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Indulhat az egyetemi képzés Nyírbátorban!

Igazi mérföldkőnek számít Nyírbátor életében a felsőfokú oktatás lehetőségének megteremtése a városban. Ahhoz, hogy ez 
2020-ban valósággá váljon, a magyar kormány, a város vezetése és a térségben működő ipari szektor egy irányba mutató el-
képzeléseire volt szükség. (folytatás az 5. oldalon)  –  Kapcsolódó cikk: 2–3. oldal

Hivatalosan is átadták a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot

A város képviselő-testülete januári ülé-
sén szavazott bizalmat Horváthné Kar-
sai Hédinek, aki olyan főállású alpolgár-
mestere lesz a városnak, aki nem tagja a 
testületnek.
 Horváthné Karsai Hédi február 10-én 
állt munkába. Mostanáig tanítónőként a 
Báthory István Katolikus Általános Isko-

la, Gimnázium és Szakimnáziumban dolgozott. Férjével két 
kiskorú gyermeküket nevelik.
 Feladata az lesz, hogy készítse elő az önkormányzati 
döntésekhez szükséges anyagokat, a döntések után pedig 
hajtsa végre a feladatokat. Őt ugyan alpolgármesternek vá-

lasztották, de mégis más a státusa, mint a képviselőnek is 
megválasztott Balla Jánosnénak (aki 2014-ig polgármestere 
volt a városnak), aki a tavalyi alakul ülés óta látja el az alpol-
gármesteri teendőket.
 Máté Antal polgármester a Bátor Médiának elmondta: 
„az első pillanattól kezdve fontosnak tartottuk, hogy talál-
junk egy olyan szereplőt, aki a város vezetését szakmai te-
rületen egészíti ki. Itt főként az oktatás és a kultúra terüle-
téről van szó. Gondoljunk csak az alapítványi iskolára, illetve 
az egyetemi képzésre! Ez a kettő kulcsterület. A következő 
hónapokban pontosítjuk az ellátandó feladatok körét.”

 (6–7. oldal)

Új alpolgármestere van a városnak
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A város ipari potenciálja, a térségben élő fiatalok igénye szinte magá-
tól értetődővé tette, hogy ideje megszervezni az egyetemi képzést is 
Nyírbátorban. A Nyírbátori Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
pontosan erre a válasz. Ha elegendő az igény, szinte bármelyik egyetem 
képzését is el lehet hozni ide. A Nyírbátori KFKK igazgatójával Zichyné 
Belinszky Katalinnal Nagy Miklós készített interjút

Szeptembertől Nyírbátorban is 
tanulhatnak egyetemisták

 – Mi a különbség a Közösségi Fel-
sőoktatási Központ által szervezett 
egyetemi képzés és a kihelyezett egye-
temi képzés között?
 – Kezdjük mindjárt azzal, hogy az 
idén kezdődő egyetemi képzéssel Nyír-
bátor felkerült a magyar felsőoktatás 
palettájára.
 – Ugyanez nem mondható el akkor, 
ha valamelyik egyetem indítana itt el 
egy egyetemi képzést?
 – A jelenlegi jogszabályok szerint 
kihelyezett egyetemi képzés nem indul-
hatna Nyírbátorban. Az általunk szerve-
zett képzés arról szól, hogy a munka-
erőpiacot, illetve a gazdasági igényeket 
felmérve nem egy egyetem, hanem több 
egyetem különböző képzései válnak el-
érhetővé a városban.
 – Ez tehát azt jelenti, hogy a menet 
közben felmerülő igényekhez illesztve, 
bármelyik magyar egyetem, vagy akár 
még bármelyik külföldi egyetem kép-
zéseit is elhozzák a városba?
 – Ez a forma pontosan ezt jelenti. 
A jogalkotó törekvése is az volt 2015-

ben, hogy a fejlődő gazdaságra, a tér-
ségben kialakult iparra, KKV szektorra, 
illetve azok szakemberigényeire mi-
nél gyorsabban tudjon a felsőoktatás 
is reagálni. Itt, ne felejtsük el, hogy 
magas minőségű egyetemi képzések 
elérhetőségéről beszélünk. Aki itt vé-
gez, az pontosan ugyanolyan értékű 
diplomához jut, mintha közvetlenül az 

„anyaegyetemen” szerezné meg azt. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a térségben sok a tehetséges 
fiatal. Felmérések bizonyítják ezt az ál-
lítást. Olyan fiatalokról beszélünk, akik 
itt is akarnak maradni és dolgozni. Meg 
kell még jegyeznünk, hogy sok esetben 

a hozzánk jelentkezők magasabb pon-
tátlagot hoznak, mint az anyaegyete-
mekre jelentkezők. 
 – Ennél a Közösségi Felsőoktatá-
si Képző Központnál minden továb-
bi nélkül előfordulhat, hogy az egyik 
teremben tanuló például a debreceni 
egyetem hallgatója, a szomszédos te-
remben előadást hallgatók az Óbudai 
Egyetem diákjai, de akár lehetnek majd 
harmadik és negyedik egyetem diákjai 
is egyszerre a falak között?
 – Igen, éppen ez a dolog lényege. Ez 
a képzési forma, rendszer versenyhely-
zetet teremt az egyetemek között is. 
Esetünkben azért az Óbudai Egyetem, 
vagy azért a Debreceni Egyetem került 
meghívásra, mert a felmerült szakokon 
ezek a legjobb, elérhető képzések.
 – Ez azt jelentené, hogy ez Közös-
ségi Felsőoktatási Képző Központ meg-
méri az egyetemeket?
 – Valóban azt jelenti. Szögezzük le, 
hogy kiváló egyetemekkel kötünk szer-
ződést. Az már kiderült, hogy egész-
séges verseny alakul ki a tehetséges 
diákokért. Felmértük a cégek igényét, a 
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Szögezzük le, hogy kiváló 
egyetemekkel kötünk szer-
ződést. Ki merem jelenteni, 
hogy anyaegyetem legkivá-
lóbb oktatóit hallgathatják itt 
a városban. Nekünk alapelv 
a minőség, az előadások 
megtartása a kiváló tanárok, 
professzorok közreműködé-
sével.

gazdasági helyzetet, felmértük azt, hogy 
a fiatalok szeretnének-e helyben ma-
radni és ezekhez az igényekhez milyen 
képzések indítására van szükség. Ezt mi 
teljesen tudományos alapokra támasz-
kodva szervezzü
 – Azt mondja, biztosra mentek, 
amikor megszervezték az oktatást, 
másrészt biztosra mehetnek majd azok 
a hallgatók, akik itt szereznek diplo-
mát? Mármint esetükben a biztos az 
lenne, ha a végzettségüknek megfelelő 
munkakörökből lenne elég.
 – Igen. Már van megyei tapaszta-
latunk. Az első ilyen képzést Kisvárdán 
indítottuk el. Az már egy sikertörténet.  
Mindig felmérjük a piaci igényeket, és 
felmérjük a térségi fiatalok képzési igé-
nyét is. Ezek pontos, precíz számok. Ne-
kem az egyik végzettségem éppen ez, 
azaz én a pontos felméréseknek hiszek, 
és állítom, hogy pontos mérések alapján 
határoltuk be a képzési te-
rületeket.
 – Ezzel azt is mondja, 
hogy egyáltalán nem tart 
attól, hogy nem lesz elég 
jelentkező a meghirdetett 
szakokra?
 – Egyáltalán nem tar-
tok ettől. 2016-ban, amikor 
az első képzéseket indítot-
tuk Kisvárdán, nagyon ma-
gas volt a túljelentkezés. 
Ezért a következő években, 
az egyetemi partnereinkkel 
jelentősen bővítettük a fel-
vehető hallgatók létszámát. 
Ez igazolja, hogy nagyon komoly igény 
van egyetemi képzésre, illetve a helyben 
boldogulásra.
 – Csak és kizárólag államilag támo-
gatott képzéseket indítanak, vagy elég 
rugalmas a rendszer arra is, ha nagy az 
igény, elfogynak az államilag finanszí-
rozott helyek, akkor önköltséges kép-
zések is lehetnek, mondjuk például, ha 
kicsit gyengébb lenne a felhozatal?
 – Nem beszélhetünk gyengébb fel-
hozatalról. Vannak pontos felméréseink, 
s ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy bőven vannak tehetséges fiata-
lok, akik egyéb okok miatt nem mentek 
nappali tagozatra. Már négy év konkrét 
tapasztalatunk van Kisvárdáról. Alapve-
tően államilag finanszírozott képzéseket 
indítunk azoknak, akik az első diplomá-
jukat szeretnék itt megszerezni. Ugyan-

akkor lehetnek olyan hallgatóink, akik 
második, harmadik diplomát szeretné-
nek. Számukra is adott lesz ez a lehető-
ség, csak azt már önköltséges formában 
szerezhetik meg itt. Mindenki jelentkez-
het, aki az adott szak felvételi követel-
ményeinek megfelel.
 – Van konkrét terv – majdnem azt 
mondtam, hogy üzleti terv – pár év 

alatt hová futhat ki a nyírbátori kép-
zés? Mennyi szakkal, hány hallgatóval 
számolnak?
 – Az előbb már emlegetett kisvár-
dai képzőhelyen 2016–2019 között 17 
évfolyam indult el, 7 képzéssel, azaz 7 
szakon vannak hallgatóink. Ha ezt ott, 
3 év alatt fel tudtuk építeni, akkor Nyír-
bátorban – nagyon erős gazdasággal és 
gazdasági partnerekkel – 3 év alatt leg-
alább hasonló eredményre számítunk.
 – Arra számít, hogy 3 év alatt, akár 
17 évfolyamig fejlődjenek?
 – Minden további nélkül bekövet-
kezhet.
 – Első nekifutásra elég merész 
tervnek tűnik.
 – Szerintem pedig ez nem merész, 
hanem reális terv. Itt egy új képzési for-
máról beszélünk. 2016-ban indítottuk el 

az első évfolyamokat, minden tapaszta-
lat nélkül, és ezt értük el. Ráadásul ma 
már bőven rendelkezünk tapasztalatok-
kal is, van egy nagyon erős gazdasági 
háttér a térségben – gondoljon csak a 
nyírbátori ipari park nagy cégeire! Velük 
megállapodást kötöttünk. Szeretnénk 
kiterjeszteni a képzést a duális képzésre, 
s ebben ezek a cégek partnereinkké vál-
tak. Tehát realitás a nyírbátori egyetemi 
képzésnek a gyors felfutása.
 – Az ide felvett diákok hús-vér 
egyetemi oktatókkal találkoznak majd?
 – Ez teljesen természetes. Ki me-
rem jelenteni, hogy anyaegyetem leg-
kiválóbb oktatóit hallgathatják itt a vá-
rosban. Nekünk alapelv a minőség, az 
előadások megtartása a kiváló tanárok, 
professzorok közreműködésével.
 – Ez egy háromlábú rendszer. 
Egyetemek, cégek és az önkormányza-
tok. A Közösségi Felsőoktatási Képzési 

Központ pedig összefogja, 
és szervezi a rendszert. A 
cégek, az egyetemek sze-
repe világos, de hogy jön a 
képbe az önkormányzat?
 – Ott életképes ez a 
szisztéma, ahol az adott te-
lepülés polgárainak igénye-
ire egy gazdasági rendszer-
ben is gondolkodó vezetés 
válaszokat tud adni. Ma-
gyarán: egy önkormányzati 
vezetés akarjon és tudjon 
akár karrier perspektívát 
is mutatni az itt élőknek. 
Ehhez, ezzel a képzéssel 

minden szereplő adott lett. Itt vannak a 
fiatalok, akik itt képzelik el a jövőjüket. 
A lehetséges munkahelyi karrier egyik 
gátja például a diploma hiánya. Az ön-
kormányzat közreműködésével ez az 
akadály elhárult azzal, hogy megtaláltuk 
egymást, és létrejött a Nyírbátori Közös-
ségi Felsőoktatási Képzési Központ. Te-
hát ezután helyben lehet diplomát sze-
rezni. Most két szakon, de az igényeknek 
megfelelően, később már több szak is 
lesz. A munkahelyek, az elhelyezkedés itt 
nem lehet gond, hiszen ma is 5000 mun-
kavállaló jár a város ipari parkjába, tehát 
munkahely bőven lehet. Sőt, a helyi, mul-
tinacionális cégek nemcsak nyírbátori, 
hanem akár nemzetközi karriert is kínál-
hatnak a jól képzett fiataloknak. Ezek na-
gyon biztató kilátások. Erre a szándékot 
a cégvezetők is megerősítették. 
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Változások várhatóak Nyírbátorban a szilárdhulladék elszállítását illető-
en. Emiatt helyi rendeletmódosítás is történt az Észak-alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft-vel együttműködve. A részletekről Éberhardt 
Gábor ügyvezető tájékoztatta szerkesztőségünket.

Házhoz  jönnek  a  lomért

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
egyre több géphez, eszközhöz jut, és mi 
ezek segítségével egyre magasabb szín-
vonalú közszolgáltatást tudunk nyújtani. 
Ebben az évben igyekszünk megrefor-
málni a lomtalanítás folyamatát. Aki 

átélt már városi lomtalanítást, láthatta, 
hogy ez nem teljesen rendezett és tiszta 
körülmények között zajlik. Éppen ezért 
most egy olyan módszert szeretnénk 
bevezetni, amelynek keretében a lakos-
sággal előre egyeztetve házhoz megy a 
gyűjtőautónk, és onnan az adott ingat-
lan tulajdonosával az ingatlan határain 
belülről a mi kollegáink megfogják, és el-
szállítják a hulladékot. Nem pedig a köz-
területre kihelyezett lomokat, hulladé-
kokat hozzuk el. Kétségtelenül ez több 
adminisztrációt, nagyobb fokú együtt-
működést igényel mind a lakosság, 
mind a közszolgáltató részéről. Ugyan-
akkor úgy gondolom, hogy egy teljesen 
komfortos és tiszta megoldás várható, 
ami meglehetősen pozitív a városlakók 
szempontjából.
 – Válhat-e folyamatossá ez a folya-
mat?

Fontos szempont a város tisztasága

 – Nem igazán. A hulladékról szó-
ló törvény is évi egy alkalommal ír elő 
lomtalanítást, amit a közszolgáltatónak 
el kell végeznie. Ehhez képest most any-
nyi lesz a különbség, hogy ez nem egy 
napra korlátozódik. Egyébként az adott 
településen a hulladékgyűjtési naptár-

ban ezeket az időpontokat jelöljük. Te-
hát mindenkinek felhívom a figyelmét, 
hogy olvassa el figyelmesen a naptár 
első és a hátsó lapját is. Három vagy 
négy alkalom közül választhatnak, beje-
lentkeznek, a kollegánkkal egyeztetik az 
időpontot, nevet, címet, és a kollegáink 
visszajeleznek, hogy melyik napon, vár-
hatóan melyik időpontban jelenik meg a 
gyűjtőautó az adott címen, hogy elhoz-
zuk a kihelyezett lomokat. A lomtala-
nítás megtörténtét az igénybevevőnek 
igazolni is kell, tehát kérünk majd egy 
aláírást, hogy igen, a hulladékot elszál-
lítottuk. Ezért emeltem ki, hogy talán 
kicsit nyűgösebbnek tűnik a folyamat, 
nagyobb együttműködésre van szükség 
a felek között, de remélem, a lakosok is 
úgy látják, hogy ez bőven megér annyit, 
hogy a város ne nézzen ki permanensen 
szemétdombnak egy héten keresztül.

 – Kell-e ezért majd fizetni?
 – Nem, a hulladék közszolgáltatá-
si díjban az évi egy alkalommal történő 
lomtalanítás benne foglaltatik. Termé-
szetesen van itt egy mennyiségi korlát, 
tehát ingatlanonként két köbméter az, 
amit elhozunk. Amennyiben ettől na-
gyobb mennyiségű hulladék keletkezik 
az adott ingatlanon, illetve olyan hul-
ladék, amely a lomtalanításba nem fér 
bele, azt természetesen csak díjfizetés 
ellenében tudjuk vállalni, külön meg-
rendelés, külön szerződéskötés esetén.
 – Nyilván azoknak a jelzésére tud-
nak reagálni, akik önökkel szerződés-
ben állnak.
 – Mindig azt mondjuk, hogy szer-
ződésben, de gyakorlatilag írásos szer-
ződés a lakossággal nem jön létre, ha-
nem az, hogy eleve ő a rendszerünkben 
rögzítve van, havonta illetve negyed-
évente hulladékgazdálkodási számlát 
kap, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő 
regisztrált ebben a közszolgáltatásban, 
és igen, az ő részükre ez ingyenesen, 
évi egy alkalommal rendelkezésre áll.
 – Tulajdonképpen akkor majdnem 
mindenért házhoz mennek az önök 
munkatársai. Azt viszont mindenképp 
ki kell emelni, hogy ami eddig nem fért 
a lomtalanítás alkalmával bele abba a 
körbe, hogy a gyűjtőszigetekre kirak-
ják a lakosok, annak az elszállítását 
továbbra is saját maguknak kell meg-
oldaniuk.
 – Igen. A naptárba pontosan, pre-
cízen kiírtuk, hogy melyek azok a hulla-
dékok, amelyek a lomtalanítás körébe 
tartoznak, és amiket elhozunk, illetve 
melyek azok, amik nem férnek bele. 
Például elektronikai eszközöket nem 
fogunk a lomtalanítás során elhozni, 
de ez például az új eszköz vásárlásának 
helyén minden további nélkül leadható. 
Szintén nem hozunk el veszélyes hulla-
dékot, az a hulladékudvarban elhelyez-
hető. 
 Nem hozunk el építési, bontási tör-
meléket sem, ami szintén akár a hulla-
dékudvarban, akár külön megrendelés-
sel helyezhető el. 
 Tehát még egyszer kiemelem, hogy 
ez a lomtalanítási szolgáltatás klasz-
szikusan a háztartásokban felesle-
gessé vált bútorok, matracok, megunt 
szőnyegek és hasonló lomok elszállítá-
sára szolgál.

eni
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Az önkormányzat 600 ezer forinttal támogatja a fel-
tételeknek megfelelő első lakáshoz jutókat Nyírbá-
torban – erről a képviselő-testület döntött legutóbbi 
ülésén.

Jól járnak az első lakáshoz jutók

A február 1-jével hatályba 
lépett rendelet célja, hogy 
támogassa a nyírbátori ál-
landó lakóhellyel rendelkező, 
45. életévüket még be nem 
töltött fiatalok első lakáshoz 
jutását. 

Beköltözők

A Nyírbátor területén letele-
pedni szándékozó nagykorú 
személy az önkormányzat 
költségvetéséből nyújtott, 
vissza nem térítendő támo-
gatást vehet igénybe új épí-
tésű vagy használt lakás vá-
sárlására, új lakás építésére.

Itt élők

 A rendelet szerint a tá-
mogatásra jogosult az a 
18. életévét betöltött fiatal 
egyedülálló, fiatal házas, aki 
Nyírbátorban szeretne lakást 
vásárolni vagy építeni, lega-
lább 2 éve nyírbátori állandó 

Kérelmezni kell a támogatást

A támogatás iránti kérelmeket a Nyírbátori Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Osztályához év közben folyama-
tosan lehet beadni. A rendelet teljes szövege és a kérelem 
az alábbi linken elérhető: http://nyirbator.hu/2020-evi-ren-
deletek.

Bővebb információ: Városgazdálkodási Osztály 
06-42/281-042, 113-as mellék

nyújtását megelőző 2,5 éven 
belül legalább 1 éves munka-
viszonnyal és 2 éves társada-
lombiztosítási jogviszonnyal 
rendelkezzen, valamint bün-
tetlen előéletű és köztarto-
zásmentes legyen. A család-

(folytatás az 1. oldalról)

Az évek óta tartó igényfelmérés eredményeként így a nyír-
bátori Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban tanuló 
hallgatók szeptembertől két területen szerezhetnek szaktu-
dást az induló mérnökinformatikus és vidékfejlesztési agrár-
mérnök szakokon. Az ünnepségen Belinszky Katalin igazgató, 
Máté Antal polgármester és Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter is üdvözölte az eseményt, méltatta a 
folyamatban résztvevők szerepét.
 – A felsőoktatás egyik iránya a közösségi képzőközpontok 
létrehozása, amelyek célja a helyi szakértelmiség megterem-
tése – mondta Palkovics László az ünnepélyes átadón. Hozzá-
tette: „ha Kisvárdán létre lehetett hozni a több száz hallgatóval 
foglalkozó, több képzési területen működő központot, akkor 

ennek itt, Nyírbátorban van igazán jelentősége. Amikor 2014-
ben leírtuk azt a stratégiai elképzelést, azt fontos megérteni, 
hogy a hozzáférés lehetősége változott meg az egyetemi kép-
zésekhez. Ennek az egyik eleme az ilyen fajta képzőközpontok 
beindítása. Az egyik jelentősége ennek a kezdeményezésnek 
az, hogy azok, akik kötődnek az adott városhoz, az adott ré-
gióhoz, ott szerezhessék meg a diplomájukat, ezáltal sokkal 
erősebb marad a kötődésük.”
 Kérdésünkre reagálva Palkovics László elmondta: „ez egy 
olyan egyetemi képzés, amit több meglévő egyetem folytat 
annak a közösségnek az érdekében és kérésére, amelyik ezt 
igényli. 2014 óta a nyírbátori már a nyolcadik ilyen képzési 
központ Magyarországon. Bízom abban, hogy ebben a város-
ban is tartós lesz ez a folyamat, hiszen az itteni ipari környezet 
is megkívánja.”

Indulhat az egyetemi képzés Nyírbátorban!

ban élőknél elég, ha az egyik 
személy esetében teljesülnek 
a feltételek.

Visszamenőleg is

Azoknak a fiataloknak, akik 
2019. augusztus 5. és 2020. 
február 1. között vásároltak 
vagy építettek lakást, a ren-
delet hatálybalépését köve-
tő 45 napon belül, a február 
1-jétől indult lakásvásárlás 
vagy lakásépítés esetén a 
szerződés megkötését, az 
építési napló megnyitását, 
árverésen szerzett ingatlan 
esetén a tulajdonszerzés 
jogerőssé válását követő 45 
napon belül kell a támogatási 
kérelmet benyújtani.

lakóhellyel rendelkezik. Fon-
tos az is, hogy a kérelem be-
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Új alpolgármestere van a városnak, és pályázatot írtak ki a Városfejlesztő 
és Működtető Kft. igazgatói állására is. Ezek mellett még az idei költség-
vetést terhelő kormánypárti politikai játszma költségeiről is beszélgetett 
Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós.

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK, PÉNZEK, PÁLYÁZATOK

 – Bizonyos, késve megítélt pályá-
zatok nagyon komoly terhet raknak az 
idei, nyírbátori költségvetésre. Körül-
belül 400–500 millió forint pluszki-
adásról van szó. Miből keletkezett ez a 
többletköltség?

 – Ezeket a pályázati döntéseket 
a 2018-as országgyűlési választások 
előtt hirdették ki, miközben mi az anya-
got 2016-ban adtuk be, nyilván az ak-
kori árakon számolva. Természetesen 
igyekeztünk a helyzethez alkalmazkod-
ni. Volt olyan projektünk – mint például 
a bölcsőde – amit sikerült is az elnyert 
keretek közé beleszuszakolni, de nyilván 
ez inkább csak egyedi eset. Időközben 
– tudjuk jól – hihetetlenül megdrágult 
az építési költség. Két olyan projektünk 
van, amit mindenképpen meg kell való-
sítanunk idén. Az egyik a kerékpárutak 
építése, a másik pedig az ipari parknál az 
elkerülő út, illetve buszmegálló az ipari 
parkban. Ennél a két projektnél emel-
kedtek az árak kb. 50 százalékkal az el-
múlt 4 évben. Itt mindenképpen szükség 
van többletforrásra.

Nagyüzem van az önkormányzatnál

 – Az egyik forrás nyilván az önkor-
mányzati költségvetés.
 – Pontosan. A kerékpárút esetében 
kb. 130 millió forint hiányzik. Ebből 30 
milliót kapunk kiegészítő támogatás-
ként. Ennél a projektnél a saját költség-
vetésünkből több mint 100 millió forint 
pluszkiadással kell számolnunk. Az ipari 
parkot elkerülő út, illetve buszmegálló 
kb. 500 millió forinttal drágább. Ebből 
200 milliót szeretnénk kiegészítő EU-s 
támogatásként megszerezni. A fennma-
radó 300 milliót hitelből gondoltuk meg-
oldani. Ezt a hitelkérelmünket az elmúlt 
évben elutasították.
 – Ezek szerint 400 millió forintról 
van szó, ami a költségvetést terheli. Ez 
a kiadás az idei kasszában jelentkezik?
 – Bízom benne, hogy idén jóváhagy-
ják a hitelfelvételt. Már csak azért is, 
mert annak idején „agyondicsérték ezeket 
a pályázatokat”.  
 – Mi történne akkor, ha nem hagy-
nák jóvá a hitelt? Van annyi tartalék a 
saját költségvetésben, hogy a projek-
teket befejezzék?
 – Akkor olyan költségmegtaka-
rításokra lenne szükség még az idén, 
amelyek már nemcsak a fejlesztéseket, 
hanem a működtetést is érintenék. A 
legrosszabb esetben sem szabad bevál-
lalnunk 1 évre ezt hatalmas összeget.
 – Mekkora az önkormányzat moz-
gástere?
 – Évente 600–700 millió forintot 
fordítunk fejlesztésekre. Ezek többsé-
ge előre meghatározott. Idén például 
270 millió forint megy a bérlakás-épí-
tési programra. Több, mint 100 millió 
beépül a kerékpárutakba. Folyamatban 
van az asztalitenisz csarnok bővítése. 
Ezek már korábban megindított EU-s, 
vagy hazai forrású pályázatok. Szabad 
mozgásterünk kb. 200–300 millió fo-
rint. Ezt tehát nem szabad 320 millióval 
megterhelni.

ÚJ ALPOGÁRMESTER
Előtérben az oktatás-kultúra

 – A januári testületi ülésen válasz-
tottak egy olyan főállású alpolgármes-
tert, aki nem tagja a testületnek.
 – Horváthné Karsai Hédiről beszé-
lünk, aki február 10-én állt munkába. 
Aki esetleg nem ismerné, a gimnázium 
általános iskolai részén tanított. Az első 
pillanattól kezdve fontosnak tartottuk, 
hogy találjunk egy olyan szereplőt, aki a 
város vezetését szakmai területen egé-
szíti ki. Itt főként az oktatás és a kultúra 
területéről van szó. Gondoljunk csak az 
alapítványi iskolára, illetve az egyetemi 
képzésre! Ez a kettő kulcsterület. A kö-
vetkező hónapokban pontosítjuk az ellá-

tandó feladatok körét.
 – Hogy került képbe Horváthné 
Karsai Hédi személye? Mi az, ami de-
terminálta, hogy végül őt választották?
 – Több szempontot vizsgál az em-
ber, amikor munkatársat keres. Fontos 
szempont volt, hogy olyan személy le-
gyen, aki, ezeket a területeket legalább 
részben ismeri. Több név is felvetődött.
 – Hány emberrel tárgyalt?
 – A több itt pontosan 4 személyt 
jelent.
 – A többiek elutasították a felkérést?
 – Nem feltétlenül. Ilyenkor az em-
beri kvalitás, az aktivitás is számít, illet-
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ve főleg az, hogy ki képes azonosulni a 
mostani városi irányvonallal. Tudomásul 
kell venni, hogy ugyan szakpolitikai te-
rületről van szó, de azért ez kőkemény 
politika is. Ez is fontos szempont volt 
a kiválasztásnál. Az sem volt mindegy, 
hogy a jelölt mennyire tud majd együtt 
dolgozni a jelenlegi vezetéssel. Ez egy 
0–24 órás üzemmód, és bízom benne, 
hogy Hédi meg tud felelni ennek a kihí-
vásnak.
 – Konkrétan mit vár el az új alpol-
gármestertől?
 – Készítse elő az önkormányzati 
döntésekhez szükséges anyagokat, a 
döntések után pedig hajtsa végre a fel-
adatokat. Őt ugyan alpolgármesternek 
választottuk, mégis más a státusa, mint 
a képviselőnek is megválasztott Balla 
Jánosnénak.
 – Valójában, akkor ez egy hivatal-
noki status, csak elnevezése alpolgár-
mester?
 – Olyan, mint egy kiemelt helyen 
lévő hivatali munkatárs. Részt vesz a 
testületi üléseken, de nincs szavazati 
joga. Nincs betagozva jegyző alá. Köz-
vetlenül a polgármester alá tartozik, mi-
közben a döntések végrehajtását azért 
mégiscsak a testület ellenőrzi, vagyis 
azt is mondhatjuk, hogy a testület irá-
nyítása alá tartozik.

ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZATOT 
ÍRTAK KI A VÁROSFEJLESZTŐ 

TÁRSASÁG ÉLÉRE
Javulni kell a szolgáltatások 

színvonalának 

 – Döntöttek a Nyírbátori Városfej-
lesztő és Működtető Kft átszervezésé-
ről. Ezzel egyidőben kiírták az ügyve-
zető igazgatói pályázatot is. Jelenleg 
még 2 ügyvezető van. Miért volt erre az 
átszervezésre szükség, a jövőben miért 
csak 1 ügyvezető lesz?
 – Ez a kft. működött egy ügyvezető-
vel és működött kettővel is.  Volt, hogy 
jól működött, és volt, hogy nem jól.  Az 
átszervezést az indokolta, hogy a szer-
vezet struktúrája és az irányítás az el-
múlt időszakban nem volt hatékony. Az 
irányítás és a döntés, időben nem volt 
kellően hatékony. Sok olyan dolog csú-
szott, aminek nem volt igazi indoka, és 
nem is csúszhatott volna. Ezek fenna-

kadásokat okoztak, főleg a szolgáltatá-
sokat igénybe vevőknél jelentek meg a 
gondok. A hatékonyság anyagi értelem-
ben sem volt megfelelő. A két ügyvezető 
munkája ebben a tekintetben nem volt 
összehangolt. Ez bizonyos esetekben 
egyértelműen látszik és kimutatható. 
Próbálták ezeket kezelni, amihez kap-
tak iránymutatást a testülettől, a fel-
ügyelőbizottságtól, vagy tőlem is kérést, 
utasítást, de nem változott megfelelően 
a helyzet.  A kft. tavalyi mérlege veszte-
séges lesz. Miután az üzleti tervet ez az 
ügyvezetés rakta össze, a veszteséget 
is ez az ügyvezetés produkálta. Ez pedig 
kötelez bennünket, hogy ezt az egészet 
átgondoljuk. Személyében is és persze a 
cég struktúrájában végig kell gondolni a 
jövőt.
 – Ezek izgalmasnak tűnő kérdések, 
de a városlakót az érdekli inkább, hogy 
miben tapasztalnak majd változást, il-
letve javulást.
 – Két dologban kellene érzékelni a 
változást. Javulni kell a szolgáltatások 
színvonalának. Mondok példát. A für-
dőnél úgy történtek a fejlesztések, hogy 
közben sok kritikát is kaptunk a városi-
aktól, mert például elég sokat csúsztak 
a munkák. Városi rendezvények is kap-
tak kritikát, gond van az idegenforga-
lommal is, de bizonyos adminisztratív 
tevékenységek is vontak magukra kri-
tikát. Gondoljanak például a bérbeadási 
panaszokra! A lakossági szolgáltatások-
ban komoly színvonaljavulást várunk 
el. Ugyanakkor az eredményességben 
is meg kell látszani az új vezetés haté-
konyságának.
 – Ha ilyen erős a kritika, akkor mi a 
helyzet a jelenlegi 2 ügyvezetővel a pá-
lyázatnál? Gondolom, ők sem lesznek 
kizárva a pályázatból.
 – Természetesen ők is pá-
lyázhatnak.  Nem az a kérdés, 
hogy hívják, illetve korábban 
mit csinált a pályázó, hanem az 
a kérdés, hogy az elvárásoknak 
ki tud a legjobban megfelelni, 
ki tudja a hibákat kiküszöbölni, 
amelyek voltak, vannak. Nekünk az 
a felelősségünk, hogy a legalkal-
masabb személyt 
válasszuk. Ezért 
írtunk ki nyílt pá-
lyázatot. 
 – Ha a két je-
lenlegi ügyvezető 

pályázik, akkor azzal kell számolniuk, 
hogy nekik van előéletük ennél a cég-
nél, és ebben az előéletben azért vannak 
„nem makulátlan” részek és foltok, amit 
nyilván meg kellene tudni magyarázni.
 – Ez tehát szakmai bizalom, illetve 
tapasztalat kérdése is a tulajdonos ré-
széről.
 – Abszolút.
 – Még egy ok miatt szeretnék visz-
szatérni a költségvetésre. Nyilván az 
eredeti elképzelésekhez képest je-
lentősen drágultak a bérlakásépítési 
költségek is, hiszen ennél a projektnél 
is jelentősen húzta az időt a kormány, 
amikor évekkel halasztotta a hitelfel-
vétel jóváhagyását. Mekkora lett a pro-
jekt összköltsége?
 – Eredetileg 900 millió forinttal szá-
moltunk, ahhoz képest nettó 1 milliárd 
Ft-nál tartunk most. Persze e mögött az 
is van, hogy a kivitelezőnek hosszú távon 
is gondolkodnia kellett. Aki odafigyelt, az 
tudja, hogy a kivitelező itt egyúttal beru-
házó is. Ott értékesítésre szánt lakáso-
kat is épít, amihez az önkormányzattól 
vásárolt telkeket. Ez is nyílt pályázaton 
dőlt el. 
 A drágulás persze több volt, mint 
10 százalék, de ezt azzal próbáltuk 
csökkenteni, hogy kicsit átalakítottuk 
az eredeti elképzeléseket. Valamennyi-
vel kisebbek lettek a lakások az eredeti 
tervhez képest. Vizuális értelemben is 
egyszerűbb lesz az épület, miközben a 
használhatósága nem romlik.
 – Ezeknél a lakásoknál milyen bér-
leti díjjal számolhatnak a majdani bér-
lők?
 – A bérleti díj itt drágább lesz, mint a 
jelenlegi bérlakásoknál, de a piaci albér-
leti díj alatt tudunk maradni. Körülbelül 

40–50 ezer forint bérleti díjjal 
kell számolni, ami már ered-
ményezi azt, hogy az erre 
az építésre felvett hitelünk 
kétharmadát fedezi a bér-
leti díjbevétel.
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A Bátor Televízió Kulturális magazinjának volt ven-
dége Kosztyu Brigitta, akinek köszönhetően napvilá-
got látott egy nyírségi népmeséket tartalmazó kötet. 
Az egyedi kiadvány ötletéről, a megjelenés körülmé-
nyeiről a szerkesztőt kérdeztük a műsorban.

13 nyírségi népmese egy kötetben

 – Ez a kötet nyírségi nép-
meséket tartalmaz, egészen 
pontosan 13-at. A kötet 2019 
novemberében jelent meg 
nagy örömünkre, egy kétéves 
munkafolyamat végén. Az öt-
let egészen odáig vezethető 
vissza, hogy a munkahelye-
men, a Sóstói Múzeumfalu-
ban (a nyíregyházi szabadtéri 
néprajzi múzeumban) min-
den októberben tartunk egy 
rendezvényt óvodapedagó-

gusoknak – kezdte a szak-
ember, aki elmondta: ilyenkor 
gyakorlatilag óvodapedagó-
giai programjaikat ajánlják, 
várják a megjelentek észre-
vételeit.
 – Egyik alkalommal meg-
kérdeztem az óvodapedagó-
gusoktól, hogy olvasnak-e a 
gyerekeknek nyírségi mesé-
ket. Ők erre azt válaszolták, 
hogy nem tudják, melyek a 

nyírségi mesék. Ez összefügg 
azzal, hogy a legtöbb mese-
gyűjtemény nem tartalmaz 
forrásjegyzéket – magya-
rázta Kosztyu Brigitta, hoz-
zátéve: ezek a mesék már 
átiratként kerülnek be a szer-
kesztett kötetbe. Az eredeti 
meséket múzeumi adattárak 
őrzik, ahonnan folkloristák 
válogatnak általában olyan 
anyagot, amit aztán megje-
lentetnek, de szakemberek 

számára. Nem pedig a me-
seolvasóknak. Igen komoly 
kutatómunka szükséges ah-
hoz, hogy egy nyírségi óvo-
dában dolgozó óvodapeda-
gógus megtalálja azokat a 
meséket, amelyeket épp az 
adott településen gyűjtöttek 
egykor a néprajzkutatók. Eb-
ből kiindulva azt gondolta, jó 
lenne, ha tudatosan is olvas-
nának nyírségi népmeséket, 

és ezért állította össze a múlt 
év végén megjelent kötetet.
 – Ez elég nehéz munka 
volt. Mivel a népmesék ere-
detileg felnőtteknek szól-
tak, nehéz volt a gyerekek 
számára átiratot készíteni 
belőlük – mesélte. – Már 
maga a válogatás is egy 
nagy feladat, ugyanis van-
nak népmesék, amelyeket 
nem lehet átdolgozni gyere-
keknek. Ezek olyan mesék, 
amelyek nagymértékben 
tartalmaznak horrorisztikus 
vagy szexuális utalásokat, 
és nem gyerekfülnek valók. 
Egyes történeteknél pedig a 
rövidítés okoz gondot, hiszen 
az idős mesemondó nénik 

és bácsik gyakorta nagyon 
hosszan meséltek el egy-egy 
történetet. Az ilyen típusú 
mesék a néprajzkutatók által 
lejegyezve is sokszor 18–20 
oldalon keresztül tartanak. 
Én viszont nem adhatok a 
gyerekek kezébe ilyen terje-
delmű meséket, így ebben az 
esetben a szöveg rövidítésé-
re van szükség. De vannak 
olyan mesék is, melyeknél 

szinte hozzá sem kell nyúlni 
az eredeti szöveghez. Ezek 
a mesék tulajdonképpen is-
mert mesék, illetve azoknak 
a helyi változatai. Aki kezé-
be veszi ezt a könyvet, több 
mesét is ismerősnek fog ta-
lálni, de azért meglepetés 
is lesz a történetek között. 

Számomra is volt olyan a 
mesék között, amilyet még 
nem olvastam. Például van-
nak a Csizmás kandúr típu-
sú mesék, és ebben a kö-
tetben is helyet kapott egy 
ilyen népmese. Számomra 
is meglepetést okozott egy 
olyan történet, amit egy 
baktalórántházi bácsi mon-
dott el. Ebben a mesében, a 
helyi változatban nem egy 
fiúmacska, hanem egy lány-
macska a főhős. Nagyon szí-
vesen dolgoztam ezen a kö-
teten, hiszen én is itt nőttem 
fel, ezen a részen. A pozitív 
fogadtatásnak köszönhető-
en folytatása is elképzelhe-
tő ennek a folyamatnak – 
mondta el Kosztyu Brigitta, a 
kötet szerkesztője.
 A Nyírbátori városi 
Könyvtár gyermekrészlegén 
már kölcsönözhető a mese-
könyv.

eni
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Mindig van valami. Szoktuk mondogatni. Közkinccsé tettük lejárt folyóiratainkat. 
Mert a tél a tisztulás ideje. Ezt is szoktuk mondogatni. Ingyen elvihető gyerek-
magazinokat, felnőtteknek szóló lakberendezési lapokat, közéleti-, gazdasági 
magazinokat kínáltunk könyvtárunk emeleti folyosóján. De ne feledkezzünk meg 
arról az örömteli tényről sem, hogy ezeknek a lapoknak friss számait is elérhetővé 
tesszük folyóiratrészlegeinken.

Mi újság a könyvtárban?!

87 féle periodikumot, amely-
ből 19 gyerekeket, 68 felnőt-
teket szólít meg, 48 beszerzé-
sét a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta, ebből 28 szaklap-
ként informál. E heti nyerő-
SZÁMaink tehát így alakul-
nak.
 Olvassunk, tájékozódjunk 
a friss számokból. Mert lássuk 
be, mindannyian a teljességre 
vágyunk. Nézzük csak ezt az 

kedves Olvasónk! 
Mert ezek mindenre 
képes lapok!
 De szeretjük 
a luxust a kényez-
tetésben, úgyhogy 
kell az a hab a tor-
tán! Íme! Az Arca-
num Digitális Tudo-

mánytár is elérhető nálunk: 
tudományos és szakfolyóira-
tok, heti- és napilapok, vala-
mint lexikonok és tematikus 
könyvgyűjtemények legjavát 
gyűjtöttük ilyen formában be 
minden tagunknak. Cikkadat-
bázisunk pedig folyamatosan 
épül a Kelet-Magyarország 
nyírbátori vonatkozású cikke-

ivel és a Bátor újság minden 
cikkével. Természetesen ez-
zel is! Amiben szerepelsz Te, 
kedves Olvasó és rajongóid, 
mi, Érted dolgozó könyvtáro-
sok. Nagy újság, hogy immár 
visszakereshetők vagyunk. 
Mert a világ így kerek nálunk, 
a könyvtárban. Veled!

Anya, nézd!
Benne leszek a TV-ben!

Teret adunk Neked, Tiéd a
kamera és rajtad a város

szeme!

Mutasd meg magad!
Szavalj, mesélj, énekelj a

városlakóknak és fogadd a
kiérdemelt gratulációkat!

Jelentkezhet:
  minden 3 és 13 éves 

kor közötti városlakó itt:
info@batormedia.hu

Veled forog…! :)

VELED
FOROG…! 

:)

BÁTOR
	GYEREK

Bátor Média 4300 Nyírbátor Szabadság tér 8.
Telefon: +36 70 337 25 87

e-mail: info.batormedia@gmail.com
nagymiki54@gmail.com

VÁROSI HÍREK

egyszerű példát: itt vagyok én, 
aki el akar valamit mondani, 
vagy Te, kedves és mindenre 
nyitott Olvasó, és köztünk ez 
a gyönyörű közvetítő közeg, a 
papírra vetett betűk. A susz-
terszék három lába. Stabilitás 
és teljesség. Egyik láb sem hi-
ányozhat. Persze egy csésze 
forró tea, egy jó kávé kiteljesít-
heti az élményt! Ezzel várunk, 
erre hívunk nagy szeretettel, 

Bátor gyerek, 
adásban vagy!

Nyírbátori vagy, szeretsz verset mondani, mesél-
ni vagy énekelni? 3–13 éves vagy? Elég bátornak 
érzed magad ahhoz, hogy a produkciódat az egész 
város előtt bemutasd? 
 Akkor pont téged várunk a Bátor Televízió ka-
merái elé!
 A Bátor Média nem versenyt hirdet. Itt nem 
lesz pontozás, se zsűri, se szavazás, nem kell izgul-
ni. Azt szeretnénk, ha minél több gyerek bemutat-
kozna adásunkban produkciójával, mintegy átkötve 
egyik műsorból a másikba. Ezeket megörökítjük és 
megőrizzük, hogy öt, tíz, húsz, harminc év múlva is 
visszanézhetők legyenek. Hadd lássák később majd 
a ti gyerekeitek, unokáitok, milyen talpraesett volt 
2020-ban a kamerák előtt az ő szeretett anyukájuk, 
apukájuk, nagyijuk, nagypapájuk.
 Légy hát bátor gyerek, mert adásban vagy!
 A részletekért, hogy hol, mikor, hogyan lehet je-
lentkezni, figyeld a Bátor Televízió műsorát!
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A Nyugdíjas Értel-
miségiek Egyesüle-
tének tagjai Nyírbá-
torban farsangi buli 
keretében igyekeztek 
elűzni a telet, és bi-
zakodni a tavasz kö-
zeli eljövetelében.
 Rendezvényün-
ket megtisztelte 
jelenlétével Máté 
Antal, városunk pol-
gármestere is. Tag-
jaink színes műsor számokkal, 
vidám jelenetekkel, ötletes jelme-
zekkel készültek erre az alkalom-
ra. A finom disznótoros ebéd után 
nem maradhatott el a szalagos 
farsangi fánk sem. A tombolasor-
solást követően a talpalávalóról 
kiváló zenészünk gondoskodott, 

aki már idestova 10 éve működik 
közre összejöveteleink lebonyolí-
tásánál nagy megelégedésünkre. 
A jókedvben tehát nem volt hiány 
most sem, ezért reméljük sikerült 
messze kergetni a telet.

Tóth Árpádné 
elnök   

VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS
Tamás Milán – Ruha Tamás / Csiki Diána
Odett – Geszterédi Róbert / Orbán Tünde

Zsombor – Biró Zsolt / Biró Beáta
Bella – Szabó Krisztián / Knopf Paméla Judit

Dóra – Bihari Zsolt / Farkas Andrea
Letícia Menta – Farkas Zoltán Gábor 

/ Farkas Diána
Maja – Horváth Attila / Tóth Edina

Sanel – Varga Loretta
Zsombor – Bihari László / Andusku Brigitta

Richárd – Augustin Onyekarchi Mbata 
/ Sitku Krisztina

Vivien – Varga József / Balogh Vivien

HALÁLESET
Kiss Zoltán Richárd • Józsa Lajosné
Horváth Árpád László • Pál Béláné 
Somogyi József • Szilágyi Istvánné 

Tormai Béláné • Kádár Zsolt
Balázsi János • Nádas Sándor Antalné

Veres Andrásné • Pusztai István
Petromán Miklósné • Földesi Lajosné

HÁZASSÁG
Az előző lapszámokból kimaradt 

házasságkötések

2019 október
 Botos Enikő  Gyulai János Gergely

december
 Beri Zsanett  Pataki Erik
 Mocsár Brigitta  Szilágyi Róbert

2020. január
 Szvára Nikoletta Hegedüs Gábor Csaba
 Fehér Regina Németi Zsolt
 Kiss Bernadett Vitár György
 Heim Enikő Varga Zoltán
 Spanyol Zsanett Rézműves Ferenc

Anyakönyvi 
események

2020 január

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vízellátási 
művezető munkatársat keres

Stabil hátterű, fejlődési lehetőséget biztosító, a 
generációs és családbarát igényekhez jól illeszkedő 

társaságunk vízellátási művezetői állást hirdet.

A munkakörben ellátandó feladatok:
• Folyamatos és megfelelő minőségű vízellátás biztosítása a Nyírbátori Alközpont működési terü-

letén.
• Az alközpont területén a hibaelhárítási, karbantartási és rekonstrukciós munkák irányítása.
• A működési területhez tartozó vízmű telepeken az ivóvíz-tisztítási technológiák működtetése és 

felügyelete.
• A kapott tervdokumentáció alapján építési munkák lebonyolítása.
• Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, a hatóságok helyi szerveivel.
• Alvállalkozók munkájának felügyelete.
• Feladatainak ellátásával összefüggésben az üzemi dokumentációk pontos és napra kész vezetése, 

adatok, információk feldolgozása, rögzítése.

Alkalmazási feltétel:
• 16/2016.(V.12.) BM rendeletben a munkakör ellátásához szükséges végzettség (építőmérnöki BSC 

vagy MSC / vízügyi üzemeltetési mérnöki BSC / környezetmérnöki MSC/  gépészmérnöki MSC) 
• Magabiztos irodai számítógépes programhasználat (Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
• B kategóriás jogosítvány
• Büntetlen előélet /erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerezett fenntartói szakmai gyakorlat, tapasztalat
• Nyírbátori lakhellyel rendelkezés

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor székhellyel NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási alközpont működési területén (Nyírbátor, Nyír-

vasvári, Nyírgyulaj, Piricse, Encsencs, Nyírpilis, Nyírbéltek, Ömböly, Penészlek, Terem és Bátorliget)

Amit kínálunk:
• Stabil háttér, modern, innovatív működési környezet
• Változatos feladatok, csapatmunka, innovációs készség kibontakoztatása 
• Premizált munkakör
• Béren kívüli juttatások, rendezvények

A munkakör betöltésével kapcsolatban bővebb információt Gállné Gáspár Gabriella déli vízellátási 
üzemvezető (20/371-0186) tud adni. 
A pályázatokat magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz formájában végzettségekkel, ké-
pesítésekkel, gyakorlati/munkatapasztalatokkal kérjük benyújtani.

Jelentkezés módja:
A pályázatot papír alapon a Nyírbátori Vízmű telepre (4300, Kisbogáti u.) kérjük benyújtani, elektroni-
kusan pedig a gasparg@mail.nyirsegviz.hu e-mail címre várjuk 2020.03.02-ig.

2020. márciusától „Mi legyek, ha nagy le-
szek?” címmel interaktív foglalkozások in-
dulnak a Városi Könyvtár Gyermekrészlegén. 
Izgalmas szakmák mutatkoznak be, kötetlen 
formában, szabadon tájékozódhatnak a gye-
rekek egy-egy hivatás örömeiről és nehézsé-
geiről. Karizmatikus vendégekkel, játékokkal 
várják az érdeklődő osztályokat.

- egy hivatás és ami mögötte van -

Szeretettel hívunk 
minden érdeklődő osztályt 

a Városi Könyvtár 
rendezvényére!

- vendégeink a gyerekek
nyelvén vallanak munkájuk
örömeiről és nehézségeiről-

2020. márciusától

interaktív foglalkozások,
izgalmas szakmák, játékos

tájékozódás és karizmatikus
vendégek 

a Városi Könyvtár
Gyerekrészlegén

 
Foglalkozásaink a Bátor

Média műsorrendjében is
megtekinthetők majd

Tarts velünk!

facebook.com/vknyirbator
vknyirbator.hu
batortv.hu

facebook.com/batormedia
Városi

Könyvtár
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generációs és családbarát igényekhez jól illeszkedő 

társaságunk vízellátási művezetői állást hirdet.

A munkakörben ellátandó feladatok:
• Folyamatos és megfelelő minőségű vízellátás biztosítása a Nyírbátori Alközpont működési terü-

letén.
• Az alközpont területén a hibaelhárítási, karbantartási és rekonstrukciós munkák irányítása.
• A működési területhez tartozó vízmű telepeken az ivóvíz-tisztítási technológiák működtetése és 

felügyelete.
• A kapott tervdokumentáció alapján építési munkák lebonyolítása.
• Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, a hatóságok helyi szerveivel.
• Alvállalkozók munkájának felügyelete.
• Feladatainak ellátásával összefüggésben az üzemi dokumentációk pontos és napra kész vezetése, 

adatok, információk feldolgozása, rögzítése.

Alkalmazási feltétel:
• 16/2016.(V.12.) BM rendeletben a munkakör ellátásához szükséges végzettség (építőmérnöki BSC 

vagy MSC / vízügyi üzemeltetési mérnöki BSC / környezetmérnöki MSC/  gépészmérnöki MSC) 
• Magabiztos irodai számítógépes programhasználat (Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
• B kategóriás jogosítvány
• Büntetlen előélet /erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerezett fenntartói szakmai gyakorlat, tapasztalat
• Nyírbátori lakhellyel rendelkezés

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor székhellyel NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási alközpont működési területén (Nyírbátor, Nyír-

vasvári, Nyírgyulaj, Piricse, Encsencs, Nyírpilis, Nyírbéltek, Ömböly, Penészlek, Terem és Bátorliget)

Amit kínálunk:
• Stabil háttér, modern, innovatív működési környezet
• Változatos feladatok, csapatmunka, innovációs készség kibontakoztatása 
• Premizált munkakör
• Béren kívüli juttatások, rendezvények

A munkakör betöltésével kapcsolatban bővebb információt Gállné Gáspár Gabriella déli vízellátási 
üzemvezető (20/371-0186) tud adni. 
A pályázatokat magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz formájában végzettségekkel, ké-
pesítésekkel, gyakorlati/munkatapasztalatokkal kérjük benyújtani.

Jelentkezés módja:
A pályázatot papír alapon a Nyírbátori Vízmű telepre (4300, Kisbogáti u.) kérjük benyújtani, elektroni-
kusan pedig a gasparg@mail.nyirsegviz.hu e-mail címre várjuk 2020.03.02-ig.
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A Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
nemcsak múltjáról, kimagasló oktatásá-
ról, hanem aktív diákéletéről is híres. Az 
innováció, a megújulás a mindennapja-
ink szerves része, mely ebben a tanév-
ben látványos módon a DÖK életében 
is megmutatkozott. Ismét szerkesztett 
műsorral jelentkezik az iskola rádiója, a 
„BIG FM”. A név a diákok szavazatai alap-
ján született meg. Főszerkesztője Cson-
ka Éva tanárnő, vele dolgozik egy lelkes 
szerkesztőcsapat, melynek Imre Bence 
Gyula 12. F oszlopos tagja.
 

Hetente új műsor

A hetenkénti rádióműsorokból a diákok 
értesülhetnek a legfrissebb informáci-
ókról mind az iskolai közéletével, mind 

a sportéletével és a tanulmányi munká-
val kapcsolatban. A fiatalok különböző 
interjúkat is hallhatnak, így készült már 
interjú Rácz Tiborné igazgatónővel, Ba-
bály András atyával, az iskola lelki veze-

Felpezsdült a diákélet a BIG-ben! – erről vallanak a diákönkormányzat 
mozgatórugói, Imre Bence Gyula, 12. F osztályos tanuló és Csonka Éva, 
a DÖK-öt segítő pedagógus. 

Újra szól a BIG FM!
Felpezsdült a diákélet a Báthoryban

tőjével, tanárokkal, valamint az iskolá-
ban szervezett programok, események 
előadóival, vendégeivel.
 Kiemelkednek ezek közül az egyete-
mi oktatókkal készült interjúk, valamint 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából az 
iskolába látogató Pregitzer Fruzsina, 
Jászai Mari-díjas színésznővel készült 
riportot.
 Emellett természetesen a diákok 
kérhetnek zenéket, amelyek a tanórák 
közötti szünetekben hallhatók.

A Facebookon is

 Az iskolaújság megjelenését is új-
ragondolták, alkalmazkodva a diákság 
igényeihez, s egyúttal kihasználva a kö-
zösségi oldalak nyújtotta lehetőségeket. 
A diákönkormányzat saját Facebook-ol-

dalt indított, „BIG-DÖK” néven. Ennek 
szerkesztését Imre Bence Gyula (12. F), 
Szűcs Balázs (9. F) és Csonka Éva tanár-
nő végzi, aki szeptember óta vezeti az 
iskolai diákönkormányzatot.

Jön a teknőc

Szimbólumként egy teknőcöt választot-
tak, melynek ötlete Metercsik Dettitől, 
a diákönkormányzat elnökétől szárma-
zik, és a későbbiekben, más formában is 
megjelenik majd ez a szimbólum, mely-
ről felismerhetővé válhatnak, nemcsak 
az interneten, hanem a mindennapok-
ban is, megmutatva ezzel erős, kitartó 
és szerethető mivoltukat. 
 A Facebook-oldalon a tanulók tá-
jékozódhatnak a legfontosabb iskolai 
hírekről, közelgő eseményekről, vala-
mint a tanulást segítő cikkek, anyagok, 
portálok, versenylehetőségek és a to-
vábbtanulásban segítségként szolgáló 
információk is elérhetők itt. Az iskolai 
rendezvényekről képeket és videó-
kat posztolnak az oldalra, ugyanakkor 
élő bejelentkezések is vannak egy-egy 
programról. Ugyanitt a rádióműsor is 
meghallgatható, visszahallgatható. 
 A „BIG-DÖK” 580 követővel rendel-
kezik és több mint 3000–4000 bejegy-
zéssel, eléréssel büszkélkedhet hetente.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a diákok szívesen fogadják ezeket 
az újításokat, melyekkel a diákönkor-
mányzat igyekszik a szürke hétközna-
pokat felpezsdíteni. Óriási munkabírás, 
lelkesedés jellemzi a BIG médiacsapatát, 
hiszen nehéz, de nemes feladatot vállalt 
magára.
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Magyarország legjobb asztaliteniszezője februárban itthon gyakorolt. Majoros 
Bence Németországban él, de most a francia bajnokságban szerepel. 

A 100 éves nyírbátori futballnak vannak kiemelkedő 
egyéniségei. Ha úgy tetszik, legendái. Mint például 
az éppen 80 éves Karácsonyi Jóska.

Majoros Bence itthon edzett

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

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 előkészítés: 

Talpas Design Grafikai Kft., 
Nyíregyháza

Készült Nyíregyházán, 
a Grafit Nyomda „R” Kft. 

nyomdaüzemében
Felelős vezető: Ördögh J. Gábor

HU ISSN: 0864–7259

Sűrű a szezon számára, ne-
héz olyan időpontot találnia, 
amikor haza tud jönni. Bár Né-
metországban magas szintű 
edzést végez, Nyírbátorba el-
sősorban a családja miatt tér 
vissza. S, ha már itthon van, 
akkor sem áll le a mozgással.
 A Nyírbátori Asztalitenisz 
Edzőközpontban régi jó barát-
jával együtt készült a követ-
kező bajnoki meccsre. Szülei 
is elkísérték az itthoni edzé-
sekre, akik minden szereplé-
sét nagy figyelemmel követik. 
Bence már 5 éve elkerült Né-

Ő is a sorompón túl született, vagyis 
Kanadában. Micsoda nyelvi lelemé-
nyessége, humora ez a nyírbátori em-
bereknek.
1940. január 29-én látta meg a nap-
világot. Gyermekéveiben már csinálta 
és rúgta a rongylabdákat. Tehetsége 
hamar kiderült, hiszen 14 évesen már 
az ifiben, 16 évesen pedig a felnőtt 
csapatban ontotta a gólokat. Kiss Pis-
tával, Kovács Lacival, Daruka Ferivel, 
Sipos Józsival kezdte a pályafutását. Néhány év után már volt 
tanárával, Fábián Ottóval játszott együtt. Volt egy rövid pesti 
kalandja: 1957-58-ban a Ganz- Mávagban játszott. Igaz – fe-
ketén. Akkoriban nem volt ez példa nélküli eset.
 1961-ben vette feleségül Wesselényi Sárikát. 1963-ban, 
egy verpeléti kitérő után az NBI/B-s Nyíregyházi Spartacus já-
tékosa lett. Aranyosi Laci, Harcsa Zoli voltak a csapattársai és 
persze még két nyírbátori is Dirinyi Béla és Bocskai Laci.
 A Vásártéren nem volt szokás mellébeszélni. Ott azt 
mondták, amit gondoltak. Nem csoda hát, hogy nézeteltérése 
támadt a híres edzővel Kalocsay doktorral. Így került Nagykál-
lóba. Fantasztikus csapot volt ott akkoriban. Lelesz Laci, Ve-

sődleges célja, hogy haladjon 
a saját útján  és fejlődjön.
 Bence tovább javított 
egyéni legjobbján, és már az 
59. helyen jegyzik a világrang-
listán.

Polyák Dézi

SPORTOLÓINK ARCKÉPCSARNOKA

A vásártéri vagány
Karácsonyi Jóska 80 éves

ress Gyuszi, Szabó Tibi, Kerezsi Cali Nyírbátorban is ismertek 
voltak. 
 Profi volt, pénzért játszott Itt tapadt rá a „Kápé”. Ha valaki 
kérdezte, hogy kinek kalapolnak, a válasz: „ez mind a Kará-
csony Józsikáé”
 1965-ben ismét hazatért. Hihetetlenül technikás és  vég-
telenül kemény fickó volt. Szinte behunyt szemmel is érezte 
a kaput. Keménységéről sokan mesélhetnének a korabeli el-
lenfelek mások által rettegett védői. Meg persze a határőrök, 
akikkel, egy-egy meccs után hatalmas csatákat vívtak Józsiék 
a Virág Presszó hátsó udvarában.
 A nyírbátori labdarúgás egyik legnagyobb csapata volt az 
övék. Lecza-Bihari, Kiss, Ba-
logh-Seres A, Óváry-Hudák, 
Bocskai, Miki, Karácsonyi, 
Tóth G.
 Egy időben, nem is si-
kertelenül, edzősködött, de a 
vásártéri modor nem tetszett 
mindenkinek. Azóta nincs 
igazán kapcsolata a focival. 
Két gyermeke, Betti és Joci, 
valamint négy unokája köré-
ben él nyugalomban.
 Egy megjegyzést a vé-
gére: Mi, kézisek a fociban is 
nagyon jók voltunk. Örök fáj-
dalom, hogy Józsiéket soha 
nem tudtuk megverni. 4:4-nél, 
dulakodás miatt félbeszakadt 
a meccs.
 Józsikám! Isten éltessen!
 Baráti üdvözlettel:

Szabó László

így is sikerült 
meglepetést 
s ze re z n i ü k , 
hiszen meg-
verték a fe-
héroroszokat 
és az angolo-
kat. Úgy véli, 
bebizonyítot-
ták azt, hogy 
jó úton halad-
nak, potenciál 
van bennük, 
és számolni 
kell velük a 
jövőben. El-

metországba, de nemrégiben 
edzőivel úgy ítélték meg, hogy 
a szakmai karrierjének jót te-
het az országváltás.
 A Franciaországba köl-
csön adott élsportoló sze-
rint érdemes volt váltani, jól 
érzi magát az új csapatánál, 
ugyanis első helyezettek a 
ligában. A női asztalitenisz 
válogatott csapatnak sikerült 
kijutnia az olimpiára. Bence 22 
évesen a férfi válogatott leg-
fiatalabb játékosa. Számukra 
a versenyen leginkább a ta-
pasztalatszerzés volt a cél, de 
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Az új év alkalmat ad a számvetésre, az összegzésre a Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda életében is. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy 2019-ben 
sikerült megvalósítanunk a kitűzött célokat. Iskolánk oktatási rendszerében kiemelt 
szerepet kap az egészséges életmód, a sport szeretetére való nevelés és a tehetség-
gondozás. Igyekszünk minden támogatást megragadni a korszerűsítésre, az eszkö-
zök fejlesztésére.

Közös nevelés, kitartó munka 
– meghozza a gyümölcsét

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség Országos Tornaterem 
Felújítási Program és Nyír-
bátor Város Önkormányza-
tának, mint tulajdonosnak a 
támogatásával 2018-ban el-
indult és néhány hónap alatt 
megvalósult a kézilabdapá-
lya korszerűsítése. Az iskola 
sportoktatása, a szabadfog-
lalkozások, a minőségi labda-
rúgás és a kézilabda szakosz-
tályok munkája ezen a pályán 
már kiválóan művelhető és 
bármilyen labdajátékra alkal-
mas. Júniusban újabb jelentős 
beruházás, külső és belső fel-
újítási munkálatok kezdődtek 
el intézményünkben.

Felújítás

A bejárati ajtók és az ablakok 
cseréje, külső szigetelés és 
színezés, konyhai légtechnika 
kialakítása, redőnyök, árnyé-

kolók felszerelése 103 mil-
lió Ft értékben. A tantermek 
felújítására is sor került a 
szünidő alatt és több osztály 
kapott új berendezést. Öröm-
mel mondhatom, hogy 2019. 
szeptember 1-jétől közel 650 
diák tanulhat és szerezhet 
élményszerű ismereteket a 
Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda in-
tézmény komplexumában.

Meseház

A Fáy úti Meseház Óvodát 
megvásárolta a Magyar Re-
formátus Egyház, így került a 
Nyírbátori Református Egy-
házközség tulajdonába és 
tagintézményként csatlako-
zott az iskolához. Olyan ok-
tatási-nevelési bázissá fej-
lődtünk, amely 3 éves kortól 
a 14 éves korosztályig hit-
ben és nevelésben értékadó 

tudást ad diákjainak. Pályá-
zatot adtunk be „A Refor-
mátus Pedagógiai Intézet 
Bázisintézménye” címért. 
A bíráló bizottság javaslata 
alapján, a magas színvonalú 
szakmai munkát elismer-
ve megkaptuk ezt a rangos 
elismerést a 2021/2022. 
tanév végéig. Pedagógusa-
ink nemcsak a mindennapos 
nevelésben, oktatásban vé-
geznek lelkiismeretes mun-
kát, hanem elkötelezettek 
a tehetséggondozás terén 
is. Diákjaink folyamatosan, 
minden évben szorgalma-
san készülnek tanulmányi 
és sportversenyekre. Ne-
velőink kiemelt feladatuk-
nak tekintik, hogy egyéni és 
kiscsoportos foglalkozáson 
végezzék a diákok további 
fejlesztését. A versenyekre 
a felkészülést precíz, kitartó 
munka előzi meg, ami áldo-

zatot, kitartást követel a pe-
dagógustól, a gyermektől és 
a szülőtől egyaránt.

Minőség, eredmény

A befektetett energia, az 
előkészületekkel töltött idő 
azonban minden alkalommal 
meghozza gyümölcsét és 
eredményét. Iskolánk tanu-
lói számos rangos országos, 
regionális, megyei és helyi 
versenyen öregbítik az intéz-
mény hírnevét, és viszik váro-
sunk jó hírét az országban. A 
tantestület több tagja is újabb 
diploma, szakvizsga meg-
szerzésére vállalkozott, és 
folyamatosan zajlanak a mi-
nősítési eljárások is, ami a Pe-
dagógus életpálya modellben 
jelent előrelépést. Az adventi 
ünnepkör időszakát minden 
esztendőben tartalmas prog-
ramokkal, emlékezetes pil-
lanatokkal tesszük meghitté 
diákjaink és pedagógusaink 
számára, így zárva az évet. 
Az utolsó decemberi tanítási 
nap Csendes nap volt az in-
tézményünkben. A „Szeretet 
hangja” karácsonyi ünnepség 
után a „karácsonyi küldetés” 
következett, melyen a diákok 
osztályfőnökeik vezetésével 
meglátogattak egy-egy nyug-
díjas kollégát, nagyszülőt, az 
idősek otthonának lakóit, aki-
ket rövid karácsonyi műsorral 
megörvendeztettek. Nagy 
élményt jelentett ez az osz-
tályoknak és az időseknek is. 
Óriási feladatnak tekintjük to-
vábbá, hogy gyermekeinket, a 
következő nemzedéket meg-
tanítsuk ebben a felgyorsult 
világban picit megállítani és 
egy értékekben gazdag életre 
nevelni. Ebben a szeretetben 
várjuk a leendő óvodás és 
első osztályos kisgyermeke-
ket intézményeinkbe, ahol 
stabil alapokat, biztos tudást 
és lelki biztonságot kapnak.

Sivadóné Cselenyák Dóra
intézményvezető
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A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola február 4-én pályaorientációs napot szer-
vezett, melynek célja az volt, hogy tanítványainkat 
megismertessük a különböző foglalkozásokkal. Fel-
idéztünk régi, már nem létező szakmákat, valamint 
beszélgettünk a napjainkban is működő, válaszható 
foglalkozásokról. Mindez valamennyi évfolyamon 
megvalósult.

A pályaválasztásban is segítünk

ISKOLAI HÍREK

A 7. évfolyamos gyerekek pályaorientációs előadáson is részt 
vehettek szakértő előadó közreműködésével. Hisszük, hogy 
segítenünk kell felsőbb évfolyamos tanítványainknak abban, 
hogy találják meg a megfelelő középiskolát a sikeres jövőjük 
érdekében.
 A 7. c osztály tanulóinak intézményünk könyvtárosa, Biró-
né Czakó Andrea tartott előadást a könyvtáros szakma szép-
ségeiről.

 A 7. a és a 8. a osztály tanulói betekinthettek a Nyírbátori 
Városi Bíróság munkájába, az előadás után interaktív felada-
tokkal adtak számot a megszerzett tudásról.

Újabb sikerek

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a 
2019/2020. tanévben is megrendezte hagyományos levele-
zős versenyének megyei döntőjét január 27-én. A Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolából 22 tanuló ka-

pott meghívást a végső fordulóra, ahol több tantárgyból (ma-
gyar nyelv, biológia, matematika, fizika, történelem) mérték 
össze tudásukat. Az eredmények magukért beszélnek. A zsűri 
a több száz résztvevőből az 1–10. helyezettet értékelte.

 Biológiából Márta Luca 7. a osztályos tanítványunk a me-
gyei 2. helyezéssel büszkélkedhet. Köszönet érte Nagyné Ba-
gaméri Éva tanárnőnek.
 7. és 8. évfolyamos diákjaink matematikából is összemér-
ték tudásukat. 
 8. évfolyamon a következő eredmények születtek:
  4. hely Farkas Balázs 8. a
  5. hely Hermanovszky Márk 8. a
  8. hely Fazekas Gábor 8. a 
 A 7. évfolyamosok közül Baracsi Kristóf 7. a osztályos ta-
nuló a 4. helyen végzett. Gratulálunk felkészítő pedagógusuk-
nak, Vida Ferenc tanár úrnak.
 Hasonlóan szép eredményeket értek el azok a tanítványa-
ink, akik fizika tantárgyból versengtek a megye legjobb kis fizi-
kusaival. 
 7. évfolyamon a következő eredmények születtek:
  4. hely Baracsi Barnabás 7. a
  8. hely Májer Levente 7. a
 A 8. évfolyam díjazottjai: 
  2. hely Farkas Balázs 8. a
  4. hely Hermanovszky Márk 8. a

 Köszönettel tartozunk felkészítő pedagógusuknak, Vida 
Ferencné tanárnőnek.
 Történelemből a 8. évfolyamosok közül nyolc diákunk ne-
vezett be a versenyre, akik mindannyian meghívást kaptak a 
döntőbe. Az elmúlt évhez hasonlóan most is szép sikereket 
értek el. Felkészítő pedagógusuk, Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő 
büszke lehet tanítványai eredményeire.
  2. hely Fazekas Gábor 8. a
  3. hely Vámos Zsófia 8. a
  4. hely Cserpák Marcell 8.a
  5. hely Molnár Máté 8.a 
  6. hely Kiss Petra 8. a
 10. hely Tamás Petra 8. a

Örömmel számolunk be kéttanos tanítványaink sikereiről an-
gol nyelv tantárgyból. 
 Az Országos On-lion Versenyen 4. helyezést ért el az 5. a 
osztályból Baracsi Máté és Kóródi Kornél Ede , 7. helyen vég-
zett Májer Dorka. A tanulókat felkészítette Baracsiné Tardi 
Nóra és Takács Adrienn.

Színházlátogatás

A Lázár Ervin Program lehetővé teszi, hogy az összes álta-
lános iskolás tanuló évente egyszer eljusson színházi, tánc- 
vagy cirkuszi előadásra. E program keretein belül a 7. évfolya-
mos tanulóink 2020. január 16-án az Art’s Harmony Szabad 
Művészeti Társaság előadását csodálhatta meg.
 A 8. osztályosaink pedig február 13-án Budapestre láto-
gattak el, hogy megtekintsék az Operettszínházban az István, 
a király című rockoperát.

Kóródiné Tóth Mária
pedagógus




