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 – Miközben több mint 
7,4 milliárdos az idei költ-
ségvetés, ennek a pénznek 
a nyomasztó része eleve 
meghatározott célokra me-
het csak. Mármint a pénz 
nagy részét, több mint 
a felét korábban elnyert 
fejlesztési pályázatok be-
fejezésére kell fordítani, 
a többi pedig a város mű-
ködtetéséhez szükséges. 
Mégis ütköztetni kellett az 

álláspontokat, de kérdés, 
hogy valójában volt-e miről 
vitatkozni, hiszen a pénz-
ügyi mozgástér nem lehe-
tett túlságosan nagy.
 – Mozgástér mindig 
van, ráadásul nálunk, fi-
gyelembe véve a bevéte-
leinket, eleve nagyobb a 
mozgástér, mint egy átla-
gos önkormányzatnál. Az 
más kérdés persze, hogy a 
saját – korábbi – döntése-

ink miatt az idei költségve-
tésünk nagy része valóban 
kötöttnek számított. Ám ne 
felejtsük el, hogy a testület, 
mint tulajdonos, dönthetne 
másként is, akár a lekötött 
ügyek tekintetében is. A vá-
ros költségvetésében 1–1,5 
milliárd Ft van, amit akár 
másra is költhetnénk. Azért 
ez elég jelentős mozgástér. 

Interjú a 2–3. oldalon.

Csökkentjük a közfoglalkoztatási keretünket, akkor 
az embereket – tetszik, nem tetszik – átirányítjuk 
a tényleges munkaerőpiacra. De persze, közben mi 
még segítjük is ezeket az embereket, hogy képesek 
legyenek elhelyezkedni. Ez egy jó tendencia. Az el-
múlt 5 évben 540 főről, 2020-ra 38 közfoglalkoz-
tatott lesz a városban. Máté Antal polgármesterrel 
Nagy Miklós beszélgetett.

Költségvetés: mozgástér mindig van
Koronavírus

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata, a 
koranavírus miatti veszélyhelyzetre te-
kintettel, 2020. március 16. napjától át-
szervezte feladatainak elvégzését.
 Nyírbátori Polgármesteri Hivatal-
ban 2020. március 16. napi hatállyal 
határozatlan ideig, a korlátozás vissza-
vonásáig a személyes ügyfélfogadás 
szünetel. Az ügyintézésre, ügyindításra 
ügyfélkapun, e-Papíron keresztül, vagy 
postai úton, telefonon van lehetőség.

További információ az 5. és 16. oldalon.

A nyírbátoriak életében 
1997. március 6. média-
történeti nappá vált. Mi-
ért is? A helyi televízió 23 
éve ezen a napon indítot-
ta adásait. A hétről hétre 
felcsendülő szignál és a 
jellegzetes, naplemen-
tében készült városi ké-
pek – mint a református 
templom, a Tinódi-szo-
bor, a székelykapu, a mi-
norita templom – sokak 
számára emlékezetesek 
maradtak. 9. oldal

Családtag 
lett a bátori 

televízió
Az érdeklődő, sőt igényt bejelentő szülők nagy száma is in-
dokolta, hogy határozottabb és személyes formában is ad-
janak konkrétabb tájékoztatást az ősszel induló alapítványi 
iskoláról. Eddig két fórumot rendeztek a témában, az Iskola 
úti óvodában és a városháza alatti házasságkötő terem-
ben. Mind a két rendezvényen legalább száz szülő jelent 
meg. Számtalan kérdés és sok gyakorlati tudnivaló segített 
tisztába tenni, hogy milyen lesz iskola profilja, milyenek 
lehetnek a körülmények, illetve, hogy miben lehet más és 
főként jobb, vagy mondjuk úgy „gyerekre szabottabb” ez az 
intézmény, ahol, jó esetben akár 12 évet tanulhat a mai el-

sős kisgyerek. A szervezők alaposan 
felmérik a szülői igényeket, hiszen a 
fórumokat megelőzte, illetve azokkal 
párhuzamosan elérhető egy kérdőív 
is, amely segít felmérni a szülői igé-
nyeket. Horváthné Karsai Hédi al-
polgármestert kérdeztük.  11. oldal

A 2020/21-es tanévben 
indul az alapítványi iskola

Egy korszerű raktárbázis építése kezdődik 
hamarosan az Unilever beruházásában a 
volt Bunge területén. Az épületek bontása 
már elkezdődött. Az építéssel párhuzamo-
san tereprendezés és parkosítás, faülte-
tés is történik. A nyírbátoriak számára oly 
fontos, 150 éves platánt természetesen 
megvédik, ígérték a projekt vezetői. A be-
ruházással áthelyezik a kamionok fogadá-
sát is, megszűnik a Táncsics utcai kamion-
torlódás.

4. oldal

Unilever: 
megkezdődött 

a bontás, 
tereprendezés a volt 

Bunge területén
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Csökkentjük a közfoglalkoztatási keretünket, akkor az embereket – tet-
szik, nem tetszik – átirányítjuk a tényleges munkaerőpiacra. De persze, 
közben mi még segítjük is ezeket az embereket, hogy képesek legyenek 
elhelyezkedni. Ez egy jó tendencia. Az elmúlt 5 évben 540 főről, 2020-
ra 38 közfoglalkoztatott lesz a városban. Máté Antal polgármesterrel 
Nagy Miklós beszélgetett.

Költségvetés: mozgástér mindig van

 – Miközben több mint 7,4 mil-
liárdos az idei költségvetés, ennek 
a pénznek a nyomasztó része eleve 
meghatározott célokra mehet csak. 
Mármint a pénz nagy részét, több mint 
a felét korábban elnyert fejlesztési pá-
lyázatok befejezésére kell fordítani, a 
többi pedig a város működtetéséhez 
szükséges. Mégis ütköztetni kellett az 
álláspontokat, de kérdés, hogy való-
jában volt-e miről vitatkozni, hiszen a 
pénzügyi mozgástér nem lehetett túl-
ságosan nagy.
 – Mozgástér mindig van, ráadásul 
nálunk, figyelembe véve a bevételein-
ket, eleve nagyobb a mozgástér, mint 
egy átlagos önkormányzatnál. Az más 
kérdés persze, hogy a saját – korábbi 
– döntéseink miatt az idei költségve-
tésünk nagy része valóban kötöttnek 
számított.  Ám ne felejtsük el, hogy a 
testület, mint tulajdonos, dönthetne 
másként is, akár a lekötött ügyek tekin-
tetében is. A város költségvetésében 
1–1,5 milliárd Ft van, amit akár másra 
is költhetnénk. Azért ez elég jelentős 
mozgástér.
 – Persze ez csak elméletileg van 
így, hiszen nagyon komoly „válság-
helyzetben” írnák felül a korábbi dön-
téseket. Nézzük, hogy milyen felada-
tok voltak „kőbe vésve”!
 – Az alapműködésre biztosítani 
kell a forrásokat. Ilyenek: munkabérek, 
intézmények szolgáltatási színvonalá-
nak fenntartása, működtetése. Ez alap, 
ezen nem lehet vita. Gondoljunk arra, 
hogy az óvodai neveléstől a szociális el-
látásokig széles a kör. Még ezen a terü-
leten sem fedezi az állam a szükséges 
összeget. A másik ilyen alap, a már futó, 
nagy beruházások befejezése, amelyek 
költségei növekedtek. Ilyen a kerékpá-
rút, az ipari park elkerülőút és az infra-
struktúra építése. Ezeket be kell fejezni, 
és biztosítani  kell  hozzá a saját erőt.  

Jóléti kiadások Éves keretösszeg

Első lakáshoz jutók támogatása 30.000.000 Ft
Internet támogatás 500.000 Ft
Városkártya/Barát kártya  80.000 Ft
Rotarix védőoltás 3.500.000 Ft
Babacsomag 2.000.000 Ft
Diákösztöndíj program 5.000.000 Ft
Év sportolója 300.000 Ft
Esély a jövőért program (munkába vezetés) 1.000.000 Ft
Bursa Hungarica 1.500.000 Ft
Arany János ösztöndíjprogram 300.000 Ft
Homlokzat Felújítási Alap 1.000.000 Ft
Városi rendezvények 150.000.000 Ft
Kuckó tábor 450.000 Ft
Ingyenes úszásoktatás ált. isk. 1. osztályosok részére 2.500.000 Ft
Ingyenes lovas oktatás 5. osztályosoknak 2.500.000 Ft
Ingyenes gyógykezelés 12.500.000 Ft
Ingyenes buszjárat diákoknak/ipari park járat 4.500.000 Ft

A harmadik ilyen alap a Nyírbátorban 
élő emberek életminőségének megtar-
tása, javítása. Ehhez tartoznak a kultu-
rális lehetőségek, a különböző ifjúsági 
terek, illetve ide sorolhatók a családtá-
mogatások is. Ilyenek: az ösztöndíj, első 
lakáshoz jutók támogatása, ingyenes 
védőoltás. Ez nagyjából 400 millió Ft. 
Ezeket meg kell tartani.
 – Mi az, ami új feladatként jelent-
kezik idén? Nyilván az alapítványi is-
kolával összefüggésben is költségek 
merülnek fel.
 – Ez például valóban új tétel idén. 
Itt az ingatlan megvásárlásának a költ-
sége jelentkezett. Persze járulékos 
költségek is felmerülnek Ez nagyjából 
150 millió Ft. Ugyanakkor az épület át-
alakításának a költsége már az alapít-
ványt terheli.

 – A város költségvetési forrásai 
három jelentős részre oszthatók, mint 
az állami hozzájárulás, a saját adóbe-
vétel, illetve az ingatlanértékesítés.
Van egy kisebb hányad, amely más tí-
pusú bevételből adódik, lakbér, más 
bérleti díj, étkezési hozzájárulás stb.
 – Az iparűzési adóbevétel folya-
matosan nő, ergo látványosabban 
lehetne fejleszteni, vagy javítani a 
szolgáltatásokat, de közben az állami 
normatíva pedig csökken. Ez a kettő, 
hogy viszonyul egymáshoz?
 – Szinte egyenes arányosságról 
beszélhetünk. Ha azt nézzük, hogy az 
elmúlt pár év alatt az iparűzési adó-
bevételünk megduplázódott, miköz-
ben folyamatosan csökken az államtól 
kapott hozzájárulás, illetve még 160 
millió Ft körüli összeget be is fizetünk 
szolidaritási adó címén. Idén csak ez a 
tétel 40 millió Ft-tal több, mint ameny-
nyit tavaly kellett befizetnünk.
 – Az idei adatokat ismerve, akkor 
új, látványos fejlesztésekre már ne is 
számítsunk? Nyilván az ipari parkos 
fejlesztés folytatódik, illetve a két 
kerékpárút is megépül, de más most 
nem lesz?
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 – Az említett két fejlesztés mellett, 
az év második felében talán elindul-
hat az inkubátorház bővítése, illetve a 
fürdőbővítés is terv. Erre most kötünk 
támogatási szerződést. A fürdőben a 
gyógyászati részleg bővülhet a „török 
fürdővel”. Ez utóbbinak a befejezése a 
jövő évben várható.
 – Mennyiben nehezíti meg a város 
helyzetét az építőipari ár növekedése?
Nagyságrendileg 500 millió Ft plusz 
költségről beszélünk e tekintetben.  Ez 
azt jelenti, hogy ezek a beruházások kb. 
50 százalékkal drágultak. A pályázatot 
2016-ben adtuk be, az akkori árakon 
számoltunk mindent. Két év alatt bírál-
ták el, és még egy év kellett a szerző-
déskötéshez. Látni kell, hogy legalább 
4 év telt el az előzetes költségvetés 
és a tényleges szerződéskötés között. 
Annak idején arról már részletesen be-
széltünk, hogy milyen, egészen az EU-
ig terjedő utánajárásunknak köszönhe-
tő, hogy végül mégiscsak megnyerjük 
ezeket a pályázatokat. Közben óriásit 
nőttek az árak. Erről még annyit azért 
tudni kell, hogy a szerződéskötés 
előtt bele kellett nyúlni a tartalomba, 
azaz egy műszaki felülvizsgálatot is 
elvégeztettünk. Ha ez nem történik, 
akkor, még ettől is drágább lenne ez 
a két projekt. Csak egy példa, hogy 
mi történt: a kerékpárút például, 
kb. 40 cm-el keskenyebb, azaz 
az előírt minimális szélességű 
lesz csak. Így is ki kell egészí-
teni saját forrásból több mint 
100 millió Ft-tal.
 – Ugyanakkor szük-
ség lesz további százmilli-
ókra. Ennek a forrása lehet a 
kiegészítő pályázati támogatás, illetve 
a tervezett 300 millió Ft hitel. Ám még 
a hitelnél is van bizonytalanság.
 – A hitelt már tavaly is szerettük 
volna felvenni, de a kormány ezt nem 
támogatta.
 – Mi történne, ha idén sem kapná-
nak zöld utat?
 – Ha nincs hitel, akkor nincs beru-
házás, hiszen nem tudunk további for-
rásokat mozgósítani. 
 – Nincs ekkora tartalék a költség-
vetésben?
 – Ennyi tartalék nincs az idei költ-
ségvetésben. Nem fogunk visszalép-
ni a városban létrehozott támogatási 
rendszerből, csak azért, hogy ez az út 

megépüljön. Ha csúszik a hitel, akkor 
határidő módosítást fogunk kérni.
 – Bevételi forrásként kb. 200 mil-
liós ingatlan értékesítéssel számolnak 
a költségvetésben. Ez csak terv, vagy 
már valójában megállapodások is van-
nak ezekről?
 – Mi mindig azt tervezzük be, amit 
már biztosan tudunk. Nálunk, a költ-
ségvetés tervezésénél nincsenek be-
vételi álmok megfogalmazva. Ezeknél a 
vevő részéről már legalább aláírt szán-
déknyilatkozat is megszületett. Ezek 
jellemzően ipari parki befektetések.
 – Tavaly jelentős út-
építés, illetve útfelújí-
tás volt a városban. 
Idén erre a célra a 
tavalyi összeg tö-
redékét tervezték. 
Ez a folyamat, ak-
kor egy időre, leáll?
 – Járdafelújí-
tások lesznek, lesz 
azért új útépítés is. 

A Fáy lakótömb páros oldalán építünk 
utat, parkolókat. Az ipari park elkerülő 
út is útépítés, de lakossági utak szem-
pontjából nem lesznek látványos fej-
lesztések. Más kérdés, ha többletbevé-
teleink keletkeznek, mert akkor azokat 
– ahogy tavaly is – útépítésre is költ-
jük. Ebben az esetben az aszfalt nélküli 
utak aszfaltozására lehet számítani.
 – A választási programban még 
szerepelt a csapadékvíz elvezetésé-
nek a megoldása, de én most nem 
találtam az idei költségvetésben erre 
utaló tételt. Miért?
 – A csapadékvíz okozta problémát 
kezelni kell. A legsürgetőbben azokon a 
területeken, ahol már kisebb esőzés is 

gondot okoz, ráadásul sokszor egészen 
nagy területeken. Itt egy rendszerről 
beszélünk. Az, hogy a városban a csa-
padékvíz elvezetése valóban megol-
dódjon, körülbelül 1.5 milliárd Ft-os 
beruházás kell. Ezt egy önkormányzat 
képtelen finanszírozni. A problémát 
megpróbáljuk kettéválasztani. Bizo-
nyos területeken önállóan is igyek-
szünk úgy megoldani a víz elvezetését, 
hogy közben más területeken – ezál-
tal – ne keletkezzen árvíz. Kisebb be-
avatkozások, amilyeneket már eddig 
elvégeztünk, lesznek önkormányzati 
forrásból is. Erre volt már példa eddig 
is. Idén is lesz ilyen, ami abban segít, 

hogy csökkentsük a problémát. A 
testület hagyja jóvá ezt a progra-
mot. Nekünk az a célunk, hogy a 
teljes rendszert rakjuk rendbe, de 
ehhez uniós forrásokra van szük-

ségünk. Még ebben az uniós ciklus-
ban is, de a következőkben is nyílik 

ilyen forrás, amire pályázni fogunk.
 – Az idei költségvetésben drasz-

tikusan csökkent a közfoglal-
k o z t a t á s r a 
szánt keret. 
Miért?
 – Ez 
– mintegy 
v é l e t l e n ü l 
– két szán-
dék találko-
zásából is 
k ö v e t k e z i k . 
Miután a vá-
rosban van 
bőven mun-
k a l e h e t ő s é g , 

nem hiszem 
el, hogy valakinek az lenne az érdeke, 
hogy ő csak az 50.000 Ft-os közmun-
kából éljen, illetve tartsa el a családját. 
Nyilvánvaló, hogy ennyiből nem lehet 
egy családot eltartani. Ez csak a nyo-
mort tartósítaná. Ha tehát csökkentjük 
a közfoglalkoztatási keretünket, akkor 
az embereket – tetszik, nem tetszik – 
átirányítjuk a tényleges munkaerőpiac-
ra. De persze, közben mi még segítjük 
is ezeket az embereket, hogy képesek 
legyenek elhelyezkedni. Ez egy jó ten-
dencia. 
 Az elmúlt 5 év alatt 540 főről 
44-recsökkent a közfoglalkoztatottak 
száma a városban. Ez egyedülálló, talán 
még az országban is.

2016-ben adtuk be, az akkori árakon 
számoltunk mindent. Két év alatt bírál-
ták el, és még egy év kellett a szerző-
déskötéshez. Látni kell, hogy legalább 
4 év telt el az előzetes költségvetés 
és a tényleges szerződéskötés között. 
Annak idején arról már részletesen be-
széltünk, hogy milyen, egészen az EU-
ig terjedő utánajárásunknak köszönhe-
tő, hogy végül mégiscsak megnyerjük 
ezeket a pályázatokat. Közben óriásit 
nőttek az árak. Erről még annyit azért 
tudni kell, hogy a szerződéskötés 
előtt bele kellett nyúlni a tartalomba, 
azaz egy műszaki felülvizsgálatot is 
elvégeztettünk. Ha ez nem történik, 
akkor, még ettől is drágább lenne ez 
a két projekt. Csak egy példa, hogy 
mi történt: a kerékpárút például, 
kb. 40 cm-el keskenyebb, azaz 

 – Tavaly jelentős út-
építés, illetve útfelújí-
tás volt a városban. 
Idén erre a célra a 
tavalyi összeg tö-
redékét tervezték. 
Ez a folyamat, ak-
kor egy időre, leáll?
 – Járdafelújí-
tások lesznek, lesz 
azért új útépítés is. 

forrásból is. Erre volt már példa eddig 
is. Idén is lesz ilyen, ami abban segít, 

hogy csökkentsük a problémát. A 
testület hagyja jóvá ezt a progra-
mot. Nekünk az a célunk, hogy a 
teljes rendszert rakjuk rendbe, de 
ehhez uniós forrásokra van szük-

ségünk. Még ebben az uniós ciklus-
ban is, de a következőkben is nyílik 

ilyen forrás, amire pályázni fogunk.
 – Az idei költségvetésben drasz-

tikusan csökkent a közfoglal-

rosban van 
bőven mun-
k a l e h e t ő s é g , 
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 Fejes Attila 
ügyvezető Szik-
la-Terv Kft.: – A 
bontási műveletek 
kb. 6 hónapig tar-
tanak. Itt, nagyjá-
ból 50 objektumot 
kell lebontani. Az 
épületek nagy ré-
szét robbantásos 
t e c h n o l ó g i á v a l 

bontjuk el, hiszen ez a legbiztonságo-
sabb, leggyorsabb és leghatékonyabb 
művelet. Ezzel senkit nem veszélyezte-
tünk. A 100 méteres védőkörzet rendel-
kezésre áll a biztonságos robbantások-
hoz. A legnagyobb betonsilót március 
végén, vagy április elején robbantjuk le.
 – Ezen a területen van a város 
egyik nevezetessége, a több, mint 150 
éves platán. Mi lesz a sorsa?
 LM: – Pontosan tudjuk, hogy mit jel-
képez ez a fa. A Bóni gyár alapításakor 
ültették el. Ez a fa nekünk éppen annyira 
fontos, mint bárkinek a városban. A fa 
az Unilever védelme alatt áll, sőt a többi 
fa is fontos. A beruházás végére itt egy 
gyönyörűen parkosított környezet lesz. 
Ennek érdekében 3000 facsemetét ül-
tetünk el.
 – A környéken élők életét jelen-
tősen keseríti a cég Táncsics utcára ter-
helt kamionforgalma. Lesz ebben válto-
zás a fejlesztések végén?
 LM: – Ebben nagyon komoly változás 
lesz, hiszen a behajtás ezután a Bóni utca, 
azaz a jelenleg Bunge porta felől lesz.

Nagy Miklós

VÁROSI HÍREK

Egy korszerű raktárbázis építése kezdődik hamarosan az Unilever beru-
házásában a volt Bunge területén. Az épületek bontása már elkezdődött. 
Az építéssel párhuzamosan tereprendezés és parkosítás, faültetés is tör-
ténik. A nyírbátoriak számára oly fontos, 150 éves platánt természetesen 
megvédik, ígérték a projekt vezetői. A beruházással áthelyezik a kamio-
nok fogadását is, megszűnik a Táncsics utcai kamiontorlódás.

Unilever: megkezdődött 
a bontás, tereprendezés 
a volt Bunge területén

 – Az év elején 
elkezdődött a volt 
Bunge területén 
a tereprendezés, 
előkészítik a terü-
letet egy komoly 
fejlesztéshez. Mi-
lyen beruházást 
indítottak el?
 Leviczky Mik-
lós projektme-

nedzser: – Itt egy régi gyárterület volt. 
Ezen a területen sok veszélyes épület 
van, amelyeket lebontunk.
 – Új gyártási kapacitást hoznak lét-
re, esetleg új technológiát telepítenek?
 LM: – Egy komplex beruházás kez-
dődött az Unilever területén. Bővítjük a 
gyártócsarnokot, illetve a szóban forgó 
területen egy új raktárt építünk. Itt egy 
automata magas raktár épül. Ezzel alap-
vetően megváltozik majd a logisztikai 
sémánk is.

 – A bővebb 
raktárkapacitás 
alapvetően meg-
változtathatja az 
eddig is nagy ka-
mionforgalmat 
is?
 Kovács Dávid 
biztonsági veze-
tő: – Valóban ko-
molyan bővül a 
raktárkapacitás, ami arra szolgál, hogy 
a hétvégi raktározást is képesek legyünk 
megoldani. Ez pedig azt is jelenti, hogy 
megszűnik a hétvégi kamionforgalom. 
Ugyanakkor, szintén a lakókörnyezet ja-
vítása érdekében zajvédelmi falat is épí-
tünk.
 – Nyilván komoly és látványos 
munka az építés is, de egyelőre a bon-
tásnál tartunk. Feltehetőleg a legizgal-
masabb, amikor a nagy tornyokat rob-
bantják.

Németh Dávid 
biztonsági vezető

Fejes Attila ügyvezető 
Szikla-Terv Kft.

Leviczky Miklós Uni-
lever projektvezető
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Nyírbátor Város Szociális Szolgálata, a koranavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel, 
2020. március 16. napjától átszervezte feladatainak elvégzését.

TÁJÉKOZTATÁS

A személyes találkozások számát minimalizáljuk, ahol lehetséges!
 A szociális intézményünk nem zárt be, csak az intézményhez tartozó egy egészségügyi szolgáltatást függesztettük fel ez pe-
dig a gyógyászati kezelés. Az elmaradt kezelések pótlásával kapcsolatosan a későbbiekben természetesen tájékoztatást nyújtunk 
majd.
 Bölcsődénk is biztosítja a gyermekek elhelyezését, azok számára, akik nem tudják megoldani az otthon maradást.
 Védőnői szolgáltatás is működik, kérjük, hogy telefonon egyeztessen, mindenki a védőnőjével, akinek bármilyen kérdése van.
 Az idősellátás, az idősek védelme érdekében a szolgáltatásainkat az ellátásokat átszervezve, humán erőforrással átcsopor-
tosítva a járványügyi megelőzésnek megfelelően folyamatosan végezzük. 
 Az idősek nappali ellátása és a pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatás is megváltozott. Az érintettekkel az Intéz-
mény már felvette a kapcsolatot és őket a nappali ellátásban dolgozó kollégák bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, életmód-
beli tanácsadással (higiénia, kézmosás fontossága, vitaminok  szedése, testhőmérséklet ellenőrzése) szükség szerint étkeztetés 
megszervezésében segítik. 

 Felhívjük figyelmét itt is minden idős lakosnak, nem csak az ellátottaknak az otthon maradás fontosságára!

 A házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat által nyújtott személyi segítés keretén belül szintén azokat a tevékenységet 
végezzük el, amelyek nélkülözhetetlenek az idős és a fogyatékkal élő gondozottak biztonsága érdekében úgy, mint a nappali ellá-
tásban felsoroltoknál.
 A kolléganők rendszeresen, de itt is változtatások kialakításával végzik a feladatokat. Kiemelt feladatukhoz tartozik itt is a 
biztonságos gondozás, ápolás.
 A jelzőrendszeres házisegítségnyújtásban változás nem történt.
 A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársai a családlátogatásokat, a sze-
mélyes találkozásokat csak indokolt esetben végzik el, az ügyintézés elsősorban telefonon keresztül és elektronikusan történik.
 Intézményünk szolgáltatási területeire csak fertőtlenítő kézmosás után lehet belépni, éjjeli menedékhelyen, bölcsődében, vé-
dőnői szolgálatnál, de a Vár utcai épületben is több helyen van felszerelt fertőtlenítő, kézmosást kérünk! Fontos, hogy ha valaki a 
tünetek jeleit érzi, hívja a háziorvost, és jelezze felénk is.

 Legfontosabb feladatunk most, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a koronavírus-járványban legveszélyeztetettebb idős 
korosztályra.

 A városban EGYEDÜL ÉLŐ IDŐSEKET és a HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉNBAN LÉVŐKET az ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK BESZER-
ZÉSÉBEN és GYÓGYSZEREK KIVÁLTÁSÁBAN, ÉLETMÓDBELI tanácsadással, igény esetén segítjük. Aki tud egyedül maradt idősről, 
jelezze az intézményünk felé!
 Köszönjük a segítséget a hozzátartozóknak, rokonoknak, akik most még szorosabban bekapcsolódnak az ellátásba. Telefonos 
segítő beszélgetéseket, mentális támogatást is nyújtunk azon idősek részére, akik jelzik felénk ennek igényét.
 Tartsuk be a szabályokat, hiszen fegyelmezett magatartással pozitív eredményeket érhetünk el.
 Felhívjuk a figyelmet, hogy minden dolgozónk, kitűzőt visel, aki ellátotthoz vagy idős emberhez megy ki. Mindenkinek jó egész-
séget kívánok, köszönöm mindenki munkáját, aki részt vesz bármilyen módon a megelőzésben, segítésben.

Elérhetőségeink:  Cím: 4300 Nyírbátor, Vár utca 1. • Tel.: 06 42/630-863, 12-es vagy 24-es mellék, 
(Kovácsné Posta Enikő, Lórántné Szmolinka Anna) • Mobil: 06 30/507-8128

Email: szocialisintezmeny@nyirbator.hu
Bodóné Erős Rózsa
intézményvezető
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Az országjárás után ma is kijelenthető, hogy a szo-
cialisták változatlanul a legjobb, leginkább működő 
szervezetekkel rendelkeznek az egész országban, 
állítja Tóth Bertalan az MSZP elnöke. A szocialisták 
szakítanak az eddigi neoliberális szociáldemokra-
ta politikával, amely inkább vette figyelembe az elit 
érdekeit, mint a hagyományos baloldali szavazók tö-
rekvéseit. A pártelnökkel Nagy Miklós beszélgetett.

MSZP-BALOLDALI FORDULAT

 – Miért kellett 10 évet 
várni, hogy végre, valódi 
baloldali fordulatot hajtson 
végre az MSZP?
 – Azzal, hogy az MSZP 
két, volt miniszterelnöke sa-
ját pártot alapított, amivel 

megosztották a baloldalt is, 
egyszerre kezdődött az út-
keresés. Az MSZP nem is 
igen találta a helyét ebben 
az új szituációban. A mi pár-
tunk úgy viselkedett, mint 
egy nagy párt. Minden terü-
leten megvolt a véleménye, 
mindenben saját javaslattal 
éltünk, és közben elhanya-
goltuk az alapértékeinket, 
amiért egyáltalán létrejött ez 
a párt.
 – Egyáltalán hajlandóak 
észrevenni, hogy az egyko-
ri nagy pártból nagyon kicsi 
párt lett? Most itt elsősor-
ban az attitűdökre gondo-
lok, hogy ideje a valóságnak 

megfelelve, kis pártként vi-
selkedni.
 – Ebben önnek tökéle-
tesen igaza van. Persze a 
felmérések azért mutatják, 
hogy az ellenzéki oldalon ma 
nincs kiugróan magas támo-

gatottságú párt. Ma tehát az 
a dolgunk, hogy egyértelmű-
vé tegyük, mi egy baloldali 
arcélű párt vagyunk, amely 
a baloldali emberek érdeke-
it képviseli. Új programele-
met is beveszünk, amit majd 
igyekszünk is képviselni a 
közös, ellenzéki program-
alkotásnál. Ilyen pl. az a ja-
vaslatunk, hogy a nagyobb 
vállalatok nyereségéből ré-
szesedjenek a munkavállalók, 
illetve, hogy a szakszerveze-
tek is kaphassanak 1 száza-
lékot. Ezzel erősödhet a mun-
kavállalói érdekképviselet. De 
ilyen baloldali program az is, 
hogy az alacsony nyugdíjakat 

fel kell zárkóztatni, és vissza 
kell térni arra a svájci indexá-
lásra, amely alapján idén már 
6,5 százalékos emelés járt 
volna a nyugdíjemeléskor.
 – Mi a helyzet a párt há-
tországával? Hogy állnak az 
értelmiségiekkel? Sikerült 
megtartani valamennyit ebből 
a korábban erős háttérből?
 – Létrehoztuk a Szociális 
Demokráciáért Intézetet. Eb-
ben kutatók, elemzők dolgoz-
nak. Vannak szép számmal 
azok, akik a baloldali politikát 
akarják építeni. Nem igaz az, 
hogy ma már így nem lehet 

kategorizálni, hogy bal, vagy 
jobboldal.
 – Vajon ezt gondolja az 
értelmiség is?
 – A hangadó értelmi-
ség nem feltétlenül így gon-
dolkodik, de sokan segítik a 
munkánkat. Abban igaza van, 
hogy ez a háttér korábban jó-
val szélesebb és erősebb volt. 
Nem könnyű, de nekünk ezen 
az úton végig kell menni és 
újra kell építeni ezt a hátteret 
is.
 – Mit kínálnak en-
nek a korábban a baloldalt 
támogató értelmiségnek, 
hogy ismét felvállalja a bal-
oldaliságot?

 – Kétségtelen, hogy ezért 
az MSZP-nek is dolgozni kell, 
de a valódi ösztönző szá-
mukra a jelenlegi helyzet. 
Ez az értelmiség pontosan 
tudja, hogy ma alapvetően 
szétszakadt a társadalom és 
csak egy nagyon szűk elitnek 
kedvez a gazdaságpolitika. 
Ez az értelmiség ennek pont 
annyira a kárvallottja, mint 
a társadalom egyéb rétege. 
Pontosan tudják, hogy példá-
ul a két és-félmillió nyugdíjas 
csaknem fele a létminimu-
mon, sőt az alatt él. Ez az ér-
telmiség tudja, hogy ezeken a 
folyamatokon csak egy balol-
dali fordulattal, az újraelosz-
tás megváltoztatásával lehet 
segíteni.
 – Hogy jut el az új, bal-
oldali program a választók-
hoz?
 – Ma már 3–4 millió 
ember ellenzéki vezetésű 
településen él, s ezek mé-
diafelületei azért sokkal több 
megjelenési lehetőséget je-
lentenek, mint a korábbi idő-
szakban. Ugyanakkor járjuk 
az országot. 2022-ig bőven 
van idő rengeteg személyes 
találkozásra is.
 – Kell egy reális prog-
ram, de közben a lehető leg-
szélesebb kört kellene meg-
nyerni, miközben a választó, 
lehet, hogy nem feltétlenül 
az igazat, sokkal inkább a 
számára vonzót szeretné 
hallani. Nyerni is kellene és 
igazat is mondani. Az MSZP 
most formálódó új baloldali 
programja, hogy felel meg 
ezeknek a kritériumoknak?
 – Az első és legfontosabb 
– ebben minden ellenzéki 
párt egyetért – a demokra-
tikus jogállamiság helyreál-
lítása. A második: az esély-
teremtő állam, mint pl. az 
oktatásban, egészségügyben 
esélyt adni a megfelelő ellá-
tásra, illetve felemelkedésre. 
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Látjuk, hogy ma a társadalmi 
mobilitás gyakorlatilag meg-
szűnt. Ma attól függ, hogy ki-
ből mi lesz, hogy milyen csa-
ládi-gazdasági körülmények 
közé születik. A harmadik 
elem a zöld fordulat. Ez ma 
az egyik legnagyobb kihívás 
a világ és Magyarország szá-
mára is, hiába bagatellizálja el 
a kormány.
 – Melyikről gondolja azt, 
hogy majd fellelkesíti az em-
bereket?
 – Nyilván az esélyte-
remtő állam (ebben a lak-
bérplafon, a nyugdíjemelés, 
a munkavállalói jogok érvé-
nyesítése, minimálbér és a 
garantált bérminimum radi-
kális megemelése, a pedagó-
gus béremelés) mind olyan, 
aminek a forrása megvan és 
reális is, és ami az alapvető 
problémákra ad választ.
 – Gondolja, hogy ezért 
tömegek mennének az utcá-
ra, támogatva ezzel a prog-
ramot?
 – Azt nem tudom, s nem 
is ez az elvárás. Ugyanakkor 
egy olyan programot kell al-
kotnunk, amely alapja lehet 
a nemzeti minimum megte-
remtésének.
 – Ennek a megterem-
tésére jó esély kínálkozhat 
a Momentum elnökének a 
felhívása után, aki egy kere-
kasztalhoz hívja az ellenzéki 
pártokat. Ez lesz az a fórum, 
ami meghozhatja a valódi 
együttműködés és fellépés 
lehetőségét 2022-ben?
 – Ennek eredményt kell 
hoznia! Nagyon örülök en-
nek, hiszen ez egy viszontvá-
lasz is a Momentum részéről, 
mert én kb. másfél hónapja 
hirdettem meg, hogy legyen 
közös programja az ellen-
zéknek. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a többi ellenzéki 
párt is csatlakozni fog. Nem 
elég csak a választási tech-
nikát előállítani, hanem egy 
víziót is mutatni kell, amely-
ből elhiszik az emberek, hogy 

2022 után egy jobb ország-
ban élhetnek.
 – Hisz abban, hogy ez 
az ideológiailag is szétszab-
dalt ellenzék képes lesz egy 
közös programban megálla-
podni?
 – Kétségtelen, hogy nagy a 
kihívás. Ezt nem lehet megúsz-
ni, hiszen az, ami most van az 
országban, egy fenntarthatat-
lan, elitista, korrupcióra épülő 
rendszer, ami miatt többszáz-
ezer fiatal már elhagyta az or-
szágot.
 – Abban vajon hisz-e, hogy 
itt egy sima ország- gyűlési 
választással meg lehet oldani 
a hatalomváltást? A jelenlegi 
kormány és klientúrája igen 
mélyen beágyazódott, akik 
tudják, hogy egy kőkemény el-
számoltatás nem kerülhető el. 
Ebből meg egyenesen követ-
kezik, hogy nekik létérdekük a 
hatalom megtartása.
 – Nem a pártok dolga az 
elszámoltatás. Ehhez helyre 
kell állítani a jogállami kerete-
ket. Kell független ügyészség, 
kell független rendőrség és 
kell független bíróság, amely 
majd végzi a dolgát.
 – Ön is szükségesnek 
tartaná az elszámoltatást?
 – Természetesen én is 
szükségesnek tartom, de ez 
nem a pártok dolga. Nekünk 
csak az a dolgunk ezzel, hogy 
visszaállítsuk a törvényessé-
get. Abban is igaza van, hogy 
akár még a választási tör-
vényt is módosíthatják, hogy 
megakadályozzák az ellenzé-
ki győzelmet.
 – Mit tennének, ha 
tényleg megváltoztatnák a 
választási törvényt? Ez hoz-
hatná azt, hogy az utcára 
kerül a politika, hiszen a par-
lamentben nem tudnak ér-
demi akadályokat gördíteni?
 – Minél inkább egysé-
gesedik az ellenzék, és minél 
inkább bevonjuk a civileket, 
akkor egy ilyen esetben nem 
zárható ki az utcai demonst-
rációk lehetősége. 

A Római Katolikus Minorita templom orgonája felújításra 
szorul. Az 1720-as években, Kelemen Didák munkássága 
alatt beállított, és az 1900-as években átépített orgona hely-
reállítása azonban időben (kb. 1 év) és költségekben (25–30 
millió forint) is felülmúlná a korlátozott lehetőségeket.
 Az egyháztanács egy új, di-
gitális orgona beszerzése mel-
lett döntött, amely 6,7 millió 
forint. Az orgona megvásárlá-
sát a város önkormányzata is 
támogatja. Ha augusztusban 
elindul a beszerzés, akkor a be-
hangolást követően már az idei 
esztendő adventi hangverse-
nyén élvezhetjük a csodás or-
gonamuzsikát. 
 Adományokkal az alábbiak 
szerint lehet hozzájárulni a cse-
réhez:
• utalás CIB: 10700402-68605636-

51100005
• személyes befizetés: 4300 Nyírbátor, 

Kelemen Didák köz 1.
 Légy egy örök történtet részese! Fogadj örökbe egy bil-
lentyűt!
 Minden jószívű felajánlást köszönünk!

Bárki lehet hangadó
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Február 29-én, szombaton rendezték meg a XIX. De-
recskei Regionális Kürttalálkozót, melyen Illés Eszter, 
a Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskola hatodi-
kosa, a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola egyetlen 
nyírbátori növendékeként képviselte városunkat, ahol 
csupán fél év tanulás után kapott ezüst minősítést. 

Mindig azt mondogattam, hogy az élményeinkből épülünk fel. 
Az formál, alakít, szélesíti látóterünket. Ezért járjunk színházba, 
kiállításokra, menjünk ki a sportpályára, üljünk be egy cukrászdá-
ba és persze iratkozzunk be a könyvtárba. A lényeg az élmény-
szerzésen van. Fontos, hogy olvassunk sokat, fontos a könyvtári 
tagság, de minden más is. Aztán arra gondoltam, hogy az lesz a 
legjobb, ha behozzuk ezeket az élményeket a könyvtár falai közé. 
Mindet! Megmutatjuk a sportolás, evés-főzés, rajzolás, gyógyí-
tás, szépítkezés, könyvírás rejtelmeit. Közben műhelytitkokat 
lesünk el, kiállításon járunk, főzünk, sportolunk, eszünk… Élmé-
nyeket gyűjtünk. 

Mi legyek…?
Pályaorientáció másképp 
– a Városi Könyvtárban

 – Milyen volt egyedüli 
nyírbátoriként helyt állnod a 
megmérettetésen?
 – Emiatt még a szoká-
sosnál is jobban izgultam, de 

 Rendezvényeinken felnőtt vendége-
ink őszintén vallanak hivatásuk szépsé-
geiről, nehézségeiről a gyerekek nyelvén. 
Március másodikán Baracsi Gabriella, il-
lusztrátor látogatott el hozzánk.   
 Ő külsőre úgy fest, mint a nyár… A 
szemeiben a felhőtlen tavaszi ég lakik, 
szamóca mosolya szüntelen derű, a keze-
iben ezer csoda és a teremtő erő. Kisrókák, 
sünik, kócos és jólfésült kislányok zsongják mindig körül. Ráadásul 
olyan szerencsések vagyunk, hogy találkozhatunk vele az utcán 
és a Dörmögő Dömötör újság hasábjain. Bevásárlóközpontokban 
és könyvek borítóján. Az általa teremtett mesés világba, munkája 
szépségeibe, nehézségeibe engedett betekintés a Báthory István 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ötödikeseinek. Mesébe 
illő délután volt. Elárulta az akvarellfestés legfontosabb hozzáva-
lóját, ez a türelem. És azt, hogy az illusztrátori munka szüntelen 
rajzolás, kísérletezés, megálmodás, életre keltés. Mi pedig ámul-
doztunk, rácsodálkoztunk, magunkba szippantottuk és örömmel 
hordozzuk ennek a délutánnak minden pillanatát. 
 Rajzfilmstúdiók és könyvkiadók után most nekünk adta ma-
gát; megengedte, hogy könyvtárunk folyosóján, vitrinjeinkbe is 
beszökjön ez az összetéveszthetetlenül baracsigabis hangulat. 
Kiállítása augusztus végéig tekinthető meg.  
 Foglalkozásaink szeptembertől a Bátor Média műsorrendjé-
be kerülnek, itt válnak láthatóvá minden érdeklődő számára. Az ő 
segítségükkel élményeink felidézhetőkké, újra átélhetőkké, örö-
kíthetőkké, megoszthatókká válnak. Köszönjük!   

Szláma Gabriella

Fényesebb az ezüst az aranynál?

azért is, mert előt-
te, február 26-án az 
Alkotóházban meg-
rendezett tanszaki 
hangversenyen nem 
éreztem tökéletes-
nek előadásomat. 
Nagyon jó érzéssel 
töltött el, hogy en-
nek ellenére sokan 
gratuláltak, de a leg-
fontosabb az volt, 
hogy tanárom, Timi 
néni és a család bí-
zott bennem.

 – Mióta játszol ezen a 
hangszeren?
 – Sajnos elég későn, 
csak tavaly szeptemberben 

kezdtem tanulmányaimat va-
dászkürtön, emiatt mindenki 
szorított értem. Én magam is 
úgy éreztem, még nincs elég 
tudásom és gyakorlatom, 
hogy ilyen megmérettetésen 
induljak, de mindenki bízta-
tott, hogy próbáljam meg. 
Éppen ezért különösen iz-
gultam, amikor a helyszínen 
megláttam, hogy három kor-
csoportban több, mint har-
mincan fogunk versenyezni. 
Akkor gondoltam bele, hogy 
nagy bátorság volt részemről 
idejönni, és a tanárnőmnek is, 
hogy el mert hozni erre a ta-
lálkozóra.
 – Milyen zeneszámokat 
adtál elő?
 – Apor Lázár tánca (Ka-
joni kézirat) és a Cseh népdal. 
Úgy éreztem, hogy a két szám, 
amelyet fújtam, jobban sike-
rült, mint az előző heti, itthoni 
fellépésem. Nagy meglepetés 
volt számomra, hogy a zsűri az 

előadásomat ezüstminősítés-
sel díjazta. Ezen nemcsak én 
lepődtem meg, hanem maga 
a zsűri is, miután megtudta, 
hogy én csak fél éve tanulok 
ezen a hangszeren. Emiatt újra 
akartak minősíteni (aranyra), 
de én úgy érzem, hogy nekem 
az ezüst fényesebb volt most 
még az aranynál.
 – Ehhez a szép elismerés-
hez hozzájárulhatott a tanár-
nőd és a szorgalmad is.
 – Igen, nagyon boldog 
vagyok, mert ez a találkozó 
is megerősített abban, hogy 
jól választottam hangszert fél 
évvel ezelőtt. Ebben és a talál-
kozóra való felkészülésben is 
sokat segített Vitányi-Farkas 
Tímea tanárnő, valamint Deb-
recenből Győrfi Péter kürtta-
nár úr. Köszönöm mindket-
tejük segítségét, a bátorítást. 
Úgy érzem, hogy méltókép-
pen képviseltem Nyírbátort 
a XIX. Regionális Kürttalálko-
zón, Derecskén.

Polyák Dézi
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A nyírbátoriak életében 1997. március 6. médiatörténeti nappá vált. Miért is? A 
helyi televízió 23 éve ezen a napon indította adásait. A hétről hétre felcsendülő 
szignál és a jellegzetes, naplementében készült városi képek – mint a református 
templom, a Tinódi-szobor, a székelykapu, a minorita templom – sokak számára 
emlékezetesek maradtak.

Családtag lett a bátori TV

VÁROSI HÍREK

A Helyi TV megalapításának 
ötlete Lehoczky Péternek, 
Polyák Lászlónak és Dr. Ve-
res Jánosnak köszönhető. 
Az vezérelte őket, hogy a 
városlakók a helyi médián 
keresztül is tudjanak hite-
lesen tájékozódni. Abban az 

időben a kábeltévé kiépítésé-
nek köszönhetően több mint 
2000 emberhez jutottak el 
az adások. A csatorna mű-
sorstruktúrájában szerepelt 
a testületi ülések közvetí-
tése, a kultúra és a sport. 
Az első évben a működést a 
három alapító saját forrásból 
biztosította. Az évek során a 
helyi média közügy lett, amit 
minden városvezetés a lehe-
tőségeihez és prioritásaihoz 
képest támogatott.
 Az első stúdió a Kenyér-
mező utca 6. szám alatt, egy 
földszinti lakásban volt. A 
műsorkészítésért Lehoczky 
Péter és Polyák László felelt, 

ők szinte mindenesek voltak.  
A csapathoz többen csat-
lakoztak, akik önzetlenül és 
szintén társadalmi munkában 
segítették a városi TV műkö-
dését. Többek között ope-
ratőrként Madarász László, 
Kovács Gábor és Tóth Viktor, 

bemondóként Lukácsné Cso-
ba Mónika, sportriporterként 
Szabó László, rendőrségi hí-
rek bemondójaként Knopf 
János, határhelyzet jelentője-

ként Tanyik József, egészség-
ügyi sorozat műsorvezetője-
ként dr. Nagy-Majod Gábor, 
a főzőműsor házigazdáiként 
Kovács Éva és dr. Kovács La-
jos.

 A csatorna meghatározó 
szereplője volt Majtényi Edit 
is, akit mai napig Nyírbátor 
hangjaként ismernek. Editke 
két évtizeden keresztül a He-
lyi TV bemondója, riportere, 
szerkesztője volt, aki főállású 
tanítónői foglalkozása mel-
lett végezte ezeket a felada-
tokat. Tette mindezt szívvel, 
lélekkel.
 A megalapítástól kezdve 
minden önkormányzatnak 
és a közreműködők önzet-
len munkájának köszönhető, 
hogy a nyírbátori tévé 23 éve 
sugározhatja adásait. A folya-
matos fejlődés eredménye-
ként beszélhetünk ma már a 
Bátor Televízióról. A korszerű 
technika segítségével 2018. 
október 1-jétől 108 telepü-
lésen érhető el a nyírbátori 

objektív médiaszolgáltatás. 
A jelenlegi Időkerék sorozat 
a Helyi TV kronológiáját dol-
gozza fel, amely tükröt állít 
a korábbi évek eseményeiről.  
A Bátor Televízió Nagy Mik-
lós főszerkesztő műsorve-
zetésével emlékezett meg a 
2020. március 13-ai Kulturá-

lis Magazinban a helyi televí-
zió létrejöttének évforduló-
járól. A Bátor Média YouTube 

csatornáján megnézhető a 
felvétel.
 Az elmúlt 23 évért kö-
szönet minden alapítónak, 
támogatónak, korábbi és je-
lenlegi médiamunkatársnak. 
A legnagyobb köszönet a né-
zőket illeti, akik befogadták 
otthonukba a Bátor Televízi-
ót.

Polyák Dézi
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A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjai is nőnapi ün-
nepséget rendeztek. A hölgyeket nagyon kedves versekkel 
köszöntötte Tóth Árpád, Birtók József és Tóth István. Ezen-
kívül emlékkártyát és virágot ajándékoztak a gyengébb nem 
tagjainak, majd a pohárköszöntő után jóízűen fogyasztot-
tuk el a finom töltött 
káposztát, melyet 
ügyes kezű asszo-
nyaink készítettek 
sok finom sütemény 
mellett. Vidám han-
gulatban telt ez a dél-
után is

Tóth Árpádné 
elnök

VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS
Noel Danó Alex Balla Cintia
Hanna Tifani Varga Imre Beri Szabina
Léna Sándor Csaba Szőke Kitti
Dézi Zara Szilágyi Zsolt Pál Mária Aranka
Kristóf Kerezsi István Adóba Éva
Brájen Márk Varga Ferenc Horváth Roxána
Dávid Zoltán Balogh Sándor Vágó Beatrix

HALÁLESET
2019 december

Mátrai Józsefné sz. Bartus Margit

2020 február
Molnár Józsefné • Kató Józsefné • Kiss Sándorné

Seres István • Szilágyi Sándor • Révész Péter
Linzenbold Miklós • Macsuka János • Here László

HÁZASSÁG
 Murzsa Beáta Csiki Erik
 Kóródi Brigitta Kresztyankó Gergő Tamás
 Simon Beáta Fülep Ferenc
 Balogh Klaudia Horváth Dávid
 Biró Henrietta Divinyi Zoltán
 Bába Anita Nótin Mihály
 Bódi Enikő Pályi Tamás
 Szőllősi Viktória Huszti Mihály János

Anyakönyvi események
2020 február

Mozgalmas napokban volt része a Nyír-
bátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagjainak február végén, már-
cius elején. 
 Hosszú évek óta hagyományos „falu-
si” disznóvágással farsangolunk és nem 
történt ez másként az idén sem. 
 E jeles eseménynek csupán egy szen-
vedő alanya volt, mégpedig az a több mint 
kétmázsás hízó, amely áldozatául esett jó 
szokásunknak.
 A készülődés már napokkal korábban 
megkezdődött. Megvásároltuk a hurka, 
kolbász készítéséhez szükséges anya-
gokat, összehordtuk az ezközöket, aztán 
eljött a „D” nap, február 28. Kora reggel a 
férfiak egy része gyülekezett a klub ud-
varán, felállították a sátrat, másik része 
pedig az egyik közeli falu portájáról elő-
kerítette a jókora „áldozati” disznót. Nyolc 
óra után benépesült a klub udvara.
 Megtisztítottuk a jószágot, az asszo-
nyok reggelit készítettek, és feldíszítették 
a klub nagytermét az esti vacsorához, 
mulatsághoz. Közben az önkéntes hen-

tesmesterek szorgalmasan dolgoztak, 
előkészítették a különféle húsokat, meg-
töltötték a májas- és véres hurkát, a kol-
bászt.
 Kora délutánra végeztünk a munká-
val, majd rövid pihenőre hazamentünk, 
hogy aztán estére visszatérve frissen és 
éhesen fogyasszuk el napközbeni mun-
kánk eredményét. Az este során vállal-
kozó kedvű tagtársainktól vidám színi 
előadásokban, farsangi maskarákban 
előadott, mulattató jelenetekben volt ré-

szünk, majd finom italok és jó zene mel-
lett éjszakába nyúló mulatsággal űztük el 
a telet, köszöntöttük a tavaszt.  
 Alig, hogy kipihentük a télűzés fára-
dalmait, március 3-án délután ismét ösz-
szegyűltünk, hogy köszöntsük a hónap-
ban születés- és névnapjokat ünneplőket 
(nem kevesebben voltak, mint 17-en).
 A nap fénypontja azonban az egyesü-
let asszonyainak köszöntése volt a közel-
gő nőnap alkalmából.
 A férfiak nevében Janovics János, az 
egyesület elnöke köszöntötte asszonya-
inkat, majd Fábián Károly és Nagy Árpád 
előadásában alkalomhoz illő, szép verse-
ket hallhattunk. Ezt követően összeállt 
egy rögtönzött férfikórus, amely vidám 
dalokkal szórakoztatta az ünnepelteket. 
A köszöntő, a versek és a dalok elhangzá-
sa után szeretetünk és tiszteletünk jeléül 
átadtunk a hölgyeknek egy-egy cserép, 
tavaszt idéző virágot.
 A napot estebéddel, játékkal, jóízű 
beszélgetésekkel zártuk.

Janovics János 

Nyugdíjas határőrök mozgalmas napjai



112020 bátor •ISKOLAI HÍREK

Az érdeklődő, sőt igényt bejelentő szülők nagy száma is indokolta, hogy 
határozottabb és személyes formában is adjanak konkrétabb tájékoz-
tatást az ősszel induló alapítványi iskoláról. Eddig két fórumot rendez-
tek a témában, az Iskola úti óvodában és a városháza alatti házasságkö-
tő teremben. Mind a két rendezvényen legalább száz szülő jelent meg. 
Számtalan kérdés és sok gyakorlati tudnivaló segített tisztába tenni, 
hogy milyen lesz iskola profilja, milyenek lehetnek a körülmények, illet-
ve, hogy miben lehet más és főként jobb, vagy mondjuk úgy „gyerekre 
szabottabb” ez az intézmény, ahol, jó esetben akár 12 évet tanulhat a 
mai elsős kisgyerek. A szervezők alaposan felmérik a szülői igényeket, 
hiszen a fórumokat megelőzte, illetve azokkal párhuzamosan elérhető 
egy kérdőív is, amely segít felmérni a szülői igényeket. Horváthné Kar-
sai Hédi alpolgármestert kérdeztük.

A 2020/21-es tanévben indul az alapítványi iskola

 – Zajlik egy kérdőíves felmérés, 
amit azok a szülők tölthetnek ki, akik 
az ősszel induló alapítványi iskolá-
ba szeretnék beíratni a gyermeküket. 
Konkrétan mire kíváncsiak?
 – Úgy gondoljuk, hogy az iskola ak-
kor felelhet meg a szülői elvárásoknak, 
ha pontos képünk van arról, hogy milyen 
prioritásokat fogalmaznak, illetve erősí-
tenek meg az érintettek. Könnyű abból 
kiindulni, hogy nyilván az idegennyelv-
oktatás, a informatika forszírozása lehet 
az első helyen – hiszen mindenhol erről 
beszél mindenki, de közben van még 
számtalan, az iskoláktól elvárt tevé-
kenység, illetve jellemző. Mindenesetre 
az eddig beérkezett válaszokból azért 
kiderül, hogy jó célokat fogalmaztunk 
meg, amikor az induló, új iskoláról dön-
töttünk.
 – Az internetes, kérdőíves mód-
szer persze személytelen, de arra azért 
kiválóan alkalmas, hogy kiderüljön, 
van-e elegendő érdeklődés, ami indo-
kolja az ősszel induló iskolát. Mekkora 
az érdeklődés?
 – Két-három nap alatt már nagyjá-
ból három osztályra való érdeklődésről, 
azaz a kérdőívek kitöltéséről beszélhe-
tek.
 – Az előre sejthető volt, hogy alap-
vetőnek gondolják a szülők az idegeny-
nyelv-oktatást, illetve az informatikát. 
Mit szeretnének még, mi jellemezze az 
alapítványi iskolát?
 – Valójában ebben sincs semmi 
meglepő. Saját tapasztalatból is tudom, 
hogy szülőnek nagyon fontos, ki tanít-
ja majd a gyerekét. Első helyen tehát a 

pedagógus személye szerepel. Nyilván 
alaposan meg kell gondolnia az iskola 
vezetésének, hogy kiket alkalmaznak 
majd. A hiteles, jó szakmai és pedagógiai 
hírű pedagógusok mágnesként vonzzák 
majd a szülőket, s gyerekeiket az intéz-
ménybe. A felmérés eddig ezt az igényt 
erősítette meg a legjobban.
 – Akkor ebből adódik is a kérdés, 
hogy a szülők mikor tudhatják meg, kik 
lesznek az iskola pedagógusai.
 – Talán furcsa, de mégis érthető, amit 
mondok. A mai helyzetben nem várjuk el, 
hogy a lehetséges tanító nénik azonnal 
bejelentsék, hogy ők átjönnek az új isko-
lába, hiszen nekik végig kell vinni a most 
folyó tanévet a saját intézményünkben. 
Senkit nem akarunk idejekorán „érdekes” 
helyzetbe hozni a jelenlegi munkahelyén. 
Az persze nagy előny lehet, ha valaki be-
adja a pályázatát viszonylag korán, s a 
kedvező elbírálás után bejelenti, hogy ő 
ebben az iskolában tanít a következő tan-
évtől. Az előny éppen abból fakad, hogy 
az elfogadott, kedvelt, jó szakembernek 
tartott pedagógus erősíti a bizalmat az új 
iskola felé. Mindenesetre, azt ígérhetem, 
hogy azoknak a pedagógusoknak, akik a 
nyertes álláspályázat után is szeretnék 
még megőrizni az inkognitójukat, az isko-
la vezetése a tanév végéig nem adja ki a 
neveket.
 – Eldőlt már, hogy egy vagy két 
osztály lesz évfolyamonként, illetve, 
hogy 1–4 évfolyam indul?
 – A minimális cél, hogy az alsó négy 
évfolyamon legalább egy-egy tanuló-
csoport legyen. Ennek a minimumfel-
tétele, hogy legalább 14 beiratkozott 

tanuló legyen egy osztályban. A jelen-
legi érdeklődések azt jelzik, hogy az új 
iskola vezetése gondolkodhat két pár-
huzamos osztályban is. A valóság majd 
azért persze akkor derülhet ki, amikor 
már ténylegesen lehet jelentkezni, be-
iratkozni az iskolába. Az egyházi isko-
láknál már túlvannak a jelentkezéseken, 
az állami iskolában áprilisban zajlik ez a 
folyamat. Tulajdonképpen az alapítványi 
iskola sincs lemaradásban. Amúgy pedig 
a tanév szeptemberben kezdődik, addig 
a szülők még abba az iskolába vihetik a 
gyermeküket, amelyik szimpatikusabb, 
előnyösebb számukra. Simán előfordul-
hat – biztos vagyok benne –, hogy most 
valamelyik, már működő iskolába be-
iratkoznak, majd szeptemberben ebbe 
az iskolába jönnek át, kezdik a tanévet.
 – Felteszem, nem csak nyírbátori 
gyerekek jöhetnek az alapítványi isko-
lába.
 – Természetesen más települések-
ről is fogadják a gyerekeket. Már a kér-
dőívre adott válaszokból is kiderült, hogy 
vannak a városon kívülről is érdeklődők. 
Bőven vannak olyan fiatal szülők, akik 
a városban, az ipari parkban dolgoz-
nak, később szeretnének Nyírbátorba 
költözni, s célszerűnek látnák, hogy a 
gyerek már a városban kezdje az iskolát. 
Ugyanakkor az érdeklődők zöme nyírbá-
tori szülő.
 – A leendő iskola igazgatója Kará-
szi Csilla lesz. Vele hol találkozhatnak 
szülők?
 – Igazgatóasszony a polgármesteri 
hivatal földszintjén, a volt anyakönyvi 
hivatal irodájában tart fogadóórát hét-
főn, szerdán és csütörtökön délután fél 
négytől.
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A különleges dátum, 2020.02.22. szerencsét hozott a má-
sodik téli akadályfutó versenynek, a Dragon ICE-nak. Aznap 

szikrázó napsütés fogadta a Nyírbátorba érkezőket. Közel 
300 versenyző – Soprontól Záhonyig - küzdött meg több mint 
5 km-en keresztül az akadályokkal, amelyek között idén is 
akadtak újak. 
 A futókat kitartás és küzdeni akarás jellemezte, mindenki 
sikeresen célba ért. Ebben az évben két kategóriára jelentkez-
hettek, az egyik az 5 + km-es, a másik, az új a PRO elnevezést 
kapta. Utóbbi esetében a táv hossza megfelelt az 5+ km-nek, 
de ezen belül nehezített akadályok vártak a versenyzőkre. 
 A futam helyszíne a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő 
strand területe és a fürdő környezete volt. A verseny terepe volt 
most is a Nyírbátori Fedeles 
Lovarda, a Csepererdő Park, a 
Szénaréti horgásztó és a Dra-

Dragon ICE

gon Paintball pálya. A 2020-as év első városi sporteseményén a 
versenyzőkön kívül több mint 70-en segítettek, hogy mindenki 
jól érezze magát a versenyen. Az extrém akadályfutóversenyek 
méltószezon nyitója volt a második Dragon ICE.

Polyák Dézi

Eredmények:
5+ km
 14-25 év közötti nő Szilágyi Klaudia Bernadett
 14-25 év közötti férfi Kiss Roland Krisztián
 26-45 év közötti nő Fekete Edina
 26-45 év közötti férfi Hornyák Dávid
 45 év feletti nő Derdák Nóra
 45 év feletti férfi Vitkai Elemér

PRO
 Női Dr. Szabó Veronika
 Férfi Nagy Patrik 
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Általános iskolásként a régi 
tanítóképző gyakorlójába 
járt, a Kossuthban érett-
ségizett. Debrecenben volt 
egyetemista, de hogy miért 
az agrárszakot választotta 
aszfalton nőtt barátom, azt ő 
sem tudná utólag sem meg-
magyarázni. Már gyerekként 
is sportolt, középiskolai baj-
nokságban sokszor játszot-

tunk egymás ellen kézi- és 
kosárlabdában. Az agráron 
kitűnő sportélet volt akkori-
ban, ennek ő is részese lett. 
Minden vonzotta, ami göm-
bölyű (nem csak labdára gon-
dolok!). Diplomázás utáni di-
lemma, merre, hova tovább? 
Beszélgettünk, belátta, hogy 
Nyírbátorban jó emberek 
közé kerül, minket választott 

(nem akarom ma-
gamat fényezni!). A 
téeszben volt agro-
nómus, a kézilabda 
csapatban beállós. 
Munkahelyén ka-
pott egy kétkerekű 
homokfutót, hozzá 
a legendás Miki lovat. Miki 
okos ló volt, bizonyos címe-
ken automatikusan leparkolt. 
(Nem a kocsmáknál, mint a 
fuvaros lovak!) Többünket 
kiszolgált. Abban az időben 
a sportolók más sportágak 
rendezvényein is megjelen-
tek. Csárli barátunk egyre 
jobban vonzódott a női ké-
zilabdához. Nem véletlenül, 
hiszen a lányok kapuját a csi-
nos Bákonyi Ibolya védte.
 Innentől már egyenes 
volt az út az anyakönyvve-
zetőig (apróbb kanyarokkal). 
A vidám alaptermészetű, 
kitűnő kézilabdázó így vált 
végérvényesen nyírbátorivá. 
Mennyi közös emlék, élmény 
edzésekről, mérkőzésekről, 
nagy bulikról… A kukoricatö-

rések igazi csapat-
építő tréningek vol-
tak. A vadászatokat 
követő nagy lako-
máknak híre volt a 
városban, akárcsak 
a sakk-, kártya- és 
egyéb partiknak. 

Igazi csapatember, társaiért 
mindenre képes volt. A ké-
zilabdát korán hagyta abba, 
szerintem benne maradt né-
hány év. A sport- és vadász-
szenvedélye megmaradt. 
Előbbit a televízió elégíti ki, 
utóbbi már csak a mezei va-
dakra irányul. Feleségével 
egy gyereket neveltek, II. Kar-
csi (Kiscsárli) Debrecenben él 
a családjával. Két unokával 
örvendeztették meg a nagy-
szülői párokat. Párjával élvezi 
a nyugdíjas éveket. (Na jó, hát 
kicsit nyögdécselve…) Lassan 
betölti a 81. évet. De hol van 
ez még a százhoz?
 Csárlikám! Ölellek baráti 
szeretettel: Szabó László
 U.I.: A kávéról ne feled-
kezz meg, ha megyek!

SPORT

Vannak sportolóink, akik nem Nyírbátorban látták 
meg a napvilágot, mégis őskövületnek számítanak 
városunkban. Karcsi Nyíregyházán született értel-
miségi családban (1939. május 5-én). Édesanyja 
gimnáziumi tanárnő, édesapja orvos volt, nem mel-
lesleg sportorvos és iskolaorvos is egyben. Ennek 
előnyeit magam is élveztem nyíregyházi diákként, 
ha egy kis betegszabadságra volt szükségem (hej, 
azok a matematika, fizika, kémiaórák!). 

Sportolóink arcképcsarnoka

MANDULA KÁROLY 
(CSÁRLI)

Remekeltek a bátori úszók
Remek eredményekkel kezdték az évet a Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzői. A közel 
400 úszó közül kiemelkedő eredményeket tempóztak össze a nyírbátoriak. A 2020-as szezon 
még csak most kezdődött, ennek ellenére számos egyéni csúcs született ebben a nagyon erős 
mezőnyben. Több ranglista vezető időt is birtokolnak az úszóink. Szívből gratulálunk nekik és 
felkészítő edzőjüknek, Kaliba Viktornak. Hajrá Bátori Sárkány Úszóegyesület, Hajrá Nyírbátor! 
 Barnai Niki 200 hát 1. hely, 200 gyors 2. hely • Antal Dávid 200 hát 1. hely, 100 pillangó 1. 
hely, 400 gyors 1. hely • Bégányi Ábel 100 gyors 2. hely, 100 pillangó 2. hely, 400 gyors 3. hely 
• Csoba Adrienn 100 gyors 1. hely, 400 gyors 1. hely
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Az év eleje az úszósportban minden évben arról szól, hogy 
minden megye megrendezi a saját megyei döntőjét. A ver-
seny sajátossága, hogy csak a megyei bajnokok juthatnak 
tovább az országos döntőbe, mely minden évben kiélezett 
küzdelmekhez vezet. Az elmúlt évek országos döntőinek ta-
pasztalata alapján elmondható, hogy megyénkben úsznak a 
legkiemelkedőbb B kategóriás versenyzők, ami tovább emeli a 
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei döntő rangját. 
 A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium több évre visszatekintve is az országos 
döntők résztvevője, azaz minden évben sikerült vala-
kinek megyei bajnoki címet szereznie. Köszönhető ez 
annak, hogy az intézmény diáksport egyesületében az 
óvodásoktól kezdve már több, mint 50 diák úszik rend-
szeresen. Szerencsére a csapatból az idén újabb tanulók 
ízlelhetik meg az országos döntő légkörét, hisz 6 olyan 
tanuló jutott tovább, akik közül öten még nem szerepel-
tek az országos döntőben. 
 Név szerint a megyei győztesek: Andalik Ádám 
(mindkét úszásnemét megnyerte); Andalik Dávid – 
Treszkai István – Licska Dominik – Andalik Bence 
(II. korcsoportos váltó bajnokai) és Fülep Sára (100 m 
gyorsúszás.) Valamennyi bajnok a gimnázium Diáksport 
Egyesületének a versenyzője, edzőik: Csapos Zsolt és 
Gavallér Zsolt.

 Az aranyérmesek mellett gratulációt érdemelnek a továb-
bi dobogósok is: ezüstérmet szereztek: Barta Inez, Fülep Sára, 
Fülep Zsombor, Erdélyi Kristóf és Szabó Benedek. Bronzérmet 
nyert: Erdélyi Kristóf. (A versenyzők közül ketten Barta Inez és 
Erdélyi Kristóf a Sárkány Úszó Egyesületben edzenek, míg az 
összes többi versenyző a Báthory István Diáksport Egyesület-
ben.). A felkészítő edzők mellett külön köszönet illeti a szülő-
ket is, mert hathatós támogatásuk nélkül ezek a sikerek nem 
születhettek volna meg.   

Beúsztak az országos döntőbe

Karácsonykor kampányszerűen, tavasszal pedig nagyon erősen 
szeretünk. Képesek lennénk meghalni érte, vagy – ami jóval ke-
ményebb –, akár életben maradni is. Mert vele minden jó. Nél-
küle meg semmi nem jó. Megadjuk hát magunkat ennek az édes 
lebegésnek és abban a pillanatban máris be akarjuk csomagolni 
a világot és ajándékba adni. A mindent is. Hát mi így tudunk sze-
retni, Kedves Olvasónk! Érted megtettük. Itt van, nálunk. 80.000 
kötetbe zárva: 
• a szerelem minden árnyalata (C 90), 
• a vacsora illata (640 Háztartás, 641 Szakácskönyvek), 
• a nappali hangulata (643 Lakberendezés), 
• a mozgás ereje (796 Sport), 
• a múlt tanítása (930 Történettudomány), 
• egy vers dobbanása (K 99), 
• hangszerek hangja (780 Zene), 
• virágok mosolya (635 Kertészet), 
• puha dorombolás (636 Állattenyésztés), 
• kilégzésnyi vigasztalás (150 Pszichológia), 
• szépre oktatás (371 Didaktika), 
• sorsfordító ecsetvonás (750 Festészet), 
• csillagok állása (520 Csillagászat), 
• gépek zúgása (621 Általános géptan), 
• számok zsongása (510 Matematika), 
• a divat színe (391 Népviselet. Divat). 
 Ajándékozd tovább! Adj könyvtári tagságot ajándékba család-
tagjaidnak, szerelmednek, barátaidnak! Lepd meg minden szeret-
tedet! Mi már be is csomagoltuk. Add át! Magad. :) 
 Szerelmünk lapja, kódfejtők és dekódolás itt: 4300 Nyírbátor 
Szabadság tér 24. Városi Könyvtár   

Nagy könyvtári 
SZERELEMancipáció

minden dobbanás az olvasóké
mert a mi szívünk tele van

Szeretettel könyvek Nektek
facebook.com/vknyirbator

Városi Könyvtár 4300 Nyírbátor Szabadság tér 24.
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Nagyon nehéz ebben a fel-
gyorsult, percről percre válto-
zó világban alkalmazkodni a 
kor kihívásaihoz, a szülői igé-
nyekhez, a tantervi követel-
ményhez. A cél egyértelmű, a 
legjobbat kihozni a kisdiákok-
ból. A legnagyobb odafigye-
léssel, támogatással és a leg-
változatosabb módszerekkel, 
eszközökkel, hogy még több 
ismeretet, tudást szerezze-
nek ebben a modern világban. 
 A Báthory Anna Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 
tantestülete idén is vállalta azt 
a feladatot, hogy a tehetség-
gondozás jegyében versenyre 
hívja a megye iskoláinak tanu-
lóit. Az évről évre megszerve-
zett tudáspróbát, a diákok is 

nagyon várják és ilyenkor tan-
termeink zsúfolásig megtel-
nek a környék intézményeiből 
érkező gyermekekkel. A két 
napon 20 iskolából több mint 
500 tanuló érkezett hozzánk 
és mérte össze tudását, te-
hetségét mesemondás 1–4., 
matematika, helyesírás 2–4., 

természetismeret 5–6., szö-
vegértés 5–8., földrajz 7. és 
biológia 8. évfolyamokon. Az 
írásbeli versenyen matemati-
kából logikai – szöveges fel-
adatokat, helyesírásból nyelv-
helyességi, felső tagozaton 
pedig a tananyag követelmé-
nyeinek megfelelő feladatso-

rokat kellett megoldaniuk a 
jelentkezőknek. A mesemon-
dás a kicsiknek szólt. A közel 
száz kisiskolás évfolyamon-
kénti külön zsűri előtt mondta 
el a választott meséjét. A leg-
ügyesebbek könyvjutalommal 
térhettek haza. 
 Az eredményhirdetésre 
március 13-án sok szeretet-
tel vártuk vissza a helyezést 
elért tanulókat és felkészítő 
tanáraikat.
 Az eredmények és a fel-
adatlapok, valamint a verse-
nyeken készült fotók elérhe-
tőek iskolánk honlapján www.
batorirefiskola.hu

Jóni János
pedagógus 

Húsz iskola ötszáz diákja a Báthoryban

Taroltak a kéttannyelvűsök
A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola ta-
nulói törzsvendégnek számítanak a Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda „Báthory Napok” tanulmányi verse-
nyein. És, ha már ott vannak, sikert sikerre halmoznak.
 A MESEMONDÓ versenyen Illés Dorka (2.a) a dobogó 
legfelső fokára állhatott, csodálatos előadásával elvarázsolta 
a zsűri tagjait. Felkészítője: Hornyákné Helmeczi Orsolya. A 
4. osztályosok versenyén különdíjban részesült Borsos Petra 
(4.a), Felkészítője: Horváthné Szabó Hajnalka.
 A HELYESÍRÁSI versenyen Somogyi Jázmin (3.a) II. lett. 
Felkészítője: Kopasz Csabáné.
 A TERMÉSZETISMERETI TOTÓ versenyen az 5. évfolya-
mosok versenyében Kóródi Kornél Ede (5.a) III. helyezést ért 
el. Felkészítője: Nagyné Bagaméri Éva.
 A SZÖVEGÉRTÉSI versenyen 6. évfolyamon II. helyen vég-
zett Ricsei Laura (6.a). Felkészítője: Kóródiné Tóth Mária.
 A 7. évfolyamosok megmérettetésén Bíró Csenge (7.b) 
osztályos a III. helyen végzett. Felkészítője: Baracsiné Magyar 
Csilla.
 A BIOLÓGIA versenyen Farkas 
Lajos (8.b) osztályos tanítványunk 
II. helyezést ért el. Felkészítője: Bö-
szörményi Marina.
 A Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny megyei döntőjében Far-
kas Balázs (8.a) a IX. helyen zárta a 
versenyt. Felkészítője: Vida Ferenc.
 Az Országos Békeposzter Pá-
lyázat díjátadó ünnepségére az 
intézmény két tanulója, valamint 

szüleik kaptak meghívást, március 20-ára. Az iskolát Farkas 
Vivien (6.c), valamint Som Enikő (5.a) képviseli. Felkészítőjük 
Havasiné Dudics Mónika. 
 A kéttannyelvű nyolcadikosai közül többen büszkélked-
hetnek már angol középfokú nyelvvizsgával. Általános isko-
lásként ez igen dicséretes. Ezzel példát mutathatnak nemcsak 
társaiknak, hanem bármelyik középiskolás diáknak is.
 Sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett: Bihari 
Zsombor, Farkas Balázs, Molnár Máté, Pető Korinna Panna, 
Treszkai Klaudia. Szóbeli középfokú nyelvvizsgát szerzett: 
Macos Valentina, Meczner Noémi Anna. Tanáraik: Abroncsos 
Judit és Szabó Jánosné.

 Színház – A Lázár Ervin Program lehetővé teszi, hogy 
az összes általános iskolás tanuló évente egyszer eljusson 
színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra. Az ötödikesek már-
cius 9-én Debrecenbe látogattak el, és a Csokonai Színház-
ban tekinthették meg A Pál utcai fiúk című musicalt. A ha-
todikosok március 5-én a Fővárosi Nagycirkuszban jártak. 

A nyolcadik évfolyamos tanulói 
Budapesten, az Operettszínház-
ban megtekintették az „István, a 
király” című rockoperát.
 Farsang – Fergeteges volt a 
farsangi mulatság február 21-én. 
A „farsang farka” a felszabadult 
mókázás igazi napja volt. A jelme-
zes produkciókat osztályonként 
egy-egy tortával díjaztuk. A délután 
fénypontja a tombolasorsolás volt.
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Nyírbátori Polgármesteri Hivatal
• 2020. március 16. napi hatállyal határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig a személyes ügyfélfogadás szünetel.
• Az ügyintézésre, ügyindításra ügyfélkapun, e-Papíron keresztül, vagy postai úton, telefonon van lehetőség.

Nyírbátori Kulturális Központ
• Rendezvények 2020. március 16. éjféltől általánosan betiltásra kerültek, a személyes ügyfélfogadás korlátozott.

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda
• Az óvoda nyitva tart az általános nyitvatartási időnek megfelelően, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel kiscsoportos 

felügyeletet biztosítanak.  
• Az óvoda egész területén a fertőtlenítésre fokozottan figyelnek, az épület bejáratnál fertőtlenítőszer került kihelyezésre.

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
• A feladatellátáshoz kapcsolódó csoportos foglalkozásokat átszervezték.
• A hatósági házi karanténban lévők ellátásának megszervezése megtörtént.
• A házi segítségnyújtás és gondozás megerősítésre került, a 70 év fölötti idősek – hozzátartozó hiányában – ellátása meg-

szervezésre kerül.
• Munkatársakat védőeszközzel ellátták.

Napsugár Bölcsőde
• Új bölcsődei működési rend került bevezetésre. Az általános nyitvatartási időnek megfelelően felügyeletet biztosítanak.  
• A bölcsőde egész területén a fertőtlenítésre fokozottan figyelnek, az épület bejáratnál fertőtlenítőszer került kihelyezésre.

Védőnői Szolgálat
• Az egészségügyi alapfeladat-ellátásba bevont épület vonatkozásában elrendelték, hogy a védőnői szolgáltatói helyenként a 

beltéri várakozó helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodjon. A többi, ellátásra várakozónak zárt térben várakozni tilos.

Éjjeli Menedékhely
• A telephely működési rendje változatlan. 
• A fertőtlenítésre fokozottan figyelnek, az épület bejáratnál fertőtlenítőszer került kihelyezésre.

Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
• 2020. március 23-ig nem látogatható, karbantartási munkálatokat kerülnek elvégzésre, a későbbi működési rendjéről tá-

jékoztatni fogják a lakosságot.

Fürdőgyógyászat
• A betegek részére a gyógykezelési ellátás 2020. március 16. napjától visszavonásig szünetel.

Városi Könyvtár 
• 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart, személyesen nem látogatható.

Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény
• A gyermekétkeztetés tekintetében a nevelési és oktatási intézmények működési rendjére figyelemmel a konyha megfelelő 

működési kapacitásáról gondoskodnak.
• Az Intézmény egész területén a fertőtlenítésre fokozottan figyelnek.

Báthori Várkastély és Panoptikum
• 2020. március 16-tól határozatlan ideig zárva tart, a későbbi nyitvatartási rendjéről tájékoztatni fogják a lakosságot.

Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában és működtetésében lévő ingatlanok
2020. március 17. napi hatállyal (kedd) határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig önkormányzat tulajdonában és működ-
tetésében lévő ingatlanokban:

• Ifjúsági és Családi Kuckó (Nyírbátor, Édesanyák útja 3)
• Édesanyák útja 7 szám alatti ingatlan (régi 2-es iskola)
• Sportpálya (Sport u. 2-4)
• Settlement-ház (József Attila u. 25.) 
• Új Közösségi Ház (József Attila u. 23/B)

a látogatás, az igénybevételi lehetőség, ügyfélfogadás szünetel.
 A Settlement-ház mosás céljából, valamint az oktatást segítő feladatlapok elvitelére korlátozottan látogatható.
 Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a népkonyha szolgáltatás folyamatosan üzemel, és kiszolgálja a megnövekedett 
igényeket. 

KORONAVÍRUS

Intézkedések Nyírbátorban


