
nyírbátor város önkormányzatának lapja xxvi. évfolyam 4. szám 2018. április

Választás után – 
hogyan tovább?

Közel 27 ezer szavazattal, 56,52 
százalékkal Simon Miklós nyer-
te az egyéni országgyűlési kép-
viselői választást a 6. számú 
(Nyírbátor) választókerület-
ben április 8-án, így a harma-
dik ciklusban is ő képviselheti a 
térséget. Második helyen Kész 
Géza, a Jobbik jelöltje végzett, 
míg Veres János harmadik lett.

Cikkünk a 4-5. oldalon.

Magyar bajnok 
a BátorFitt-nél!

A BátorFitt Testépítő és 
Erőemelő Egyesület kicsi, 
de annál lelkesebb csapata 
április 7-én részt vett a Haj-
dúszoboszlón megrendezett, 
II. RAW Felhúzó Magyar Baj-
nokságon. 
Egyéni és országos csúcsok-
kal, valamint két csillogó 
éremmel és egy kupával sike-
rült zárniuk a napot.

Cikkünk a 13. oldalon.

A régió legjobbjai 
a BIG-ben

Nyolc év után ismét a Bátho-
ry István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium adott otthont a 
Nyolcosztályos Gimnáziu-
mok Regionális Versenyének 
április 6-án. 

A régióból hagyományosan 8 
intézményből közel 500-an 
vettek részt a versenyen.

Cikkünk a 15. oldalon.

Spanyolországban 
jártunk 6. o.

Új korszak kezdődött Nyírbátor éle-
tében 1973. április 29-én, amikor nagy-
községből ismét várossá vált. 

Habár az ország és a megye történel-
mében, kulturális életében mindig is fon-
tos szerepet játszott, a városi cím újbó-
li elnyerése tartást adott az itt élőknek, 

büszkeséggel töltötte el őket. Erre az 
eseményre emlékezik a város lakossága 
a napokban kezdődő, és egészen őszig 
tartó programsorozattal. 

A 45. évforduló alkalmából készült 
mellékletünk lapszámunk 7-12. olda-
lán olvasható.

Nyírbátor 45 éve újra város

Fotó: Polyák lászló
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Könyvtári OkosKodó – 
Kalandozás a Gutenberg galaxis 
varázslatos világában

Drámaian cyber közegben,  ■
„bedrótozva”, elektroszomog-
ködbe burkolózva indult az 
idei könyvtárhasználati vetél-
kedőnk. Digitális Jólét Prog-
ram Ponttá váltunk.

Infrastrukturális fejlesztések kö-
zepette hirdettük meg Könyvtári 
OkosKodó elnevezésű vetélkedőn-
ket, melyen könyves környezetben, 
de notebookokkal körülvéve ver-
sengtek a gyerekek. Volt előzmény 
is, a Könyvtári Okosodó nevű fog-
lalkozássorozatunk. Ez és egy felké-
szítő óra segítette a gyerekeket az el-
igazodásban a könyvtári rend terén. 
Hogy RENDes olvasókká váljanak. 
Akik rendesen használják a rendel-
kezésükre álló digitális eszközöket, 
és soha nem hagyják azt, hogy ezek 
az eszközök használják őket. Ezt ta-
nultuk meg együtt. És azt, hogy egy 
eszköz sohasem okos. 

Mindig a felhasználó, mindig az 

ember az okos, aki okosan használ-
ja a tárgyakat. Mindig a tárgyakat 
használjuk, és az emberekhez ra-
gaszkodunk. És soha nem fordít-
va. Ezen tudás fényében már osz-
lott a köd és tisztábban láthattunk. 
Például azt, hogy így férhet meg 
egymás mellett csendes szimbió-
zisban a Neumann és a Gutenberg 

galaxis. Mindkettőre szükségünk 
van. Hogy legyen választásunk. A 
verseny igazi diadalment volt. Na-
gyon felkészült csapatok érkeztek, 
büszkeséggel töltött el minket, hogy 
ezekkel a fiatalokkal alkothatunk 
egy közösséget: a könyvtárat sze-
retők, használók, használni tudók 
közösségét. Nagyon leegyszerűsítve, 

pályázati nyelven ez a könyvtár kö-
zösségépítő ereje. De szerintem ez 
a könyvtár szíve. Nagy van neki. 
Ettől olyan stabil, hogy szüntelenül 
képes értékeket közvetíteni. Minden 
korcsoport nyelvén, mindenki felé, 
minden időben.

Így voltunk. Kis helyen. Sokan. 
Jó emberek.

Köszönjük az együtt töltött időt! 
Köszönjük, hogy a rendet és az oko-
sodást választottátok! Gratulálunk 
minden csapatnak!

Szláma Gabriella

A NyugdíjAs Értelmiségi-
ek Egyesülete Nyírbátor és a Menopauza 
tagjaival a Magyar Költészet napja alkal-
mából egy felejthetetlen délutánt tölthe-
tett el a Mátészalkán élő és tevékeny-
kedő költőnővel, Losonczi Lénával. Egy 
képzeletbeli kiránduláson hallgathattuk 
a csodálatos szófordulatokban, alliterá-
ciókban bővelkedő, legújabb kötet verse-
it a szerző előadásában. Ebből a könyv-
ből minden jelenlévőnek ajándékozott 
egy-egy példányt a költőnő. A könyv-
bemutató mellett József Attila és Petőfi 
Sándor versei is elhangzottak. Végeze-
tül megköszöntük, hogy ebben az évben 
is együtt emlékezhettünk József Attilára. 
 Tóth Árpádné elnök

Eredmények:
I. helyezett: Gebei Marcell, 
Rácz Elek, Ürge Tamás – 
Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium

II. helyezett: Forbauer Flóra, 
Kádár Gábor, Mocsár Nóra – 
Báthory Anna Református 
Általános Iskola

III. helyezett: Bereznai Brigitta, 
Kusnyér Zsófia, Plangár László 
– Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium

A költészet napján
A diákokat is megfogták a  ■

megzenésített versek.
Április 11-e a magyar költé-

szet napja, József Attila születé-
sének évfordulója. A magyar köl-
tészet napját 1964 óta ünneplik 
Magyarországon.

Ebben az esztendőben eddig már 
három alkalommal koncentráltunk a 
magyar irodalomra, kultúránk csodá-
latos és sajátos területére a városban 
zajló események kapcsán. Január 22-
én a magyar kultúra napján, február 
18-án a magyar széppróza napján, il-
letve áprilisban, a költészet napján. 
Idén a Nyírbátori Kulturális Központ 

színpadán egy különleges, zenés iro-
dalmi összeállításnak köszönhetően 
barangolhattunk a magyar irodalom 
remekei között. A Kulturális Központ 
nézőtere teljesen megtelt az érdek-
lődőkkel. A szervezők a nyírbátori 
iskolák tanulóit külön is invitálták a 
költészet napi programra.

Vers, zene, mámor… ezzel a cím-
mel mutatta be műsorát az az ötfős 
társulat, amely nem először lépett 
színpadra Nyírbátorban, hazai kö-
zönség előtt. A műsorban közremű-
ködtek: Durucz Gabriella, Usztics 
Attila, Usztics Péter, Usztics Dániel 
és Miricz Attila 
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Kedves 
jelenlegi és hajdani 

Nyírbátoriak! 
Korábbi lapszámunkban már értesül- ■

hettek róla, hogy Nyírbátor Város Önkor-
mányzata 2018. augusztus 18-án első alka-
lommal szervezi meg az Elszármazott 
Nyírbátoriak Találkozóját.

A segítségüket kértük 
abban, hogy akinek van 
olyan nyírbátori elszár-
mazott a családi vagy is-
meretségi körében, aki az 
élet valamely területén 
(munka, hivatás, sport, 
művészet, egészségügy, 
tudomány, közélet, stb.) 
kiemelkedő eredményt ért 
el, jelezzék nekünk. 

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Önöknek, hogy 
nagy örömmel tettek ele-
get kérésünknek és büsz-
kék vagyunk arra a több 
mint száz elszármazott Nyírbátorira, akikről eddig 
tudomást szereztünk. 

Továbbra is kérjük a jelenleg is nyírbátori lakoso-
kat, ha van olyan Nyírbátorból elszármazott család-
tagjuk, ismerősük, akiknek elérhetőségét ismerik, 
szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 
jelezni 2018. május 11-ig.

Héderné Madai Ágnes
42/281-042 (101 mellék); 
hederne.agi@nyirbator.hu

Nyírbátor Város Önkormányzata

Énekszó és muzsika töltöt- ■
te be a nyírbátori Kulturális 
Központ épületét április 14-
én, szombaton, ugyanis ötö-
dik alkalommal adtak rande-
vút egymásnak a térségben 
működő kórusok. 2010 óta 
kétévente rendeznek találko-
zót, idén 10 kórus érkezett 
Nyírbátorba. 

A Kulturális Központ színházter-
mében a rendezvényt Sivadó Sándor 
nyitotta meg. A Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége megyei elnöke után Má-
té Antal polgármester köszöntötte a 
fellépő kórusokat és a közönséget. 

A programban színpadra lé-
pett a Cantarella Kamarakórus 
(Nagykálló), a Cantate Vegyeskar 

(Baktalórántháza), az Erkel Ferenc 
Városi Vegyeskar (Fehérgyarmat), 
a Főnix Kórus (Záhony), a Harmó-
nia Kórus (Nagykároly), a Liszt Fe-
renc Vegyeskar (Vásárosnamény), 
a Mátrai Visszhangok Vegyeskar 
(Recsk), a Vásárosnaményi Férfikar, 
a mátészalkai Zenebarátok Kórusa, 
valamint a házigazda, a Nyírbátori 
Tinódi Vegyeskar. 

A fellépőket háromtagú szak-
mai zsűri értékelte és látta el 
tanácsokkal. 

A zsűri tagjai voltak: Ferencziné 
Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egye-
tem Zenei Intézetének igazgatója, 
Gebri József, a Szerencsi Férfikar 
karnagya, a KÓTA megyei elnöksé-
gi tagja és Sivadó Sándor, a KÓTA 
megyei elnöke. 

A muzsika hangjai csendültek fel 
a Kulturális Központban
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Választás után – hogyan tovább?

Nyilván sokkal jobb eredmény-
re számított, mint ami végül lett. 
Miközben Nyírbátorban egyértel-
műen Ön kapta a legtöbb szava-
zatot, ez több, mint 50 százalék, 
a teljes választókerületben mégis 
csak harmadik lett. Személyesen 
hogyan érintette ez?

Először szeretném megköszönni a 
nyírbátoriak bizalmát és persze min-
denki másnak is köszönöm, aki rám 
szavazott. A számok azt mutatják, 
hogy a szülővárosom elfogadta, el-
fogadja és honorálja a munkámat. 
Ezt a munkát a szavazatukkal meg 
is erősítették. Mindent meg fogok 
tenni a jövőben is, hogy ez a város 
tovább fejlődjön.

Ebből arra gondoljunk, hogy 
nem akar hátat fordítani a 
politikának?

Semmi okom hátat fordítani a helyi 
politikának. Ilyen politikai környe-
zetben Nyírbátor választói több, mint 
50 százalékban rám adták a szavaza-
taikat. Ez nagyon erős bizalom. Ami 
az országos politikát illeti, mivel nem 
lettem újra országgyűlési képviselő, 
valószínűleg az a fajta politizálásom 
befejeződött. A politika egészének 
már csak azért nem kívánok hátat for-
dítani, mert egyszerre vagyok tagja a 
nyírbátori képviselő-testületnek és a 
megyei önkormányzatnak is. Ezeket 
a megbízatásaimat teljesíteni fogom. 
Épp a napokban tárgyaltam a város 
érdekében egy román szenátorral, 
hogy sikeres legyen egy újabb, közös 
pályázatunk. Az élet megy tovább, a 
feladatok itt vannak, ezekkel foglal-
kozni kell.

Ez természetes, de nem feledhet-
jük, hogy Ön egyben az MSZP 
megyei elnöke, és a párt nagyon 
gyengén szerepelt Szabolcs-

Szatmár-Beregben is. Csak itt a 
városban jóval kevesebb szava-
zatot kapott a pártja listán, mint 
Ön.

Ez igaz. Kétségtelen, hogy csak-
nem kétszer annyian támogattak en-
gem itt, mint a pártot.

Megyei pártelnökként mennyiben 
tartja ezt kudarcnak?

A megyében nem lehetett mérni a 
személyek többletszavazatát.

Lehet, nem lehet viszonyítani 
személyekhez, ez majdnem mind-
egy is, hiszen kijelenthető, hogy 
a mi megyénkben is nagyon rosz-
szul szerepelt az MSZP.

Ez igaz. Ugyanakkor egy nappal 
a választások után senki ne várjon 
tőlem nagyon hangzatos bejelentést. 
Az MSZP-ben egyértelmű volt, hó-
napokkal ezelőtt már, hogy a válasz-
tások után teljes tisztújítást hajtunk 
végre. Ez valamikor nyár elején egy 
kongresszussal fog befejeződni. Ezért 
nem is különösen izgalmas, hogy a 
választási kudarc után lemondott az 
MSZP elnöksége, hisz amúgy is be-
következett volna. Abban ma még 
nincs mondanivalóm, hogy a tisztújí-
tás után akár a megyei, akár az orszá-
gos szervezetben lesz-e szerepem.

Azt a kérdést érdemes már felten-
ni, hogy egyáltalán van-e jövője 
a Magyar Szocialista Pártnak?

Ez számomra nem kérdés.  Ha ab-
ból indulunk ki, hogy ma Európában 
és szerte a világon van-e a szocialista 
eszmének létjogosultsága…

Nem ezt kérdeztem…
…tudom. De mint eszméről, biz-

tosan állítható, hogy komoly igény 
van rá. Arra a kérdésre viszont nem 
tudom a választ, hogy ezen eszmék 

megjelenítésére, képviseletére a Ma-
gyar Szocialista Párt-e a legjobb meg-
oldás. Korábban is voltak olyan gon-
dolatok, hogy ezt a pártot meg kell 
szüntetni. Annak idején Gyurcsány 
Ferenc azt képviselte, hogy lényegé-
ben egy új, nevében, eszmerendsze-
rében is más pártot kell pártot kell 
létrehozni. Végül ez lett a Demok-
ratikus Koalíció. Ma azt gondolom, 
hogy ez egy nyitott kérdés. Egyben 
viszont biztos vagyok. Annak idején 
beléptem egy pártba, majd az esz-
merendszer folytatójaként alakult új 
pártnak is választott tisztségviselője 
vagyok egy évtized óta a megyében. 
Korábban országos párttisztségem is 
volt. Ha ez a párt nem alkalmas arra, 
hogy tovább vigye ezt az eszmeisé-
get és azt csak egy másik párt lenne 
képes, akkor ahhoz sok sikert kívá-
nok, de én már nem megyek át másik 
pártba. Az életemből nagyon hosszú 
periódus kötődik ezekhez az embe-
rekhez, a formákhoz és ezen már nem 
is kívánok változtatni.

Mit gondol arról, hogy a Fidesz 
miért éppen most kapta a legtöbb 
szavazatot?

Nem tudok erről mit gondolni. 
A szavazatok egy részéről persze 
tudjuk, hogy keletkezett. Csak itt a 
városban is több szavazatvásárlási 
akciót örökítettünk meg, de nem aka-
runk ebből rendőrségi ügyeket kre-
álni, mert ilyen választási eredmény 
mellett semmi értelme rendőrt, tanút 
kellemetlen helyzetbe hozni. Azt per-
sze sajnálom, hogy sokan, tulajdon-
képpen aprópénzért eladták a sza-
vazatukat. Az összes többi, valóban 
nagyon sok szavazat pedig egy jól 
kitalált, koncentrált és következetes 
kommunikáció eredménye. Az em-
berek nem arról mondtak véleményt, 
hogy a Fidesz jól kormányoz-e. Nem 
arról mondtak véleményt, hogy büsz-
kék Mészáros Lőrinc gazdagodására. 
Nem arról mondtak véleményt, hogy 
az uniós pénzeket így kell jól felhasz-
nálni. Alapvetően arról mondtak vé-
leményt, hogy a migránsokkal nem 
akarnak együtt élni. Ez független at-
tól, hogy itt reális veszélyről beszél-
tek-e, vagy sem.  Csak a mi választó-
kerületünk kisebb településein, ahol 

nem pénz volt a szavazatok mögött, 
nyilvánvaló, hogy ez a gerjesztett fé-
lelem vezette a tollakat.

Ha ez igaz, s erre nincs hathatós 
válaszuk, akkor ennek soha nem 
lesz vége. A következő négy év-
re majd kitalálnak más, hasonló-
an hatásos üzeneteket, riogatást, 
vagy a rezsicsökkentéshez hason-
ló szövegeket.

Négy éve bizony a rezsicsökken-
tés döntötte el a választásokat. Az 
már mindegy, hogy erről kiderült épp 
fordítva volt, hiszen legalább 30 szá-
zalékkal drágább lett így a lakossá-
gi energia, mintha simán piaci áron 
kapnánk a gázt, vagy áramot. 

Ugye hiába is kérdezem 
meg, hogy mi lehet ennek az 
ellenszere?

Egy ellenszer lenne, nevezetesen az 
ellenkommunikáció, de ehhez nincs 
eszközünk. Amit mondtunk, vagy 
nem ért el az emberekhez, vagy nem 
hitték el.

És persze nem volt ellenzéki ösz-
szefogás sem, ami tovább rontot-
ta az esélyeket.

Ez már egy másik történet. Ez 
egy technikai dolog. A mögöttünk 
lévő kampányban a Fidesz üzenete 
az volt, hogy ne legyen migráns. Az 
más kérdés, hogy közülünk senki 
nem mondta, hogy legyen, vagy, hogy 
bontsuk le a kerítést. A Fidesz kom-
munikációjával elérte, hogy ellenzék 

Veres Jánost, az MSZP-Párbeszéd jelöltjét kérdeztük a kudarcról és a jövőről

Közel 27 ezer szavazattal, 56,52 százalékkal Simon Miklós  ■
nyerte az egyéni országgyűlési képviselői választást a 6. szá-
mú (Nyírbátor) választókerületben április 8-án, így a harma-
dik ciklusban is ő képviselheti a térséget. Második helyen 
Kész Géza, a Jobbik jelöltje végzett 9 696 szavazattal (20,3 
százalék), míg harmadikként 9 302 szavazatot kapott Veres 
János, aki a voksok 19.48 százalékát szerezte meg. A szocia-
lista politikussal Nagy Miklós beszélgetett.
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migránspártinak tűnjön. Most abban 
bízom, hogy a magyar állampolgár-
ok egyszer csak rájönnek arra, hogy 
manipulálható emberek, akik an-
nak következményeként szavaznak 
a kormánypártra. 

Ez mikor következhet be? 8-10-
20 év múlva?

Ebben nem is ez az izgalmas, in-
kább az, hogy a magyar polgár fel-
nőttként fog szavazni, tudatos vá-
lasztás alapján, a helyes információk 
birtokában. Ez ma még nem így tör-
tént. Fogalmam nincs, hogy mi a vé-
ge, de azt biztosan tudjuk, hogy sem-
mi nem tart örökké.

Ez kétségtelen, de kinek van elég 
ideje, hogy ezt kivárja?

Ez is igaz. De amikor nem prog-
ramja alapján, vagy nem a jól érzé-
kelhető fejlődés következményeként 
nyert a Fidesz, akkor csak számít-
hatunk arra, hogy sokaknak kinyí-
lik a szeme.

Mit mond a széthúzó ellenzékre?
Az egészen biztos, hogy ma egé-

szen más lenne a helyzet, ha minden 
körzetben csak egy ellenzéki állt vol-
na a fideszes jelölttel szemben.

Magyarul, nem az a feladat, 
hogy kétpárti, kétpólusú politikai 
rendszer jöjjön létre?

Ezt most nem tudom megmondani. 
Az igaz, hogy a jelenlegi ellenzéki 
szereplők között a kampány végére 
ideológiai különbség nem nagyon 
volt. Ebbe beleértem a Jobbikot is. 
Nehogy félreértés legyen, nem azt 
mondom, hogy a pártok között nincs 
ideológiai különbség, csak azt mon-
dom, hogy a kampányban nem volt. 
Ez pedig azt jelenti, hogy ilyen ér-
telemben semmi akadálya nem volt, 
hogy közös jelölteket állítsunk. Va-
gyis nem lett volna, pedig ez lehetett 
volna a válasz erre az egyfordulós 
választási rendszerre.

Mit gondol, most akkor az követ-
kezik, ha a pártok erre képtele-
nek, majd a választók kikénysze-
ríthetik az együttműködést?

Előbb-utóbb bekövetkezhet. Lehet, 
ez nem is párt lesz, hanem egy moz-
galom, amely majd egyként lép fel a 
Fidesz ellen. Nem tudjuk, hogy fog 
ez megtörténni. Itt van a szomszéd-
ban Fico, aki a tömegek követelésére, 

néhány hét után távozni kényszerült 
a miniszterelnöki székéből. Annak 
az előzménye látszólag csupán egy 
bestiális bűncselekmény volt. A szlo-
vák társadalom viszont jól látta, hogy 
emellett nem lehet elmenni, és ponto-
san tudták, hogy ez nem lehet politi-
kai következmények nélkül.

Van valami elképzelése arról, 
hogy ez mai nyomasztó többség 
milyen politikai következmények-
kel járhat például az ellenzéki ve-
zetésű Nyírbátor számára?

Egyáltalán nem biztos, hogy min-
den szigetet szeretnének elfoglalni. 
A mi ellenzéki önkormányzatunk 
óhatatlanul segít abban a Fidesznek, 
hogy fenn tudja tartani a demokrá-
cia látszatát.  Azért látszik demok-
ratikusnak a rendszer, mert példá-
ul csak a mi választókerületünkben 
18 jelöltre lehetett szavazni. Az már 
más kérdés, hogy az 500 ajánlásnál 
több szavazatot csupán 4 jelölt kapott. 
Na tehát, nem gondolom, hogy egy-
színű önkormányzatokat akar majd 
a Fidesz. Persze lesznek arra majd 
ambíciók és szándékok, hogy alkal-
mazkodjunk mi is a hatalomhoz, de 
erre mi nem vagyunk kényszeríthe-
tőek. A mi gazdasági helyzetünk, 
az előrelátó gazdaságpolitikánknak 
is köszönhetően, nagyon stabil. Rá-
adásul a kormány is megtámogatta 
azokat a befektetőket, akik a kor-
mánytól függetlenül is úgy döntöt-
tek, Nyírbátorban kívánnak fejlesz-
tést végrehajtani. Egyik befektetőt 
sem a kormány hozta Nyírbátorba, 
de végül a kormány is támogatta a 
szándékukat. Ebből az következik, 
hogy ez a város, mint ahogy eddig, 
ezután is képes lesz együttműködni 
a kormánnyal.

Nem a kincstári optimizmusa be-
szél Önből?

Nem, egyáltalán nem, hiszen a 
múltunk bizonyítja, amit mondok.

Ugyan már. Ami eddig így volt, 
miért folytatódna ugyanígy?

Ha most lenne az önkormányzati 
választás, akkor is mi nyertük volna. 
Így lesz egy év múlva is. Nem hiszek 
abban, hogy mindenkinek be kell áll-
ni az akolba. Mi magunk is képesek 
voltunk kikényszeríteni, az összes 
politikai kicsinyeskedés, intrika és 
ellenlépések ellenére a kormányzati 
együttműködést.

A verseny, melyen 
mindenki győztes

Intézményünkben április  ■
14-én az Országos Komplex 
Természettudományi Verse-
nyen 24 csapat mérte össze 
tudását. Két korosztályban 
hirdettük meg a küzdelmet, 
5-6. és 7-8. osztályosok je-
lentkezhettek, csapatonként 
4 fővel. 

Az első három fordulót levele-
zős formában teljesítette az 51 be-
nevezett csapat, a döntőbe a leg-
jobbak jutottak. A verseny célja, 
hogy a résztvevők a természet-
tudományok, a matematika, va-
lamint az informatika köréből 
játékos formában mérjék össze 
ismereteiket, alkotókészségüket, 
környezettudatosságukat. 

A csapatok az ország különböző 
pontjairól - Budapest, Debrecen, 
Kisújszállás, Hajdúböszörmény, 
Nyírbátor, Nyírbéltek, Túrkeve, 
Penészlek - érkeztek. Voltak, akik 
első alkalommal vettek részt, de 
akadtak olyanok is, akik már több 
alkalommal is számot adtak isme-
reteikről. A negyedik éve megszer-
vezett, nagyszabású rendezvény 
folyamatos felkészülést, kutató-
munkát, rengeteg információt biz-
tosít a diákok számára, amelyet 
tanulmányaik során is hasznosít-
hatnak majd. Nagyon fontos, hogy 
a diákjainkat megtanítjuk csapat-
ban dolgozni és arra, hogyan lehet 
a megszerzett tudásukat egy közös 

munkában még jobban kamatoz-
tatni. A versenyfeladatok mellett 
számos élményben volt részük a 
versenyzőknek.  A Nyíregyházi 
Egyetem Kémia Tanszékének do-
cense, a nyíregyházi Eötvös Jó-
zsef Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium kémiatanára Sarka 
Lajos és Dr. Beszeda Imre, a Nyír-
egyházi Egyetem Fizika Tanszék-
ének vezetője látványos bemutató-
val és kísérletekkel színesítette a 
délutánt. A kiváló bemutatók, el-
készített feladatsorok, makettek, 
plakátok, prezentációk és megany-
nyi kísérlet után az eredményhir-
detésen a gyermekek megkapták 
a várva várt jutalmat, amihez tá-
mogatást kaptunk Nyírbátor Vá-
ros Önkormányzatától és a Bá-
tor Trade Kft-től. Két csapatnak 
különdíjként a Komplex termé-
szettudományos tábor egyhetes 
élményét is felajánlotta az isko-
lánk. A rendezvényen dr. Simon 
Miklós országgyűlési képviselő 
két csapatot különdíjjal ajándéko-
zott meg. A többfordulós országos 
versenyt szervező tanárok: Babik 
Béla – koordinátor, Fehér Ádám, 
Kerekesné Puholla Mária, Opre 
Csabáné és Világosi László elége-
dettek voltak a csapatok munkái-
val, eredményeikkel és az egész 
napos küzdelemmel.

A szervező pedagógusok

Báthory Anna Református  

Általános Iskola
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Nyitnikék! Ovisok és szüleik vettek részt 
az érzékenyítő programon

Minden év áprilisának első  ■
hétvégéjén rendezik meg a 
Roma Kultúra Napját Ma-
gyarországon. A megemléke-
zést első alkalommal 1993-
ban tartották Budapesten. A 
Roma kultúra napja alkal-
mából családi napot szerve-
zett a nyírbátori Nyitnikék 
Óvoda is. Az érzékenyítő 
programra a szülőket is meg-
hívták. 

Pelyák Zsuzsanna elmondta, azért 
is a szülőkkel együtt tervezik ezeket a 
programokat, mivel a felnőttek segít-
ségével elevenedhetnek fel a hagyo-
mányok a családokban. Hiszen amit 
a gyerekek otthon látnak, később azt 
örökítik tovább. Ma már szükséges, 
hogy ezek a hagyományok vissza-
kerüljenek a családok életébe – tette 
hozzá a tagóvoda vezetője.

A programban a Roma Kultú-
ra Napja kapcsán elhangoztak a 

kezdeményezés körüli legfontosabb 
információk, majd Rézműves Me-
linda néprajzkutató mutatta be a 
Hodászi Roma Tájházból származó 
kiállítást. A tárlat keretében láthattuk 
a hagyományos cigányszakmák esz-
közeit, valamennyire betekinthettünk 
a cigány képzőművészetbe és ízelítőt 
kaphattunk a cigány irodalmi alko-
tásokból is. 

A gyerekek a cigány himnuszt 
követően egy rövid cigány altatót 

mondtak el, majd cigánytáncot mu-
tattak be szüleiknek. A délelőtt tehát 
családiasan, a szülőkkel közösen telt 
el a Nyitnikék Óvodában.

Lapunk 2018. márciusi szá-
mának 6. oldalán, a Kormány-
fői vizit a Rosenbergerben című 
cikkben sajnálatos névelírás tör-
tént. Helytelenül jelent meg Peter 
Rosenberber neve. Az elírás miatt 
Rosenberger úrtól és olvasóinktól 
elnézést kérünk. 

Hibaigazítás

Háromhetes szakmai gya- ■
korlatunkat Spanyolország-
ban, Motrilban tölthettünk ta-
valy ősszel.  Ezt a lehetőséget 
az Európai Unió Erasmus+ 
Programja biztosította, mely-
re az Empíria Nonprofit Kft. 
sikeresen pályázott.  

A fogadó intézmény az Aprosmo 
egyesület bentlakásos intézménye 
volt, ahol az értelmi fogyatékkal 
élő lakók ellátásába, gondozásába 
kapcsolódtunk be. A napi gondozási 
rutinfeladatokon túl részt vehettük 
a gondozottak szabadidős tevékeny-
ségében és fejlesztő foglalkozásain 
is. Feladataink változatosak voltak, 
ezáltal tudásunk sok új szakmai is-
merettel bővült. 

Az intézmény nagyon korszerű 
volt, az ott dolgozó fiatal szakem-
berek pedig vidámak, és közvetle-
nek. A szakmai fejlődésen túl na-
gyon sokat tanultunk a munkahelyi 
kultúráról, a spanyol szokásokról, 

életstílusról. Három hétig egy szép 
hotelben lakhattunk, bár a helyi 
ételekkel nehezen barátkoztunk 
meg.

Vendéglátóink szabadidős prog-
ramokkal, kirándulásokkal gondos-
kodtak arról, hogy a megismerjük 
és megszeressük a fogadó ország 
kultúráját, a helyi szokásokat és 

embereket. Megmártózhattunk a 
tengerben, élveztük a nyári meleget. 
Megtapasztalhattuk a repülés élmé-
nyét, így kellemetlen volt, amikor a 
27 fokos Spanyolországból megér-
keztünk a 10 fokos, hazai őszbe.

Horváth Alexandra  

és Szabó Beatrix

11. F osztályos tanulók

Spanyolországban jártunk8 éves a 
Sárkányfürdő!

Ezért most egy hónapig  ■
minden 8 éves vendég in-
gyen léphet a népszerű für-
dőbe.

Az akció 2018. április 2-április 
30. között érvényes minden 8 évet 
betöltött, de 9. évét még be nem 
betöltött vendég részére. Az in-
gyenes belépés feltétele a lakcím-
kártya bemutatása, amely igazol-
ja a születési időt.

Pelyák Zsuzsanna



nyírbátor város önkormányzatának lapja xxvi. évfolyam 4. szám 2018. április

Nyírbátor 45 éve újra város

Nyírbátor, a ,,másodszor  ■
született” város jóllehet csak 
45 éves, ám ereje 740 esztendő 
alatt kovácsolódott. Elénk 
tárja értékeit, ma is elevennek 
tűnő múltját, hozza elénk 
mindazon nemzedékek és ge-
nerációk mindennapi tevé-
kenységét, széles összefogását, 
melynek látható eredménye ez 
a vonzó és élhető város.

Ez a megmaradás ősi titka, maga 
nemes egyszerűségében és filozofi-
kus szépségében. Nyírbátor különle-
ges helyet foglal el Magyarország, a 
megye palettáján. Rendelkezik más, 
hasonló méretű települések adottsá-
gaival, de különbözik valamiben: 
abban, hogy településünk 1279-töl 
1613-ig, 334 éven keresztül, közép-
korra eső történetében a Báthory 
család jóindulatú figyelmét, védel-
mét élvezte. 

Ez időre emlékeztetnek gazdag 
építészeti remekművei, a páratlan 
szépségű templomai, a család meg-
örökölt ebédlőpalotája.

Ezek együttese teszi érthetővé a 
ma nemzedéke számára is, hogy mi-
lyen láthatatlan erős szálak fűzik 

ma is városunkat a kultúrához, a 
művészetekhez.

Az 1867-es kiegyezést követő du-
alizmus korában átalakul a település 
gazdasága és társadalma, a kapita-
lizálódási polgárosodási folyamatok 
fejlődést hoznak el Nyírbátorban.

Az egész országban kedvező vál-
tozások nyomán létrejönnek és erő-
södnek a modernnek mondható, első 

ipari üzemek, a Dohányfeldolgozó 
és a Bóni, eléri 1887 nyarán a vasút, 
fejlődik az infrastruktúra.

Helyet kér a Távíró hivatal, a meg-
alakult járásbíróság, a községi ta-
nonciskola és a római katolikus al-
gimnázium is. A századfordulón 
nyeri el mai formáját a főtér, szám-
talan kis boltjával. Büszkén maga-
sodik a tetők fölé a tornyos község-
háza. Ha végigtekintünk Nyírbátor 
város fejlődésének négy és fél évti-
zedén, a fentiek alapján három bel-
ső szakasz kínált új lehetőségeket, 
hozott új kihívásokat.

Amikor 1973. április 29-én az El-
nöki Tanács döntése alapján az or-
szágban 4 település – közöttük Nyír-
bátor – városi rangját hosszú idő 
elteltével újra visszanyerte, a térség-
ben betöltött centrális helyzetén túl 
már rendelkezett azokkal a képessé-
gekkel, melyek az akkori várossá mi-
nősítés kritériumait jellemezték.

Nyírbátor az ország történel-
mében, gazdaságában, kul-

túrájában mindig kiemelt szere-
pet játszott 
függetle-
nül attól, 
hogy mi-
lyen törté-
nelmi idő-
ket éltünk. 
A város 
éle tében 
voltak si-
keres, kevésbé sikeres és olykor 
komoly gondokkal és problémák-
kal terhes időszakok is. Igaz ez 
az elmúlt 45 évünkre is, hiszen 
ez a közel fél évszázad számos 
nyomot hagyott az itt élő embe-
rek emlékezetében. 

Fontos számunkra, hogy egy 
ilyen jubileumi évben visz-

szaemlékezzünk mindenre, ami 
a város életében meghatározó 
esemény volt. Visszagondoljunk 
azokra a személyekre, akik sokat 
tettek a város fejlődéséért, a nyír-
bátoriak életének jobbá tételéért, 
és közösen ünnepeljük meg a vá-
roslakókkal és az elszármazot-
takkal ezt a neves évfordulót. 

Bízom benne, a jubileumi év-
fordulóra tervezett esemé-

nyek, a munkatársainkkal meg-
álmodott programok lehetőséget 
teremtenek mindenki számára, 
hogy velünk együtt visszaemlé-
kezzenek az elmúlt 45 évre, hogy 
megismerjék a város jelenlegi ar-
culatát és értékeit, bemutassák a 
város terveit, hogy milyen jövő 
előtt áll Nyírbátor és az itt élő 
emberek. 

Ünnepeljük közösen a város 
45. születésnapját!

Máté Antal  
polgármester

KöszöntőEreje 740 év alatt kovácsolódott

Folytatás a 11. oldalon



Nyírbátor 45 éve újra város

Kézen fogott történelem

Nyírbátor 45 évvel ezelőtt kapta 
meg másodszor is a városi ran-
got, és az évfordulót több rendez-
vénnyel szeretnék emlékezetessé 
tenni.
Máté Antal: 1973. április végén 
kapta meg Nyírbátor ezt a kitüntető 
címet, ezért is most kezdődnek az 
évfordulóhoz kapcsolódó rendez-
vények. Az események formális 
kezdeteként ünnepi testületi ülést 
tartunk. Erre meghívtuk a korábbi 
városvezetőket, a díszpolgárainkat 
és további jeles személyiségeket is 
meghívunk, hogy szűkebb körben 
ünnepelhessük meg ezt a jeles na-
pot. Meghívót küldtünk azoknak a 
városvezetőknek, akik velünk egy 
időben kapták meg a várossá nyil-
vánító oklevelet. Várjuk a testvér-
városaink delegációit, megyei ve-
zetőket. Egyszóval ez inkább egy 
protokolláris rendezvény lesz.

Formálisan hogy zajlik majd? 
Nagyjából kétórásra tervezik az 
ülést. Az ön köszöntője után kik 
szólalnak még fel?

Szót kapnak a korábbi vezetők, 
a testvérvárosok képviselői, illetve 
azok, akik elősegítették Nyírbátor 
fejlődését. Ugyanakkor remélem, 
érdekes és hasznos információkhoz 
jutnak azok is, akik az élő tv közve-
títést nézik. Ez lesz tehát a rendez-
vénysorozat nyitánya.

Aznap nyílik egy fotókiállítás az 
elmúlt 45 évről. Sikerült egy átfo-
gó anyagot összegyűjteni?

Nagyon sokat változott a város az 
elmúlt fél évszázadban. Sok új intéz-
mény jött létre, rengeteg rendezvé-
nyünk volt. Szerintem az is fontos és 
érdekes lesz majd, amikor a nyírbá-
toriak felfedezik korábbi önmagukat 

egy-egy fényképen. Érdekes lesz 
majd összehasonlítani a 80-s évek-
beli Zenei Napokról készült felvé-
teleket a mai fotókkal. Érdekes ké-
peink vannak a Szárnyas Sárkány 
Fesztivál kezdeteiről; készültek fel-
vételek a szakrendelő átadásáról és 
azt is megmutatjuk, hogy mennyit 
változtak a templomaink, sőt maga a 
város. Ezek mind érdekes, izgalmas 
kordokumentumok, melyeket érde-
mes megnézni. A kiállítás a Kultu-
rális Központban lesz.

Az ünnepi ülés, illetve a kiállí-
tás megnyitója tehát a kezdete az 
idei eseményeknek. Mi a valósá-
gos célja a rendezvénysorozat-
nak? Kérdezem ezt annak tük-
rében, hogy már tavaly is volt 
egy komoly rendezvénysorozat a 
sport jegyében. Mit akarnak ez-
zel üzenni?

Az első, hogy hiszünk abban, 
Nyírbátor egy fejlődő város, és 
ezt szeretnénk nyomatékosítani. 
Szeretnénk, ha az itt élőkben még 

erősebb lenne a lokálpatrióta öntu-
dat és megismernék, megtanulnák, 
megszeretnék a városunk értékeit. 
Ez sok esetben triviálisnak hang-
zik, pedig sokan vannak, akik úgy 
élnek itt, hogy például még egyszer 
sem voltak a fürdőn, pláne nem vet-
ték igénybe az ott nyújtott ingyenes 
gyógykezeléseket. De nem kevés 
azoknak a száma sem, akik nem 
látták még a várkastély kiállítását 
sem. Több fontos, néha csak jelké-
pes dologgal szeretnénk ezekre a 
figyelmet felhívni, az érdeklődést 
felkelteni, amivel mindenki épül-
het. A város nagyon sokat fejlődött 
az elmúlt években, és szeretnénk 
ezt megmutatni. Szeretnénk meg-
mutatni, hogy ide érdemes vissza-
jönni, itt érdemes családot alapíta-
ni, mert továbbra is hiszünk abban, 
hogy Nyírbátor továbbra is dinami-
kusan fog fejlődni.

Nyírbátor több, mint 700 éves vá-
ros, függetlenül attól, hogy volt, 
amikor nem rendelkezett városi 
címmel, ez a település egy na-
gyon ismert történelmi hely. Mit 
üzen ma ez város az országnak, 
a megyének? Beszélt már arról, 
hogy rengeteget fejlődött a tele-
pülés, főként az elmúlt tíz évben. 
Akkor tehát Nyírbátor egy mo-
dern iparváros, egy térségköz-
pont, egy történelmi emlékhely?

Szerintem az az üzenetünk, hogy 
egyszerre lehetünk modern, XXI. 
századi felfogású város, úgy, hogy 
mindemellett őrizzük a hagyomá-
nyainkat, értékeinket. Ez megnyil-
vánulhat a külsőségeinkben, épüle-
teinkben, rendezvényeinkben. Ezt 
a kettősséget mutatjuk be ebben az 
évben is. Hiszünk abban, hogy ez 
a kettősség párhuzamosan vihető. 
Mi most egy XXI. századi épület-
ben vagyunk, miközben csodálatos 
középkori emlékeink is szolgálják a 
ma emberét. Egyszerre van az em-
bereknek szüksége nyugodt, bizton-
ságos közterületekre, játszóterekre, 
és egyszerre van szüksége az em-
bernek, hogy csendesen sétálhasson 
egy középkori műemléktemplom 
falai között. Ugyanakkor persze el-
várás a XXI. századi szolgáltatások 
hozzáférése, a kikapcsolódás lehe-
tősége. Tetszik, nem tetszik, ezt egy 
ilyen kisvárosban is produkálni kell. 
A vidéki ember igénye nagyon ha-
sonló a nagyvárosiéhoz. 

Miközben egy ilyen kisváros még-
sem vállalhat fel mindent. Mi-
lyen szelekcióra kényszerül egy 
városvezetés, hogy mit nyújt a 
polgárainak? Ez anyagi lehető-
ségek kérdése, vagy a közösségi 
igény befolyásolja, netán a politi-
kai haszonszerzés a fő motivációs 
tényező?

„Hiszünk abban, hogy Nyírbátor egy fejlődő vá- ■
ros, és ezt szeretnénk nyomatékosítani. Szeret-
nénk, ha az itt élőkben még erősebb lenne a lokál-
patrióta öntudat, megismernék, megtanulnák és 
megszeretnék a város értékeit” mondja Máté An-
tal Nyírbátor polgármestere. A riporter Nagy 
Miklós.
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Nem fekete, vagy fehér a világ. 

Amiket felsorolt, mind ott vannak a 
háttérben. Egy város életének alakí-
tását nagyban befolyásolják az anya-
gi lehetőségek. Csak azt szabad fel-
vállalni, amit biztonsággal tudunk 
finanszírozni is. Azt gondolom, hogy 
azokat a mindennapi, kikapcsoló-
dási, szórakozási lehetőségeket kell 
megteremteni, amelyek ahhoz kelle-
nek, hogy az ember a munka után, a 
hétköznapokban, hétvégén megfelelő 
minőségű életet tudjon élni. A közle-
kedési feltételek nagyon sokat javul-
tak, és ezzel a megyeszékhely, más 
nagyvárosok, de még a főváros is 
kifejezetten elérhető közelségbe ke-
rültek. Ezért aztán a más minőségű, 
vagy ritkábban igénybe vett kulturá-
lis lehetőségeket inkább ott keresik 
az emberek. Nekünk a mindennap-
okra kell koncentrálni főleg.

Visszatérve a 45 éves évforduló-
ra: lesz tehát ünnepi ülés és fotó 
kiállítás. De mi lesz a folytatás?

Ennek a neves évfordulónak öt 
rendezvényt szentelünk, a progra-
mokat pedig három csoportba sorol-
tuk. jellemzően az ünnepekre, vagy 
az egyébként is rendszeres fesztivá-
lokra összpontosítjuk az évforduló-
hoz kapcsolható rendezvényeinket 
is. Ilyen a most következő hosszú 
hétvége. Eleve egy 4 napos ünnep 
már. Júniusban egy sportnap lesz, 
a hagyományos Szárnyas Sárkány 
és Zenei Napok is kitűnő alkalmat 
teremt erre. A rendezvénysorozat 
ősszel, egy konferenciával ér véget. 
Amit még pluszban igyekszünk kí-
nálni, és amitől színes lesz ez soro-
zat, hogy szeretnénk a várost úgy 
megmutatni mindenkinek, ahogyan 
talán még sohasem látták. Az egyik 
ilyen lehetőség a „Három torony tú-
ra”. Ez a városháza tornya, a refor-
mátus fa harangláb és a református 
templom fedélszéke. Ezek olyan he-
lyek, ahová csak ritkán lehet feljutni. 
A most következő hosszú hétvégén 
először megszervezzük, egy jó hét-
végi program lehet. A kollégák biz-
tosítják a feljutást. Meg lehet nézni 
a várost felülről, lehet fotókat ké-
szíteni. Azt gondolom, erre a leg-
ideálisabb pont a városháza tornya. 
Szervezünk ingyenes kisvonatos vá-
rosnéző túrát. Szeretnénk bemu-
tatni, hogy milyen szép és büszke 

épületeink, tereink vannak. Végül 
van még egy meglepetésünk: ezek-
re a hétvégékre, az egyik éjszakára 
45 százalékos kedvezménnyel éjsza-
kai fürdőzést is ajánlunk. Ez már 
csak azért fontos nekünk, mert a 
fürdőnk éppen az egyik büszkesé-
günk, és nyilván nem mindenki járt 
még ott sem.

Az egyik fontos eleme a rendez-
vényeknek, hogy hazavárják az 
elszármazott nyírbátoriakat a 
„Bátoriak Világtalálkozójára” 
Kérték a lakosság segítségét is. 
Sokan jönnének?

A felhívásra nagyjából 150 nevet 
kaptunk hazai és külföldi orvos-
professzorokról, nemzetközi mene-
dzserekről - nagyon széles a skála. 
Már ez az adatbázis is nagy érték. 
Ezen az öt hétvégén minden nyír-
bátorit, illetve Nyírbátorhoz köt-
hető személyt szeretettel várunk a 
programjainkra. Az elszármazottak 
találkozóját, nevezhetjük „Bátoriak 
Világtalálkozójának” is, augusztus 
végén, a Zenei Napok záró rendez-
vényén kívánjuk megtartani. Oda 
azokat a volt nyírbátoriakat keres-
sük és várjuk, akik kiemelkedtek 

a munkájuk területén. Ezért tettük 
közzé a felhívást, hiszen lehetnek 
nagyon sokan olyanok, akiről szinte 
semmit nem tudunk. Nagyon fontos, 
hogy aki ilyen személyről tud, ossza 
meg velünk az információit. Szeret-
nénk minél több, sikeres nyírbátorit 
hazahívni, hogy megmutathassuk a 
várost, illetve természetesen kíván-
csiak vagyunk az ő sikereikre is.

Nyilván nem csak ismert, sikeres 
volt nyírbátoriakra vonatkozik a 
felhívás és a meghívás sem?

Természetes, hogy mindenkit vá-
runk nagy szeretettel. Ráadásul a 
rendezvényeink ingyenesek, jöjje-
nek, várunk mindenkit. Egyébként 
csak, mint érdekességet mondom, 
hogy a Zenei Napok záró napjának 
az anyagát a Petőfi Rádió zenei fő-
szerkesztőjével egyeztettük, aki 
véletlenül Nyírbátorból származik. 
Nagyon különleges szálak jönnek 
felszínre, nagyon sok városlakó tér 
be a titkárságra, s mond érdekesebb-
nél érdekesebb történeteket.

Ez egy különleges év lesz, de ha 
lefejtjük az ünnepi ruhát, milyen 
lesz az év?

Komoly viharokat kavart a nyír-
bátori fejlesztések ügye az elmúlt 
hónapokban, de ezen már túl va-
gyunk. Biztosan állíthatom, hogy 
sok beruházás kezdődik hama-
rosan. Ez az év és a következő év 
az útépítésekről, járdaépítésekről, 
ingatlanfelújításokról fog szólni. Biz-
tos vagyok benne, hogy az ipari park 
is bővülni fog. Ma már látszik: amit a 
ciklusra terveztünk, nagyjából 80-90 
százalékban meg fog valósulni.

Az idei rendezvénysorozattal va-
jon nem lövik el az összes puska-
port a jövőre esedékes 740 éves 
évforduló elől?

Határozottan állítom, hogy nem. 
Teljesen más távlatokról van szó. 
Például szeretnénk egy kisebb fej-
lesztést a Szabadság tér Bátori ABC 
felőli részén megvalósítani. Kife-
jezetten a 45 éves évforduló em-
lékére fogjuk kialakítani a térnek 
azt a részét. A 740. évforduló egy-
értelműen a történelmünkre kon-
centrál és a középkorban gyökerező 
értékeinket fogja erősíteni. Szerin-
tem a városlakók nem veszik majd 
rossz néven, ha idén is és jövőre is 
ünnepelhetünk.

Újdonságként kínáljuk a Három 
Torony Túrát a városlakók, illetve 
a városba látogatók számára, hi-
szen a tornyokból páratlan kilátás 
nyílik a városra. 

Első alkalommal április 29-én 
vasárnap és április 30-án hétfőn 

10-16 óra között nyitjuk meg a lá-
togatók előtt a Városháza tornyát, 
a fa harangtornyot és a református 
műemléktemplom tornyát.
A tornyok látogathatóak lesz-
nek még: 
–  Szárnyas Sárkány Utcaszínházi 

Fesztivál hétvégéjén (július)
–  Báthori Sportnap hétvégéjén 

(július)
–  Elszármazott Nyírbátoriak El-

ső Találkozójának hétvégéjén 
(augusztus)

–  45 éves várossá válás program-
sorozat záró ünnepségének hét-
végéjén (november)

Fontos információk: 
–  A toronytúrán csak 3 éves kor 

felett lehet részt venni, karon 
ülő gyereket nem lehet felvinni 
a tornyokba. 

–  A balesetmentes toronytúra ér-
dekében ajánlott kényelmes öl-
tözékben és biztonságot nyújtó 
cipőben megjelenni.

–  A biztonságos közlekedés miatt 
egyszerre maximum 7 fő vehet 
részt a túrán.

–  A fent megjelölt időpontokban 
mindhárom helyszín látogatható, 
tetszőleges sorrendben.

Három Torony Túra
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DÍSZPOLGÁRAINK

1893-2017
1893 MENDEL EDUÁRD

1913 MENDEL DEZSŐ

1978 KULTSÁR MIHÁLY

1978 SERES GYÖRGY

1979 FARKAS ESZTER

1980 OROSZ MIKLÓS

1981 DR. SZALONTAI 
BARNABÁS

1982 DR. TARI ANTAL

1983 DIKÁN ANDOR

1984 TAKÁCS ISTVÁN

1985 NAGY SÁNDOR

1987 DANI MIKLÓS

1988 KANDA JÁNOS

1990 HEIZER GYÖRGY

1998 KONCSEK PÁL

1998 KOZMA JÁNOS

2003 JÁNVÁRI TIBOR

2004 LEHOCZKY PÉTER – 
POSZTUMUSZ

2005 DR. VERES JÁNOS

2006 SZABOLCSI MIKLÓS

2007 BOROS GÁBOR

2008 DR. PETIS MIHÁLY 

2009 GAZDA LÁSZLÓ

2015 CSEKŐ SÁNDOR

2016 BALLA JÁNOSNÉ

2017 KOVÁCS KÁLMÁN – 
POSZTOMUSZ

A harangjáték ünnepe is
A város különleges ötletet  ■

valósított meg a másodszori 
várossá válás 30. évfordulójá-
ra. Az akkori ünnepi esemé-
nyek között talán az egyik 
legszebb pillanat volt, amikor 
a városháza homlokzatán fel-
csendült a harangjáték. 

A 2003-as ünnepség szervezésére 
létrehozott bizottság tagjai válasz-
tották ki a zenét, a dallamot elsőként 
Kárászi Szilvia zongoraművésznő 
adta elő a városnapon. A harangjá-
ték azóta is mindennap működik: a 
nappali időszakban minden órában 
megörvendezteti a városlakókat.

„A rendezvényeken jelentős szám-
ban jelentek meg a városlakók, így a 
város valóban együtt ünnepelhetett” 
– mondta el a 2003 nyarán újonnan 

felálló testület első embere, Balla 
Jánosné. A volt polgármestert, aki 
2003 és 2014 között állt a város élén, 
az évforduló kapcsán kérdeztünk.

„Számomra egy nagyon kellemes 
élmény visszaemlékezni a 2003-as 
ünnepi eseményekre. Ugyanúgy, 
mint most, akkor is nagy lelkese-
déssel készült a város az évfordu-
ló megünneplésére. Én magam is 
tagja voltam annak a szervezőbi-
zottságnak, amely azért jött létre, 
hogy méltó módon tudjunk ünne-
pelni. 2003. április 29-én tartottuk 
az ünnepséget. A nézőtéri székeket 
a polgármesteri hivatal épületével 
szemben, a főtéren helyeztük el, 
ahol igen népes számban jelent meg 
a közönség, a meghívott vendégek 
és a lakosság. Akkor csendült fel 

először a harangjáték” – emlékezett 
vissza Balla Jánosné. Hozzátette: a 
különleges ötlet Lehoczky Péter, ak-
kori alpolgármestertől származott. 
A kezdeményezést a város felkarol-
ta, és bár nem volt olcsó a harang-
játék, végül a helyi vállalkozók se-
gítségével sikerült megvalósítani az 
5-6 millió forintos elképzelést. Az 
avatáson az erkélyen helyet fogla-
ló Kárászi Szilvia zongoraművész 
hangversenyét hallgathatták meg a 
jelenlévők.

A 18 harangból álló szerkezetet 
egyébként be lehet programozni kü-
lönböző dallamokra. 2003 óta tehát 
mindennap hallható a toronyzene 
Nyírbátor központjában, a város-
háza homlokzatán elhelyezett ha-
rangjátéknak köszönhetően.

1975. Az országban első: Dohányter-mesztési Társulás Nyírbátorban: Tíz szabolcsi termelőszövetkezet és part-nerként a Nyíregyházi Dohányfermen-táló Vállalat szerdán tartotta „Nyírségi  Virginia Dohánytermesztési Társulás” néven alakuló ülését Nyírbátorban.Kelet-Magyarország, 1975.03.06.

1995. Bezárják a szülőotthont: A nyírbátori 

szülőotthon dolgozói megdöbbenve értesül-

tek arról, hogy október elsejétől egy minisz-

tériumi döntés értelmében megszüntetik az 

intézmény társadalombiztosítási finanszí-

rozását, ez pedig a bezárással egyenértékű, 

hiszen az önkormányzat nem képes átvál-

lalni a működés terhét.

Új Kelet, 1995. augusztus (2. évfolyam, 178-

204. szám)

1993. Megnyitotta 

kapuit az első 

Szárnyas Sárkány 

Hete Nemzetközi 

Utcaszínházi Feszti-

vál: Magyarországi 

Barokk Vigasságok 

keretében – a Nyír-

bátori Művelődési 

Központ – Nemzet-

közi Utcaszínházi 

Fesztivált rendezett. 

Háromnapos, színes 

változatos program, 

melyet a Szárnyas 

Sárkány Hete néven 

hirdettek meg.

1996. Feltámadt a harangláb: A mai anyagias, rohanó világban bizony elég kevesen áldoznak a történelmi, kulturális értékek megmentésére. Ezért is példaér-tékű, hogy egy nyírbátori baráti társaság nemrég megmentette az enyészettől a vásártér közelében álló régi haranglábat.Bátor, 1996. december 

2014. Kormányablak kialakítása a városközpont-ban: A régi kaszinó épület teljes átépítése folyamat-ban van. Ősztől ebben az épületben kormányablak működik, ezzel javítva a város közszolgáltatását.
Bátor, 2014. június

1990. Új lakásokat adtak át a Fáy-lakótelepen a közelmúltban. Az ízléses épületben két és fél és másfél szobás otthonokat alakítottak ki. 
Bátor, 1990. 2. évf.  
3. szám (március)

2010. Feltámadó vallási turizmus: A finisbe ért hazánk legnagyobb, a maga nemé-

ben egyedülálló vallási turisztikai beruházása, a túlnyomórészt uniós forrásokból 

megvalósuló, 3,5 milliárd forintos költségvetésű Hit és Egészség projekt. Szeptem-

ber végére készül el a nyírbátori városközpontot átszelő történelmi sétány.

Új Néplap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám) 

2004. Újjászü-
letett az Alkotó-
ház: Régi vágya 
vált valóra Nyír-
bátor művész-
barát lakosa-
inak október 
elsején, ugyanis 
ünnepélyes 
keretek között 
felavatták az 
újjászületett 
alkotóházat.
Bátor, XIV. évf. 9. 

szám  
2004. 10. hó

Hírszilánkok
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Ereje 740 év alatt kovácsolódott
Mindezek maguk után vonták a 

városias arculatú építkezések meg-
indulását, lakónegyedek épülését, új 
városrészek kijelölését, a családi há-
zak épülésének felgyorsulását.

Az életminőség változását jelezte 
e szakaszban az oktatási, nevelési és 
az egészségügyi intézményhálózat 
látványos kiépülése, a felpörgetett 
kulturális, művészeti élet megannyi 
alkalma. A 70-es, 80-as évek alatt 
teljesedett ki a Nyírbátori Zenei Na-
pok koncertsorozata mellett az az al-
kotói munka, melynek otthona lett a 
nyári nemzetközi vonószenei tábor, 
az Alkotóház rendezvényei.

A sport jó néhány ágazatában is 
Nyírbátor a figyelem középpontjá-
ba került.

Ezidőtájt vívta ki városunk nem-
csak a megyében, hanem határon 
túl is a kulturális kisváros címet és 
rangot.

Nyírbátor város fejlődésének má-
sodik nagy pillanatát a rendszervál-
tozás hozta meg, kommunitásával, 
azaz önkormányzatiságával, mely a 
helyi irányítás és döntés új felelőssé-
gével, önigazgatásával és kezdemé-
nyezőképesség megnövekedésével, a 
civil közösségek kiépülésével más-
fajta Lehetőségek irányába jelentett 
elmozdulás.

 A teljességre nem törekedve elég 
itt megemlítenünk a telefonhálózat 
teljes kiépülését, a gázvezetékek 
utcákat érintő gerincvezetékeinek 
megépítését, a szennyvízhálózat és 
-tisztító európai műszaki adottságá-
nak megteremtését, az első világszín-
vonalon termelő cégek megtelepü-
lését, új ipari kultúrák megjelenését 
elsősorban az Unilever és az MSK 
cégek által.

A fizikai alkotók mellett erősödtek 
a művészet erői is. A nyári fesztivá-
lok tematikája bővült, megkapaszko-
dott az első helyi színházi alakulat, 
a Talán Teátrum.

A térségi elkötelezettséget mutatta 
a Bátor Expo rendezvénye, mint új 
kezdeményezés.

A 3. évezred fordulója Magyaror-
szág számára az Európai Unióhoz 
való csatlakozás felkészülésében telt. 

Nyírbátor is részese lett az ország 
előtt álló korszakváltásnak, Magyar-
országgal együtt jutott új energiák-
hoz, forrásokhoz.

Ez volt Nyírbátor számára a har-
madik pillanat.

A gyors és mély változásokat ho-
zó világunkban, amely önmagához 
képest is óriási átalakuláson ment és 
megy keresztül, Nyírbátor tudta erő-
síteni gazdasági képességeit. Megta-
lálta turisztikai szerepkörét, embe-
ri szolgáltatásai jelentős fejlődésen 
mentek át, s a közigazgatásban történt 
szerkezetátalakulás folyamatában já-
rás központként újra meg-
erősítette státuszát.

A külső környezetében 
zajlott változások, így az 
Észak-Erdélybe közvetlen és 
közeli eljutást jelentő Vállaj 
melletti határátkelő érzékel-
hető hatással van városunk 
mindennapi életére. Mint 
ahogy az autópálya is, elhoz-
ta korábban a Coloplastot,  a 
világcég AIRBUS-nak dol-
gozó Diehl vállalkozást és a 
Serioplastot a Rosenbergert. 
Mindamellett, hogy e cégek 
működésük színhelyéül, a ke-
leti országrészt, s ezen belül 
Nyírbátort választották, ben-
nünket itt lakókat rendkívül 
nagy büszkeséggel tölt el.

Éltek a pályázati források bővü-
lésével a város korábbi, minőségi 
gazdaságok résztvevői is. A Bátor-
Coop európai szinten is helyét meg-
álló szerves hulladék feldolgozási 
technológiája és a nyugati piacokon 

jól csengő nevű baromfifeldolgozója, 
az MSK, a BUNGE cégek világgaz-
daságban elfoglalt pozíciói azt jelzik: 
az ország, a megye gazdaságában el-
foglalt helye alapján Nyírbátor gaz-
dasági kapacitása elismert.

A munkahelyteremtés, egyben a 
gazdaságfejlesztés és befektetés tá-
mogatáspolitika látható gyümölcsöket 
teremt, lehetőség a helyi és vonzás-
körzet fenntartható fejlődéséhez.

Nagyszabású turisztikai beruhá-
zásaink eredménye, hogy a kultu-
rális jelző mellett erősítette a tör-
ténelmi kisvárosi 

tudatunkat. 
Nyírbátor vonzerejének, élhetővé 
tételének és megmaradásának gaz-
dasági fejlesztése mellett a turizmus, 
a történelmi jellegének hangsúlyo-
zása, a színvonalas művészet a kul-
túra a záloga.

A Báthori kultuszra épülő kastély 
rehabilitációja, a közművelődés új te-
rei már jelezték ezt a törekvést. Eze-
ket szélesítette az igen sikeres Hit és 
Egészség” uniós pályázat segítségé-
vel megépült, új és népszerű szolgál-
tatásaival, szálláslehetőségével igen 
látogatott Sárkány Fürdő.

Az európai hírű és művészettörté-
netileg nyilvántartott műemléktemp-
lomaink megújultak, történelmi em-
lékhelyek minősitésében részesültek. 
A várostörténeti sétánnyal összekap-
csolt középkori örökségek turiszti-
kai látványa és híre érzékelhetően 
emeli a hozzánk látogató vendégek 
számát.

Sportklubjaink, egyesületeink a 
szakmai és emberi teljesítményen túl 
mutat, hogy igen komoly létesítmény-
fejlesztések javítják feltételrendszere-
iket megyei, országos és nemzetközi 
bázisközponttá válásukat.

Folyamatosan újultak-újulnak meg 
nevelési-oktatási intézményeink. A 
Zrínyi úti oktatási épületegység fel-
szereltsége, kiszolgáló létesítményei a 
legmodernebb technikával rendelke-
zik, óvodaegységeink közül a Sport, 

Ifjúság úti és a József Attila 
úti épületek mellett új kön-
tösbe öltözhetett a Fáy úti 
épület is.

Az oktatás működtetésé-
nek átszervezése érintette 
általános iskolánkat is, s a 
helyi igények alapján meg-
jelent Nyírbátorban az egy-
házi alapfokú oktatás.

A városfejlesztés és 
működtetés nem vonja el 
figyelmünket a hagyo-
mányos nemzetközi kap-
csolataink ápolásáról, új 
testvérvárosok együtt-
működés elindításáról. A 
romániai Szilágysomlyó 
és Nagykároly, a kár-
pátaljai Nagyszőlős és 

a lengyelországi Rawa Mazowiecka 
városok mellett a közelmúltban az 
ugyancsak kárpátaljai Huszt vá-
rossal kerültünk testvérvárosi kap-
csolatba, erősítve ezáltal Nyírbátor 
nemzetköziségét.

Báthori Gábor

Folytatás a 7. oldalról

1980. Az Ütőegyüttes 1980-ban alakult zeneiskolai 

hallgatókból. Amikor Nyírbátorban az ütőhangszeres 

zene megismertetésére sor került, a megyében még 

nem működött ütő együttes. Bátor, 1993.júl.-aug.
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1974 Alkotóház és Képzőművészeti Stúdió elindítása 

1976 Házigondozás létrehozása
 Szakorvosi Rendelőintézet átadása
 Tinódi Sebestyén Állami Zeneiskola alapítása
 Zenei Tábor megszervezése

1977  Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon létrehozása
 Megalakul a Tinódi Vegyeskórus

1978 Oktatási Centrum létrehozása  

1980 Koncert Fúvószenekar és Ütőegyüttes megalapítása

1984 Hunyadi Mátyás Általános Iskola megépítése 

1986 Városi Automata telefonközpont elindítása

1987  Bethlen Gábor Szakközép és Szakképző Iskola új épületének 
átadása

 Mátészalkával közös gázfogadó állomás épül

1988 Megépül a városi Sportcsarnok

1989 Elindul a Bátor Újság
 Megalakul a Polgárőrség

1991 Új Egészségügyi Központ jön létre
 Városunk új címerének elfogadása 

 Antall József felavatta Bethlen Gábor szobrát: Antall József 
miniszterelnök augusztus 4-én Nyírbátor vendége volt. Petróczki Ferenc 
polgármester meghívására a déli órákban érkezett a városházára a 
kormányfő, ahol a polgármester, és dr. Gaál Mihály alpolgármester 
köszöntötte. (Bátor, 1991. augusztus)

1992 Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál létrehozása 

1996 Létrejön a Mazsorett Egyesület és a Talán Teátrum

1998 Elindul a Blues Fesztivál

1999 I. Újévi koncert megszervezése 
 Létrejön a Művészeti Iskola és Alkotóház
 Megépül az Idősek Otthona

2002 Új helyre költözik a mentőállomás

2004 Megújul az Alkotóház 

2005 Az Ipari park komplex fejlesztése 
 Debreceni-Pócsi-Gyulaji úti körforgalom kialakítása
 Fecskeház építése 
 Szabadság tér forgalmi rendjének átalakítása 

2006  A Báthori Várkastély Ebédlőpalotájának rekonstrukciója
 Új Kulturális Központ építése
 Új Tűzoltólaktanya átadása
 Megújul a Városi piac

2007 Az Ipari parkba költözik a Coloplast Hungary Kft. 
 Nyírbátori Football Club épületeinek kibővítése 

  Kiépül a szélessávú internet és kábeltévé szolgáltató hálózat
 A panelprogram keretében 816 lakás szépült me

 Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen az órát az utolsó magyar király 
fia, Habsburg Ottó tartotta. (Bátor, 2007. május)

2008 Városi Köztemető teljes felújítása, bővítése

2009 Szakrendelő teljes felújítása 
 Zrínyi utca felújítása 
  A Nyírbátori Rendőrkapitányság a volt határőr laktanyába költözik 
 Megújul a Sport utcai óvoda épülete
 Átadják a Serioplast Hungary Kft. gyáregységét
 Új óvoda a József Attila utcában a volt iskola helyén
 Elkészül a Báthori-Panoptikum a Várkastélyban
 Kéttannyelvű oktatás az Oktatási Centrumban

2010 A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő átadása
 A kemping teljes átépítése
 Az Oktatási Centrum épületének felújítása, bővítése 
 Edzőközpont kialakítása az asztaliteniszezőknek
 Megnyílik a TESCO nyírbátori áruháza
 Farmol Hungary Kft. termelések elindulása

2011 Várostörténeti sétány átadása
 Református Templom felújítása
 Minorita Templom teljes felújítása 
 Ivóvízminőség-javítás
 Az első kerékpárút megépítése a városban 
 Bölcsőde felújítása 
 Inkubátorház és Szolgáltató Központ átadása

2012 Fáy utcai óvoda bővítése, felújítása
 Megindul a termelés a DIEHL Aircabin Hungary Kft-ben
 100 éves a Városháza
  A Református Általános iskola megkezdi működését 

2013 Megújul a Görögkatolikus templom

2014 Megújult a Szabadság tér
 Kormányablak kialakítása
  Újabb gyártócsarnokot épít a DIEHL Aircabin Hungary Kft. 
 Megépül a Fedeles Lovarda és Látogatóközpont
 Megújulnak a háziorvosi, gyermekorvosi rendelők
 DeathCrew Fesztivál elindítása 

2015 Megduplázódott a Coloplast Hungary Kft. termelése
 Megújul a Városháza
 Lovas és Gasztro Fesztivál elindítása
 Új gyártósor az Unileverben
 25 éves az önkormányzati rendszer
  Nyírbátori Vízműtelep és ivóvízhálózat rekonstrukciója
 Dél-Nyírségi Szennyvízelvezetési és Tisztítási Projekt

2016 Új körforgalmak épülnek
 Gyógyhely minősítést kap a város
  Megkezdi a termelését Rosenberger Magyarország Kft. 

2017  100 éves a nyírbátori sportélet, Nagy idők tanúja című kiadvány
 Elindul az Ifjúsági és Családi Kuckó
 Bázisóvoda minősítést kap a Meseház óvoda
 Rosenberger Magyarország Kft új gyártócsarnokot épít
 Bővül a nyírbátori kemping 
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Hosszú, de annál fényesebb volt a hétvége!

Magyar bajnoka van a BátorFitt-nek!

Kemény hétvége volt a  ■
március 23-25. közötti, hiszen 
egyszerre két helyszínen is 
versenyeztek a Bátori Sár-
kány Úszóegyesület tagjai.

Hajdúszoboszlón „A” kategóriás 
úszóink a 400-as felmérő nyílt úszó-
versenyen, 400 méter gyors, és 400 
méter vegyes úszásban próbáltak 
minél jobb időeredményeket elérni. 
Remek teljesítményekkel sikerült 
összesen 8 érmet hazahozni.

Csoba Adrienn mind a két ver-
senyszámban aranyérmet nyert, 
testvére Csoba Krisztián két ezüst-
éremmel gazdagodott. Bencsik Réka 
kiváló formában, szintén két ezüst-
érmet vihetett haza, míg Antal Dá-
vid egy arany és egy bronz, Bégányi 

Ábel pedig egy arany- és egy ezüst-
érmet szerzett. A verseny péntek es-
te ért véget, Csoba Adrienn még az-
nap este Hódmezővásárhelyre vette 

az irányt, ahol másnap az Országos 
Diákolimpia döntőjén vett részt. Ad-
riennen meg sem látszott az előző 
napi megmérettetés, kiváló úszás-
sal 1:00,70 időeredménnyel, 1 ti-
zed másodperccel lemaradva az el-
sőtől, országos bajnoki ezüstérmet 
szerzett 100 méteres gyorsúszás-
ban, majd 100 méteres hátúszásban 
szintén egyéni csúccsal, országos 5. 
helyezést ért el. Diákolimpiai sze-
replésünket tekintve ez idáig a leg-
nagyobb eredményünk. Igazolt ver-
senyzők között még sosem sikerült 
a legjobb 10-be bekerülni. 

Ez idő alatt már úton volt Hód-
mezővásárhelyre Antal Dávid és 

Barnai Niki is, akik a legkisebb kor-
osztályokban álltak harcba. Vasár-
nap Dávid a tőle egy évvel időseb-
bek között országos 10. helyezést 
ért el 50 méteres hátúszásban. Niki 
szintén 50 méteres hátúszásban re-
mekelt, és országos 13. helyen vég-
zett a versenyen. Büszkék vagyunk 
úszóinkra és edzőinkre, Nagy Gá-
borra és Kaliba Viktorra.

Baracsi Lajosné

A BátorFitt Testépítő és  ■
Erőemelő Egyesület kicsi, de 
annál lelkesebb csapata ápri-
lis 7-én részt vett a Hajdúszo-
boszlón megrendezett, II. 
RAW Felhúzó Magyar Baj-
nokságon.

Egyéni és országos csúcsokkal, 
valamint két csillogó éremmel és 
egy kupával sikerült zárniuk a 
napot.

Elsőként ifjúsági versenyzőjük, 
Orosz Vanda a női felnőtt mezőny 
–57 kg-os súlycsoportjában méret-
tette meg magát. Élete első erőemelő 
versenyén, a legfiatalabb versenyző-
ként (14 év) 87,5 kg-os egyéni csúcs-
csal fejezte be a versenyt.

A férfiak –74 kg-os kategóriájá-
ban az egyesület két masters korú 

versenyzője indult. Gerstmájer Lász-
ló a mezőny legidősebb versenyző-
jeként (68 év) sikeresen beállította 
a masters 3 kategória országos csú-
csát. Sajnos az új csúcs felállítása 

egy kisebb sérülés miatt nem sike-
rült, így Laci bácsi 140 kilogram-
mal zárta a versenyt.

Őt követte a sorban Orosz Lász-
ló, akinek sikerült a masters 1 

korcsoportban a saját országos csú-
csát megdönteni. A tavalyi ered-
ményére sikerült +2,5 kg-ot rápa-
kolni és így 220 kg-os új (masters 
1) országos csúcsot felállítani. Ez 
az eredmény az előkelő 2. helyhez 
volt elég.

Aztán következett az, amit már 
nagyon vártak, hogy az egyesü-
let egyik legerősebb versenyzője 
egy hivatalos országos versenyen 
is megmutassa erejét.

A –105 kg-os súlycsoportban in-
duló dr. Turzó Tamás nem is okozott 
csalódást. Taktikus versenyzéssel, 
három szabályos fogással, 295 kg-
os teljesítménnyel fejezte be a ver-
senyt, ami egyben magyar bajnoki 
címet és abszolút harmadik helyet 
jelentett számára!

Oroszné Kockás Gabriella

Csoba Adrienn Diákolimpia

Barnai Niki és Antal Dávid 
Nagy Gábor edzővel Antal Dávid, Bégányi Ábel Kaliba Vik-

tor edzővel

Bencsik Réka
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Anyakönyvi események

2018. MÁRCIuS – SZüLetéS
Nimród Fekete József Varga Zsanett
Gábor Baracsi Gábor  Halász Klaudia
Miklós Ronaldó Pál Miklós Karász Margaréta
Rebeka Csiki Brunó  Kanálos Szabina
Eszter Karsai Arnold Velicskó Zsuzsanna
Alíz Karsai Arnold Velicskó Zsuzsanna
Milán Makrai Zoltán  Krek Anita
Regő Petróczki Dénes dr. Bánki Tímea
Maja Mezei Tamás Horváth Patrícia

2018. DeCeMBeR – SZüLetéS
Milán Pócsi László  Zentai Borbála Zita

Freund Alexandra  Darmos Csaba
Bodogán Edit  Kádár Krisztián
Farkas Henrietta  Murzsa László
Laoues Nóra Czimbalmos Csaba Zsolt

Bakó Istvánné
Kőszegi Ferencné
Szeles Béla
Gottlieb Ferencné
Lukács Jánosné

Palicz Miklósné
Mándi Sándorné
Divinyi István
Lengyel Miklós József

2018. MÁRCIuS – HALÁLeSet:

2018. MÁRCIuS – HÁZASSÁG: 

Nem erről 
álmodtunk...

Hát bizony ez álomnak is  ■
riasztó, nemhogy eredmé-
nyességnek.  Márpedig kény-
telen-kelletlen azt látjuk, 
hogy az aránylag jó tavaszi 
kezdés után erős visszaesés 
tapasztalható az NYFC NB-
III. csapatának játékában.

 Bizakodóan tekintettünk a ta-
vaszi szezonja elé, annál is inkább, 
mert az első három mérkőzésünkön 
öt pontot szerezve, már a bajnoki ta-
bella 5. helyén találtuk magunkat. 
Bár a hazai mérkőzések eredménye-
ivel nemigen lehettünk elégedettek 
(eldöntetlen a Balassagyarmat és a 
Cigánd csapatai ellen), de a Putnok 
elleni idegenbeli találkozón kasszí-
rozott három pont jócskán kozmeti-
kázott a helyzetünkön, és már-már 
dobogó közeli reményeket ébresztett 
bennünk.

Ám reményeink hamar szerte is 
foszlottak, tekintve, hogy a követ-
kező ( a Füzesgyarmat, a Monor és 
a Jászberény) három hazai mérkő-
zésen  egyaránt vereséget szenved-
tünk, és mindössze két idegenbeli 
döntetlen (Tiszaújváros és az MTK 
II. csapatai ellen) eredményt sike-
rült elérnünk.

Különösen fájók lehetnek majd 
a végelszámolásnál a hazai pályán 

elhullajtott  (Balassagyarmat, 
Cigánd, Füzesgyarmat, Jászberény) 
pontok, annál is inkább, mert hat 
játéknappal a bajnokság befejezése 
előtt a 7. helyen posztol csapatunk, s 
mindössze négy pont az előnyünk a 
biztos kieső helyen tanyázó vetély-
társunkkal szemben.

A bajnokság hátralévő hat mér-
kőzéséből négy alkalommal olyan 
csapatok ellen lépünk pályára, akik 
hozzánk hasonlóan szerepeltek ed-
dig, és bevallottan is a kiesés elke-
rülése a céljuk (idegenben a DEAC 
és a Gyöngyös, hazai pályán pedig a 
Tállya és a Tiszafüred csapata). 

Jól fel kell kötni azt a bizonyos 
alsóneműt, mert ellenkező esetben 
könnyen lecsúszhat rólunk, amit per-
sze nem szeretne senki. Fel kell rázni 
a csapatot ebből a „Csipkerózsika” 
álomból addig, amíg nem késő.

A csapatban benne van a poten-
ciál, amit jól mutat, hogy időnként 
kifejezetten mutatósan, kombina-
tívan játszik, más alkalmakkor vi-
szont rengeteg egyéni hibával talál-
kozhatunk, melyek következtében 
pontok vándorolnak ellenfeleinkhez, 
esetenként pedig a harcossággal is 
adódnak problémák.  

Jó lenne felébredni mihamarabb, 
mert lassan lemegy a nap…  

Janovics János

Az MtK II. ellen is volt lehetőségünk a győzelemre

tállya csapatát most hazai pályán fogadjuk, kell a jó eredmény
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Mint arról már értesülhettek, 
2018-ban új, egységes arculatú 
utcanévtáblákat helyez ki a hivatal. 
Ez elsősorban azokat az ingatlanokat 
érinti, amelyek kereszte-
ződésben he-
lyezkednek 
el.

A hatályos 
jogszabály-
ok alapján az 
utcanévtáblák 
elkész ít te té -
se, elhelyezése, karbantartása a 
polgármesteri hivatal feladata.

Az utcanévtáblákat építményeken 

(épületen, kerítésen, támfalon), il-
letőleg önálló vagy pedig más cél-
ra is szolgáló oszlopon, jól látható 
helyen kell elhelyezni. 

A táblákat a hi-
vatal által meg-
bízott személy 
fogja felrak-
ni az érintett 
ingatlanra , 
építményre.

A kihelye-
zés várható ideje: 2018. április 

– július között.
A hivatal az érintett ingatlanok tu-

lajdonosait levélben is értesíti.

Egységes arculattal
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Résztvevő 
intézmények
Nyíregyházi Arany János Gim-

názium, Általános Iskola és Kol-
légium, Nyíregyházi Egyetem 
Eötvös József Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium, Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium, Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium, Fe-
hérgyarmati Deák Ferenc Gim-
názium és Kollégium, Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium, Kossuth La-
jos Gimnázium és Általános Isko-
la és a Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium. 

Nyolc év után ismét a Bá- ■
thory István Katolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium adott otthont 
a Nyolcosztályos Gimnáziu-
mok Regionális Versenyének 
április 6-án. 

A házigazda szerep mindig is 
nagy feladatot ró az adott intéz-
ményre, s ez talán hatványozottan 
igaz volt most iskolánkra, hiszen 
felújítási munkálatok folynak, va-
lamint tornacsarnok épül.

A régióból hagyományosan 8 in-
tézményből közel 500-an vettek 
részt a versenyen.

A tanulók 5-12. évfolyamig külön-
böző tantárgyakból (helyesírás, szö-
vegértés, versmondás, prózamondás, 
szép magyar beszéd, bibliaismere-
ti vetélkedő, műveltségi vetélkedő, 
történelem, rajz, német nyelv, angol 
nyelv, matematika, fizika, biológia, 
természetismeret, földrajz, informa-
tika, kémia, népdaléneklés), külön-
böző kategóriákban adhattak számot 
tudásukról. 

Iskolánk valamennyi dolgozója 
nagy izgalommal és lelkesedéssel 
várta a verseny napját. 

A résztvevő pedagógusokat és 
diákokat a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye Katolikus Iskolák Fő-
hatóságának főigazgatója, Molnár 
Katalin köszöntötte. Beszédében ki-
emelt hangsúlyt fordított a nyolcosz-
tályos gimnáziumi osztályok tehet-
séggondozási lehetőségére, a verseny 

fontosságára. Küzmös Zsaklin, 11. 
D osztályos tanuló szavalatát köve-
tően az énekkar néhány tanulója, 
Angelné Kozma Krisztina tanárnő 
vezényletével, énekszóval is színe-
sítette a reggelt. 

Ezt követően a diákok egyéni és 
csapatversenyeken vettek részt a ne-
vezésnek megfelelően, különböző 
helyszíneken. Egyetlen kategóriában 
már a verseny előtt lezajlott a zsűri-
zés: a rajzpályázatra érkezett pálya-
munkákat Krivánik József, iskolánk 
egykori művésztanára zsűrizte.

A versenyt követően, míg a javí-
tás zajlott, színes programokat ked-
veskedett az iskola a résztvevőknek, 
hogy kellemesebben teljen az idő. 
Kézműves foglalkozáson, teaház-
ban, filmvetítésen, városnézésen és 
orgonahangversenyen vehettek részt 
az érdeklődők, míg elérkezett a várva 
várt pillanat, az eredményhirdetés. 

Óriási ovációval, szűnni nem akaró 
tapssal örültek az intézmények di-
ákjai a megérdemelt sikerüknek. A 
jutalomkönyvek átadását követően 
Rácz Tiborné, intézményvezető – 
eleget téve a házigazda szerepének 
– átadta a vándorbotot a soron kö-
vetkező intézménynek a hajdúnánási 
Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnáziumnak, 2019-ben itt rende-
zik a regionális versenyt. 

Ahogyan a diákoknak saját ered-
ményeik kihirdetése a legizgalma-
sabb, úgy az intézményvezetőknek 
az, hogy meghallják, adott évben 
a 8 iskola közül melyik volt a leg-
eredményesebb. Ebben az évben a 
Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium intéz-
ményvezetője vehette át a legered-
ményesebb intézménynek járó ku-
pát. Iskolánk maradandó emlékkel 
is készült: a kupa mellé egy szép, 

gravírozott üvegdísz is járt. 
Mindezek után egy eredményes 

nap zárását tudhattuk magunk mö-
gött, melyet az elismerő, kedves sza-
vak bizonyítottak számunkra, mely 
nagy erőt ad mindannyiunk a to-
vábbi munkához. Az is örömmel 
töltött el minket, hogy nemcsak a 
szervezésben sikerült megfelelnünk 
az elvárásoknak, hanem diákjaink 
eredménye is kimagasló volt, hi-
szen összesítésben a 2. legjobb is-
kolaként végeztünk a tanulmányi 
versenyen. 

Csonka éva

történelem – magyar nyelv  

és irodalom szakos pedagógus

A régió legjobbjai versengtek a BIG-ben

Hagyomány már a Nyugdíjas Értelmiségiek 
Egyesületének tagjai körében a húsvétot köve-
tő első találkozás, a „Morzsaparti”. Ilyenkor, 
mint, az idei alkalommal is, tojásfát készítünk, 
díszítünk.

Felelevenítjük az ünnepkörhöz kapcsolódó fon-
tos ismereteket, szokásokat, hagyományokat.

Természetesen a férfi tagjaink szép locsoló-
versek elmondása után meglocsolják a jelenlévő 
hölgyeket, mi pedig hímes tojásokkal köszönjük 
meg kedvességüket.

Az ünnepi „morzsákkal” megterített asztal mel-
lett falatoztunk, beszélgettünk, recepteket cserél-
gettünk. Nagyon jó hangulatban telt a délután.

tóth Árpádné egyesületi elnök

Morzspartit tartottunk húsvét után



  Április 25. 10.00
„Nyírbátor 45 év távlatában” című fotókiállítás 
megnyitója, a Kulturális Központ aulájában. A ren-
dezvényt megnyitja Németh Attila alpolgármester.
Ünnepi testületi ülés a Városháza dísztermében 
Nyírbátor várossá válásának 45. évfordulója alkal-
mából.

  Április 25. 19:00
Koncz Zsuzsa koncert élő zenei kísérettel
Kulturális Központ színházterme

  Április 26. 17:00
Mozi
– Jönnek a kacsák 3D – családi animációs film
– Bosszúállók: Végtelen háború 3D – akció sci-fi
Kulturális Központ moziterme

  Április 27. 15:00
24 órás foci
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tor-
naterme

  Április 28. 16:00
A magyar művészoktatás napja alkalmából a Nyír-
bátori Ütőegyüttes önálló hangversenye
Kulturális Központ színházterme

  Április 30. 19:00
Szerenádest
Várostörténeti sétány

  Május 1. 10:00
Városi Majális, Papok rétje
Főzőverseny, májusfaállítás, kirakodóvásár, vidám-
park, a Vidám Manók zenés gyerekműsora, kara-
te és rendőrkutyás bemutató, szimulációs oktató 
játék, lovagoltatás, hőlégballon, ByeAlex és a Slepp 
élőzenei koncert, majd DJ Szatmári és Jucus

  Május 4-5.
Határtalan Gyermekszínjátszó Fesztivál
Kulturális Központ

  Május 8. 19:00
Soóky Margit – Galambos Zoltán: Katyi
a Körúti Színház előadásában
Bérletes felnőtt színházi előadás
Kulturális Központ

  Május 10. 19:00
Túl minden határon … – Vujity Tvrtko előadása
Kulturális Központ színházterme

  Május 12.
A Fiatal Fúvósok születésnapi koncertje
Kulturális Központ színházterme

  Május 16. 19:00
Mundruc – a Háromszék Táncegyüttes előadása
Kulturális Központ színházterme

  Május 18.
Tehetséges tanulók köszöntése
Kulturális Központ színházterme

  Május 24. 10:00
Micimackó a Mandala Dalszínház előadásában
Bérleten kívüli díjmentes gyermekszínházi előadás
Kulturális Központ színházterme

  Május 25.
Városi Gyermeknap
Papok rétje

  Május 26.
A Nyírbátori Koncertfúvószenekar
születésnapi koncertje
Kulturális Központ 
színházterme

  Május 30. 9:00
Hangszerbemutató
Kulturális Központ 
színházterme

Jó  szívvel  ajánljuk! 


