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Együtt cseperednek
Már csaknem hatvan fa 
hirdeti, hogy Nyírbátor-
ban komolyan gondolják 
az ifjúság otthontartását. 
A Csepererdő élő bizonyí-
téka, hogy a város vezetői 
szeretnék, ha a felnövek-
vő nemzedék ugyanúgy 
gyökeret eresztene, mint 
a megszületésük örömére 
ültetett fák.
Folytatás a 4. oldalon

Egy hamarosan induló fejlesztéssel Nyírbátor önkormányzata 
duplájára, azaz 48 férőhelyesre bővítik a nyírbátori bölcsődét. 
Az elmúlt években, az ipari parkban történt beruházásoknak 
köszönhetően, ezres nagyságrendben keletkeztek új munkahe-
lyek a városban. Ennek, illetve a munkaerőhiánynak és a csa-
ládi kultúra folyamatos változásának az egyik következménye, 
hogy sok kismama visszamenne dolgozni, vagy vállalna munkát 
gyermeke 3 éves kora előtt.       Folytatás a 6. oldalon

Kijavítják a hibát. A Nyírbátor-Nyírcsászári között meg-
épült kerékpárút kivitelezése során a nyírbátori Császári utca 
végén a kerékpárút/járda egy szakaszán problémák adódtak, 
amikor nagy mennyiségű csapadék hullott. A víz ellepte a 
járdát, gátolta az arra közlekedők és ott lakók komfortos és 
biztonságos közlekedését. Az önkormányzat felvette a kap-
csolatot a kivitelezővel, és kérte ennek a szakasznak a javítá-
sát. A helyreállítási munkálatok a napokban megkezdődtek.

Több bölcsődést vehetnek fel
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740 év, ez már történelem
– Van egy nagyon fontos üzenete a 740 
évnek – amit nem mindig veszünk ko-
molyan – nevezetesen, hogy Nyírbátor 
súlya, szerepe a különböző évszázadok-
ban eltérő a megyében és a régióban is. 
A ma felnövekvő generáció városunkra 
úgy tekint, mint egy szép, de kicsi, kul-
turális városra, amely a megyén belül is 
„csak” az ötödik legnagyobb lélekszámú 

település. Mi, nyírbátoriak is ennek a 
gondolkodásnak vagyunk a foglyai. Mi-
közben pontosan tudjuk, hogy valamikor 
sokkal többre volt képes a város. Ha pe-
dig korábban többre volt képes a helyze-
te, elhelyezkedése és nem utolsósorban 
a hagyományai miatt, mint ahol jelenleg 
tart, akkor ma is törekedhetünk a többre.

Cikk a 2. oldalon

Zöld szám
Az Önkormányzat Zöld számon ke-
resztül is lehetőséget biztosít a lakók-
nak, hogy problémáikat jelezhessék 
az önkormányzatnak, így gyorsítva a 
megoldását a felvetődött észrevéte-
leknek. Az ingyenesen hívható zöld 
számra kóbor kutyák bejelentését, 
természetvédelemmel kapcsolatos 
jelzéseket vagy például közbizton-
sággal kapcsolatos bejelentéseket is 
vár az önkormányzat.

Tölgyes Dorottya a világ legjobbjaival 
készül. Cikk a 13. oldalon
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Szinte minden évben van valamilyen jubileum a városban, és 
ezek ünneplése erősíti a nyírbátoriakat abban, hogy egy komoly 
történelmi hagyományokkal bíró, de a jelenben is szilárdan álló, 
a jövőt jól tervező városnak a polgárai. Máté Antal polgármes-
ter még azt is hozzáteszi, hogy Nyírbátor egy szerethető város, 
büszkék lehetnek rá a lakói. Nagy Miklós interjúja.

740 év, ez már történelmi perspektíva

 – Idén 740 éves Nyírbátor, s az 
évfordulóra számos rendezvénnyel 
emlékeznek. Vajon a múlt felidézése 
mellett esetleg arra is sor kerülhet, 
hogy előrevetítsék a jövőbeni Nyírbá-
tor vízióját is?
 – Van egy nagyon fontos üzenete a 
740 évnek – amit nem mindig veszünk 
komolyan – nevezetesen, hogy Nyírbá-
tor súlya, szerepe a különböző évszáza-
dokban eltérő a megyében és a régióban 
is. A ma felnövekvő generáció városunk-
ra úgy tekint, mint egy szép, de kicsi, 
kulturális városra, amely a megyén belül 
is „csak” az ötödik legnagyobb lélekszá-
mú település. Mi, nyírbátoriak is ennek a 
gondolkodásnak vagyunk a foglyai. Mi-
közben pontosan tudjuk, hogy valamikor 
sokkal többre volt képes a város. Ha pe-
dig korábban többre volt képes a helyze-
te, elhelyezkedése és nem utolsósorban 
a hagyományai miatt, mint ahol jelenleg 
tart, akkor ma is törekedhetünk a többre.
 – Ez reális cél, mert – szerintem – 
Nyírbátor bármilyen összehasonlítás-
ban is inkább számít ma fejlett, erős 
ipari-gazdasági városnak, mint csak 
kulturális városnak. Miért olyan nehéz 
átpozícionálni a helyi gondolkodást?
 – Nem arról beszélek, hogy mire ké-
pes ez a város, hanem hogy milyen kép 
alakult ki az emberek fejében az elmúlt 
évtizedekben. És igaza van, a világ köz-
ben alapvetően megváltozott, bizony 
a város súlya, szerepe átalakult. Ami 
nekünk fontos, hogy itt, helyben is el-
higgyék az emberek: ez a város ma már 
sokkal több és sokkal több lehetőség is 
van benne, mint volt, akár 15 évvel ez-
előtt. Nem gondolom, hogy a város rövid 
időn belül hasonló szerepet tölthetne 
be, mint fél évezrede, de abban biztos 
vagyok, hogy gazdasági erőnk, elhelyez-
kedésünk, az itt felhalmozott kulturá-
lis értékeink, a helyi emberi innováció, 

sokkal többre is viszi a várost, mint ahol 
most tartunk.
 – Amire célzott, hogy pár száz év-
vel ezelőtt sokkal nagyobb súlya volt 
Nyírbátornak, mint amit csak a mé-
retéből gondolhatnánk, az abból is 
következett, hogy kellett hozzá egy 
olyan államférfi, akinek magának volt 
óriási rangja kora társadalmában. Ha 
tehát nagyon lesarkítom, akkor ebből 
az következik, hogy be kell juttatni egy 
nagyon fajsúlyos embert az országos 
politikába, és máris nőhet a település 
respektje is. Ráadásul volt is erre példa 
a közelmúltban.
 – Nem olyan régen beszélgettem 
egy csoporttal, mely járja az ország ki-
sebb városait, és arra jutottunk, hogy 
szinte minden város életében van, volt 
olyan időszak, amikor hasonló lehető-
séghez juthattak, mint mi is, és ezt vagy 
ki tudták használni, vagy nem éltek a 
lehetőséggel. Egy jó politikai környezet 
is csak bizonyos ideig áll fenn. Nyírbátor 
jól használta ki azt a lehetőséget, ami 
2002–2010 között adódott. Ekkor te-
remtődtek meg azok a feltételek, ame-
lyekből ma is tovább tudunk építkezni, 
függetlenül attól, hogy közben alapve-
tően megváltozott a politikai helyzet az 
országban. A példa azt mutatja, hogy 
önfenntartó beruházásokat kell létre-
hozni a gazdaság, a turizmus és más 
területeken. Az idő bennünket igazolt és 
igazol ma is.
 – A város gazdasági potenciálja 
alapján a megyében Nyíregyháza mö-
gött a második legerősebb település-
nek számít. Ebből vajon az is követ-
kezik, hogy Nyírbátor súlya is akkora, 
mint a gazdasága?
 – Ha gazdasági értelemben nézzük, 
akkor ez igaz. Politikai értelemben, ha 
a jelenlegi politikai környezetet nézzük, 
nehéz a város súlyáról beszélni.

 – Talán, mint ellensúlyról lehet, ha 
arra gondolunk, hogy itt egyedülállóan 
erős baloldali önkormányzat van.
 – Ez valóban igaz. De most talán 
nem is ez a fontos. Egy testületi ülésen 
a fideszes képviselő arról beszélt, hogy 
mára a település elérte a maximális 
gazdasági potenciált, és nem kell több 
multinacionális céget idehozni. Ez az a 
rövidlátóság, ami megrekesztheti a jö-
vőt. Hiszen Nyírbátornak megvan az a 
lehetősége – erre is törekszünk – hogy 
ismét növekedjen a lakossága, tovább 
javuljon az élhető környezete, s ezzel 
egy nagyobb, minőségében is jobb, vagy 
még jobb és vonzóbb város legyen.
 – Mi a víziója, várospolitikusként 
mi a legfontosabb célja?
 – Azt szeretném elérni és meggyő-
ződésem, hogy az itt politikát alakító, 
jövőképpel rendelkező emberek célja 
is az kell, hogy legyen, hogy ez a város 
a megyében élő fiatalok számára egy 
potenciálisan élhető, a családalapítás 
helyszíneként szóba jöhető, biztonságos 
település képét mutassa. Lehetőséget 
adjon a megyében minden olyan fiatal-
nak, aki itthon szeretne boldogulni, közel 
a családjához, hogy itt megtalálja a lehe-
tőségeket a családalapításhoz, a szóra-
kozáshoz, a kikapcsolódáshoz, a szak-
mai fejlődéshez és a megélhetéshez.
 – Ennek az útnak melyik szakaszán 
tart a város? 
 – Már bőven nem az út elején va-
gyunk. Ha valaki csak a gazdasági oldalát 
nézi, akkor egyértelmű, hogy ezzel nincs 
probléma. Jól működő és folyamatosan 
bővülő az ipari kapacitás.
 – Kétségtelen. Már csak a jól fizető 
álláshelyek számát kellene jelentősen 
megnövelni.
 – Így van, hiszen munkahely bőven 
van, és biztosan tudom, hogy a jól fize-
tő munkahelyek száma is komolyan nőni 
fog. Pontosan látszik, az itteni cégek nö-
velni akarják a potenciáljukat, amit ma 
már korszerűbb technológiával kívánnak 
elérni. Ebből az következik, hogy nagyobb 
hozzáadott értékű termékek gyártását 
tervezik. Ugyanakkor azt se feledjük el, 
hogy magasabb képzettségű, nagyobb 
tudású munkavállalókra lesz szükség. 
Ebből egyértelműen következik a ma-
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gasabb jövedelem is. Meggyőződésem, 
jó úton haladunk, és az élet bebizonyít-
ja majd, hogy ez a helyes gondolkodás, 
lehet itt akkora jövedelemre szert tenni, 
amiből tényleg normálisan lehet élni.
 – Benne van a gondolkodásában, 
hogy akár már a közeljövőben is meg-
nőhet a város lakosságának száma, 
akár közel kerülhet a húszezres lélek-
számhoz?
 – Ennek minden lehetősége megvan 
már ma is. Azt tudjuk, hogy a gazdaság 
továbbra is fejlődik. A közelmúltban ál-
lapodtunk meg egy multinacionális cég-
gel, mely a DIEHL alvállalkozójaként hoz 
létre egy új üzemet, szeptemberben már 
termelni fognak. Mindenki látja, hogy a 
már itt lévő cégek is folyamatosan nö-
vekednek. A munkahelyek, a biztos jö-
vedelem, vagyis a megélhetés egy város 
további növekedésének az alapja.
 – Ezek után már csak azt kell elér-
ni, majd a fiatalokkal elhitetni, hogy itt 
minőségi munkahelyek is lesznek egy-
re nagyobb számban, és ezekhez meg-
felelő fizetés is társul majd.
 – Ebben egyetértünk. Ezeknek a vál-
lalatoknak az új technológiához techniku-
sokra, mérnökökre, magasabban képzett 
szakmunkásokra lesz, vagy már van szük-
sége. Pontosan ezért indítjuk el az egye-
temi képzést, a lakásprogramot – ezek az 
alapvető feltételei a növekedésnek.
 – Vajon miben hasonlít a 740 évvel 
ezelőtti Nyírbátor a maihoz? Mi köti 
össze a múltat a jelennel?
 – Nyilván az egyenes összekötte-
tés a történelmi gyökerekből adódik: az 
akkor is meglévő és a ma is meglévő hit 
abban, hogy ez a település képes több-
re és többre, és tud élni az adottságaival. 
Ez a település azért lett sikeres, mert a jó 
vezetői kihasználták a jó adottságokat. A 
középkorban híd, egy kapu volt Erdély és 
Magyarország között. Ma szintén adot-
tak ezek a lehetőségek. Nem véletlenül 
tárgyalunk egyre több logisztikai céggel. 
A határ, az autópálya közelsége, az itteni 
cégek gazdasági ereje arra predesztinálja 
a települést, hogy felemelje a fejét. És el-
higgyük, hogy komoly fejlődés előtt állunk.
 – Ez egy új starthelyzet is lehet?
 – Igen, ez egy lehetőség, amivel ko-
moly felelősség is jár. Persze meg is le-
hetne úszni. Ha csak ezt tennénk, azzal 
bizonyos értelemben elherdálnánk a le-
hetőségeinket. Ez a mindenkori vezetés 
felelőssége.

 – Amiben persze az is benne van, 
mint veszély, hogy a felismert lehető-
ségek okán akár olyan fejlesztésekbe 
hajszolja a települést, amelyek lehet-
nek erőn felüliek.
 – Egyetértek. Hiszen a távlati víziók-
nak a realitás talaján kell maradni pénz-
ügyi, gazdasági és szakmai szempontból 
egyaránt. Arra is látunk példát, hogy egy 
település túlárazza magát.
 – Olyan ez, mint a mai stadionépí-
tési láz.
 – Valóban. Az is mutatja, hogy olyan 
dolgokat kell létrehozni, amiket utána 
képesek vagyunk fenntartani, illetve 
működtetni. Az elmúlt 15 évben bebi-
zonyítottuk, hogy nem mértük túl ma-
gunkat, és az a dinamikus fejlődés, ami 
eddig jellemezte a várost, rendben van. 
 – Térjünk vissza a 740 éves évfor-
dulóhoz! Hol és mi történik ebben az 
évben?
 – A jubileumot bontsuk két rész-
re! Mindenekelőtt szakítani fogunk a 
hagyományokkal, ami talán most fu-
rán hangzik. Amiben ez érzékelhető, az 
a kulturális rendezvények átalakítása. 
Nyáron kicsivel változnak az eddigi prog-
ramok. Nem lesz pl. klasszikus Szárnyas 
Sárkány. Az a program elfáradt, és az 
utóbbi időben semmilyen összetételű 
szakembergárda sem tudta megújítani. 
Ugyanakkor az pontosan tudható, hogy 
városban a különféle korosztályok kü-
lön-külön is igénylik a számukra meg-
felelő rendezvényeket. Nem ugyanazt 
jelenti a szórakozás egy tinédzsernek, 
mint egy harmincasnak és pláne nem 
egy ötven éven felülinek. Minden kor-
osztályt szeretnénk kiszolgálni az idén. 
Megnéztük, melyek voltak sikeresek az 
elmúlt években és ennek figyelembe-
vételével alakítottuk ki a nyári kínálatot. 
Biztosra veszem, hogy az adott helyszí-
nekre több ezren mennek majd el. 
 – Szórakozás tehát rendben. A di-
cső múlt, a történelem hol kap szere-
pet?
 – Természetesen speciális, tema-
tikus programok is lesznek, amelyek 
pontosan erre fókuszálnak. Éppen április 
végén rendezzük azt a programot, amely 
kicsit a városiaknak is szól: a műemléki 

épületeinkről, vagy éppen a Báthoryak-
ról hallunk érdekes előadásokat.
 – Ha jól gondolom, ez nem egy el-
vont tudományos konferencia lesz.
 – Nem tudományos esemény lesz. 
Például itt lesz az az építész, aki a mű-
emléki templomok, a várkastély felújí-
tását irányította. Arról beszél majd, mi-
lyen érdekes dolgokat találtak a munkák 
során. A kulisszák mögötti dolgokról 
tudunk meg érdekességeket. Jön az a 
régész, aki a föld alatti kutatásokat vé-
gezte, és arról beszél majd, hogy nézett 
ki az épületegyüttes, milyen funkciókat 
töltött be, milyen lehetett itt a kora-
beli élet; mi az alapja a Báthory Erzsé-
bet-féle legendának; milyen történelmi 
események köthetők a városhoz. Ez egy 
nagyon érdekes program lesz. Ezen a 
napon vetítjük le a Kelemen Didák éle-
téről szóló filmet, amit a város is tá-
mogatott. Nyáron az új parkban újabb 
szobrot avatunk, elkészül egy szökőkút, 
és ezen a napon az épp időn húszéves 
Magna Cum Laude ad koncertet. Tavaly 
az LGT-vel is volt egy egybeesés, most 
velük, ami egyébként teljesen véletlen, 
mégis közös lesz az ünnep. Tervezünk és 
szervezünk olyan futóversenyt, amely 
körbevezeti a futókat a város neveze-
tességeinek útvonalán: a várostörténeti 
sétányon, az addigra megépülő kerék-
párutakon, s aki végigfut a városon, ki-
csit megismeri az értékeinket.  A sport 
és a történelem összekapcsolható.

jelenti a szórakozás egy tinédzsernek, 
mint egy harmincasnak és pláne nem 
egy ötven éven felülinek. Minden kor-
osztályt szeretnénk kiszolgálni az idén. 
Megnéztük, melyek voltak sikeresek az 
elmúlt években és ennek figyelembe-
vételével alakítottuk ki a nyári kínálatot. 
Biztosra veszem, hogy az adott helyszí-
nekre több ezren mennek majd el. 
 – Szórakozás tehát rendben. A di-
cső múlt, a történelem hol kap szere-

 – Természetesen speciális, tema-
tikus programok is lesznek, amelyek 
pontosan erre fókuszálnak. Éppen április 
végén rendezzük azt a programot, amely 
kicsit a városiaknak is szól: a műemléki 
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Egyre több a csemete a 
Csepererdőben

A napokban hangulatos, a Nyírbáto-
ri Magyar-Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola diákjainak műsora vezette fel 
azt a lassan hagyománnyá nemesedő 
eseményt, melyen az elmúlt félévben 
születettek örömére ültettek fákat a 
Cseperdőben, a Szénaréti tó mellett. Sok 
kis fa együtt szépen erősödik. 
 Egy városban sok apró, vagy néha 
szembetűnő jelből is meg lehet állapítani, 

hogyan viszonyul saját lakosaihoz. Az, hogy 
egy város közössége, illetve egy várost ve-
zető közösség mit helyez előtérbe, mit akar 
megvalósítani, vagy éppen mit is valósít 
meg, pontosan jelzi, hogy melyik társadal-
mi csoport, réteg, vagy éppen korosztály áll 
gondolkodásának középpontjában.
 Ugyanakkor az ezekre az intézkedé-
sekre, törekvésekre, cselekvésekre ka-
pott reakciókból, mint érzékeny műsze-
rek visszajelzéseiből, jól leszűrhető, hogy 
a törekvéseket, célokat hogyan fogadja a 
nagyobb közösség.
 Amikor egy város elkezd megerő-
södni, növekedni, s mindehhez szám-
talan munkahelyet is tud kínálni, akkor 
nyilván a fiatalság, az ifjú és felnövekvő 
korosztály lehet a célpont, mint azok, aki-
ket nagy számban kell megnyerni a helyi 
ügyeknek és elérni, hogy tanulmányaik 
befejeztével hazajöjjenek, vagy éppen 
maradjanak itthon és itt tanuljanak. (Csak 
jelezzük, hogy erre, egyetemi szinten, 
hamarosan helyben is lehet majd magas 
minőségű képzettséget szerezni.)
 A sok és nagyon fontos feltétel, ami 
a maradásra, vagy hazajövetelre sarkall, 

néha már csak egy apró gesztusra van 
szükség. Ilyen lehet az, amiből hagyo-
mányt szeretnének Nyírbátorban, vagyis, 
hogy minden megszületett gyerek örö-
mére a szülök ültessenek fát a Szénaréti 
Csepererdőben. Fát, rendezett területet, 
a szerszámokat és az ilyenkor rangot is 
adó külsőségeket (polgármesteri köszön-
tő, ünnepi műsor, közös fotó, helyi tévé, 
stb) az önkormányzat biztosítja. Néha ta-
lán még a jó, faültető időt is sikerül. Mert 
aki nagyon akar, annak szinte minden si-
kerül. A fiatal szülők sokszor nagyszülők-
kel együtt hozzák a család szeme fényét, 
kiválasztják a fát, kisebb-nagyobb szak-
értelemmel elültetik a jövőt, és remény-
kednek. Egyrészt, hogy a kicsi, a fával 
együtt szépen gyarapodjon. Minél erő-
sebb gyökeret eresszen és érezze a törő-
dést, a figyelmet és a szeretetet. Az ötlet 
kitalálói szintén reménykednek. Abban, 
hogy a szépen gyarapodó, fával benépe-
sülő ligeterdő azt is jelenti, hogy a város 
új és még újabb generációi is gyökeret 
vernek, és Nyírbátorban találják meg a 
boldogulásukat és jövőjüket.
 Amúgy a szülők egy része, az adott 
időszakban született gyerekek szülei-

Fákat ültettek a gyermekligetben, Nyírbátorban

nek nagyobb része nem jött és nem ül-
tetett. Talán csak azért, mert nem jutott 
el hozzájuk a hír, de szinte biztos, hogy 

nem az érdektelenség miatt. Hiszen ki 
akarná megfosztani felnövekvő gyerekét 
attól, hogy akár évtizedek múlva azzal 
sétáljon ki a saját gyerekével az addigra 
megrősödő ligeterdőbe, hogy büszkén 
megmutathassa a saját fáját, amit a szü-
lei az ő születésének örömére ültettek, 
gondoztak, ápoltak és óvtak. Ahogy egy 
szülő teszi a gyermekével.

NM
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HUAWEI 
MEDIAPAD 
T3 10

1290 Ft × 22 hónap
0 Ft kezdőrészlet

Összesen: 28 380 Ft

Új otthoni internet előfi zetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek

Keresd Telekom üzletünket a Zrínyi Ilona u. 2. szám alatt! 
A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás esetére nem 
vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfi zető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény 
egyösszegben visszafi zetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fi zetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Új otthoni internet előfi zetésre, 2 év hűségidővel.

NYÍRBÁTOR,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT 
A TELEKOM 
HÁLÓZATÁHOZ!

NemNGA_HS_210x280_1904_Nyirbator.indd   1 2019. 04. 01.   14:42
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Erre az évre 1.9 milliárd forint 
helyi adóbevétellel számol a 
nyírbátori önkormányzat. A 
március 15-i határidőre az idő-
arányos részt nagyrészt a befi-
zetés rovatban könyvelhették, 
tudtuk meg Badics Ildikótól. 
Ugyanakkor Nyírbátor jegyző-
je megjegyezte, kisebb tételek 
a tartozás rovatban szerepel-
nek, s ez főként a gépjármű-
adó – egyelőre – késedelmes 
befizetésénél állapítható meg. 
„Munkatársaim most postáz-
zák a felszólításokat és a csek-
keket. Akik ennek ellenére sem 
fizetik be, végrehajtási eljárás-
sal kell, hogy számoljanak” – 
közölte a jegyző. 

Közel 600 millió már a „kasszában”

sincs gond, ami 
az adófegyel-
met illeti, dön-
tően odafigyel-
nek és fizetnek 
h a t á r i d ő r e . 
Ugyanakkor ez 
fordítva is igaz. 
„A hivatalban is tudják, hogy 
egy kisebb vállalkozásnál egy 
nem várt számla beérkezé-
se esetleg könnyen boríthatja 
a cég pénzügyi egyensúlyát, 
amiből következhet például 
az iparűzési adó megfizeté-
se” – teszi hozzá Badics Ildi-
kó, jelezve, hogy a”hivatal” is 
tud emberséges lenni. Ilyen 
esetekben az a legkorrektebb 

Az adóbevételek időarányos részét befizették
 Miközben persze nem 
kis összegről van szó, de az 
igazán nagy bevételt jelen-
tő iparűzési adóhoz képest a 
gépjármű, illetve telek-, épít-
ményadó bevételek Nyírbátor 
esetében nem annyira jelen-
tősek. Ami a cégek adófizetési 
határidejét illeti, akár csaló-
ka is lehet a kép, de ez abból 
adódik, hogy a cégeknél, saját 
döntésük alapján többféle ha-
táridővel kell számolni. A nagy 
adózó cégeknél nem szokott 
gondot okozni az adóhatáridő. 
A multi cégek a megállapodott 
határidőre befizetik az adót.
 Egyébként a helyi, azaz a 
kisvállalkozások nagy részével 

és mind a két félnek el-
fogadható eljárás, ha az 
adós vagy halasztást 
kér, vagy részletfizetési 
lehetőséget.
 Az egész évre terve-
zett bevételből, határ-
időre közel 600 millió 
forint folyt be az önkor-
mányzat számlájára. Év 

végig még 1.3 milliárd forint 
várható bevétel garantálja 
azoknak az önkormányza-
ti céloknak a finanszírozását, 
amelyek szolgálják a kultúra, a 
sport, a civil élet, illetve szám-
talan kisebb, de sokszor na-
gyon is hiányzó infrastruktúra 
kiépítését, amelyekkel még 
komfortosabbá, élhetőbbé és 
szerethetővé tehető Nyírbátor.

Egy hamarosan in-
duló fejlesztéssel 
duplájára, azaz 48 
férőhelyesre bőví-
tik a nyírbátori böl-
csődét. Az elmúlt 
években – az ipari 
parkban történt 
beruházásoknak 
kö szönhetően –, ezres nagyságrendben 
keletkeztek új munkahelyek a városban. 
Ennek, illetve a munkaerőhiánynak és a 
családi kultúra folyamatos változásának 
az egyik következménye, hogy sok kis-
mama visszamenne dolgozni gyermeke 3 
éves kora előtt, vagy vállalna munkát.
 Jelenleg a városi, önkormányzati 
bölcsőde 24 férőhelyes, ami eleve kor-
látokat szabott az ilyen irányú törek-
véseknek. Igaz ugyan, hogy működik 
magánbölcsőde is, de az nyilván plusz 
anyagi terhet jelent a családnak. Idén 
szeptembertől alapvető változás törté-
nik az önkormányzati bölcsőde fejlesz-
tésével. Olyanok számára is megteremti 
a munkába visszaállás lehetőségét, akik 
nem engedhették meg maguknak a ma-
gánbölcsődét.
 Április harmadikán 16 óráig három 
kivitelezői árajánlat érkezett – mondta 

Pappné dr. Fülöp Enikő. A 
városgazdálkodási osztály-
vezető hozzátette: a maxi-
mum 70 millió forintos pro-
jektet az EU-s pályázatból 
finanszírozzák.
A felmérések és a jelenle-
gi igények azt vetítik előre, 
hogy biztosan teljes lét-
számmal indulnak szep-
temberben a csoportok, 
azaz a 48 férőhelyre túljelentkezés vár-
ható. Pappné határozottan állítja, hogy 
az önkormányzati intézmény legalább 
olyan színvonalú ellátást kínál, mint 
bármelyik elérhető magánintézmény. 
Ez vonatkozik a férőhelyek számára, a 
felszereltségre, az épület minőségére és 
persze elsősorban a bölcsődei dolgozók 
hozzáállására.
 „Az önkormányzati bölcsődében nem 
kell fizetni gondozási díjat. A nyírbátori 
intézménybe járó gyerekek után csak az 
étkezési díjat kell kifizetni a szülőknek.”- 
hívta fel a figyelmet egy nagyon fontos 
körülményre az osztályvezető. 
 Természetesen az állami normatíva 
korántsem fedezi egy gyerek ellátási, 
gondozási költségét. Az államtól az egy 
gyerek után járó 500.000 Ft-ot az önkor-

mányzat hasonló összeggel kell, hogy 
kiegészítse. Ugyanakkor mind a fejlesz-
tés, mind az intézményi költségvetés 
önkormányzati finanszírozása alapve-
tően illeszkedik a város azon törekvé-
séhez, hogy minél több kedvezménnyel, 
lehetőséggel és szolgáltatással kösse a 
városhoz Nyírbátor fiatal munkavállaló 
korosztályát.
 A jelenlegi szabályozás szerint az 
önkormányzati bölcsődét nyírbátori la-
kóhellyel rendelkező gyerekek vehetik 
igénybe, az anyának pedig igazolnia kell, 
hogy munkában áll.
 Nemcsak a felvehető gyerekek szá-
ma duplázódik meg, hanem a velük fog-
lalkozó szakemberek száma is. Jelenleg 
is várják a megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező gondozónők jelentkezését a 
Nyírbátori Szociális Szolgálatnál.

 Kétszer annyi bölcsődést vehetnek fel
Szeptembertől négy csoportot indítanak
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A költészet napján
Költő az, aki felrobbantja a világot, majd a 
törött cserépdarabkákból összerakja és 
mindenkinek mutogatja: nézzétek, ez a vi-
lág! A Városi Könyvtár Költészet napja al-
kalmából szervezett író-olvasó találkozóján 
Lefler György költői világát ismerhették 
meg a jelenlévők, Stevanyik András mode-
rálásában. A késő délutáni együtt-dobba-
nás Juhász Gyula gondolatával vált kerekké: 
„A költőnek van a legszebb hivatása e földön: ő az, aki halhatatlanná varázsolja a 
mulandóságot.” Köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt!

Szinte nap, mint nap rácsodálkozunk 
a gyermekek digitális világra való nyi-
tottságára. Néha berzen-
kedünk, hogy túlzásokba 
esnek, gyakorta kommuni-
kációs problémák is adód-
nak, elbeszélünk egymás 
mellett… Egyszóval nem 
mindig értjük őket. A Digi-
tális Jólét Program pályázat 
keretein belül azt is célul 
tűztük, hogy ezt a kommu-
nikációs zavart enyhítsük: 
megszólítottuk a felnőtt korosztályt, 
biztatva mindenkit a modern eszközök 
megismerésére, a digitális világ hasznos-
ságát kidomborítva minden résztvevő 
számára.
 A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesüle-
tének tagjai nyitottak voltak, elfogadták 
meghívásunkat és egy kellemes szerda 
délutánt töltöttünk együtt, belefeledkez-
ve könyvtárunk színes szolgáltatásaiba 

és online-katalógusunkba. Különösen 
fontos és érdekes volt ennek a korosz-

tálynak az otthonról való tájékozódás 
lehetősége könyvtári állományunkban. 
Kedvenc szerzők, új megjelenésű köny-
vek címei és érdekes témák között kalan-
doztunk a kereséseink során. Mindezt – a 
kapott információk fényében – termé-
szetesen bárki meg tudja tenni mostan-
tól szobája melegében is. Online kataló-
gusunk választ ad arra is, hogy az adott 
dokumentum fellelhető-e könyvtárunk 

polcain, vagy éppen valaki ki-
kölcsönözte.
 Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség március 21. 

és 28. között immár 20. alkalommal ren-
dezte meg az Internet Fiestát a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. Intézmé-
nyünk így országos rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódva invitálta olvasóit, hogy 
informatív és hasznos programokkal 
járuljunk hozzá, hogy olvasóink, haszná-
lóink, településünk lakói körében minél 
tovább bővüljön a világhálót ismerők és 
használók száma. A Bátori Nőegylet tag-
jai így nemcsak online katalógusunkkal 
ismerkedhettek meg, hanem a „Tudás-
megosztó kommunikáció” alcím minden 
titokzatos rejtelmét is feltártuk előttük: 
teljes szövegű adatbázisok, könyv- és 
újságolvasás otthon, Arcanum Digitális 
Tudástár – címszavakban így állt össze 
délelőtti foglalkozásunk.    

Nyílt napok és Internet Fiesta

Egy felszólítás margójára 
– könyvtáros módra

Olyan 15 éve történt. Kozmetikus barátnőmmel ücsörögtünk 
az udvaron. Március vége volt, verőfényes idő.
 Az első tavaszi napsugarak… – sóhajtottam nagyot.
 Kihozzák a szeplőt és a májfoltokat – felelte, megtörve le-
begő gondolataimat.
 Ó, igen. És kiküldjük a felszólításokat – kontráztam rá, ha 
már szakmázunk.
 Változás azóta sincs. A tavaszi hónapok türelmi ideje és 
amnesztiája után idén április első napjaiban kaphatták kéz-
hez azok az olvasók a felszólításokat, akik megfeledkezve a 
kölcsönzési határidőkről, a 2018-ban kivitt könyveiket még 

nem hozták vissza könyvtárunkba. Ami nagyon fontos, nem 
magyarázatot várunk. Csak a könyveket. A gyerekek újabban 
nagyon jól veszik az ilyen akadályokat. Régebben változato-
sabb volt a felhozatal. Találkoztam a pultra dobós és elfutós, a 
lefagyott, a szégyenkezős, a rémült, a kétségbeesett olvasótí-
pussal. Most csak bátrak érkeztek aprócska, szájszélén bujká-
ló mosollyal. Azért picirit ma is behúzzák a nyakukat, édesen 
a szájuk elé emelik a kezüket, és pislogva azt susogják: „Hát. 
Elfelejtettük.” Királyi többesben. Erre csak ilyesmit lehet rea-
gálni: „Hát. Ezért juttattam az eszetekbe.” És ebből nagy mo-
solygás kerekedik. A felnőttek komolyabbak. Ideológiagyár-
tás, felháborodás, telefonálás, homlokráncolás, rádöbbenés, 
felismerés, őszintén bevallás, röstelkedés a paletta és ezek 
randomszerű váltakozása, valamint végtelen számú kombi-
nációja. Pedig nem kérdezünk. Csak csendben várunk. Hogy a 
gyűjtés, megőrzés, szolgáltatás funkciónk ne sérüljön. Csak a 
könyveket várjuk. Magyarázatot nem. És változatlan szeretet-
tel továbbra is minden olvasni vágyót! Ugyanúgy.   

 Ugyanúgy
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A Magyarországi Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesülettel való együttmű-
ködésnek köszönhetően intézményünk, 
a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános iskola 24 tanulója, három pe-
dagógus kíséretében 5 napot tölthetett 
Lengyelországban március 25–29. között. 
A 7. a osztály tanulói bepillantást nyertek 
a Rawa városában működő testvériskola 
mindennapjaiba, baráti kapcsolatokat köt-
hettek lengyel diáktársaikkal. A gyerekek 
így nyilatkoznak lengyelországi tartózko-
dásukról:
 „Március 25-én, hétfőn reggel vette 
kezdetét kalandos kirándulásunk. Tavaly 
novemberi látogatásuk óta már nagyon 
vártuk, hogy ismét találkozhassunk len-
gyel barátainkkal. Az esti órákban ér-
keztünk meg Rawa városába, ahol ven-
déglátóink fogadtak bennünket. Miután 
elfoglaltuk két-háromágyas szobáinkat, 
elfogyasztottuk ízletes vacsoránkat, kísé-
rő pedagógusaink, Nórika néni, Olgi néni 
és Lilla néni tájékoztattak bennünket a 
ránk váró programokról, majd hamar lepi-
hentünk.

 A másnap délelőttöt a fogadó iskolá-
ban töltöttük, ahol színes programokkal 
vártak bennünket. Izgalmas – a lengyel-
magyar történelemhez kapcsolódó – in-
teraktív történelemórán vettünk részt, 
majd együtt zenélhettünk a lengyel di-
ákokkal. Ezt követően mi is bemutattuk 
műsorunkat, mely nagy tetszést aratott. 
A rögtönzött táncház nagyszámú közön-
séget mozgatott meg. Vendéglátóink vi-
dám körjátékokat tanítottak nekünk, és fi-
nom, lengyel csemegékkel kedveskedtek. 
Örömmel adtuk át házigazdáinknak aján-

Lengyel testvériskolánkban 
gyakorolhattuk az angolt

dékainkat. Miután bebarangoltuk az iskola 
épületét, fantasztikus program várt ránk. 
Egy pizzériában mi magunk készíthettük 
el saját pizzáinkat, az általunk kiválasztott 
feltétekkel. Délután Rawa nevezetessé-
geit (vár, múzeum) tekinthettük meg, majd 
este az uszodába is 
ellátogattunk.
 A harmadik na-
pon Lengyelország 
fővárosába, Varsóba 
utaztunk, ahol dél-
előtt a Kopernikusz 
Tudományos Központ 
érdekes, tudomá-
nyos kísérleteit pró-
bálhattuk ki. Vegyes, 
lengyel-magyar cso-
portokat alakítva ba-
rangoltuk be az egész 
intézményt. Örül-
tünk, hogy ismét volt 
lehetőségünk angol 
nyelven kommunikálni társainkkal. A ren-
delkezésünkre álló két óra nagyon hamar 
elrepült. Délután Varsó óváro sát tekin-

tettük meg idegen-
vezető segítségével. 
A kora esti órákban 
sietve szálltunk fel 
a buszra, hogy idő-
ben visszaérjünk a 
Rawában szervezett 
grillpartira. A hideg 
idő ellenére nagyon 
jól éreztük magun-
kat, és jóízűen lako-
máztunk a külön-
leges lengyel sült 

kolbászból és a salátákból. A vacsora után 
összecsomagoltunk, 
mert másnap reggel 
lengyel barátaink-
kal együtt Krakkóba 
utaztunk.
 Úti célunk Krak-
kó óvárosa volt, ahol 
órákon át sétáltunk a 
Wawelben, megcso-
dáltuk a katedrális 
belsejét, és megis-
merkedtünk kiemel-

kedő lengyel-magyar történelmi szemé-
lyek életével. Utolsó esténk Krakkóban a 
lengyel gyerekekkel jó hangulatban telt 
el. A testvériskolától mindannyian finom 
édességcsomagot kaptunk ajándékba. 
 Másnap elbúcsúztunk vendéglátóink-
tól, buszra szálltunk. Útközben gyönyör-
ködhettünk a természetben, a Tátra szép-
ségében, és fotókon is megörökítettük 
ezeket a pillanatokat. A buszon a hangulat 
a tetőfokára hágott, bár a családja már 
mindenkinek nagyon hiányzott. Szüleink 

izgatottan várták, hogy beszámoljunk él-
ményeinkről. Reméljük, lesz még lehető-
ségünk újból ellátogatni Lengyelországba, 
mert nagyon jól éreztük magunkat.”
 Tanulóink és mi, kísérő pedagógusok 
is élményekkel gazdagon tértünk haza. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen gör-
dülékenyen és nagy biztonsággal kom-
munikáltak a gyerekek angol nyelven. 
Büszkék lehetünk tanítványainkra, akik 
érett, fegyelmezett viselkedésükkel méltó 
módon képviselték iskolánkat és városun-
kat. Bízunk abban, hogy a két intézmény 
között kialakult testvériskolai kapcsolat a 
későbbiekben tovább fog mélyülni.  

A 7. a osztály és osztályfőnökük



92019 bátor •VÁROSI HÍREK

Nyírbátor Város Önkormány-
zata részt vesz az Európai 
Unió által közvetlenül tá-
mogatott URBACT III. prog-
ramban. Ezen program a 
fenntartható, integrált város-
fejlesztést ösztönzi és segíti 
az EU tagállamaiban, Norvé-
giában és Svájcban.
 Az URBACT lehetővé te-
szi, hogy a városok közös 
munkával, együtt alakítsa-
nak ki integrált megoldáso-
kat a helyi problémákra. Az 

URBACT hálózataiban a vá-
rosok megosztják tapaszta-
lataikat és tanulnak egymás-
tól, leszűrik a tanulságokat 
és átadják a jó gyakorlatokat 
a városfejlesztési politikájuk 
fejlesztése érdekében.
 Nyírbátor portugál, lett 
és olasz város társaságában 
vehet részt a programban 
egy német város vezetésével.
 Nyírbátor a 18 hónapos 
projekt folyamán a gazdasági 
revitalizációval és a civil tár-

A jó válaszokat keresik a városok Európában
Nyírbátor is részt vesz a programban

sadalom fejlesztésével kap-
csolatos jó gyakorlatot veszi 
át a vezető partnertől, a né-
metországi Altena városától. 
 Altenában a lakosság 
32.000-ről 17.300-ra apadt, 
a munkahelyek száma pe-
dig 50 százalékkal csökkent. 
A város vezetése e kihívás-
ra válaszul egy komplex, 
több elemből álló programot 
(Altena 2015) hozott létre: 
ún. pop-up üzletek támoga-
tása, lehetőség biztosítása 
potenciális vállalkozóknak 
arra, hogy teszteljék az üz-
leti ötletük életképességét 
üres ingatlanok kis kockáza-

tú kibérlésével. A 3 hónapos 
tesztidőszakot (alacsony havi 
bérleti díj mellett) piaci fel-
tételeknek megfelelő bérleti 
szerződés vagy az üzlet be-
zárása követi.
 2019. április 11-12-én a 
portugál résztvevő, Melgaco 
városa adott otthont a jó 
gyakorlat átvételével kap-
csolatos workshopnak. Az itt 
véglegesített terveink sze-
rint Nyírbátorban 2019 dec-
emberében kezdenénk el az 
üresen álló önkormányzati 
ingatlanok hasonló módon 
történő hasznosítását.

Új kinézetben és struktúrában várja a látogatókat a www.
nyirbator.hu weboldal. A város vezetése és az önkormány-
zat fontosnak tartja, hogy korszerű internetes oldala le-
gyen Nyírbátornak. A mai világban szinte mindenkinek van 
okostelefonja, és sokan azon is használják az internet. Az új 
nyírbátori honlap ennek megfelelően a mai kor igényeihez 
igazítva készült el, ami számítógépről, táb-
lagépről és okostelefonról is könnyen és 
gyorsan elérhető. A weblap két társadalmi 
csoportot céloz meg: egyrészt a városlakó-
kat, másrészt az hozzánk látogatókat, a tu-
ristákat.
 Fontos eleme az új rendszernek, hogy 
bárki regisztrálhat a www.nyirbator.hu/
kapcsolat oldalon név, e-mail címe megadá-
sával. A felhasználók az érdeklődési körük 
alapján hírlevélben elsőként értesülhetnek 
a különböző városi hírekről. Ennek köszön-
hetően a lakosság és a turisták naprakész 

információkat kapnak a városi rendezvé-
nyekről, legyen az a sport vagy a kultúra 
területe, valamint közszolgálati kérdések-
ben is tájékozódhatnak.

 Az új honlap átirányítja a látogatókat a Bátor Média web-
oldalára, a www.batortv.hu oldalra, ahol a friss híreken kívül 
megtalálhatóak a Bátor TV műsorai és a Bátor Újság vala-
mennyi száma.

Polyák Dézi

Megújult Nyírbátor honlapja
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A költészet napját ünnepelte a Nyugdí-
jas Értelmiségiek Egyesülete. Losonczi 
Lénával, a Mátészalkán élő költőnő-
vel, az utóbbi években mindig közösen 
méltatjuk ezt a napot. 
Az egyesületi tagokon 
kívül néhány kedves 
ismerős is tiszteletét 
tette s a bevezető után 
közösen mondtuk el 
József Attila: Mama 
című versét majd nagy 
érdeklődéssel hallgat-
tuk Léna verseit, me-

lyekkel különféle érzelmeket mu-
tatott be a szerző.

 Kötetlen beszélgetéssel és közös 
fotózással fejeztük be a találkozót.

Tóth Árpádné 
elnök

SZÜLETÉS

Lara Balogh Attila Varga Gyöngyi
Soma Héder Gábor Madai Ágnes
Arlen Bajkó Attila  Rézműves Brigitta
Nóra Karászi János Vasvári Tünde
Natasa Fülep Imre Palicskó Rita
Soma László Gábor Molnár Bianka
Miklós Armandó Varga Miklós Farkas Tímea
Lara Molnár Imre  Püspöki Gabriella
Lili Berkes Péter  Csordás Beáta
Sára Eszter Vislóczki Balázs  Batai Krisztina
Nimród Antal János Koza Mariann
Stella Glória Horváth Ferenc  Pintye Katalin

HALÁLESET

Szabó Sándor József
Nagy Istvánné sz. Miklós Éva

Vida Ferencné sz. Birtók Juliánna
Szalai Mihályné sz. Pongó Veronika

Szép László
Balogh Mihályné sz. Ari Klára
Kovács Béláné sz. Varga Jolán

Sarkadi Lászlóné sz. Szegedi Erzsébet
Szabó János

Dobos Jánosné sz. Kincs Mária
Zelizi Mihályné sz. Juhász Gizella

HÁZASSÁG

 Pásztor Andrea Bagi Attila
 Papp Éva  Török Balázs
 Halász Klaudia Baracsi Gábor

Anyakönyvi események 
2019.  március

Köszönetnyilvánítás
A 2018. március 1-én nyílt Nyírbátori 
Egészségfejlesztési Iroda fennállásának 1 
éves évfordulója alkalmából az iroda mun-
katársai ezúton is köszönetüket szeret-
nék kifejezni a Nyírbátori Járás települési 
önkormányzatainak, akik segítő együtt-
működésükkel folyamatosan támogatják 
tevékenységeinket, programjaink megvalósulását. 
 Az elmúlt 1 év rendkívül eredményesnek tekinthető szá-
munkra, hiszen a Nyírbátori Járásban működő számos okta-
tás-nevelési intézménnyel, egészségügyi- és szociális intéz-
ménnyel, szakmai partnerekkel kerültünk aktív kapcsolatba, 
egészségfejlesztő, prevenciós programjainkkal pedig mára már 
több, mint 4000 embert sikerült megszólítanunk. Örömünkre 
szolgál, hogy a térségben működő Praxisközösséggel is szoros 
együttműködést ápolunk. 
 A felnőtt lakosság mellett, különösen nagy figyelmet for-
dítunk az óvodáskorúak és kisiskolások elérésére is, amelynek 
célja az egészségnevelés, az egészséggel kapcsolatos ismeretek 
játékos, interaktív formában történő átadása, az egészségtuda-
tos gondolkodás kialakulásának elősegítése. Az iskolai és óvodai 
egészségfejlesztési programunk többféle egészségnevelési té-
mát dolgoz fel (helyes testtartás és csoportos mozgásfejlesz-
tés, a helyes kézmosás és fogmosás lépései, az egészséges 
táplálkozás, környezetvédelem, biztonságos közlekedés, stb.), 
melyet az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai tartanak. Az 
elmúlt negyedévben az alábbi oktatási-nevelési intézményeket 
látogattuk meg: Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Nyír-
bátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Nyírbáto-
ri Meseház Óvoda tagintézményei, Máriapócsi Ékes Virágszál 
Görögkatolikus Óvoda, Piricsei Mesevár Óvoda, Pócspetri Király-
falvi Miklós Katolikus Óvoda, Encsencsi Százszorszép Óvoda.
 Ezúton is hálás köszönettel tartozunk ezen intézmények 
vezetőinek és dolgozóinak, akik segítették/segítik  a munkánkat, 
valamint a Bátor Média munkatársainak, hogy folyamatosan 
végigkísérik tevékenységeinket és megismertetik azt a térség 
lakosságával.  

A Nyírbátori EFI munkatársai

Versek, érzelmek
Nyírbátor Város 
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Március 17-én több mint 100 országfutó gyűlt 
össze a városi sportpályán, hogy teljesítse a vál-
lalt távot. Ők mind a nap győztesei lettek. Mit 
nyertek? Örömfutást! Csodálatos napsütésben, 
friss levegőn együtt eltöltött, fantasztikusan jó 
hangulatú délelőttöt, amiről azóta is sokat be-
szélgetünk. 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola 
Gimnázium és Szakgimnázium is csatlakozott 
az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Te 
szedd! országos projekthez. 

Mi az Országfutás, az OF? A 
megálmodója Vadász Vince 
amatőr sportoló. 2015 már-
ciusában a rendezvény indu-
lásánál a kitűzött cél a 2246 
kilométeres táv – az ország-
határ hossza- teljesítése volt. 
A résztvevők eredményei 
összegződtek, több mint 45 
ezer kilométer gyűlt össze. 
A márciusban és októberben 
szervezett eseménynek min-
den alkalommal egyre több 
követője van, egyre hosszabb 
távokkal. Így az idén a Föld és 
a Hold közötti távolságot cé-
lozta meg, ami körülbelül 380 
ezer kilométer. 21.004 részt-

Ebben az évben a Fenntarthatósági Témahét köré szervező-
dött az ország legnagyobb önkéntes szemétszedési akciója, 
mely jól illeszkedett a munkatervünkhöz is. 
 Iskolánk pedagógusai és diákjai nagy lelkesedéssel lát-
tak munkához. A város több pontját tisztítottuk meg az el-
dobált szeméttől: iskolánk belső, külső kör-
nyezetét, a református templom, Báthori 
Várkastély, Dohánygyár, Madách út, Egyház 
út, Báthori út, Várostörténeti sétány, mino-
rita templom, Papok rétje, Báthory István 
Múzeum, városközpont, Kossuth út, Penny, 
Spar, piac és a sporttelep környékét. A lel-
kes munka eredménye: 69 zsák szemét.
 Iskolánk nagy hangsúlyt fektet nemcsak 
az oktatásra, hanem a nevelésre is. E vállal-
kozással szerettük volna felhívni tanulóink és 
a városlakók figyelmét a környezettudatos 
gondolkodásra, szűkebb környezetünk, Nyír-

bátor tisztaságára és megóvására. Reméljük, hogy ezek után 
diákjaink és a városlakók sem dobálják el majd felelőtlenül a 
szemetet, hanem a kihelyezett szeméttárolóba helyezik a szá-
mukra szükségtelennek tartott dolgokat. 
 Meg kell változtatni az emberek gondolkodását. Mi is 
tehetünk valamit környezetünkért, Földünkért, hiszen a kis 
dolgokkal kell kezdeni, és ha a környezettudatosság beépül a 
mindennapjainkba, akkor e kis dolgokkal is érhetünk el szép 
eredményeket. Nemcsak ezen az egy napon kell odafigyelnünk 
erre, hanem az év minden napján. Ennek reményében neveljük, 
oktatjuk diákjainkat, és igyekszünk példát mutatni nekik.

Gebeiné Csohány Zsuzsanna
történelem-német szakos pedagógus

vevő 282.913 km-t teljesített 
március 15-24. között.  

 Miért jó az OF? Minden 
csak tőlünk függ. Az időszak 
alatt bárhol teljesíthető, akár 
külföldön is. Az időpontot 
mindenki maga választhatja 
meg, a teljesítendő távot is. 
Nem kötelező a futás, gya-

logolni, sétálni is lehet. Páros 
és csoportos nevezéssel is 
lehet csatlakozni, ebben az 
esetben az egyéni eredmé-
nyek összege jelenti a meg-
tett távot. Az Országfutás 
teljesen ingyenes. Az OF ol-
dalán regisztrálva bejelentjük 
a vállalást. Erős motiváció az 
oldalról kinyomtatható rajt-
szám, végül az oklevél.

 Hogy mérik a megtett tá-
vot? Ez a verseny az önkén-
tes vállalásról, a becsületről 
szól. Nem kell semmit sem 
igazolni, beírjuk a vállalt kilo-
méterek számát és szembe-
nézünk önmagunkkal. Min-

denki fut, dolgozik, mindenki 
nyer. Ahogy ez történt Nyír-
bátorban is.
 A Báthory István Kato-
likus Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium 
előzetes regisztrációja során 
vállalt 200 km-t túlszárnyal-
tuk. 317 km-t teljesítettünk, 
110 aktív résztvevővel. A 
zenés bemelegítés után sza-
kaszosan elrajtolt a futók, 
gyaloglók 3 kategóriája. Célba 
érkezéskor ásványvíz és zsí-
ros kenyér segített pótolni az 
elhasznált energiát. 
 Csonka Éva tanárnővel 
együtt köszönöm a diákok-
nak, szülőknek, tesóknak, 
barátoknak és valamennyi 
munkatársunknak, hogy lel-
kesedésünk magával ragadta 
őket és velünk tartottak! 
 Az októberi Országfutás 
mindenkit vár!

Juhász Ferencé 
angol szakos pedagógus

Országfutás – ahol mindenki nyer

Te is szedd!
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Ázsiai edzőtáborba megy a nyírbátori tehetség

Tagadhatatlan, hogy különösen női vo-
nalon az ázsiai asztalitenisz erősebb, 
gyorsabb és eredményesebb. Ez, ha a 
sportág iránti érdeklődést, az asztali-
teniszbe áramló pénzt nézzük, komoly 
problémákat vet fel, mondja a Csekő 
Sándor, aki az egyik elnökségi tag a 
sportág országos szövetségében. Ma 
már csaknem minden európai ország-
ban honosított ázsiai, leginkább kínai, 
vagy koreai származású játékosokkal 
próbálnak erősíteni.
 Az európai és az ázsiai együttmű-
ködés keretében megoldást szeret-
nének találni, hogy a született európai 

játékosok is versenyben lehessenek az 
ázsiaiakkal. A leginkább figyelembe ve-
hető korosztályok számára közös edző-
tábort szerveznek.
 „A legjobb ázsiai já-
tékosok mellé 12 lány 
és 12 fiú versenyzőt 
hívtak meg egy bang-
koki edzőtáborba” – 
mondta a sportvezető. 
Az már kiderült, hogy 
hiába a legkorszerűbb 
technika, a video, a 
számítógépes elemzé-
sek stb. a kínai „titok” 
ezekből nem derülhet 
ki. A megállapodások 
eredményeképpen tör-
ténhet meg a közös 
edzőtáborozás, a közös 
edzések, s ennek végén 
a reményteli előrelépés.

Tölgyes Dorottya a világ legjobbjaival készül

 Lássuk be, ez dicséretre méltó sze-
rénység vagy komoly önismeret egy 15 
éves lánytól, aki pedig sokszor „elszáll-
hatna” önmagától. Ettől szerencsére 
megóvják, és persze saját magát is le-
győzi néha. Más kérdés, hogy egyelőre 
azért még előfordul vele, hogy az indu-
latai felülkerekednek a szükséges ver-
senyzői erényeken, s olyankor könnyen 
túlszállnak a labdák.
 Dodó fejében persze ott van, hogy 
egyszer majd akár világbajnok is lehet, 
s ahhoz biztosan ázsiai játékosokat is 
le kell győzni. „Nagyon gyors a játékuk. 
Sokkal gyorsabb, mint ahogy ezt a spor-
tot mi játsszuk. Abban biztos lehet min-
denki, hogy én megpróbálok mindent 
megtenni, itt most ellesni, megtanulni, 
azt, amitől még gyorsabb leszek.”

Tölgyes Doroty-
tya a franciaor-
szági Metzben 
versenyzett áp-
rilis 13-14-én. 
Csapatban má-
sodik helyezést 
ért el, párosban 
a legjobb 8, míg 
egyéniben a 
legjobb 16 közé 
került.

 Arra a kérdésre, hogy egyáltalán 
lehet-e európai játékosnak esélye 
egy kínai, koreai játékossal szemben 
Csekő Sándor ezt mondja: – Mindig 
voltak, ha nem is sokan, olyan euró-
pai, sőt magyar játékosok, akik ké-
pesek voltak legyőzni az ázsiaiakat. 
Gondoljunk csak Bátorfi Csillára a 
közelmúlt legnagyobb magyar klasz-
szisára. 
 Sokak véleménye szerint ép-
pen Dodó (Tölgyes Dorottya) lehet 
az egyik következő európai, aki 
felnőttként már versenyben lesz a 
kínaiakkal. Erről Dodó azért óvato-

sabban nyilatkozik, 
pedig lenne oka a 
magabiztosságra, 
hiszen nemcsak 
magyar bajnok az 
egy évvel időseb-
bek korosztályá-
ban, hanem Euró-
pában is a 4. helyre 
rangsorolják. Néz-
zük, a fiatal ver-
senyző mire számít 
az ázsiai kirucca-
nással: „Nagyon 
félek ettől a két 
héttől. Úgy tudom, 

hogy a kínaiak nagyon sokat és nagyon 
erősen edzenek, s lehet, hogy ezt nem 
fogom bírni.”
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A Nyírbátori LSZ. Kft. szempontjából is 
nagyszerűen indult a tavaszi szezon. Az 
első játéknapon idegenben, az Eger SE 
vendégeként léptek játékosaink pályára 
és a „körülményekhez” képest megle-
pően magabiztos, mondhatni fölényes 
győzelmet arattak a hazaiak felett (4-0 
ide). Két olyan mérkőzés következett 
(Szolnok, DEAC), ahol nem termett babér 
a mieink számára, mindkét alkalommal 
sima vereséget szenvedtünk (0:3, 0:3). 
 Ekkor kicsit féltettük csapatunkat, 
hogy nem lesz elég erő tartás benne, de 
bebizonyosodott, kellő akarattal és alá-
zattal a gyengébbnek elkönyvelt csapat 
is megtréfálni a „nagyokat”.
 Idehaza a DVTK-II., majd idegen-
ben az Erzsébetváros csapatait is 1:0 
arányban múlták felül a mieink, majd 
egy gyengére sikerült hazai (Cigánd elle-
ni 1:1) mérkőzés következett. A játéko-
saink – nem először – bebizonyították, 
hogy nagyszerű sportemberek, és meg-
állják a helyüket olyan helyzetekben is, 
amikor már azt hihetnénk, hogy ennyi 
volt, nincs tovább… 
 A jó néhány első osztályú játékossal 
megerősített DVTK-II csapatát éppúgy 
le tudták győzni, mint ahogy a bajnoki 
címre hajtó erzsébetvárosiakat. Hogy 
aztán Cigánd ellen miért nem sikerült a 
győzelem…?

Tavaszodunk…?
Az egyszavas kérdésre a válasz triplán is igen lehet: túl vagyunk 
a meteorológiai tavasz első napján; a Nyírbátori LSZ Kft. NB-III. 
osztályú labdarúgó csapata a tavaszhoz illően a megújulás je-
leit mutatja; pozitív irányú végkifejletéhez közeledik a TAO el-
számolásokkal kapcsolatos procedúra, melynek révén belátható 
közelségbe került a csapat helyzetének konszolidálása.

 Ennek is minden bizonnyal megvan-
nak az okai, de nézzük a pozitív oldalát: 
a mérkőzést egyetlen percig sem adták 
fel a fiúk, amit ékesen bizonyít, hogy az 

egyenlítő találatunkat a 95. perc végén 
szerezte Bagi Ákos.
 A hivatalos tavasz beköszönte óta 
lejátszott három mérkőzésen nem talál-
tak legyőzőre a fiúk, két győzelem mel-
lett egy eldöntetlen áll az eredménylis-
tán. Ami talán még ennél is lényegesebb, 
hogy az őszi szezon eredményein is jócs-
kán tudott javítani csapatunk: az őszi 24 
ponthoz (16 mérkőzés) 10 pontot tudott 
hozzátenni (6 mérkőzésen). Az egy évvel 

ez előtti bajnokság ugyanezen szaka-
szában 27 ponttal a 9. helyen táborozott 
csapatunk.

Janovics János

Oviolimpia
A Nyírbátori Meseház Óvoda 
által szervezett, VIII. Oviolim-
pián idén 11 óvodás csoport 
mérettette meg magát a 
térségből. A résztvevők já-
tékos délelőttöt tölthettek a 
kéttannyelvű iskola tornater-
mében. Az összeállított sor-
versenyen ügyesen helyt álltak a kicsik, minden szülő büszke lehet gyermekére. 
Az óvodásoknak ilyenkor lehetősége van kicsit kiszakadni a hétköznapokból, az 
óvoda falai közül és más környezetben játszani, más területtel ismerkedni. Gra-
tulálunk a résztvevő csapatoknak.

 Ha ezeket a célokat hallja az em-
ber, hogy talán a jövő lehetséges 
női világbajnokával beszélget, akkor 
mindenképpen felvetődik a kérdés, 
hogy a nem is nagyon titkolt cél el-
éréséhez megfelelő hely-e még Nyír-
bátor Tölgyes Dorottyának.
 Az a célunk, hogy 18 éves koráig itt 
tartsuk – mondja Csekő Sándor. Nem-
csak technikailag, hanem mentálisan 
is fejlesztenünk, építenünk kell őt. Na-
gyon is kell neki az a szerető háttér, ami 

itt körül veszi. A szakmai feltételeket 
megteremtjük. Persze ázsiai játékost 
nem tudunk hozni, de éppen ezért is jó 
ez a bangkoki út.”
 Mint megtudtuk, az edzőtábor után 
lesz a thaiföldi nemzetközi bajnokság, 
ami olyan a sportágban, mint a teniszben 
a Grand Slam versenyek, és ott tényleg a 
világ legjobbjaival kell megküzdeni.
 „Nagyon boldog vagyok, hogy meg-
hívtak az edzőtáborba, de talán még 
ettől is felemelőbb, hogy életem első 

Gold kategóriás versenyén is elindulha-
tok. Európában nincs is ilyen verseny” 
– mondja Dodó, aki pontosan érzi, ezzel 
akár versenyzői minősége kategóriát is 
vált, ha tud élni a kiharcolt lehetőség-
gel.
 Amúgy nem előzmény nélküli a 
nyírbátori kaucsuklabdás klubnál, hogy 
egy játékosuk bekerült ebbe az elit 
edzőtáborba. Korábban Majoros Bence 
kapott hasonló meghívást.

NM
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A bajnokságot az ország 44 
Szakképzési Centrumában, 
annak 265 intézményében 
hirdették meg. A nevezett 
csapatoknak a helyi, körze-
ti, megyei, regionális fordu-
lókon át vezetett az út az 
országos döntőig.  A ren-
dezvénysorozat az ország 
164 iskolájának közel 2000 
amatőr fociszerető diák-
ját mozgatta meg a lelkes 
testnevelőkön keresztül. A 
meccsek lebonyolítása dec-
embertől május végéig fo-
lyamatosan zajlottak.
 A döntőt, melyben a ré-
giók győztesei vettek részt, 
Nyírbátorban a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Beth-
len Gábor Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollé-
giuma intézményében ren-
dezték április 3–5-ig. Április 
3-án, szerdán este 12 csa-
pat, 120 tanuló érkezett az 
ország különböző részeiről 
– Győr, Fertőd, Budapest, 
Dombóvár, Várpalota, Kis-
kunhalas, Szeged, Miskolc, 
Szolnok, Karcag Hajdúbö-
szörmény – Nyírbátorba. A 
csapatok csoportsorsolásá-
val záródott az este, így min-
denki felkészülhetett lelkileg 
a másnapi megmérettetésre. 
A meccseket profi játékve-
zetők fújták. A mérkőzések 
szünetében pezsdítő zene 
szólt, a vendégek hűsítő tur-
mixokat, édességeket, kávét 
fogyaszthattak, a játékosok 
a relax-sarokban pihenhet-
tek, a kimerültek az ener-
gia-szigeten pótolhatták 
a tápanyagot. A szervezők 

Az idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gá-
bor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma a Centrum Futsal torna országos 
döntőjét városunkban. 

Futsal: fantasztikus hangulatú kupadöntő

az állandó orvosi szolgálat-
ról sem feledkeztek meg. A 
szurkolók fantasztikus han-
gulatot teremtettek, lelkesí-
tették a csapatokat, örültek 
minden szép megmozdulás-
nak. A vendégek mindeköz-
ben megismerkedtek vá-
rosunkkal, az önkormányzat 
ingyenesen biztosította szá-
mukra a Panoptikum megte-
kintését.

 A rangos tornán a csapa-
tok helytállása, küzdeni tu-
dása domborodott ki. A szer-
vezők mindent megtettek, 
hogy a pályán a lehető leg-
jobbat sikerüljön kihozni ma-
gukból a sportágat szerető 
fiataloknak. Minden mérkő-
zés a Fair play szellemében 
zajlott, résztvevők a pályán, 
a kispadokon és a lelátón is 

szorítottak egymásért. A fér-
fias küzdelemben a Karcagi 
SzC Varró István Szakgim-
názium csapata vihette el a 
győztesnek járó aranyérmet, 
kupát és vándorkupát. Az 
ezüstérmet a Győri Műszaki 
SzC Bercsényi Miklós Szak-
gimnáziumának Bercsényis 
Ördögök csapata szerezte 
meg, a harmadik helyen a 
Miskolci SzC Szemere Ber-
talan Szakgimnáziumának 
csapata végzett.
 A tornáról senki nem tá-
vozott üres kézzel, minden 
tanuló és testnevelő aján-
dékkal tért haza, függet-
lenül elért helyezéstől. Az 
első három helyezett csapat 

játékosainak nyakába kerülő 
érmek és kupa mellett a leg-
jobb kapus, legjobb mezőny-
játékos, a gólkirályi cím és a 
legsportszerűbb játékos kü-
löndíja emelte a torna rang-
ját. A Fair play díjat a Soproni 
SzC Porpáczy Aladár csapata 
nyerte el, melyet Kocsárdi 
Gyula az MLSZ grass ruts 
koordinátora ajánlott fel 

és adott át személyesen. A 
Bethlen csapata a hatodik 
helyen végzett, nekik Dr. Si-
mon Miklós, a térség ország-

gyűlési képviselője ajánlotta 
fel és adta át a legkitartóbb, 
küzdeni legjobban tudó csa-
patnak járó díjat. 

 A Centrum Futsal Or-
szágos Döntőjét pénzbeli és 
egyéb felajánlásokkal a má-
tészalkai és nyírbátori vállal-
kozók támogatták, segítet-
ték – köszönet érte!



152019 bátor •VÁROSI HÍREK

Most még zárt kapuk mögött látszik csak a felújított Ifjúsági és 
Családi Kuckó, de hamarosan ismét birtokba vehetik az épületet 
a nyírbátori családok.

Újra megnyitják a Kuckót

Április 27-én, szombaton adják át és 
nyitják meg másodszor is a Kuckót az ér-
deklődők számára. Az elmúlt időszakban 
Nyírbátor önkormányzata a Tutor Alapít-
vánnyal közösen egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően tudta fejleszteni, és újabb 
funkciókkal bővíteni a kuckós szolgálta-
tások körét. A 100 millió forintos költség-
vetéssel megvalósult beruházást köve-
tően a Kuckó tehát ismét várja látogatóit, 
mindazokat, akik a délelőtti programo-
kon, vagy akár a délutáni, esti foglalkozá-

sokon sze retnének 
részt venni – tájé-
koztatta a Bátor Mé-
diát Kondás Tímea, 
ügykezelő. Hozzá-
tette: A felújítás és 
bővítés során kicse-
rélték a nyílászáró-
kat, és új szobákat 
alakítottak ki. Így már egy sportszoba és 
egy jól felszerelt, sütésre-főzésre alkal-
mas konyha is található az épületben. A 

bejárati ajtót is kicserélték, valamint vál-
tozott az épület megközelíthetősége is az 
akadálymentesítésnek köszönhetően. Az 
április végi átadást követően változatlan 
nyitvatartási időben várják a nyírbátori 
családokat és a fiatalokat a felújított Ifjú-
sági és Családi Kuckóban.

A megnyitó időpontja: 
április 27., 15:30 óra

Helyszín: Nyírbátor, Édesanyák útja 3.

A Magyar költészet 
napja, április 11-e 
minden évben tar-
togat valami kul-
turális csemegét a 
nyírbátoriaknak. Ez-
úttal debreceni ven-
dégek álltak szín-
padra a Nyírbátori 
Kulturális Központ 
színháztermében. 
A DebreSlam egy 
különleges zenés-
irodalmi előadással 
hozta közelebb a 
fiatalokhoz a hazai 
költészet remekeit. 
A fiatal csapat Nyír-
bátorban mutatta be 
elsőként Gőg és Ma-
góg fia című rendha-
gyó irodalmi össze-
állítását slammel.

Melodika projekt

A Bátori Estek keretében is bemutatta különleges előadá-
sát az a zenész trió, amely a Filharmónia Magyarország 
szervezésében érkezett Nyírbátorba. A délelőtti időpont-
ban a város fiatalságát szórakoztatta a Melodika csoport 
a kulturális központban, este pedig a családokat, a felnőt-
teket várta a koncert a városháza dísztermében. Az áprilisi 
előadás a harmadik program volt az aktuális tanévben. A 
Melodika Projekt a crossover stílust szólaltatta meg inno-
vatív, klasszikus zenei alapokról indulva.

Gőg és Magóg fi a

A család valamennyi tagja számára kellemes kikapcsolódást 
kínál a városi majális programja a Papok rétjén május else-
jén. Helyi csoportok, egyesületek bemutatói mellett rendőr-
ségi kutyás bemutató várja a látogatókat. Baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek, civil szervezetek csapatai versen-
genek a már hagyományos főzőbajnokságon, míg a gazdik 
bájos kedvencüket mérettetik meg a kutyaszépségverse-
nyen. A gyerekek kipróbálhatják magukat sakkban, felfe-

dezhetik a Furfangos 
csudavilág tíz eszköz-
parkjának hetven já-

tékát, kézműveskedhetnek, lovagolhatnak, kifestethetik az 
arcukat, s ismét találkozhatnak a kedves Chili lufibohóccal. 
Barangolás a mesék birodalmában című előadását hozza el 
a legkisebbek részére a Pesti Művész Színpad. A rendőrség 
közlekedésbiztonsági bemutatója kicsik és nagyok számára 
is érdekes lehet. Közismert slágereket játszik a majálisozók-
nak a Szívtiproll, majd a fiatalok körében népszerű So ulwave 
zenekar szórakoztatja a közönséget.

Vidám családi majális a Papok rétjén
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