mint 700 éve áll 
ezen a helyen” – mondta emlé-
kező beszédében Németh Attila, 
alpolgármester.

Nyírbátor önkormányzata idén 
is ünnepi megemlékezést szerve-
zett az 1956-os szabadságharc és 
forradalom eseményeire emlékez-
ve. Október 23-át a demokratiku-
san megválasztott országgyűlés 
nyilvánította hivatalos ünneppé 
1991-ben. Ezen a nap a Magyar 
Köztársaság 1989.évi kikiáltásá-
nak napja is.

„1956. október 23-a örökre be 
van jegyezve a szabad emberek, 
a szabad népek krónikáiba. A bá-
torság, az öntudat, a diadal napja 
volt.” Ezekkel a szavakkal méltatta 
1960 októberében a magyar forra-
dalmat John Fitzgerald Kennedy, 
az Amerikai Egyesült Államok 35. 
elnöke. Komoly jelentőséggel bíró 
kifejezések ezek, amelyek méltón 

jellemzik a történelmi jelentőségű, 
’56-os eseményeket.

A nyírbátori ünnepi megemlé-
kezés első helyszínén, a Múze-
umkertben a Báthory Anna Re-
formátus Általános Iskola tanulói 
adtak verses, zenés műsort, majd 
a város vezetői megkoszorúzták 
az 1956-os forradalom tiszteletére 
állított kopjafát. A Kulturális Köz-
pont színháztermében Máté Antal 
polgármester emlékező gondolatai 
után a Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium tanulói mutatták 
be az „Októberi bőröndmese” cí-
mű előadást, mellyel a 61 évvel ez-
előtti állapotok hangulatát idézték 
fel a gimnazisták.

Októberi bőröndmese
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A holland nagykövet koncertre jött

René Van Hell az új hol- ■
land nagykövet szinte első vi-
déki útja Nyírbátorba veze-
tett. Az apropót a holland ze-
nei est adta. A diplomata úgy 
gondolja, a hivatalos, állam-
közi kapcsolatok mellett na-
gyon fontos, hogy a civil szfé-
rán keresztül erős szálak szö-
vődjenek a két ország között.

Nagykövet úr, Ön egy olyan idő-
szakban került erre az állomás-
helyére, amikor elég hűvös volt 
a két ország viszonya. Ebben a 
helyzetben mi az Ön legfonto-
sabb feladata?

René Van Hell: Szerencsére a szi-
tuáció megoldódott és az elődöm 
visszament már Hágába. Egyelő-
re még rövid ideje vagyok az or-
szágban, igyekszem minél jobban 
és minél gyorsabban megismerni 
Magyarországot.

Magyarország korábban is jó 
kapcsolatokat ápolt az Ön hazá-
jával. Nyírbátor, már csak gazda-
sági okokból is jó kapcsolatokra 
törekszik. Most egy holland zenei 
estre hívták, ez is mutatja milyen 
sokrétű viszonyrendszerben kell 
dolgoznia. Mit emelne ki ebből?

Egyformán fontos a politikai, 
a gazdasági, a kulturális kapcso-
latrendszer. Tudom, hogy a rend-
szerváltás előtt az országnak erős 
kulturális kapcsolatai voltak Hol-
landiával. Mára már felerősödtek a 
gazdasági kapcsolatok is és ez így 
kiegyensúlyozott.

Törekszik kapcsolatra a civil 
szférával?

Természetesen, de előbb hely-
ismeretet kell szereznem. Igyek-
szem Budapesten túl is megismer-
kedni az országukkal. Most úgy 
látszik, négy évig leszek itt, azaz 

természetesen elképzelhető, hogy 
a jövőben még többször megfordu-
lok városukban.

Polgármester úr! Mi a jelentő-
sége annak, hogy az új holland 
nagykövet ilyen hamar Nyírbá-
torba látogatott?

Máté Antal: Most kivételesen 
úgy gondolom, hogy ez inkább a 
véletlennek köszönhető, hiszen a 
zenei rendezvényt elég régen kezd-
ték szervezni. Akkor még nem volt 
úgymond aktuálpolitikai jelentősége 
a „holland kapcsolatnak”. Másrészt 
persze, ha megnézzük, hogy az el-
múlt két évben öt nagykövet járt ná-
lunk, akkor ez nem lehet véletlen. 
Erre büszkék is vagyunk.

Nyírbátorban nem kell mondani, 
hogy a holland szál kifejezetten 
erős, hiszen az UNILEVER ré-
vén egy nagyon tőkeerős holland 
cég van jelen.

Nekünk nagyon fontos, hogy a 
város legrégebbi hagyományokkal 
rendelkező gyára ma holland tulaj-
donban van. Törekszünk is arra, 
hogy a cégvezetéssel, illetve a hol-
land nagykövetséggel folyamatos 
és erős kapcsolatunk legyen. Rá-
adásul ez egy folyamatosan bővü-
lő és növekvő gyár, ami a város jö-
vője szempontjából egyáltalán nem 
mellékes.

Nyírbátor törekszik Hollan-
dia felé? Esetleg szorosabb 

kapcsolatokat keresnek holland 
városokkal?

Nekünk a jövőre nézve fontos, 
hogy új irányokban keressünk test-
vérvárosi kapcsolatokat. Meg kell 
céloznunk Nyugat-Európát. Olasz-
ország, Németország,

Hollandia és Dánia kell, hogy 
szóba jöjjön. Oktatás, kutatásfej-
lesztés, gazdasági növekedés mi-
att számunkra fontos, hogy a cé-
gek anyaországbeli településeivel 
is felvegyük a kapcsolatot. Egyéb-
ként is évente ellátogatunk a cé-
gekhez és olyankor már volt al-
kalmunk találkozni a települések 
vezetőivel is. Vannak már ilyen 
kezdeményezések.

Nem egy olyan településen jár-
tam, ahol hasonló kulturális érté-
kek vannak, mint nálunk.

Kastélyok, várak, színházak. Úgy 
gondolom, hogy a helyi fiatalokat 
kell majd ösztönözni, akik egyéb-
ként is nyitottabbak. El tudom kép-
zelni, hogy a mi gyerekeink látogas-
sak el Hollandiába, Dániába, akár 
kirándulásra, csereüdülésre, vagy 
oktatási csereprogramok résztvevő-
iként. Ha pedig mennek Nyugat-Eu-
rópába, akkor már inkább menjenek 
olyan helyre, ahol gazdasági kapcso-
latunk is van. Már ma is sok olyan 
nyírbátori van, aki kint dolgozik az 
anyacégnél, mert a karrierjében az 
volt a következő lépcsőfok.

Jó lenne, ha a helyiek látnák, tud-
nák, hogy van egy ilyen lehetőség 
is.
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Támogatja a továbbtanulást a város
Továbbra is támogatja  ■

Nyírbátor önkormányzata a 
felsőoktatásban tanulókat. 

A Bursa Hungarica ösztöndíj-
programban elérhető összeget Nyír-
bátor minden esztendőben saját erő-
forrásaiból egészíti ki. A támogatás 
tíz tanulmányi hónapra jár. Nyírbá-
torban általában 25-30 fiatal pályáz-
za meg ezt a lehetőséget.

A város képviselőtestülete idén 
is döntött és kiírta a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

Az „A” típusú azok számára nyit 
támogatási lehetőséget, akik jelen-
leg már a felsőoktatásban tanul-
nak, míg a „B” típusú azoknak, 
akik ebben a tanévben érettségiz-
nek, illetve akik már korábban le-
érettségiztek, de eddig nem nyer-
tek felvételt felsőfokú oktatási 
intézménybe.

A minisztériumi támogatást ki-
egészítve a nyírbátori pályázó fi-
atalok havonta akár 10 ezer forint 
összegű ösztöndíjra számíthatnak – 
mondta el érdeklődésünkre Nedelka 
Zoltán, a polgármesteri hivatal cso-
portvezetője. A szakember kiemelte: 
nagyon fontos most is, mint 2013 óta 
minden esztendőben, hogy az elsőd-
leges jelentkezési felület az emet.
gov.hu internetes felület. Először 
itt kell regisztrálnia a hallgatónak, 
majd ki kell töltenie a kérelmet és 
a mellékleteket. Ezeket kinyomtat-
va, papír alapon is el kell juttatni a 
polgármesteri hivatalba 2017. no-
vember 7-ig.

Egy vagy három év
Az „A” típusú hallgatók egy ta-

nulmányi évre, vagyis tíz hónap-
ra, a „B” típusúak pedig három év-
re, vagyis háromszor tíz hónapra 
pályázhatnak.

Ösztöndíjpályázatok
I.

Nyírbátor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások  
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26)  

Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első  

félévére vonatkozóan a felsőoktatási hallgatók számára az 
„A” TÍPUSÚ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
II.

Nyírbátor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával Együttműködve, az 51/2007. (III. 26) Kormányrende-

let alapján ezennel kiírja a 2018. évre
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok  
számára a „B” TÍPUSÚ Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázati kiírás megtekinthető illetve a dokumentumok 
letölthetőek a www.nyirbator.hu városi honlapról vagy 

beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál 
(fszt. 126. iroda).

Idén is kérhetnek segítséget a hallgatók
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Új, 120 milliós, magyar  ■
gyártású tűzoltófecskendőt 
állítottak üzembe a Nyírbáto-
ri Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokságon. A 18+19 tele-
pülés tűzvédelmét ellátó állo-
máson a személyi állomány 
fejlesztése is időszerű lenne a 
technikai fejlesztés mellett.

B.Ú. Mit jelent a város biz-
tonsága szempontjából az új 
tűzoltófecskendő?

– engeteget jelent, hisz a veszély 
besorolás alapján Nyíregyháza után 
Nyírbátor következik az első kate-
góriás riasztási szinten. Két olyan 
üzemünk van – az Unilever Kft. és 
a Farmol Kft. –, ahol a tűz- és ve-
gyi biztonság miatt azonnal vonuló-
kész tűzoltóságra van szükség. Ez 
részben nyugtat most meg engem, 
mert mi annak idején pontosan ilyen 
okok miatt építettük ezt az új tűzol-
tó laktanyát rengeteg utánajárással, 
rengeteg önkormányzati támogatás-
sal és hitelfelvétellel. És amikor az 
állam átvette a katasztrófavédelmi 
feladatokat, azt mi nagyon nehe-
zen éltük meg. Hisz mi törekedtünk 
arra, hogy a személyi állomány, a 
technikai állomány, az infrastruk-
túra kifogástalan legyen. Az átszer-
vezés után azt tapasztaltuk, hogy ez 
a laktanya majdnem kiürült. A nyír-
bátoriból létrejött a Baktalórántházi 
Örs. Korábban kaptunk vadonatúj 
Renault vízszállító autót, vadonatúj 
gyorsbeavatkozó Mercedes Sprin-
tert, stb. Az átszervezés után azt 
kellett látnunk, hogy ezek az esz-
közök szép lassan elkerültek Nyír-
bátorból Mátészalkára, Kisvárdára, 
Nyíregyházára, ide-oda. Ebből a 
szempontból most nagy öröm szá-
momra, hogy végre elkezdődik a 

nyírbátori laktanya technikai állo-
mányának is a fejlesztése – mondta 
el érdeklődésünkre Németh Attila, 
Nyírbátor alpolgármestere az ava-
tási ünnepséget követően.

B.Ú. Milyennek számít megyei 
viszonylatban a Nyírbátori Hiva-
tásos Tűzoltóság felszereltsége, 
ellátottsága?

– A Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságon jelenleg van egy 
vadonatúj RÁBA AQUADOUX- 
fecskendő. Ez jelentős változást 
eredményez Nyírbátorban és tér-
ségében a mentő tűzvédelem terüle-
tén, hiszen egy új technikai eszköz-
zel hamarabb oda tudunk érkezni a 
kárhelyre, hatékonyabban tudunk 
beavatkozni és eredményesebbek 
tudunk lenni – emelte ki Varga Béla, 
a Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetője. 

B.Ú. A sajtótájékoztatón hall-
hattuk a megyei vezetőtő is-
mertetőjében, hogy az elmúlt 
években néhány áthelyezés is 
történt, amikor Mátészalkára és 
Baktalórántházára vittek el egy-
egy fecskendőautót. Ezeket in-
nen vitték el?

– Igen, mert átalakult a szerve-
zet. 2013-ban őrsöket alakítottak 
ki, és 2013.január elsejével alakult 
ki a mi alárendeltségünkbe tarto-
zó Baktalórántházai Katasztrófa-
védelmi Őrs, akkor került át in-
nen a 2000-es gépjárműfecskendő 

– tájékoztatott Kiss András nyírbá-
tori tűzoltóparancsnok.

Ennek kapcsán az avatási ün-
nepségen szintén jelen lévő Simon 
Miklós országgyűlési képviselő 
elmondta: 

– A megyében ki kellett az erő-
forrásokat egyenlíteni, ezért kerül-
tek el gépjárművek, tűzoltó autók 
Nyírbátorból. Itt mindig is jól mű-
ködött a tűzoltás a térségben. Ezért 
a térségi önkormányzatok, nem kü-
lönben a Nyírbátori Önkormány-
zat is sokat tett, ez tagadhatatlan. 
Azonban az egységes katasztrófa-
védelmi rendszer felállásával egy 
kicsit jobban kellett az erőforrások-
kal gazdálkodni. Én is elég nehezen 

emésztettem meg ezt a problémát, 
ezért is szorgalmaztam, hogy most 
már Nyírbátor kapjon lehetőséget, 
mármint a tűzoltó autók tekinteté-
ben – tette hozzá a Parlament Hon-
védelmi és Rendészeti Bizottságá-
nak alelnöke.

– Az lett volna az igazi öröm, 
hogy ha ez az új autó személyzet-
tel érkezik Nyírbátorba, mert itt egy 
másfél rajos vonuló állomány, a mai 
világban, a nyírbátori veszélyhely-
zetet ismerve nem kellő garancia 
arra, hogy Nyírbátor lakossága nyu-
godt lehessen, ha valami üzemzavar 
következik be az ipari parkban lévő 
üzemekben – hangsúlyozta Németh 
Attila, alpolgármester.

Új tűzoltófecskendő szolgálja 
a nyírbátoriak védelmét

Idősek világnapjá- ■
hoz közel két rendez-
vényt is rendeztünk a 
nyugdíjasoknak.  

Szeptember 7-én a 
Báthori István Nyugdíjas 
Klub nyugdíjas klubok, 
egyesületek gálaműsorát 
szervezte hetedik alka-
lommal városunkban. Az 
Életet az Éveknek Nyug-
díjasklubok Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 

Szövetségének tagjaként, a 
megyében működő nyugdí-
jas klubok példáját követve 
rendeztük meg a találkozót 
ünnepi gálaműsor keretén 
belül a Kulturális Központ 
épületében. A szervezetek 
most is örömmel fogadták 
el a meghívásunkat és is-
mét szívesen töltötték ve-
lünk ezt a napot.

Október 5-én Nyírbátor 
Város Szociális Szolgálatá-
val közösen, az idősek nap-
pali ellátása ellátottainak és 
a Báthori István Nyugdí-
jas Klub tagjainak ünnepsé-
get szerveztünk. Nyírbátor 
Város Önkormányzata ré-
széről Máté Antal polgár-
mester és Németh Attila al-
polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. A Báthory 
Anna Református Általá-
nos Iskola diákjai adták az 
ünnepi műsort. A nyugdí-
jasok szeretettel fogadták a 
gyerekek verseit, dalokat. 
Köszönjük a diákoknak és 
az őket felkészítő pedagó-
gusoknak a megható ün-
nepi műsort. Azt gondo-
lom, hogy közösségünk 

tagjainak többnyire ma-
gányukból kifolyólag tá-
maszt jelentenek az álta-
lunk nyújtott programok. A 
társas kapcsolatok hatására 
szebbnek látják, boldogab-
ban élik meg nyugdíjas éve-
iket. Örömmel tölti minden 
klubtag szabadidejét prog-
ramjainkon és ez nagymér-
tékben hozzájárul ahhoz, 
hogy időskorukban is ak-
tívak maradjanak.

Kovácsné Posta Enikő

Hála és tisztelet az időseknek!
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A sávház mögötti parko- ■
ló zsúfolásig tele volt szep-
tember 29-én a gyülekező 
felvonulókkal. A betakarí-
tást segítő mezőgazdasági 
gépek felvonulása idén új 
színfoltja volt a menetnek. 
A nemzetközi rendezvé-
nyen a testvérvárosi 
Szilágysomlyó citerásai is 
felvonultak.

A közel három évtizede megál-
modott és megvalósított program, 
a Szüreti felvonulás kiállta az idő 
próbáját. A szervezők a hagyo-
mányteremtést tűzték ki maguk 
elé célként, amely évről-évre ma-
radéktalanul meg is valósul.

Lázas készülődés
Szinte az egész szeptember a 

készülődéssel telik el. 
A tanévindí-

tás ne-

hézségeit egy kicsit megtöri a 
felvonuláshoz kapcsolódó tenni-
valók és a szüretről szerzett isme-
retek bővítése. Része volt a felké-

szülésnek, amelyről a népszerű 
közösségi felületen láttunk ké-
peket, hogy óvodások látogattak 
el az egyik szülő gyümölcsösébe, 
majd a másik szülő portájára, ahol 
közvetlenül megtapasztalhatták, 
milyen az almaszedés, milyen a 
kukorica- és a diótörés. Sőt ki is 
próbálhatták.

Az iskolák ablakain át 

ilyentájt gyakorta hallatszik ki 
a szüreti nóták dallama. Jelme-
zek, szüreti maskarák készülnek 
az óvodákban, iskolákban. A kü-

lönböző kellékek begyűjtésében a 
szülőknek, nagyszülőknek is jut 
bőven feladat. Az egyik boltban 
szombaton délelőtt arra lettem fi-
gyelmes, hogy apuka kis fiával az 
eladónőhöz a következő kérdéssel 
fordult: „Szüreti felvonuláshoz 
kalapot szeretnék venni a fiam-
nak, kérem, segítsen.” Kalapot, a 
szüretire. Nem ám úgy, csak egy 
kalapért tértek be a boltba, ha-

nem szüretis kalapért.

Maradandó élmény  
a gyermekeknek

A szüreti fel-
vonulás a 28 
év alatt nem 

veszített színvonalából. Nagy-
szerű értéke, hogy újra minden 
nyírbátori oktatási intézmény 
képviseltette magát. A gyereke-
kért, a gyerekeknek szól a prog-
ram, amelyhez a felnőttek a se-
gítségük mellett részvételükkel 
is példát mutatnak. Pedagógu-
sok, szülők, nagyszülők, nyug-
díjas közösségek és a támogató 
vállalkozók, intézmények tették 
lehetővé, hogy a gyermekek szá-
mára újra maradandó élmény le-
hessen ezen az őszi eseményen 
való részvétel.

A menet az őszi szüret hangula-
tát hűen visszaadta a látvánnyal, a 
változatosságával, a kisbírói rig-
musokkal, a nótázó gyermekekkel. 
Felvonultak a Bátori Lovas Egye-
sület tagjai, a Bátor Mazsorettek, 
a Nyírbátori Meseház Óvoda cso-
portjai, a nyírgyulaji ovisok, a vá-
ros valamennyi iskolájának kép-
viselői, a nyugdíjas egyesületek, 
a szilágysomlyóiak, a különböző 
civil közösségek csoportjai és a 
mezőgazdasági vállalkozók gé-
pei. Ott álltam az indításnál, ahol 
a csoportok tagjai – több százan 
voltak - izgalommal készültek a 
város előtt bemutatott menetelés-
re. Felemelő érzés volt látni a ra-
gyogó arcokat. Az érzést fokoz-
ta, hogy volt olyan apuka, aki 28 
évvel ezelőtt iskolásként vonult 
fel és most az óvodás gyerme-
keivel – igaz nem egy csoport-
ban, hanem az almaszedő gé-
pet vezetve – együtt vett részt a 
rendezvényen. 

Harsányan szóltak  
a szüreti nóták

Elmaradhatatlan részei vol-
tak a felvonulásnak a feldíszített 
lovas kocsik, a szőlőpréselők, 
a madárijesztők, a népviselet-
be öltözött szüretelők. A szüreti 
nóták is harsányan szóltak, hir-
detve a több száz érdeklődőnek, 
hogy „bizony, itt a szüret, tessék 
hozzálátni az őszi betakarítási 
munkálatokhoz!”

Nagyon sokan voltak a Papok 
rétjén, ahol a polgármesteri kö-
szöntő indította el a szüreti mu-
latságot. A menetelő csoportokat 
különböző népi mesterségek kép-
viselői fogadták. Olyan érdekes-
ségekkel találkozhattak, sőt ki is 
próbálhattak a gyerekek, ame-
lyekről csak a könyvekből olvas-
hattak, vagy nagyszüleiktől hal-
lottak. Volt napraforgóguba-verés, 
paszulycséplés, mézpergetés, ku-
koricamorzsolás, gyümölcs- és 
zöldségfaragás, kovácsbemuta-
tó, kosárfonás, agyagozás, fafa-
ragás, arcfestés, kosaras körhin-
ta, lovagoltatás, traktorozás. Az 
egészségügyi mérés segítette a 
jobb közérzet megteremtését. Vál-
tozatos kínálat biztosította a té-
ren lévők ellátását, így volt zsíros 
kenyér, limonádé, must, malac-
sült, sütemény és még sok-sok 
finomság.

Néptánc és citera
A színpadon színvonalas prog-

ramok követték egymást, ami 
minden korosztály számára tar-
togatott meglepetést. Fellépett a 
Bátor Mazsorett, a Nyírbátori Di-
ákszínpad, Tompeti és Barátai és 
a Magashegyi Underground is. 
Közben átadták a felvonulást ér-
tékelő zsűri által odaítélt díjakat, 
valamint megtörtént a kiállított 
mezőgazdasági gépek versenyé-
nek eredményhirdetése.

A szökőkútnál néptáncosok és a 
citerások adtak műsort, bemutatót 
tartottak a lovas egyesület tagjai. 
A kicsi tűzmanók most is elkáp-
ráztatták tudásukkal a nézőket. 

Minden résztvevőnek, közre-
működőnek, fellépőnek és segí-
tőnek köszönet jár ezért a remek 
programért. 

Megemelem én is szüreti kala-
pom mindenki előtt, aki bármi-
vel is hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez! 

Boros Vilma 
a huszonnyolc évvel ezelőtt elindított  

program egyik kezdeményezője, 
szervezője

programok 

„
ˮ

Pedagógusok, szülők, nagyszülők, 
nyugdíjas közösségek és a támogató 
vállalkozók, intézmények tették lehe-
tővé, hogy a gyermekek számára újra 
maradandó élmény lehessen ezen az 
őszi eseményen való részvétel.

Megemelem szüreti kalapom!
A rendezvény közel harminc év után sem veszített értékéből

„
ˮ

Elmaradhatatlan részei voltak a felvonu-
lásnak a feldíszített lovas kocsik, a szőlő-
préselők, a madárijesztők, a népviseletbe 
öltözött szüretelők.
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A sávház mögötti parko- ■
ló zsúfolásig tele volt szep-
tember 29-én a gyülekező 
felvonulókkal. A betakarí-
tást segítő mezőgazdasági 
gépek felvonulása idén új 
színfoltja volt a menetnek. 
A nemzetközi rendezvé-
nyen a testvérvárosi 
Szilágysomlyó citerásai is 
felvonultak.

A közel három évtizede megál-
modott és megvalósított program, 
a Szüreti felvonulás kiállta az idő 
próbáját. A szervezők a hagyo-
mányteremtést tűzték ki maguk 
elé célként, amely évről-évre ma-
radéktalanul meg is valósul.

Lázas készülődés
Szinte az egész szeptember a 

készülődéssel telik el. 
A tanévindí-

tás ne-

hézségeit egy kicsit megtöri a 
felvonuláshoz kapcsolódó tenni-
valók és a szüretről szerzett isme-
retek bővítése. Része volt a felké-

szülésnek, amelyről a népszerű 
közösségi felületen láttunk ké-
peket, hogy óvodások látogattak 
el az egyik szülő gyümölcsösébe, 
majd a másik szülő portájára, ahol 
közvetlenül megtapasztalhatták, 
milyen az almaszedés, milyen a 
kukorica- és a diótörés. Sőt ki is 
próbálhatták.

Az iskolák ablakain át 

ilyentájt gyakorta hallatszik ki 
a szüreti nóták dallama. Jelme-
zek, szüreti maskarák készülnek 
az óvodákban, iskolákban. A kü-

lönböző kellékek begyűjtésében a 
szülőknek, nagyszülőknek is jut 
bőven feladat. Az egyik boltban 
szombaton délelőtt arra lettem fi-
gyelmes, hogy apuka kis fiával az 
eladónőhöz a következő kérdéssel 
fordult: „Szüreti felvonuláshoz 
kalapot szeretnék venni a fiam-
nak, kérem, segítsen.” Kalapot, a 
szüretire. Nem ám úgy, csak egy 
kalapért tértek be a boltba, ha-

nem szüretis kalapért.

Maradandó élmény  
a gyermekeknek

A szüreti fel-
vonulás a 28 
év alatt nem 

veszített színvonalából. Nagy-
szerű értéke, hogy újra minden 
nyírbátori oktatási intézmény 
képviseltette magát. A gyereke-
kért, a gyerekeknek szól a prog-
ram, amelyhez a felnőttek a se-
gítségük mellett részvételükkel 
is példát mutatnak. Pedagógu-
sok, szülők, nagyszülők, nyug-
díjas közösségek és a támogató 
vállalkozók, intézmények tették 
lehetővé, hogy a gyermekek szá-
mára újra maradandó élmény le-
hessen ezen az őszi eseményen 
való részvétel.

A menet az őszi szüret hangula-
tát hűen visszaadta a látvánnyal, a 
változatosságával, a kisbírói rig-
musokkal, a nótázó gyermekekkel. 
Felvonultak a Bátori Lovas Egye-
sület tagjai, a Bátor Mazsorettek, 
a Nyírbátori Meseház Óvoda cso-
portjai, a nyírgyulaji ovisok, a vá-
ros valamennyi iskolájának kép-
viselői, a nyugdíjas egyesületek, 
a szilágysomlyóiak, a különböző 
civil közösségek csoportjai és a 
mezőgazdasági vállalkozók gé-
pei. Ott álltam az indításnál, ahol 
a csoportok tagjai – több százan 
voltak - izgalommal készültek a 
város előtt bemutatott menetelés-
re. Felemelő érzés volt látni a ra-
gyogó arcokat. Az érzést fokoz-
ta, hogy volt olyan apuka, aki 28 
évvel ezelőtt iskolásként vonult 
fel és most az óvodás gyerme-
keivel – igaz nem egy csoport-
ban, hanem az almaszedő gé-
pet vezetve – együtt vett részt a 
rendezvényen. 

Harsányan szóltak  
a szüreti nóták

Elmaradhatatlan részei vol-
tak a felvonulásnak a feldíszített 
lovas kocsik, a szőlőpréselők, 
a madárijesztők, a népviselet-
be öltözött szüretelők. A szüreti 
nóták is harsányan szóltak, hir-
detve a több száz érdeklődőnek, 
hogy „bizony, itt a szüret, tessék 
hozzálátni az őszi betakarítási 
munkálatokhoz!”

Nagyon sokan voltak a Papok 
rétjén, ahol a polgármesteri kö-
szöntő indította el a szüreti mu-
latságot. A menetelő csoportokat 
különböző népi mesterségek kép-
viselői fogadták. Olyan érdekes-
ségekkel találkozhattak, sőt ki is 
próbálhattak a gyerekek, ame-
lyekről csak a könyvekből olvas-
hattak, vagy nagyszüleiktől hal-
lottak. Volt napraforgóguba-verés, 
paszulycséplés, mézpergetés, ku-
koricamorzsolás, gyümölcs- és 
zöldségfaragás, kovácsbemuta-
tó, kosárfonás, agyagozás, fafa-
ragás, arcfestés, kosaras körhin-
ta, lovagoltatás, traktorozás. Az 
egészségügyi mérés segítette a 
jobb közérzet megteremtését. Vál-
tozatos kínálat biztosította a té-
ren lévők ellátását, így volt zsíros 
kenyér, limonádé, must, malac-
sült, sütemény és még sok-sok 
finomság.

Néptánc és citera
A színpadon színvonalas prog-

ramok követték egymást, ami 
minden korosztály számára tar-
togatott meglepetést. Fellépett a 
Bátor Mazsorett, a Nyírbátori Di-
ákszínpad, Tompeti és Barátai és 
a Magashegyi Underground is. 
Közben átadták a felvonulást ér-
tékelő zsűri által odaítélt díjakat, 
valamint megtörtént a kiállított 
mezőgazdasági gépek versenyé-
nek eredményhirdetése.

A szökőkútnál néptáncosok és a 
citerások adtak műsort, bemutatót 
tartottak a lovas egyesület tagjai. 
A kicsi tűzmanók most is elkáp-
ráztatták tudásukkal a nézőket. 

Minden résztvevőnek, közre-
működőnek, fellépőnek és segí-
tőnek köszönet jár ezért a remek 
programért. 

Megemelem én is szüreti kala-
pom mindenki előtt, aki bármi-
vel is hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez! 

Boros Vilma 
a huszonnyolc évvel ezelőtt elindított  

program egyik kezdeményezője, 
szervezője

programok

Megemelem szüreti kalapom!
A rendezvény közel harminc év után sem veszített értékéből
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Folytatás az 1. oldalról

Miért is vagyunk ma itt?
89 éve (1928.október 9.), hogy a 

NYAFE alapító Dr Kirchhofer Kál-
mán ügyvéd, tartalékos tüzér főhad-
nagy, Nagy-Magyarország súlydobó 
bajnoka, a Járási Testnevelési Bizott-
ság tagja, életének 45. évében, bol-
dog házaséletének 19. évében, igazi 
keresztyéni lélekkel viselt, hosszú 
szenvedés után rákbetegségben 
meghalt.

Dr Kirchhofer Kálmán nem volt 
született nyírbátori, de, mint már 
annyian a város történelmében, Ő 
is kimagaslót alkotott példamutató 
sportéletével, civil tevékenységével 
a városban és a városért.

Keveset, de annál lényegesebbe-
ket tudunk róla: német hangzású 
neve valószínűleg sváb ősöket sej-
tet, Győrben született 1883-ban (bár 
a fejfáján 1884. olvasható) Kirchhofer 
János – a háromból – első gyermek-
ekeként. Szüleiről és két leánytestvé-
réről (Kirchhofer Katalin Zsuzsáról 
és Kirchhofer Natáliáról) szinte sem-
mit nem tudunk, csak Katalin egyik 

leszármazottjáról, a Gödöllőn 2009-
ben elhunyt Kirchhofer József testne-
velő tanárról, akinek nevét viseli egy 
ottani sportegyesület is. Valószínű te-
hát, hogy a Kirchhoferek a génjeik-
ben hordozták a sport szeretetét.

 Mint sportember, a Debreceni Tor-
na Egyletnél kezdte működését, majd 
ügyvédjelöltként Nyíregyházára ke-
rült, s a Nyíregyházi Torna és Vívó 
Egyletnek színeiben lett 1907. június 
30-án, 110 évvel ezelőtt Nagy- Ma-
gyarország súlydobó bajnoka 11.73 
méteres teljesítményével. Kifeje-
zetten súlyatléta volt, aki a mellette 

diszkosz-és gerelyvetésben is jeles-
kedett, sőt magasugrásban is szép 
eredményeket ért el.

Vérbeli, igazi atléta volt, aki 
nem az eredményért, hanem ma-
gáért a sportért sportolt. Még ha-
lála előtt 1-2 évvel is dresszbe öltö-
zött, hogy ezzel is példát mutasson 
a fiataloknak.

 Az I. Világháború végén tüzér 
főhadnagyként szerelt le, katonai 
szolgálatáról is legenda született, 
mely szerint a társai által Herku-
lesnek hívott tüzér a sárban kerék-
agyig elakadt lóvontatású ágyút egy 

mozdulattal kiemelte onnan roppant 
erejével.

Sokan szerették és tisztelték, 
nem lehetett tehát véletlen, hogy 
1928. október 12-én délután fél 
négykor a református egyház szer-
tartása szerint, „nagy és impozáns 
részvéttel kísérte ki az utolsó útra 
Nyírbátor közönsége” a Kossuth 
utca 19. alatti gyászháztól a Pócsi 
úti temetőbe a Nyírvidék című új-
ság szerint. 

A csaknem 90 év emlékei, és ma-
ga a síremlék is megkoptak, nem 
voltak már méltók az elhunythoz. 
Ezért döntött az önkormányzat úgy, 
hogy a síremléket megújítja, s méltó 
helyére, a városi Köztemető díszpar-
cellájába helyezi át a sportoló földi 
maradványait, ezzel is tisztelegve 
emléke előtt.

Ezzel a gesztussal adózzunk a 
100 év valamennyi elhunyt nyírbá-
tori sportolója emlékének is, nyu-
godjanak akár ebben, akár más 
temetőkben a világban!

Németh Attila alpolgármester, 

2017. október 6.

Nyírbátor a kultúra városa, de jó 
lenne, ha a sport is kiemelt szerepet 
töltene be a településen – hangsú-
lyozta köszöntőjében a sportév zá-
róeseményén, október 7-én Máté 
Antal, polgármester. Mint mond-
ta, a város komolyan veszi a spor-
tot, odafigyel az egyesületekre, a 
sporttehetségekre, elismeri mind-
azok munkáját, akik sokat tesznek 
ezen a területen. 

A polgármester beszédében utalt 
az augusztus 20-ai ünnepségen a 
sportolóknak, egyesületeknek át-
adott „Nyírbátorért” Emlékér-
mekre. Nyírbátorban jelenleg 18 
sportegyesület működik. Ez is azt 
mutatja, hogy a város igyekszik 
megteremteni a feltételeit annak, 
hogy az itt élő gyerekek, családok 
sportolni tudjanak. Máté Antal 

kiemelt feladatként beszélt azok-
ról a tervekről, amelyek továbbra is 
a különböző sportágak fenntartását 
célozzák a városban. Legalább ilyen 
fontosnak tekinti azt az elképzelést, 
mely szerint minden nyírbátori gye-
reknek meg kell tanulnia úszni és 
lovagolni, hiszen a megteremtett 
körülmények a városban ezt lehe-
tővé teszik számukra.

A program része volt az a látvá-
nyos asztalitenisz show, amelyet a 
színpadon a Nyírbátorban több mint 
30 éve működő klub tagjai adtak 
elő. A Nyírbátori Asztalitenisz SE 
működése és jelenléte nemcsak vá-
rosi szinten kimagasló, szerepe az 
utánpótlás nevelése terén, országos 
szinten is meghatározó. Az egye-
sület fennállása óta számos válo-
gatottat adott az országnak. Csekő 

Sándor alapító, szakosztályvezető 
kiemelte: ezután is azért fognak 
dolgozni, hogy a jövőt tovább épít-
sék. Az országos elnökség tagjává 
választott alapító szeretné, ha ez-
után is hozzájárulhatna az asztali-
tenisz klub a város hírnevéhez. 

A sportbemutatót követően Sza-
bó László állt színpadra. A nyírbá-
tori sport krónikása papírra vetette 
az elmúlt száz év sportszempont-
ból kiemelkedő neveit, eseménye-
it. Kutatásaiból, jegyzeteiből végül 
összeállt egy könyv, amely elmon-
dása szerint tulajdonképpen egy 
történet feldolgozása. Ez a törté-
net a Nyírbátor sportélete. A könyv 
megjelenése mérföldkőnek számít, 
hiszen ebben az esztendőben ta-
lán ezáltal is sikerült a figyelmet 
a sportra irányítani, és elérni azt, 

hogy ez a figyelem innentől kezd-
ve megmaradjon, és a sport közép-
pontban tudjon maradni. A kiadást 
az önkormányzat támogatta. Szabó 
László díszpéldányokat adott át a 
város vezetőinek a „Nagy idők ta-
núja” című könyvéből.

A centenáriumi sportév záróün-
nepségén adták át az újonnan alapí-
tott városi kitüntetést, a Nyírbátori 
Centenáriumi Sport érdemérmet, 
melyet mostantól, a helyi közössé-
gek kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújtó tagjainak ítélnek oda.

Első ízben az elismerést Majo-
ros János Bence asztaliteniszező 
érdemelte ki, aki számtalan nem-
zetközi versenyen elért dobogós 
helyezéssel büszkélkedhet. Az elis-
merést a fiatal sportoló szülei vették 
át, Bence élő, telefonos kapcsolás 

Tisztelgés 100 év sportolói előtt

Sportév a centenárium jegyében

Emlékbeszéd Dr Kirchhofer Kálmán újratemetése alkalmából
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Megjelent Szabó László  ■
100 év sportját bemutató 
könyve

A sportcentenáriumi ünnepségek, 
a hozzá kapcsolódó rendezvények 
talán nem így történnek, ha ő nem 
annyira kitartó, lelkes és megszál-
lott. Nagy idők tanúja Szabó Lász-
ló, aki megírta Nyírbátor sporttör-
ténetének 100 évét. A sportemberrel 
Nagy Miklós beszélgetett.

Most már kényelmesen hátradől-
het, hiszen megtette, ami elvár-
ható volt, sőt még attól is többet?

Előrebocsátom, hogy mostanság 
csak kivételesen emelkedett hangu-
latban tudok válaszolni az ebben a 
témában feltett kérdésekre. Ez az 
egész esztendő, a nyírbátori sport-
életben maga volt a csoda.

A könyv megírása pontosan arra 
volt alkalmas, hogy elmélyedjen 
a múltban.

Aki nem csinált még ilyet, el sem 
hiszi. Amikor az eredményeket gyűj-
töttem össze, sokszor olyan izgalom-
ba jöttem, hogy kivert a veríték. Hi-
szen többnyire vagy játékosként, 

vagy nézőként mindig benne voltam 
az események sűrűjében.

Valóban különlegesre sikerült ez 
a centenáriumi év?

A különlegességét a város hoz-
záállása adta. Tényleg csak a cso-
dával lehet 
jellemezni. 
Csak

Érdekes-
s é g k é n t : 
valamikor, 
a tanács-
rendszerben 
az akkori 
végrehajtó 
bi zot t ság 
hozott egy 
elképesz-
tő határo-
zatot. Ne-
vezetesen, 
hogy az akkori aktív sportolók he-
tente mindössze kétszer edzhetnek. 
Azt is meghatározták, hogy kedden 
és csütörtökön, délután kettőtől né-
gyig. Tették azt akkor, amikor min-
denki délután négyig-ötig dolgo-
zott. Akkoriban a kézilabdások heti 
négy, a focisták heti három edzést 
tartottak.

Miért történt ez akkoriban?
Egyszerű: a gondnok panaszko-

dott, hogy nekik minden este nyolcig 
kell dolgozniuk, mert mindig spor-
tolók vannak a pályán. Erre jött az 
említett határozat. Ezzel gyakorla-
tilag megszüntették volna az aktív 
sporttevékenységet.

Vastag lánccal zárták-lakatolták 
le a pályát. Amikor megérkeztem, 
legalább, vagy százan már ott áll-
tak... A szemben lakó Takács Gá-
bortól kértem egy fejszét, és egy 
csapással levertem a lakatot. Sze-
gény gondnok futva rohant az épü-
let felé... Azonnal nyitotta az ajtót, 
hogy be tudjunk menni.

Persze volt feljelentés, behív-
tak, de végül rendbejöttek a dol-
gok. Mindenesetre, ha a mai hoz-
záállás a csúcs, akkor az lehetett a 
mélypont.

Vajon van-e olyan 

minőségű a nyírbátori sport, 
hogy megérdemelje ezt a nagy 
ünnepségsorozatot?

Kezdjük azzal, hogy a sport az 
eredményektől, a szállított bajnoki 
aranyak nélkül is kiemelten fontos. 
Már önmagában csak a sportolás is 

megérdem-
li a megbe-
csülést.

Sportol-
nak-e 
elegen a 
városban?

Nem, saj-
nos nem. 
Persze nem 
csak it t 
nem.

Mi kelle-
ne ahhoz, 

hogy többen mozduljanak meg?
Például sok ilyen figyelemfelhívó 

rendezvény. S kellenek lelkes, hite-
les emberek, akik képesek elhitet-
ni, hogy a sportolásra mindenkinek 
szüksége van. Sajnos, így is gene-
rációk nőttek fel, melyek kiestek a 
sportból. A legnehezebb a tudatfor-
málás. Minden az agyban dől el.

Van olyan minőségű a nyírbátori 
sport, hogy megérdemli a kitün-
tetett figyelmet?

Bátran állíthatom, hogy megér-
demli a helyi sport ezt a figyelmet. 
Vannak olyan szakosztályaink, ame-
lyek országosan is példaértékűnek 
számítanak. Gondoljunk csak az 
asztaliteniszre. Ott olyan munkát 
végeznek azokkal a gyerekekkel, 
hogy a gondolkodásmódjuk is át-
alakul, egész életükre részükké vá-
lik a sport.

Ami pedig a minőséget illeti: Szer-
biából azért települ át család Nyírbá-
torba, hogy itt neveljenek a gyereke-
ikből kiváló asztaliteniszezőt.

Rengetegen úsznak, kimagasló 
eredményeket érnek el. Annak ide-
jén sokan méltatlankodtak, hogy 
minek ide egy uszoda. És tessék, 
ma pedig állandóan tele gyerekek-
kel és lassan felnőttekkel is. Sokan 

másként látják már azóta. Az a hely-
zet, hogy ez az egyénben dől el. Ah-
hoz, hogy az egészségemért sport-
tal is tegyek valamit, szinte semmi 
nem kell. Elég egy cipő, s mehetek 
futni, de egy szobapapucsban gim-
nasztikázhatok is. Tehetek egy nagy 
sétát. Mi kell még?

Elhatározás csupán.

A könyvének mi az igazi 
jelentősége?

Soha nem gondoltam példakép-
nek magam, de aki ismer, tudja, 
hogy én nemcsak beszélek róla, 
de konkrétan is minden nap spor-
tolok valamit. Ez a személyes pél-
dám. Aki velem személyes kapcso-
latba került, ha akarta, sem tudta 
elkerülni a sportot. A baráti kö-
röm is innen van. Tehát az egyik 
szándék talán a példamutatás lehet. 
Nem csak enyém, hanem sokkal 
inkább annak a sok sportember-
nek a példája, akik szerepelnek a 
könyvben.

Most túl vagyunk a fő rendezvé-
nyen, nyilván lesz még esemény, 
amelyikre rá lehet aggatni a 
címkét, hogy ezt a centenárium 
jegyében szervezték. De mi lesz 
jövőre?

Szerintem néhány dolognak min-
denképpen változni kell. Már épül a 
harmadik sportcsarnokunk. Ekko-
ra településen ez példa nélküli.

Gondolja csak el, hogy az uszo-
dánkat néhány év alatt kinőtték az 
úszóink! Bízom benne, hogy a mai 
szintről tovább tudunk lépni.

Elmondhatjuk, hogy ezzel az 
eseménysorozattal, a megjelent 
könyvével megkoronázódott az 
életműve?

Én ebben közkatona, lokálpatri-
óta közkatona vagyok. Nem került 
itt korona senkinek a fejére. Csak 
az történt, hogy én megtettem azt, 
amit egy sportban élő lokálpatrió-
tától elvárható. Ha ennek lett ered-
ménye, akkor a köszönet azoknak 
jár, akik ebben engem segítettek. 
Ez bizony csapatsport volt, s hálás 
vagyok, hogy ennek a csapatnak 
tagja voltam, lehetek.

Aki a nagy idők tanúja

segítségével lehetett részese az ün-
nepi eseménynek. A tehetséges 
sportoló jelenleg is Németország-
ban tartózkodik, és a szinte egy-
mást követő edzések miatt nem 
volt lehetősége személyesen meg-
jelenni az ünnepi eseményen. Mint 
mondta, legközelebb karácsonykor 
utazik haza Nyírbátorba.

Az ünnepség végén a Nyírbáto-
ri Öregfiúk az Európa Bajnok”Old 
Boys” férfi kézilabda válogatott 
ellen léptek pályára, barátságos 
mérkőzésen. Igazi kuriózumnak 
számított, hogy az ellenfél csapa-
tának ismert tagjai között szerepelt 
a hetvenes évek nyírbátori sztárja, 
Iváncsik Mihály is. A sokszoros 
magyar válogatott, világváloga-
tott oldalán az ugyancsak hasonló 
babérokra tört Gergő fia is pályá-
ra lépett. A ritkaságszámba menő 
mérkőzés különleges adalék volt a 
helyi sportkedvelőknek a centená-
riumi esztendőben. (ENI)
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Pénzügyi stabilitást jelent a  ■
helyi adó

Ma már a helyi adóbevétel na-
gyobb, mint a központi normatí-
vából származó bevétel. Ebből az 
is következik, hogy Nyírbátor sok-
kal kevésbé van kiszolgáltatva a po-
litikai szeszélynek, mint más, ke-
vésbé iparosodott települések. Az 
adózási fegyelemről, a bevételekről 
Váradiné Szabó Magdolna csoport-
vezetőt kérdeztük.
Mennyire számítanak fegyelme-
zett adófizetőknek a helyi cégek, 
vállalkozások, magánszemélyek?

Az elvárások több mint 80 

százalékát befizették az adózók. A 
korábbi tapasztalatok alapján az vár-
ható, hogy évvégére megközelítjük a 
100 százalékos teljesítést is. Ugyan-
is az iparűzési adónál még van egy 
decemberi határidő, s akkor lesz 
teljes az évi tervünk, az előirány-
zat. A befizetési hajlandóság nagy-
jából megfelelő, miközben vannak, 
akik nem tudnak határidőre fizetni. 
Nyilván velük szemben a szükséges 
intézkedéseket megtesszük. 

Igyekszünk humánusan eljárni, 
de kötnek bennünket is a jogsza-
bályok: a fizetési felhívások után 
behajtási eljárásokat indítunk, ha 
szükséges. Az elmúlt három évben 

több, mint 200 inkasszó benyújtása 
történt meg.
Hol jelentkezik a legtöbb csúszás, 
vagy hiány?

Nyilván a gépjárműadó jön itt 
szóba. Ennél az adónemnél van na-
gyobb elmaradás.
Milyen ütemben nő a város 
adóbevétele?

Folyamatosan nő az adóbevéte-
lünk. 2010-hez képest több, mint 
70 százalékos az emelkedés. Nyil-
ván ez a helyi iparűzési adó növe-
kedésének köszönhető. Napjainkban 
már túl vagyunk az 1,2 milliárdos 
bevételen. Ennek 91 százaléka ipar-
űzési adó.

Ezzel Nyírbátor a megyei élvo-
nalban lehet.

Igen, még országosan is bőven a 
top százban vagyunk.
Ami az állami és az önkormány-
zati költségvetési bevételeket ille-
ti, ma milyenek az arányok?

A saját bevételeink már nagyob-
bak, mint az állami normatívák. A 
város „adóerő képessége” magas, 
ezért kevesebb a normatívánk.
Persze ez azt is jelenti, hogy 
a város stabil alapokon 
gazdálkodhat.

Természetesen a pénzügyi sta-
bilitásunkat a helyi bevételeink 
biztosítják.

Városok közt a top 100-ban!

A legmodernebb oktatási esz- ■
közökkel felszerelt új digitális 
oktató teremmel gazdagodott a 
nyírbátori Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola. 

A diákok 2017. szeptember 29-én 
vehették birtokukba a „Digitális tudás 
termét”, amelyben a 21. század min-
den igényét kielégítő környezetben és 
eszközökkel gyarapíthatják tudásukat 
és informatikai műveltségüket.

Az intézmény 2016 júniusában si-
keresen pályázott és nyert: a LEGO 
Manufacturing Kft-től 16 darab lap-
topot kapott. Ehhez saját forrásból 
még további 14 gépet vásárolt az is-
kola, valamint egyedi bútorzattal, 
digitális táblával és teljes felújítással 
egészítette ki a terem berendezését 
összesen 8 millió forint értékben. 

Az átadó ünnepségen Sivadóné 
Cselenyák Dóra, az intézmény igaz-
gatónője köszöntötte a megjelent 
vendégeket, majd a tanulók színvo-
nalas műsora után Trefánné Bagdi 
Gizella, az iskola alapító igazgató-
ja mondta el ünnepi gondolatait: „A 
lehetőségek tárházát kínálja majd a 

diákok számára a terem és egy új 
szemléletű módszertani kultúra böl-
csőjévé fog válni. Az intézményben 
kiemelten foglalkozunk a termé-
szettudomány tárgyaival, az idegen 
nyelvek oktatásával, az önálló isme-
retszerzés nevelésével, a szabadidő 
hasznos eltöltését szolgáló tevékeny-
ségekkel, amelyeknek fontos részét 
képezi a digitális készségek fejlesz-
tése. A gyermekek a korunk minden 
elvárásának megfelelő környezetben 
sokkal motiváltabban és fokozottabb 
érdeklődéssel kapcsolódnak be a ta-
nulmányi munkába”. Ezt követően 
Máté Antal, városunk polgármestere 

szólt az ünnepség résztvevőihez. Ki-
emelte, hogy az „új tanterem a város 
jövőjét is szolgálja majd. Hiszen a 
felnövekvő generációnak verseny-
képes tudásra van szüksége, és ör-
vendetes, hogy a gazdasági élet sze-
replői, a multinacionális vállalatok 
jószolgálati tevékenységük révén is 
kapcsolatot építenek a helyi közös-
séggel. Ez alapjává válhat annak, 
hogy az új generáció kötődni fog 
a lakóhelyhez, a térséghez, itt talál 
majd munkahelyet”. 

Világosi Gábor, a Lego 

Manufactury Kft. tervezési igazga-
tója elmondta, hogy egykori nyír-
bátoriként  szorosan kötődik a vá-
roshoz. Hangsúlyozta, hogy a Lego 
számára alapelv a játszva tanulás, és 
örömmel adták át az intézménynek 
a laptopokat és az átadón felajánlott 
hatalmas Lego készleteket. Az ünnepi 
gondolatok után a szalagot Dr. Simon 
Miklós országgyűlési képviselő vág-
ta el, aki kiemelte, hogy a térség első 
ilyen termét avathatták. Korunkban 
alapvető fontosságú a digitális tudás 
megszerzése, amely a jövő és a kö-
zösség javát szolgálják. A „Digitális 
tudás termét” Fazakas Ferenc nagy-
tiszteletű úr áldotta meg.

Az ünnepség záróakkordja-
ként a meghívott vendégek egy 
mikrotanításon vehettek részt, ahol 
Világosi László tanár úr 7. osztályos 
gyerekek közreműködésével mutatta 
be, hogyan használják az eszközöket 
és milyen lehetőségeket biztosít a tu-
dás megszerzéséhez, elmélyítéséhez, 
ellenőrzéséhez vagy éppen játékos 
formában történő elsajátításához.

Schlosserné Csernai Éva

magyar-német-dráma szakos tanárnő

Digitális termet avattunk

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

Szerkesztőség: Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy 06-70/337-2587.
Nyomdai munkálatok: Russmedia Kft. Debrecen; 

Felelős vezető: Dubóczki Tibor
HU ISSN: 0864–7259

Nyírbátor Város Önkor
mányzatának Lapja



 2017. október •  13
közélet

Három település egymást  ■
is segítheti az eszmecserékkel

Nyírbátor, Nagyatád, Mórahalom 
polgármesterei és a hivatal szakem-
berei osztották, illetve osztják meg 
egymással (akár) évtizedes tapasz-
talataikat, fejlesztésekről, városkép 
kialakításáról, vagy éppen gazdasá-
gi elképzelésekről. A három város 
vezetői rendszeres találkozókon ke-
resik a közös tapasztalatokból kiala-
kítható sikeresség receptjét, illetve 
a lehetséges buktatók elkerülésének 
módját. Legutóbb Nyírbátorban a 
helyi „gazdasági csoda” receptjét 
ismerhették meg.

Nagyatád vezetője mit szeretne 
magával vinni, illetve Ön konk-
rétan mit hozott, amit itt lehet 
majd használni?
Ormai István polgármester: En-
gem minden érdekel, hiszen a város-
fejlesztésnek rengeteg eleme van. Mi 
egy program szerint járunk egymás-
nál. Mi a városarculat alakítását, a 
városépítészet tervezését, illetve a 
város virágosítását mutattuk meg. 
Nálunk erős még a közösségfejlesz-
tés, az identitás-tudatot konkrétan 
akár a sporton keresztül is pozitívan 
befolyásoljuk.  Itt, Nyírbátorban pe-
dig főleg arra vagyok kíváncsi, hogy 
az itt működő nagy cégek, a befekte-
tők miért ezt a várost választották.

Mit tudnak átadni Nyírbátornak, 
ami város arculatának fejleszté-
sét befolyásolja?
Ormai István: Talán meglepő, de a 
közterületek rendezettsége, a virá-
gosítása, rendben tartása egy önálló 
értékké vált. Ez eleve jó képet su-
gároz azok felé, akik hozzánk jön-
nek. A másik nagyon fontos pél-
da, hogyan sikerült megőriznünk 
a városképet, azokat az építészeti, 

térrendezési hagyományokat, ame-
lyeket még az elődeink teremtettek 
meg. Nálunk már védjegy a szellős 
építkezés, sok parkkal, nagy terek-
kel, és ezt mi nem rontottuk el.

Úgy tűnik, ezeken a tapasztalat-
cseréken nem probléma az önök 
pártszimpátibeli különbözősége. 
Ön fideszes, itt baloldali a város-
vezetés. Ez egyáltalán nem gond?

Ormai István: Huszonöt éve va-
gyok polgármester. Annyi életta-
pasztalatom már van, hogy amikor 
polgármesterrel találkozom, akkor  
nem a politikai különbözőségeket 
nézem, hanem a helyi ügyek irán-
ti elkötelezettséget. Ha az megvan, 
akkor minden egyéb különbözőség 
ellenére tisztelheti az ember a má-
sik városvezetőt, és nem vitatkoz-
ni akar.

Mórahalom, szinte a semmiből 
alakított ki egy olyan turisztikai 
infrastruktúrát, amellyel nagyon 
erős idegenforgalmat generáltak. 
Hogy csinálták?
Nógrádi Zoltán: A mórahalmi tár-
sadalom az elején nem nagyon tudta 
felvenni azt a ritmust, amit az ön-
kormányzat diktált. Ma már erre 
sincs panasz, hiszen a helyi polgá-
rok, a helyi vállalkozások ponto-
san látják, milyen előnyökkel jár 
ez nekik. Ugyanakkor még mindig 
az önkormányzat a kezdeményező. 
A mi városunk egyébként kizáró-
lag kertészeti, mezőgazdasági te-
vékenységgel foglalkozó „nagy fa-
lu”, amelynek ezek az új ágazatok 
– a 100 hektáros ipari park, az öt-
százezres látogatottságú fürdő és a 
hozzákapcsolódó, járási székhelyű 

szolgáltató és gazdasági funkciók-
kal, az idegenforgalommal – nagy 
falat volt. Először a városnak kellett 
egy jó nagyot lépnie. Ehhez igazo-
dik a helyi társadalom és egyre in-
kább vállalja át azokat a funkció-
kat, amelyeket mi indítottunk. Ez 
óriási változás volt a mi életünk-
ben, amely szellemileg, mentálisan, 
társadalmilag is komoly átalakulást 
hozott. Nem volt egyszerű. Ráadá-
sul az sem volt egyértelmű, hogy a 
tanyai embert hogyan lehet meg-
nyerni ehhez. Ma már egy európai 
kisváros jövőképét mutatjuk a szerb 
határ mellett.

Mit gondol, lehet exportálni, 
vagy éppen importálni a legjobb 
példákat, teljesítményeket?
Nógrádi Zoltán:Az számomra is 
nagyon érdekes, hogyan kezeli az 
adottságokat a konkrét település ve-
zetője; hogyan támaszkodik a helyi 
erőforrásokra; hogyan próbálja meg 
formálni a nagyon erős történelmi 
meghatározottság mellett a jövő-
képet. Ezek mind olyan technikák, 
illetve gondolkodási sajátosságok, 
amelyekből sokat lehet profitálni. 
Én inkább arra a szellemiségre kon-
centrálok, amelyet a város vezető-
je, a testülete, a hivatala, a polgárai 
képviselnek, mert sok esetben még 
az anyagi erőforrások hiányosságait 
is képes pótolni.

Ön mit hozott Nagyatádról, vagy 
Mórahalomról, illtve mit ad át?
Máté Antal: A másik két város, 
miközben nagyon fejlődik, vigyáz 
a környezetére, de persze mind-
kettő teljesen más adottságokkal 
rendelkezik.

Nagyatádon egy sokkal inkább a 
tradíciókhoz, a hagyományokhoz, a 
századfordulós értékekhez próbál-
nak meg ragaszkodni. Ennek meg-
felelően építik, szépítik, fejlesztik 
a várost.

Mórahalom egy dinamikus, na-
gyon progresszív módon fejlesztett 
város. Az ottani polgármester ab-
ban látja a jövőt, hogy a turizmus-
ból, a szálláshelyekből, a fürdőből 
kell nézni a városfejlesztést. Ez két 
teljesen eltérő gondolkodás és mi ta-
lán éppen a kettő között vagyunk. 
Nálunk megvan mind a két adott-
ság. Mi, amikor beszélgetünk, ak-
kor őszinték vagyunk egymással. 
Nemcsak az előnyös oldalt mutat-
juk meg, hanem a lehetséges hátrá-
nyokat, a közben felmerülő problé-
mákat is elmondjuk. Mórahalmon 
azért látható, hogy a lakosság elég 
nehezen emészti a hirtelen növe-
kedéssel járó változásokat. Ebből 
leszűrhető, hogy mélyreható vál-
toztatásokhoz csak akkor szabad 
hozzákezdeni, ha erre a helyi kö-
zösségeket felkészítettük, a támo-
gatásukat megnyertük.

A jövőben megmarad az együtt-
működés? Lehet ebből igazán 
profitálni?
Máté Antal: Meggyőződésem, hogy 
nagyon fontos az önkormányzatok 
együttműködése számos területen. 
Ezeken beszélgetéseken nagyon sok 
gyakorlati tapasztalatot lehet meg-
osztani egymással: hogyan, milyen 
szervezetekkel működtetetnek egy 
várost; hogyan gondolkodnak az 
adózásról; hogyan tudnak alkalmaz-
kodni a jogszabályi változásokhoz. 
Ezek, adott esetben aranyat érnek.

Aranyat érő tapasztalatok
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Október közepén tartot- ■
ták a Meseház óvoda bázis-
napját Nyírbátorban. A kü-
lönleges eseményre több 
mint harminc gyakorló óvo-
dapedagógus, illetve gyakor-
nok érkezett a megye külön-
böző településeiről. A bemu-
tató foglalkozásokat az Őszi 
Pedagógia Szakmai Napok 
keretében rendezték meg.

A bázisnapon a szervező Okta-
tási Hivatal területi főosztályának 
képviselői is jelen voltak. A cso-
portfoglalkozások után a gyerme-
kek az udvaron őszi betakarítási 
munkálatokat végeztek, amelyekbe 
a vendégek is bekapcsolódhattak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben összesen öt bázisintézményt je-
löltek ki egy pályázatnak köszön-
hetően. Az öt bázisóvoda közül az 
egyik a nyírbátori Meseház óvoda. 
Ezekben az intézményekben úgy-
nevezett bázisnapokat tartanak a 
megye óvodapedagógusai számá-
ra. A szervező Oktatási Hivatal azt 
szeretné biztosítani ezzel a kezde-
ményezéssel, hogy jobban elérhető 
legyen a pedagógiai-szakmai szol-
gáltatás a megyében.

„Nagy kihívás ez nekünk, hogy 
a nyírbátori Meseház óvoda az 
Oktatási Hivatal bázisintézmé-
nye lett. Ezt a címet pályázat út-
ján lehetett elérni. Örömünk-
re ez az óvoda megkapta ezt a 

szakmai elismerést. A Nyíregy-
házi Pedagógiai-Oktatási Központ 
szervezésében ez az első napunk, 
ahol bemutatkozhatunk. Az óvoda-
pedagógusok leginkább azért jöttek 
el erre a bázisnapra, hogy lássanak 

igazi játéktevékenységet, játéktevé-
kenységbe, cselekvésbe ágyazott 
tanulást, a folyamatos életszerve-
zést. Mi erre lehetőséget biztosítot-
tunk” – mondta el Veres Jánosné, 
intézményvezető.

Óvodai bázisnap volt a Meseházban

A boldogság forrásait ke- ■
restük az Országos Könyvtá-
ri Napok rendezvényein

Ebben az évben az Országos 
Könyvtári Napok rendezvényei a 
„Csak tiszta forrásból!” szlogenre 
épültek. Mi, Nyírbátorban az ok-
tóber 4-i „Boldogságunk forrásai” 
programsorozathoz csatlakoztunk. 
Nálunk a játék volt a középpont-
ban, mint boldogságforrás, ezt pe-
dig a meseolvasás és élményrajzolás 
előzte meg. Ennek a folyamatnak a 
középpontjába Vig Balázs, meseíró 
került, aki többször volt már író-ol-
vasó találkozóink vendége.

Népszerűségének legfőbb oka a 

gyermeki lelkület, amit megőrzött 
magában és talán a hit. Egy szemé-
lyes beszélgetés végén azzal fordult 
oda hozzám, hogy „Én hiszek ab-
ban, hogy az a valami jó, amit mi 
csinálunk!” És bizony nem kisebb 
dologban hisz, mint abban, hogy a 
világ lehet jobb! Azt hiszem, hogy 
az Országos Könyvtári Napokon, 
amikor a boldogságunk forrásait 
keressük, akkor ez a fajta hit valami 
olyasmi, mint a pont az i-n.

Köszönjük Vig Balázs segítő 
közreműködését, online jelenlétét, 
Szász Tünde és Vargáné Kóródi Ju-
dit tanítónők nyitottságát, valamint 
a Báthory Anna Református Álta-
lános Iskola 3.c osztályának aktív 

részvételét a rendezvénysorozatunk 
minden színterén!

Rajzpályázatunk különdíjasa Ve-
res Regina, a harmadik helyezett Ju-
hász Éva, a második helyezést Török 
Vivien érte el, első helyezettünk pe-
dig Turbucz Dávid lett. Köszönjük 
nekik, hogy megosztották velünk 

mesés élményeiket, és köszönjük az 
értékelést a zsűrinek: Bényeiné Tóth 
Júliának, Ladányi Lászlónénak és 
Szilágyiné Sitku Erzsébetnek!

A közös élményekre épülő rajz- és 
fotókiállításunk a könyvtár folyosó-
ján tekinthető meg.

Sipos Ferenc

Hisszük, hogy a világ lehet jobb

Tisztelt Gazdatársaink!
A Nemzeti Agrárgazdasági kamara 2017. november 3-án tartja megyei kül-
dötteinek választását, akik maguk közül fognak megyei elnököt választani. 
A választásra megyénkben két jelölő szervezet állít jelöltet. Az egyik a Mező-
gazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), a másik 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ). A 
választásra jogosult minden agrárkamarai tag, kivéve azokat, akik őstermelői 
igazolványukat nem érvényesítették a 2017-es évre. A választási névjegyzék 
elérhető itt: www.nak.hu. A szavazásra 2017 november 3-án reggel 6 órától 
18 óráig lesz lehetőség, Helyszíne: 4300 Nyírbátor Falugazdász Iroda, Zrí-
nyi utca 12. Kérjük a szavazásra személyes irataikat (személyi igazolvány, 
lakcímkártya) hozzák magukkal, cégképviselők az ezt igazoló dokumentu-
mokat.  Sz-Sz-B Megyei Gazdakörök Szövetsége






