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Újra miénk a tér. A hosz-
szú ideig tartó csendet 
megtörte az első nyári 
rendezvény július első 
hétvégéjén. A Nyírbátori 
Fúvószenekar és a Bátor 
Mazsorett Egyesület kö-
zös műsorral kápráztatta 
el az érdeklődőket a Vá-
rostörténeti sétányon. 
Az eseményen hosszú 
hónapok után újra ta-
lálkozhattak ismerősök, 
barátok, városlakók   

Polyák Dézi

Eltűnt június 23-án Nyír-
bátor egyik jellegzetes 
épülete. Ez volt a vala-
mikori Növényolajipari és 
Mosószergyártó Vállalat 
nyírbátori gyáregységé-
nek gabonasilója. A 47 
méter magas, 83000 ton-
na össztömegű épületet 
4 mázsa robbanóanyag 
kényszerítette a földre. 
Szükség volt a lebontásra, 
mivel a siló helyén kor-
szerű raktárt épít az UNI-
LEVER Magyarország Kft.

 Máté Antal polgár-
mester szerint ez egy 
lenyomata egy kornak, 
amely 1964 óta meg-
határozta a város képét. 
Akik itt dolgoztak, azok 
személyesen is kötődtek 
hozzá. Ez egy nagyon erős 
kötelék. Különösen érde-
kes ez egy olyan cégnél, 
amely generációkon át 
munkalehetőséget bizto-
sított.

Folytatás az 13. oldalon 

Az látszik, az önkormányzatok nem a kormány kedvencei. Nyírbátor az elmúlt 
években igyekezett minél inkább függetleníteni magát a központi költségvetéstől. 
Teljesen nyilván nem lehet. Ugyanakkor azon települések közé tartozunk (ezért 
iszonyú sokat kellett dolgozni) ahol a költségvetés jelentősebb része nem a kor-
mánytól érkezik, hanem saját bevétel… – mondja Máté Antal polgármester, akivel 
Nagy Miklós beszélgetett. – 2. oldal

Modern, európai város épül  II.

Még lehet jelentkezni 
a Széna réti lakóparkba

– Sokan benyújtották már 
igényüket a polgármesteri 
hivatalhoz a bérlakásokkal 
kapcsolatosan, de folyama-
tosan fogadjuk még az ér-

deklődőket – tájékoztatta a 
Bátor Médiát Böszörményi 
Ágnes, a polgármesteri hi-
vatal ügyintézője. A 71 igény 
már összegyűlt, de ettől füg-

getlenül van még reális esély 
arra, hogy aki most adja be az 
igényét, tud majd költözni. 

Folytatás az 5. oldalon

 A siló 
utolsó 

pillanata
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Az látszik, az önkormányzatok nem a kormány kedvencei. Nyírbátor az 
elmúlt években igyekezett minél inkább függetleníteni magát a központi 
költségvetéstől. Teljesen nyilván nem lehet. Ugyanakkor azon települé-
sek közé tartozunk (ezért iszonyú sokat kellett dolgozni) ahol a költség-
vetés jelentősebb része nem a kormánytól érkezik, hanem saját bevétel… 
– mondja Máté Antal polgármester, akivel Nagy Miklós beszélgetett.

Modern, európai város épül II.

Ne felejtsük el, mi az adófizetők 
pénzét költjük. Ha csak terveket 
gyártanánk, tűnhetne úgy, hogy kicsit 
felelőtlenek vagyunk. Az előkészített 
tervek jelentik a város sikerének a 
kulcsát.

 – Egy város vezetőjét, illetve ve-
zetését alapvetően abból ítélik meg, 
hogyan működik az adott település. 
Milyenek például az utak, járdák? Eső 
után lefolyik-e a csapadékvíz? Bizton-
ságos-e a közlekedés, egyáltalán biz-
tonságos-e a város? Van-e kulturális, 
illetve sportolási lehetőség? És még 
hosszan sorolhatnánk a kérdéseket, 
illetve igényeket. Önnek van víziója és 
nyilván van terve is.
 – A vízió 
az, hogy a 
várost még 
é l h e t ő b b é 
kell tenni, 
úgy, hogy 
közben még 
biztonságo-
sabb legyen. 
Az útjai, a közparkjai, a zöldfelületei, az 
infrastruktúrája szolgálják az itt élők el-
várásait. Nézzük a közlekedést! A város-
ra egyre inkább ránehezedik az ipari és a 
személyforgalom megnövekedése. A cél 
az, hogy az átmenő teher- és személy-
forgalmat kivezessük a városból. Ezzel 
párhuzamosan pedig úgy kell alakítani 
a közlekedési feltételeket a belterüle-
ten, hogy a gyalog, a kerékpárral, vagy 
gépjárművel közlekedők számára is biz-
tonságos, egyértelmű, jól kiépített és 
megszervezett legyen. A közterületeink 
tiszták és gondozottak legyenek, ahol 
szabad, érdemes és jó leülni, kikapcso-
lódni. Ezek a lehetőségek benne vannak 
a most kidolgozott gazdasági progra-
munkban.
 Vannak ebben nagyon költséges lé-
pések, mint amilyen a több  milliárdos 
elkerülő út megépítése. Az első ütem 
már biztosan megépül, a következő sza-
kaszokra pedig pályázunk.
 – Ebben a ciklusban lát arra lehe-
tőséget, hogy sikeres és eredményes 
pályázattal folytatódjon az elkerülő út 
építése?

 – Természetesen azt pontosan tud-
juk, hogy ebben a gazdasági progra-
munkban annyi minden van, amit kép-
telenség lenne 5 év alatt megcsinálni, de 
ez nem jelenti azt, hogy az ott felsorolt 
prioritásokra ne fókuszáljunk. Majd a le-
hetőségek függvényében megvalósulnak 
ezek. Ilyen lehetőség a pályázat, a befek-
tetők bevonása, nemzetközi programok-
ban való részvétel. Ezzel csak azt akarom 
mondani, hogy nagyon sok forrást lehet 

találni, ha van 
tervünk arra, 
hogy mit aka-
runk csinálni. 
 – Milyen 
szinten ki-
dolgozottak 
ezek a ter-
vek?

 – Különböző szintekről beszélhe-
tünk. Vannak olyan projektjeink, ame-
lyeket akár már a jövő héten el tudnánk 
kezdeni, ha kapunk hozzá forrást, és 
nyilván van olyan is, amelyiknél több 
hónap előkészület szükséges.  Azokat 
a projekteket, amelyeknél már az elő-
készítési szakaszban is jelentős költ-
ségek merülnek fel, akkor hozzuk olyan 
állapotba, hogy akár indíthatóak is le-
gyenek, amikor már szinte biztos, hogy 
kapunk hozzá forrást. Ne felejtsük el, 
mi az adófizetők pénzét költjük. Ha csak 
terveket gyártanánk, tűnhetne úgy, hogy 
kicsit felelőtlenek vagyunk. Az előkészí-
tett tervek jelentik a város sikerének a 
kulcsát.
 – Útépítés, járdaépítés. Szilárd 
burkolattal ellátni az utakat, hálózattá 
fejleszteni a kerékpárutakat, veszélyes 
csomópontok átépítése. Ezek beférnek 
ebbe a ciklusba?
 – Jó esély van arra, hogy mind a 14 
szóba jöhető utat is leaszfaltozzuk, de 
azért azt látni kell, hogy az elmúlt 5 évben 
egy fillért nem nyertünk útfelújításra. Ha 
megnézzük a szomszédos települése-

ket, azért azt látjuk, hogy mindenki nyert. 
Szóval nem mindegy, hogy osztják el az 
állami forrásokat. Ami a kerékpárutakat 
illeti, azt láthatja mindenki, hogy jelenleg 
is épülnek, és van olyan, ami később kez-
dődik. A kimaradó szakaszokat (hálózat) 
saját erőből megoldjuk. A legveszélye-
sebb csomópontoknál pedig be fogunk 
avatkozni. Persze ez akkor működhet jól, 
ha közben egy komoly forgalomszabá-
lyozás is történik. Van a városban több 
olyan szakasz is, amely szigorúbb forga-
lomszabályozással – teherforgalom kitil-
tása, forgalomlassítás – biztonságosab-
bá és közlekedhetőbbé tehető.
 – Mire számíthatnak a helyi közös-
ségek? Szerepel a programban a helyi 
közösségek erősítése, foglalkozik a 
terv a rendezvényekkel, és konkrétan 
is kulturális kisváros kifejezést hasz-
nálnak.
 – Fontos, hogy az évek óta műkö-
dő helyi közösségek, amelyek bizonyos 
társadalmi csoportokat lefednek, prog-
ramokat kínálnak, mintegy otthont ad-
nak az egyéneknek, a jövőben még több 
embert érjenek el, további programokat 
szervezzenek, amihez jelentős önkor-
mányzati segítséget adunk. Mi ma azt 
látjuk: az országban az a törekvés, hogy 
mindent felülről mondanak meg. Mi pedig 
azt az utat választottuk, hogy a különbö-
ző közösségek maguk döntsék el, hogyan 
működnek, milyen formákat gondolnak 
megfelelőnek, csak az a lényeg, hogy 
mindez jól működjön, és a közösség tag-
jai is jól érezzék benne magukat. Mi ezt 
nem akarjuk helyettük megszabni, nem 
akarjuk irányítani őket, és rájuk települni. 
Ha ezek a közösségek szuverén módon 
és jól működnek, van önálló véleményük 
és nem csak befelé fordulnak, akkor meg 
kell tőlük is kérdezni, hogy mi a vélemé-
nyük a város működéséről. Meg kell kér-
dezni, hogy amit kitaláltunk, az szerin-
tük is jó-e. Mondják el a véleményüket, 
tegyenek javaslatokat. Netán vegyenek 
részt a program végrehajtásában, vonja-
nak be más civil szervezeteket és szemé-
lyeket is.
 – Álomszerű ez az elképzelés. Mit 
gondol a valóságban is képes működni 
ez a modell?
 – Szerintem már önnek is van tapasz-
talata, hiszen sok olyan nyírbátori, alkotó 
emberrel beszélgetett már, akiben van 
tenniakarás a szűkebben és a tágabban 
vett közösségükért. Nekünk ebben az a 
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felelősségünk, hogy kialakítsuk az ehhez 
szükséges feltételrendszert. Be fogjuk 
bizonyítani, hogy egyrészt elmondhat-
ják a véleményüket, azt meghallgatjuk, 
és aztán partnerként hívjuk őket, hogy 
valósítsuk meg a közös elképzeléseket. 
Nyilván nem arról beszélek, hogy ezek 
a közösségek vegyenek részt pl. a fürdő 
bővítésében.  De például a Nyírbátorban 
működő nyári táborok megszervezésé-
ben már igen. Ez a városnak egy sikere. 
Nézzük meg, hogy pl. 5 éve hány ilyen 
nyári tábor volt, és ehhez képest mennyi 
van idén! Azt látjuk, hogy táborok soka-
ságát szervezik. Iskolák, civil szervezetek, 
egyesületek, munkahelyi közösségek, 
együttműködve civil szervezetekkel. Ez 
igazi siker. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a 
civil szervezeteknek van igénye és aka-
rata, humán erőforrása, és reagáltak a 
megjelenő elvárásokra. Ezt szeretnénk 
kiszélesíteni a város egyéb területére is.
 – Kulturális kisváros. Ezzel kapcso-
latban megoszlanak a vélemények. Van 
olyan vélemény, hogy ez alaposan leült 
az elmúlt években, miközben azt is le-
het hallani, hogy inkább a populári-
sabb igények kielégítésére törekszik 
a város.
 – Fejlődik is és visszafejlődés is 
van. Teljesen életszerű. Ki kell mon-
danunk, hogy a gyökereinket nem sza-
bad elengedni. Ha egy közösség elen-
gedi a gyökereit, akkor az a közösség 
szétesik.  Ez persze nem azt jelenti fel-
tétlenül, hogy amit 20 éve csináltunk, az 
a jó ma is.  A közösségi kulturális életünk 
megszervezésénél két fontos szempon-
tot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy 
a komoly múlttal bíró rendezvényeinket 
meg kell tartanunk, de úgy, hogy az al-
kalmazkodjon a mai igényekhez.
 – Ki mondja meg, hogy mi a mai 
igény ezeknél a régi rendezvényeknél?
 – A város, a közösségek. Erről be-
széltem az előbb.
 – Azt már tudjuk, hogy ezek a kö-
zösségek mit mondanak ezekről a tra-
dicionális rendezvényekről?
 – Alapvetően két olyan fesztivál van, 
ami a város életét az elmúlt évtizedekben 
meghatározta: ez a Szárnyas Sárkány 
Fesztivál, illetve az Zenei Napok. Mind a 
kettőről kiderült, hogy úgy, azon a mó-
don már nem lehet folytatni, vagy akár 
fenntartani. Hiszen az a konstelláció már 
megszűnt. Konkrétan a személyében, az 
igényekben, az anyagi feltételekben. Az 

a véleményem, hogy mind a két rendez-
vény fontos és szükséges, igény is van 
rá, de mind a kettőt meg kell reformálni. 
Akkor van értelme ezt megreformálni, ha 
nem azért tesszük, mert a polgármes-
ter akarja. Azt tudjuk, hogy van igény, de 
egyelőre ez még nem öltött formát. Ha 
létrejön egy közösség, amelyik hajlandó 
ebben gondolkodni, akkor a város is nyi-
tott lesz. Ugyanakkor olyan programok 
irányába is el kell menni, amelyekről az 
elmúlt években bebizonyosodott, hogy 
van rá igény. Ezek a szabadtéri 
programok, amelyek erős 
közö n s é - get von-
zottak.
 – Nos tehát a 
sok civil i g é n y t 
egy un. vá- rosi civil 
egyez- tető fóru-

mon tárgyalják majd? Ez a fórum még 
nem létezik, ha jól tudom.
 – Valóban, még nem alakult meg, de 
az a törekvésem, hogy már az idén ez a 
fórum megalakuljon, határozzuk meg a 
működési kereteket, és a jövő évtől már 
konkrét ügyekben is vegyen részt.
 – Nyírbátorban erős törekvés van, 
hogy a családokat az önkormányzat is 
jelentősen támogassa. Hogy változnak 
ennek a keretei ebben a ciklusban?
 – Szerintem, amit az elmúlt 5 évben, 
családtámogatásban elértünk, adhat 
okot büszkeségre. Legalább húszféle 
területen, illetve módon nyújtunk támo-
gatást a családoknak. Sorolni is nehéz az 
első lakáshoz jutók támogatásától az in-
gyenes gyógykezeléseken, az ösztöndí-
jakon át az ingyenes védőoltásokig, hogy 
csak párat említsünk. Van benne anyagi 
támogatás és van ingyenes szolgálta-
tás. Az a törekvésünk, hogy a családok 
támogatását szélesíteni kell, de közben 
oda kell figyelni a társadalmi igazságos-
ságra is. Nem biztos, hogy az az igazsá-

gos, ha mindenkinek adunk, de az sem 
lehet igazságos, ha csak egy társadalmi 
csoport kap támogatásokat. Mindenki-
nek azt kell éreznie, hogy kap valamit a 
várostól, miközben, rászorultsági alapon 
lesznek, akik többet kapnak. De itt most 
ne tessék sémában gondolkodni, hiszen 
ilyen csoportok lehetnek a gyerekek, le-
hetnek az újszülöttek, lehetnek a fiata-
lok, vagy éppen az idősek, vagy lehetnek 
egyetemisták… Ennek egy jó egyensú-
lyát kell megtalálnunk. Ezért is gondol-
juk, hogy az ösztöndíj-programot ki kell 
bővíteni. De ez csak az egyik támogatás. 
A lényeg, hogy amikor bővítjük a család-
támogatásokat, aközben arra is törek-
szünk, hogy egyre inkább igazságos is 
legyen a támogatások felhasználása.
 – Ezt az ambiciózus tervet mennyi-
ben változtathatja meg, írhatja felül a 
költségvetési helyzet alakulása?
 – Természetesen minden terv a 
költségvetésünk alakulásától függ. Nem 
arról beszélek, hogy bármi is felülírhatja 
a terveket, csak a végrehajtására lehet 
befolyással. Az anyagi lehetőségeinktől 
függ majd a prioritások meghatározá-
sa, a sebesség, az arányok kialakítá-
sa.  Ez függ a központi költségvetési 
támogatások, elvonások alakulásától. 
Az látszik, hogy az önkormányzatok 

nem a kormány kedvencei. A város az 
elmúlt években igyekezett minél inkább 
függetleníteni magát a központi költ-
ségvetéstől. Teljesen nyilván nem lehet. 
Ugyanakkor azon települések közé tar-
tozunk (ezért iszonyú sokat kellett dol-
gozni), ahol a költségvetés jelentősebb 
része nem a kormánytól érkezik, ha-
nem saját bevétel. Az más kérdés, hogy 
a kormány két perc alatt kiránthatja a 
szőnyeget alólunk egy jogszabály vál-
toztatással. Ugyanakkor azt mondom, 
hogy mégis merjünk előre nézni, legyünk 
bátrak befektetni, mert ennek a gondol-
kodásmódnak köszönheti a város, hogy 
idáig jutottunk és így állunk.
 – Az elképzelhetetlen, hogy a város 
vezetése és a választókerület országy-
gyűlési képviselője között normális vi-
szony alakuljon ki?
 – Én mindent el tudok képzelni, és 
rajtam nem múlik. Mi minden döntésnél 
azt vizsgáljuk, hogy az a város, illetve az 
itt élő emberek számára milyen ered-
ménnyel és előnnyel jár. Ebben nem le-
het megalkudni, hiszen mi erre kaptunk 
felhatalmazást. 

nyári tábor volt, és ehhez képest mennyi 
van idén! Azt látjuk, hogy táborok soka-
ságát szervezik. Iskolák, civil szervezetek, 
egyesületek, munkahelyi közösségek, 
együttműködve civil szervezetekkel. Ez 
igazi siker. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a 
civil szervezeteknek van igénye és aka-
rata, humán erőforrása, és reagáltak a 
megjelenő elvárásokra. Ezt szeretnénk 

 – Kulturális kisváros. Ezzel kapcso-
latban megoszlanak a vélemények. Van 
olyan vélemény, hogy ez alaposan leült 
az elmúlt években, miközben azt is le-

danunk, hogy a gyökereinket nem sza-
bad elengedni. Ha egy közösség elen-

van rá igény. Ezek a szabadtéri 
programok, amelyek erős 
közö n s é - get von-
zottak.
 – Nos tehát a 
sok civil i g é n y t 
egy un. vá- rosi civil 
egyez- tető fóru-

juk, hogy az ösztöndíj-programot ki kell 
bővíteni. De ez csak az egyik támogatás. 
A lényeg, hogy amikor bővítjük a család-
támogatásokat, aközben arra is törek-
szünk, hogy egyre inkább igazságos is 
legyen a támogatások felhasználása.
 – Ezt az ambiciózus tervet mennyi-
ben változtathatja meg, írhatja felül a 
költségvetési helyzet alakulása?
 – Természetesen minden terv a 
költségvetésünk alakulásától függ. Nem 
arról beszélek, hogy bármi is felülírhatja 

nem a kormány kedvencei. A város az 
elmúlt években igyekezett minél inkább 
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„Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye Szakképzéséért” 

díjban részesült
Somogyvári Jánosné 

(posthumus)
 Somogyvári Jánosné el-
kötelezettsége az építészet 
iránt már nagyon korán meg-
mutatkozott, középiskolai 
tanulmányait is a debrece-

ni Péchy Mihály Építőipari 
Szakközépiskolában végezte. 
A megye szakképzéséért a 
gyakorlati szintvizsgák elnö-
keként, az országos szakmai 
vizsgaelnöki névjegyzék tag-
jaként, valamint a mester-
vizsga bizottság elnökeként 
is vitathatatlan érdemeket 
szerzett.

 A díjat férje, Somogyvári 
János vette át.

„Kiváló Gyakorlati Oktató
díj-at vett át
Fülep Ferenc 

villanyszerelő mester
 Fülep Ferenc több mint 
40 éves tapasztalattal ren-
delkezik villanyszerelő szak-

mában. Mindig voltak tanulói, 
akik a körültekintő és türel-
mes oktatójuktól megtanul-
hatták a szakma gyakorlati 
fortélyait. Pályafutása során 
mintegy 80 fiatalt indított el 
a pályán.
 

Kovács Józsefné 
kereskedő mester

 Kovács Józsefné 1964-
ben végzett a nyíregyházi 
Sipkay Barna Kereskedelmi 
Szakközépiskolában, élel-
miszer eladóként. Tanul-
mányait érettségivel egé-
szítette ki, melyet munka 
mellett esti tagozaton 
szerzett, hogy az isko-
la elvégzése után egyből 
munkába állhasson már 17 
évesen. Jelenleg a nyírbá-
tori Sparban dolgozik, ahol 
a vezetői munka mellett el-
kötelezetten és türelemmel 
készíti a tanulókat a szak-
munkás vizsgájuk gyakor-
lati részére.

VÁROSI HÍREK

A köztisztviselők napja alkalmából titkos szavazással 2020-ban is meg-
választották a nyírbátori polgármesteri hivatalban az év köztisztviselőjét. 
„Az év köztisztviselője” kitüntető díjat idén Madai István kapta, aki 31 éve 
tevékenykedik választott szakmájában és hat éve dolgozik a városházán. 

Kitüntették „Az év köztisztviselőjét”

Fülep Ferenc Somogyvári János vette át felesége 
postomus díját Kovács Józsefné

– Az elismerés nagyon nagy meglepe-
tésként ért, főként úgy, hogy én voltam 
ennek a szavazásnak az előkészítője, 
hiszen szervezeti feladatnak számít 

ez is – mondta 
Madai István. 
– Itt elsősorban 
személyügyi fel-
adatokkal fog-
lalkozom, ez a fő 
területem, ahol 
a köztisztviselők 
előmenetelével, 
illetve a köztiszt-

viselői életpályával kapcsolatos minden-
napi teendőket látom el. Emellett a sport 
is az én területem. Idetartozik a verse-
nyek szervezése, illetve a sportegyesü-
letek működéséhez szükséges alapvető 
körülmények megteremtése, hogy ezek 

az egyesületek megfelelő színvonalon 
tudjanak dolgozni. A díj örömet, elisme-
rést, megbecsülést jelent, tekintettel 
arra, hogy a kitüntetett személy bírja a 
kollégák bizalmát, a vezetés bizalmát, 
és a jövőre nézve egy előremutatást ad 
– tette hozzá Az év köztisztviselője cím-
mel kitüntetett Madai István. 

Megválasztották 
„Az év dolgozóját”

Idén is megválasztották az év dolgozó-
ját a nyírbátori polgármesteri hivatal-
ban. Kovács Sándorné Melinda 2011 
óta hivatali dolgozó. A postázóban vég-
zett lelkiismeretes munkáját ezúttal ily 
módon is elismerték kollégái. A díjazott 
érdeklődésünkre elmondta: meglepte 
munkatársai döntése, bár már többször 

is szerepelt a je-
löltek listáján az 
elmúlt években. 
Idén egyáltalán 
nem számított 
rá, de nagyon 
jólesett neki. Az 
elismerést sze-
rinte a munka-
végzés minősé-
ge, a közösségben betöltött szerep és 
aktivitás alapján ítélik oda valakinek a 
hivatali dolgozók.
 – Nagyon szeretem a munkámat, 
dolgozni is szeretek, és az emberekkel 
való kapcsolattartást is nagyon szívesen 
végzem. Nekem a mindennapi munka 
mellett a család tölti ki az életemet, va-
lamint a sport, amiből rengeteg energiát 
tudok meríteni. Ezen a téren mindenevő 
vagyok. Úszom, kerékpározom, görkor-
csolyázom, futok, kajakozom, túrázom. 
Valójában minden sportágat szeretek. 
És erre napi szinten van szükségünk, 
hisz innen lehet egy kis plusz erőt gyűj-
teni – tette hozzá Kovács Sándorné. 

Nemcsak kiválóan művelik, 
szívesen tanítják is a szakmájukat
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Továbbra is várják a ké-
relmeket a polgármes-
teri hivatalban azoktól, 
akik a Széna réti lakó-
parkban szeretnének 
lakást bérelni. Mivel a 
kivitelezési munkála-
tok csúsztak, a lakók 
előreláthatóan ősz vé-
gén költözhetnek be a 
bérlakásprogram kere-
tében elkészülő 71 la-
kásba.

Bérlakások: még lehet jelentkezni 
a Széna réti lakóparkba

– Sokan benyújtották már 
igényüket a polgármesteri 
hivatalhoz a bérlakásokkal 
kapcsolatosan, de folyama-
tosan fogadjuk még az ér-
deklődőket – tájékoztatta a 
Bátor Médiát Böszörményi 
Ágnes, a polgármesteri hi-
vatal ügyintézője. A 71 igény 
már összegyűlt, de ettől füg-
getlenül van még reális esély 
arra, hogy aki most adja be 
a kérelmét, tud majd költöz-
ni. Biztosan lesznek ugyanis 
olyan jelentkezők, akik a fel-
tételeknek nem fognak meg-
felelni vagy esetleg időköz-

ben megoldódik a lakhatási 
problémájuk. 
 Nyírbátor népesség-
megtartó politikájának egyik 
pozitív döntése volt, hogy 
támogatja az első lakáshoz 
jutókat. A bérlakásprogramot 
és ezt a fajta támogatást ta-
lán sokan összekötik. 
 – Sokan összekeverik a 
két lehetőséget, hiszen több 
ponton is hasonlóak a fel-
tételek a két támogatással 
kapcsolatosan – folytatta az 
ügyintéző. – De ki kell emelni, 
hogy az első lakáshoz jutók 
támogatásánál legalább két-

éves nyírbátori lakcímmel kell 
rendelkeznie a támogatási 
kérelem benyújtójának. Iga-
zolni kell továbbá a támoga-
tás benyújtását megelőző 2,5 
évben legalább egy év mun-
kaviszonyt és két év társa-
dalombiztosítási jogviszonyt. 
Büntetlen előéletűnek és köz-
tartozásmentesnek kell lenni 
ahhoz, hogy támogatásban 
részesüljön az kérelmező. Ha 
minden feltételnek megfe-
lel a benyújtott kérelem, az 
önkormányzat egy egyszeri, 
vissza nem térítendő, 600 
ezer forintos támogatást biz-

tosít. Fontos információ még 
az, hogy az adásvételi szer-
ződés aláírását követő, illetve 
építkezés esetében az építési 
napló megnyitását követő 45 
napon belül be kell nyújtani a 
támogatási igényt a polgár-
mesteri hivatalhoz. Ez egy 
jogvesztő határidő, ami azt 
jelenti: ha valaki ezen belül 
nem él a támogatás iránti 
igényével, akkor azt később 
már nem tudja érvényesíteni 
– tette hozzá Böszörményi 
Ágnes.

eni

Év végére elkészül az egyszerre akár 20 autóbuszt is fogad-
ni képes buszállomás az ipari parkban. A cél egyrészt, hogy 
megoldják a műszakváltások idején nagy számban közleke-
dő munkásbuszok megállását, parkolását. Ugyanakkor az 
utasok fel- és leszállása is lényegesen biztonságosabb lesz 

a jövőben. A buszál-
lomástól gyalogos 
közlekedőutakat is 
kiépítenek a külön-
böző üzemek felé. A 
kivitelezésre meg-
határozott 150 na-
pos határidőt min-

denképpen tartani fogja a kivitelező, de 
Harcsa Norbert, a Road Kft. ügyvezetője 
szerint hamarabb is befejezik a munkát.
 Batai Árpád, a polgármesteri hivatal 
csoportvezetője a beruházás költségeiről 
elmondta, hogy a buszállomást TOP-os 
és városi forrásból, összesen 140 millió 
forintból építik meg.

Buszállomást építenek az ipari parkban
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 A legdurvábban az rontja a költségvetési helyzetet – nálunk pl. csaknem 
200 millió forintról beszélünk –, hogy ebben az évben kimarad bizonyos 
iparűzési adónak a befizetése. Ezt a befizetési kötelezettséget a kormány 
áttolja a következő évre. Ez a pénz ebben az évben kiesett, mert ezt a 
cégek mindig tolhatják maguk előtt a következő és a következő évekre… 
– mondja Veres János az MSZP megyei elnöke. A riporter Nagy Miklós.

ELLENZÉKI LEHETŐSÉGEK
Ebben a harcban nem csak Budapest kapja a 

pofonokat – mondja Veres János

 – Elég egyértelműnek tűnik, hogy a 
Fidesz célzottan szűkíti az önkormány-
zatok költségvetési lehetőségeit. Ez 
már előjött a járvánnyal kapcsolatos, 
első intézkedésekben (elvonásokban), 
de igazán a jövő évi költségvetésben 
csúcsosodik ki. Teljesen világos, hogy 
az ellenzéki önkormányzatokat szándé-
kozik nehéz helyzetbe hozni, nehogy el-
lensúlyt képezzenek, illetve képezhes-
senek. Mit gondol, miért nem lépnek fel 
egységesen, együtt az idézett ellenzéki 
önkormányzatok, hiszen kb. 3.5 millió 
embert képviselnek?
 – Nagyon elégedetlen vagyok azzal, 
ami a tavalyi önkormányzati választások 
óta, az ellenzéki önkormányzati térfélen 
történt. Tettem kezdeményezéseket már 
decemberben, januárban, februárban 
annak kapcsán, hogy milyen területeken 
lenne célszerű együttműködéseket kiala-
kítani, hogy az egységes fellépés megtör-
ténjen, és eredményes is legyen.
 – Na, de nem történt semmi.
 – Talán hihetetlen, de mindenki azt 
gondolja, hogy ez nem az ő, hanem más-
nak a feladata.
 – Csak egy felvetés: nem azért nem 
reagálnak ezekre a felvetésekre, mert a 
sikeresen kicsire zsugorodott MSZP fe-
lől indult a kezdeményezés?
 – Az MSZP nyerte a legtöbb önkor-
mányzati képviselői helyet az ellenzéki 
oldalon. Sajnos nem sikerült ezt az előnyt 
sem kihasználnunk. De visszatérve a 
kérdéshez: még az MSZP-n belül sem 
megfelelőképpen reagáltak a felvetésre. 
Elismerik, hogy erre szükség van, de nem 
tesznek lépéseket az MSZP vezetői sem, 
hogy ez megvalósuljon.
 – Mi a konkrét javaslata?
 – Éppen beszélgetésünk reggelén is 
volt a témáról egy videokónferenciánk. 

Most abban maradtunk, hogy szeptem-
ber első felében megtörténik a balolda-
li közösséghez tartozó önkormányzati 
képviselők összehívása. Azt remélem, ez 
kellő lökést adhat arra, hogy végre bein-
duljon a baloldali, illetve ellenzéki önkor-
mányzatok közötti együttműködés. Úgy 
gondolom, hogy 3–4 területen lenne ér-
demes és szükséges a szorosabb együtt-
működés.
 – Teljesen olybá tűnik, mintha az 
ellenzék elfelejtette volna az önvédelmi 
reflexeit.
 – Egyetértek. Ki-ki harcol önmagá-
ban, de nyilvánvaló, hogy az egyenkénti 
harcnak nem lehet eredménye. Azt re-
mélem, hogy szeptemberben már tudunk 
érdemi előrelepésről is beszélni.
 – Egyébként mi a baj az MSZP-ben 
önnel? Csak arra utalok, hogy említette, 
hiába tette meg a kezdeményezéseit, 
semmi nem történik.
 – Vannak egy pártnak országosan 
megválasztott vezetői, és én nem vagyok 
ilyen vezető. Engem ebben a megyében 
választottak elnöknek. Itt megteremtet-
tem annak a feltételeit, hogy akiket erről 
az oldalról megválasztottak ilyen-olyan 
tisztségbe, akkor közöttük legyen meg a 
folyamatos kommunikáció és együttmű-
ködés. Ezután azt is kezdeményeztem, 
hogy ez ne csak a megyében legyen, ha-
nem az egész országban, vagy legalább a 
Dunán innen összefogva. A párt országos 
vezetői mással voltak elfoglalva, vagy 
mást fontosabbnak tartottak. Elveszítet-
tünk közel egy évet, de most szeptem-
berben talán létrejön ez az egyeztetés.
 – Mi a javaslata, miben lépjenek fel 
közösen az ellenzéki önkormányzatok?
 – Az a javaslatom, hogy a hasonló 
méretű települések között legyen együtt-
működés, amelynek a keretében a jó 

gyakorlatokat át tudjuk adni egymásnak. 
Például, hogy sikerült ilyen eredmények-
re jutni a gazdaságfejlesztésben, amire jó 
példa a mi városunk, vagy miért fejlődik 
máshol jobban a turisztika, vagy hogy 
van az, hogy az egyik kisvárosban kiváló-
an működik a szociálpolitika, míg máshol 
van hová fejlődni. Ezekről érdemes rend-
szeres konzultációkat tartani, és segíteni 
egymást, akár a gyakorlatban is. Lenne 
értelme annak is, hogy a fellelhető önkor-
mányzati sajtótermékek között is legyen 
egy komolyabb együttműködés. Egyálta-
lán nem mindegy, hogy milyen minőségű 
és szemléletű a helyi média. Minden ön-
kormányzat érdeke, hogy minőségi médi-
ája legyen. Ebben biztos, hogy szükséges 
a közös fellépés. És van még egy terület, 
amit kifejezetten fontosnak tartok, s eb-
ben nálunk már szintén van gyakorlati 
példa. Arra gondolok, hogy gazdagabb 
budapesti kerületi önkormányzat segíti a 
szegényebb vidéki település önkormány-
zatának intézményeit. Ez a szolidaritás 
miatt is fontos.
 – Mire ez a találkozó megtörténik, s 
az ott elfogadottak tényleg beindulnak, 
ha jól gondolom legalább december, de 
inkább már jövő januárt írunk. Ami azt 
jelenti, hogy nagyon közel, alig 16 hó-
nappal az országgyűlési választások 
előtt leszünk. Mit gondol, kicsúsztak az 
időből, vagy ez az egy évnél kicsivel több 
még elég ahhoz, hogy valami eredményt 
hozzon ez az elképzelt együttműködés?
 – A most vázolt forgatókönyvben 
szereplő egy év és 3–4 hónap még pon-
tosan elég ahhoz, hogy valamilyen ha-
tással bírjon az országgyűlési választás 
eredményeire.
 – Ja persze, ha egyszólamban éne-
kelnek.
 – Igen és ha a politikai erők az el-
lenzéki oldalon elfogadják azt a néhány 
alapszabályt, amit nem fogadtak el 
2018-ban, de mára mindenki felébred-
hetne. Egy közös miniszterelnökjelölt, 
egy közös lista… nem mindenki érti ezt. 
Nem mindenki ért egyet az egy listával, 
az előválasztással, pedig enélkül nem le-
het siker.
 – Mit gondol arról, ami kialakult a 
fővárosi önkormányzat és a kormány 
között, aminek a csapásait ezután már a 
vidéki önkormányzatoknak el kell szen-
vedniük? Az elvonások nemcsak Buda-
pestet hozzák nehéz helyzetbe, hanem 
a vidéki önkormányzatokat is.
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 – Ha a fővárosi ellenzéki vezetés egy 
picit is távolabb látna, és kitekintene a 
város határain kívülre, akkor tudná, hogy 
partnereket kell maga mellé állítania eb-
ben a harcban.
 – Ez nincs most?
 – Ez egyáltalán nincs. A fővárosi 
vezetésnek ki kellene nyújtania a kezét, 
hiszen ebben a harcban nem csak Buda-
pest kapja a pofonokat.
 – Az látszik, hogy a főváros képes 
egyedül is harcolni – egyelőre – de a 
vidéki városok egyedül egyáltalán nem 
biztos, hogy eredményeket érhetnek el.
 – Igen. Azt is látni kell, hogy sokkal 
eredményesebb és súlyosabb kérdésként 
lehet a köz elé tenni, ha nem csupán a 
főváros és a kormány, hanem az önkor-
mányzatiság és a kormány közötti harc-
ról van szó.
 – Valóban. Már csak az a kérdés, 
hogy ebben a harcban képesek-e az 
ellenzéki önkormányzatok tömegeket 
maguk mögé állítani, s adott esetben 
utcára vinni 100.000 embert. Hiszen 
tudjuk, a tömeg erejétől képes vissza-
vonulót fújni még ez a kormány is.
 – Erre én most nem tudok válaszol-
ni. Azt viszont tudom, hogy ehhez szük-
séges feltétel az, hogy ebben a harcban 

mindannyian egy 
oldalra álljanak, 
akiket ezek az 
intézkedések 
negatívan érin-
tenek.

 

– Nyilván a gazdasági negatív érintett-
ségről van szó, lásd gépjárműadó elvo-
nása, szolidaritási adó jelentős emelése, 
iparűzési adó befizetésének átalakítása.
 – A legdurvábban az rontja a költ-
ségvetési helyzetet – nálunk pl. csaknem 
200 millió forintról beszélünk –, hogy eb-
ben az évben kimarad bizonyos iparűzé-
si adónak a befizetése. Ezt a befizetési 
kötelezettséget a kormány áttolja a kö-
vetkező évre. Ez a pénz ebben az évben 
kiesett, mert ezt a cégek mindig tolhatják 

mindannyian egy 
oldalra álljanak, 
akiket ezek az 
intézkedések 
negatívan érin-
tenek.

maguk előtt a következő és a következő 
évekre.
 – Magyarán ez a pénz eltűnt, hi-
szen minden évben tolódik egy évvel 
tovább.
 – Ebben az értelemben ez a pénz 
valóban kiesik, és ezt az évet valahogy 

át kell hidalni. Ez az ügy olyan ügy, 
amiben már eleve szövetségesekkel 
kellett volna fellépnie a fővárosnak. 
Abban is közös fellépés kellett vol-
na, hogy a társadalom megértse, mi 
történik nálunk, az un. vírushelyze-
tet mire használja ki a kormány. 
 A világban sehol nem történt az 
meg, ami nálunk, azaz, hogy a jár-
ványos helyzetben, amikor egyéb-
ként is több teher nehezedik az ön-

kormányzatokra, akkor még a kormány 
abban az évben elvesz forrásokat, mi-
közben a világon máshol mindenütt a 
kormányok plusz forrásokat adtak a he-
lyi önkormányzatoknak.
 – Mert nyilván kell a pénz a MotoGP 
pályára…
 – Ami nyilván most nagyon fontos 
nekünk 65 milliárd forintért. Csak úgy 
mellékesen jegyezzük meg, hogy az a pá-
lya az ország legmagasabb aranykorona 
értékű földjein épül.

 Köszönjük  
 

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.   
dolgozóinak munkáját! Nekik köszönhetően  

A Gyermekkönyvtár 
megszépülve  

2020.07.20-tól  

újra NyitvA 
Szeretettel várunk!!! 

 

Városi 
Könyvtár 
Nyírbátor 
Szabadság 
tér 24. 

Esély a tehetségnek 

Az „Adj esélyt a jövődnek” című projekt keretein belül min-
den évben nyári táborokat szervezünk a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek részére. Ezekkel az ingyenes 
táborozási lehetőségekkel biztosítjuk a szakértő gyermek-
felügyeletet, valamint elérhetővé tesszük a tartalmas és 
szórakoztató programokat a „síneken túl”. 
 Idén első táborunkat a Közösségi Szolgáltató Pontban 
tartottuk, melyen 23 gyermek vett részt. A délelőtti kéz-
műves foglalkozásokba észrevétlenül csempésztünk be 
alapkészségek gyakorlását szolgáló feladatokat, majd ebéd 
után következezett a közös tánc, amely a szórakozáson túl 
a mozgáskoordináció fejlesztését is szolgálta. A gyerekek 
a táborzáró napra meglepetés műsorral készültek, melyet 
szüleiknek, a tábor dolgozóinak és meghívott vendégeinknek 
mutattak be.
 Vendégeink a Mátészalkai Alapfokú Művészeti Iskolá-
ból érkeztek, autentikus cigányzenével és néptánc bemu-
tatóval kedveskedtek nekünk. Mindamellett, hogy nagyon 
rövid idő alatt egy teljes értékű műsorra készültek fel, töb-
ben közülük olyan tehetségesnek bizonyultak, hogy leendő 
művészetis diákként szeptembertől tovább csiszolhatják 
tehetségüket a zene és a tánc területén.

Vitézné Divinyi Andrea
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Nagyon régen indult a tör-
ténet. A 70-es években még 
alapprogram szerint kellett 
dolgozni minden óvodában, 
az egész országban – mond-
ta Veres Jánosné, a Kereker-
dő Óvoda vezetője. Elég me-
rev volt az akkori program. 
Aztán a 80-as évek közepén 
átdolgozták az addigi irányel-
veket. Akkor már olyan mód-
szertani lehetőséget és sza-
badságot kaptak az óvodák, 
hogyha elég elhivatott volt 
a nevelőtestület egy sajátos 
pedagógiai program kidolgo-
zásában, akkor ezt megte-
hette. Innentől lehetett prog-
ramokat adaptálni, beépíteni 
az előírt országos programba. 
Én akkoriban a Madách utcai, 
II-es számú óvodában dol-
goztam óvónőként, és a ta-
góvoda vezetőjeként, közben 
egy bábrendezői tanfolyamra 
jártam, Budapestre. Nagyon 
megragadott a népi kultúra, 
a népművészet, a népi ha-
gyományok. Tulajdonképpen 
gyerekkori élményeim jutot-
tak eszembe, mivel vidéken 
nőttem fel, és részese vol-
tam a hagyományápolásnak. 
A kolléganőkkel egyeztettem 
az elképzeléseimről, egyetér-
tettünk, így kidolgoztam a mi 
saját hagyományőrző prog-
ramunkat, mint az országos 
alapprogram sajátosságát. 
Ennek éppen az volt a lénye-
ge, hogy az adott település 
jellegzetességeire alapozva 
kell a programot összeállí-
tani, ami helyben könnyen 
megvalósítható. Ez termé-
szetesen értékeket hordoz, 
értékeket közvetít és erre 

Hagyományőrző Óvoda, Zöld Óvoda, Boldog Óvoda 
a nyírbátori Kerekerdő ovi és várhatóan Madárbarát 
Óvoda is lesz az intézmény. Mindemellett bázisó-
vodaként is működik a Mesekert mintát mutatva az 
óvodai oktatás-nevelés terén.

Újabb címre pályázik a Kerekerdő Óvoda

fogékonyak a szülők is. Kez-
detben egy csoport dolgozott 
a program alapján, később az 
egész óvoda. Ekkor már a Fáy 
utcai épületben működtünk.
 Elmondhatjuk, hogy az 
eltelt idő alatt már az or-
szágos alapprogramba is 
becsempészték a népi alap-
kultúrát, a hagyományőrzést 
célzó feladatokat. Ilyenek a 
népmesék, a népi játékok, a 
népzene. Mi tehát megelőz-
tük az országos változásokat 
ilyen szempontból, és most is 
ezzel dolgozunk. A Kerekerdő 
Óvodában – a korábbi Mese-
kert Óvoda - olyan nevelési 
programot készítettünk, ahol 
a „Zöld Óvoda” alapelveit öt-
vöztük a hagyományőrzéssel. 
Ennek a programnak az el-
nevezése a következő lett: A 
természet útján a népi kultú-
ra megőrzéséhez. Akkoriban 
nem voltak a maihoz hasonló 
lehetőségeink, így szpon-
zorokat kellett keresnem a 
megvalósításhoz, de a szülők 
is mindig jöttek, amikor segí-
teni kellett – emlékszik visz-
sza az intézményvezető. 
 – Ma is az akkor lera-
kott alapokra építünk, tovább 
mélyítettük a hagyományőr-
zést. Több program is ennek 
jegyében valósul meg egy 

tanéven belül, ahová a szülő-
ket is meghívjuk. Zöld Óvoda-
ként működve a környezet-
tudatosságra törekszünk. 
Tulajdonképpen minden óvo-
dának, oktatási-nevelési in-
tézménynek ezeket a célokat 
kell követni. Így előírt feladat 
a természet megismerteté-
se, a megóvására, védelmére. 
való tanítás. Számos tételt 
tartalmaz erre vonatkozóan 
az országos alapprogram is. 
Ennek keretében egészség-
tudatos heteket rendezünk, 
de teszünk például a madár-
védelemért is. Három évvel 
ezelőtt pályáztunk a Zöld 
Óvoda címre, bizonyítva ez 
irányú tevékenységünket és 
elkötelezettségünket. A címet 
elnyertük, büszkén viseljük, 
de újra kell pályázni a címért 
háromévente a Földművelés-
ügyi Minisztériumnál. A har-
madik alkalommal egyébként 

Örökös Zöld Óvoda címet 
nyerhet egy intézmény. 
 A Madárbarát Óvoda 
cím feltétele, hogy egy éven 
keresztül meg kell felelni a 
kritériumoknak. Már tavaly 
megvettük az egységcso-
magot, és Tanyik Józseffel 
együttműködve igyekszünk 
mindent megtenni a cím el-
érése érdekében. A gyerekek 
nyitottak, együttműködőek. 
Az óvodánk ebből a szem-
pontból is előnyös környe-
zetben működik, hiszen egy 
kis erdős résszel is rendelke-
zünk. Az egy év hamarosan 
lejár, így most már bátran 
pályázhatunk az újabb cím 
elnyerésére. Várhatóan rövid 
időn belül Madárbarát Óvoda 
is lesz a nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda – mondta el a Bátor 
Televízió műsorában Veres 
Jánosné.

eni
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Amikor pedagógusként az „élménysulit” választot-
tuk, az is erősen motivált bennünket, hogy a kollé-
gákkal egy jó és tevékenyen együttműködő közös-
séget teremtsünk. Mindannyian fontosnak tartjuk, 
hogy az iskolánk tanulói egy összetartó, egymást 
segítő csapatot alkossanak. Szeretnénk a gyerekek-
kel és a szülőkkel együtt minél több közös élményt 
és vidám hétköznapokat megélni.

Találkoztak az élménysulis gyerekek

Ezen a nyáron is dolgoznak diákok a városi fürdőben. Ezt a 
Nyírbátor önkormányzata által diákok foglalkoztatására be-
nyújtott, nyertes pályázat teszi lehetővé. A cél a diákmunka-
erő foglalkoztatása a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben. A 
fürdő egyébként minden évben diákszervezeteken keresztül is 
alkalmaz fiatalokat, idén kilencet.
 „Amikor megtudtam, hogy a strandon van lehetőség dol-
gozni, nagyon fellelkesedtem, mivel már Debrecenben szerez-
tem tapasztalatot ilyen területeken” – monda Szabó Ádám, az 
egyik ifjú munkavállaló.

 A kiválasztott fiatalok számára az önkormányzat és a für-
dő vezetői tájékoztatást tartottak a várható feladatokról. A 
diákok egy része medenceőrként dolgozik, a többiek a meden-
cék körüli rendre fognak figyelni.

Polyák Dézi

„Ha végre itt a nyár…”

Jöhetnek a diákok 
a fürdőbe

Ennek az első állomása volt 
a június eleji programunk a 
Kuckóban, ahol jobban meg-
ismerkedhettünk a szülőkkel 
és a gyerekekkel. Nemcsak a 
kis nebulók, hanem tapasz-
talt pedagógusként mi is iz-
gatottan vártuk az első nagy 
találkozást.
 Évfolyamonként szer-
veztük a programokat, ame-
lyeken a gyerekek a szüleik-
kel együtt vehettek részt. A 
játékos beszélgetések során 
a kezdeti izgalom ellenére 
nagyon ügyesen teljesítettek, 
és a végén felszabadultan, jó-
kedvűen távoztak a gyerekek. 
Rengeteg kérdés vetődött fel 
a szülők részéről, igyekeztünk 
maradéktalanul válaszolni. 
Azok számára, akik nem tud-
tak eljönni a júniusi találkozó-
ra, augusztusban szervezünk 
egy újabb programot.

 A következő nagyobb 
eseményünk egy vidám csalá-
di nap lesz, ahol folytatódhat 
az ismerkedés, a közösségfor-
málás. Színes programokkal, 

játékkal, zenével hangolódunk 
az új tanévre, és természe-
tesen bemutatjuk iskolánk 

épületét is a 
leendő tanítvá-
nyainknak és a 
szülőknek.
 Jelentkez-
ni továbbra is 
lehet az isko-
lánkba, ezért 
azok a szülők, 
akik még sze-
retnék hoz-
zánk beíratni 
alsó tagozatos gyermeküket, 
a jelentkezési lapot letölthetik 

a www.nyirbator.hu oldalról, 
vagy a LMA nyírbátori tagin-
tézmény Facebook oldalá-

ról, majd kitöltve elküldhetik 
az elmenysuli@gmail.com 
e-mail címre, de személyesen 
is leadhatják a polgármesteri 
hivatal portáján. E-mailben és 
telefonon értesítünk minden-
kit. Ugyanezen a címen érdek-
lődhetnek, akiknek bármilyen 
kérdés van, vagy további in-
formációra kíváncsiak.
 Szeretnénk, ha az is-
kolakezdés a koronavírus 
miatt kialakult helyzet után 
végre vidám, zökkenőmentes 
lenne. 
 A jól felszerelt, modern 
iskolánkban, a tanuláshoz 
használt játékos eszközök-
kel és egy tapasztalt, vidám 
tantestülettel nálunk biztos, 
hogy a tanulás is élmény lesz.

Az élménysuli csapata
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SZÜLETÉS
2020 június

Dominik Máté Norbert Esze Anita
Emma Kovács Zsolt Nagy Diána
Noel Ferenc Jóni Zsolt Varga Klaudia
Kamilla Maticsák Attila Germán Szabina
Dominik Varga László Gyúró Borostyán
Marcell Ferenc Fülep Ferenc Simon Beáta
Hanna Guzina Krisztián Zolcsák Ildikó
Ádám Róbert Balogh Ádám Farkas Enikő
Ákos Ferenczi Lajos Kosztyu Ágnes
Olivér Hegedűs Gábor Szvára Nikoletta
Nazira Tóth Béla Kiss Noémi
Hanna Török Zoltán Gyulai Mónika
Léna Irisz Kun Győző Fazekas Adrien
Dániel Noel Langó József Daragó Eszter

HALÁLESET
Tóth Miklós • Héder Emma • Illés Györgyné

Major Bálintné • Szilágyi Józsefné • Sallai Ernőné
Márföldi László • Bécsi Ferenc • Bánki János

Tóth Józsefné • Hutóczki Sándor • Keczán Zsuzsanna
Orbáőn Árpádné • Forgács Sándorné • Izsvák Sándorné

Bedőcs Józsefné • Gondon János • Tölli Lajosné
Farkas Ferenc

HÁZASSÁG
 Pál Ágnes Szőke Csaba
 Molnár Vivien Nyiri Roland
 Opre Beáta Németi Mihály
 Dandár Loretta Molnár Rajmond Adrián
 Kovács Timea Gerstmájer Rolf
 Sallai Petra Deák Ádám Dániel
 Bákonyi Dzsenifer Barbara Henter Zsombor

Anyakönyvi események
2020 július

A koronavírus miatti szünet után júniusban aktivi-
zálta magát a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület, miután megnyílt a lehetőség, 
hogy közösségi életünk bizonyos formáit napirend-
re vegyük. 

Újratervezés után 
újraindulás…

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor tagjai is annyira várták már a közös programot 
a koronavírus miatti hosszú bezártság után, hogy még a rossz idő sem szegte kedvünket. Egyik 
tagtársunk invitálására indultunk szalonnasütésre, Piricsére. Zuhogó esőben mentünk az autó-
buszhoz bízva abban, hogy nem fog egész nap esni. Akik eljöttek, nem bánták meg, mert remek 
napot töltöttünk el egymás társaságában, miközben egy nagyszerű hölgyet ismerhettünk meg 
a helyet biztosító társunk lányának személyében, aki népi vonós mestertanár. Az ő jóvoltából 
bepillanthattunk a népzene, népi szokások, népmesék, népdalok rejtelmeibe. Közben közösen 
énekeltünk szebbnél szebb népi dallamokat hegedűszó kíséretében. Ez idő alatt elvonultak az 
esőfelhők. így már a szabadban folytattuk a felhőtlen beszélgetést, megsütöttük, és elfogyasz-
tottuk a finom szalonnát, sütiket. Terveket szövögettünk a jövőnket illetően, melyben kedves 
új ismerősünk lesz segítségünkre, amit hálásan 
köszönünk neki.
 Mire indultunk hazafelé csodálatosan sü-
tött a nap. Az élménydús napot köszönjük Sza-
bó Miklósné Erzsikének és lányának , Szabó 
Adriennek! Jó volt együtt lenni!

Tóth Árpádné elnök

Az elnökségünk június 2-án 
megtartott ülésén határozott 
az egyesületi élet újraindítá-
sáról, melynek értelmében egy 
hét elteltével, negyedévi kiha-
gyás után megtartottuk össze-
jövetelünket, mely szomorúan, 
a márciusban elhalálozott Sza-
bó Győzőné Marika és Bara 

György nyugállományú határőr 
ezredes tagtársainkra való em-
lékezés jegyében telt el.
 A hónap 26. napja azonban 
már a korábbi évek gyakorla-
tának megfelelő, Szent László 
napi rendezvénnyel kezdődött. 
Megtartottuk hagyományos 
megemlékezésünket a volt ha-
tárőr laktanya falán elhelyezett 
emléktáblánál.
 Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az ünnepségen egyesü-
letünk tagjain kívül több mint 
40-en jelentek meg. Képvi-
seltette magát a megyei és a 
nyírbátori rendőrkapitányság, 
részt vett az eseményen Máté 
Antal polgármester és Horvát-
hné Karsai Hédi alpolgármes-
ter, továbbá jelenleg is aktív 
határrendészek, rendőrök és 
a záhonyi nyugállományú ha-
tárőrök.
 Az ünnepség szónoka Kiss 
Zsolt görög katolikus paró-
kus volt, aki beszédében Szent 
László, a határőrség védőszent-
je életútjának felidézése mellett 
méltatta a volt határőrség és 
annak személyi állománya több 
mint 60 éves munkáját.

 Az ünnepség után a „Bát-
hory Vadásztársaság” vadász-
házában az elmaradt majálist 
juniálissal pótoltuk. Itt már várt 
ránk a hadtáp-különítmény 
által elkészített gulyásleves, 
melynek elfogyasztása után 
kellemes, zenés időtöltésben 
volt részünk.

 A hónap utolsó napján ked-
ves vendégeket fogadtunk, a 
Miskolci Hagyományőrző Nyug-
díjas Egyesület 30 fős csoportját.
 A vendégeknek bemutattuk 
várost, majd a „Kőtár” étterem-
ben elfogyasztották a részükre 
helyben készített ebédet.

Janovics János 

Vendégségben jártunk Piricsén

Vendégeink a 
várkastély előtt
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Négymillió forint a für-
dőnek. A Bátori Sárkány 
Úszóegyesület és a Sár-
kány Wellness és Gyógy-
fürdő közösen nyújtott 
be pályázatot eszköztá-
ruk bővítésére.

Dr. Farkas László 
– KINICA

A csúcsra vezető út sokszor tekervényes és fárasz-
tó. Ha valakinek sikerül egy magasság meghódí-
tása, arra is vigyáznia kell, nehogy megszédüljön. 
Mert minél magasabbra jut, annál nagyobbat zu-
hanhat. Farkas Laci esete bizonyítja, hogy a bukás 
elkerülhető.

Nyírbátorból a „Kubik gödör” 
mellől indult Farkas László 
sikeres pályája. (Mandel Edu-
árd innen kubikoltatta a földet 
téglagyárához. Ezekből épült 
a többi gyár.) Bónis szolgála-
ti lakások voltak itt. Édesapja 
a gyárban volt kádár mester, 
akinek újításai is voltak. Nyír-
bátorban érettségizett, majd 
Debrecenbe ment szakmát ta-
nulni. A MEDICOR orvosi mű-
szergyárban dolgozott, majd 
mások biztatására is talán, fel-
vételizett Nyíregyházán a főis-
kolára. A tanárképzőn szerzett 
matematikatanári diplomát. 
Első munkahelye Berettyóúj-
faluban volt, itt gyermekott-
honban kapott nevelői állást. 
Ha valakinek van fogalma a 
gyermekotthonok világáról, 
az tudja, hogy mit jelent ilyen 

intézményben dolgozni. Itt 
gyermek és tanár tömény ada-
gokban kapja az élet tanításait. 
Farkas Lacit imádták a gyere-
kek. Egyetlen dolog volt sike-
rének titka: ő is szerette őket.
 Diákkorában már kézi-
labdázott. Szükség volt rá az 
akkor komoly célokért küzdő 
nyírbátori csapatban. Ezért 
Nyírcsászáriban dolgozott, 
itthon kézizett. Újabb lépcső, 
amikor hazakerült tanítani is. 
Csodás érzés együtt tanítani 
azokkal, akik néhány éve még 
őt is tanították. Kivételes le-
hetőség a sorstól. Ám ha egy 
„üzlet” beindul… Nyírbátor 
után Nyíregyháza az újabb ál-
lomáshely. A tanárképző gya-
korló iskolájában tovább érik 
szakmailag. Folyamatos tanu-
lás után filozófiából doktorál.

 Kedvenc témá-
ja a barlangelmélet. 
Én már több mint 
tíz éve tanulom, 
annyit tudok is, 
hogy a barlang be-
járatának háttal kell 
ülnöm. Hogy aztán 
mi vár rám, arról 
sejtésem sincs. Sebaj! Ha lesz 
elég időm, majd megtanulom. 
Sűrűsödő elfoglaltságai miatt 
az aktív kézilabdázást befe-
jezte. A sportolást azonban 
nem, hiszen a kispályás focit 
a mai napig imádja. Mások is 
figyelemmel kísérték szakmai 
fejlődését. Ennek kapcsán 
került a 107-es Szakmunkás-
képző Intézetbe, ahol előbb 
gyakorlati oktatásvezető, 
majd igazgató lett. Az intézet 
már az ő igazgatása alatt vet-
te fel a Wesselényi nevet. Ez 
volt akkor a megye egyik leg-
nagyobb oktatási intézménye. 
Kitűnő csapattal dolgozott (jó 
néhány nyírbátorival is), foly-
ton keresték a továbblépés 
lehetőségét. A szakma csú-
csát jelentette, hogy a szak-
munkásképzéstől eljutottak 
a főiskolai képzésig. Innen 
ment nyugdíjba igazgatóként. 
Számos elismerés, külföldi 
tanulmányút volt a jól végzett 
munka jutalma. Feleségével, 
a szintén nyírbátori Köké-

A Magyar Úszó Szövetség 
által kiírt pályá-
zatnak köszön-
hetően modern, 
az úszók igé-
nyeit kielégí-
tő kellékeket 
vásárolhattak 
a megnyert 

pénzből. Lehetőség nyílt arra, 
hogy az elhasználódott, tíz-
éves sávelválasztó rajtkötele-
ket kicseréljék. Ezenkívül négy 
modern, teljesen új és állítha-
tó rajtkövet szereztek be.

 Szerettünk volna az 
úszóink számára olyan kö-
rülményeket biztosítani az 
edzéseken, mintha versenyen 
lennének – mondta Kaliba 
Viktor, úszóedző. 

 Belus Ta-
mástól, a für-
dő vezetőjétől 
m e g t u d t u k , 
hogy egy újabb 
pályázat elbírá-
lása is folyamat-
ban van, amiből 

illetve az önkormányzat továb-
bi támogatásából kicserélik az 
öltözőszekrényeket biztonsá-
gos fémszekrényekre. Ennek 
köszönhetően korszerű, jó kö-
rülmények és színes környezet 
várja a fürdő vendégeit is.

Polyák Dézi

nyessy Évával két 
gyereket neveltek. 
Sajnos átéltek egy 
súlyos családi tra-
gédiát, meghalt 
Laci fiúk, aki ko-
sárlabdában NBI-
es játékos volt. 
Nyíregyháza után 

laktak Kápolnán, majd Szent-
endrén, lányukkal együtt. 
Unokái örökölték sportszere-
tetét, valamennyien verseny-
szerűen sportolnak. Mindig 
talál elfoglaltságot, szívesen 
barkácsol. Most éppen a bal 
kezéből barkácsolt le egy da-
rabot. Ettől a tevékenységtől 
most el is tiltottam, mert így 
nehéz lesz a kocsmában sört 
rendelni.
 Nyírbátortól soha nem 
szakadt el. Aki egyszer ennek 
a városnak a levegőjét szívja, 
annak szíve örökre nyírbátori 
marad. Barátom! Ne barká-
csolj, foglalkozz inkább a bar-
langelmélettel!
 Ölel barátod:

Szabó Laci

Utóirat: Ez a cikk már nyom-
dában volt, amikor végtelenül 
szomorú hírt kaptunk: elhunyt 
Farkas László. Július 18-án kí-
sértük utolsó útjára a nyírbátori 
temetőben. Nyugodj békében, 
barátom! 

Sikeresen pályázott az úszóegyesület

Kaliba Viktor

Belus Tamás



12 • 2020 bátor INTERJÚ

Nagyon magasan volt a mérce. Nagyon jelentősen 
zuhant a színvonal. Itt Ferencsik János vezényelt va-
lamikor. Ismert, nemzetközileg jegyzett művészek 
is megtiszteltetésnek vették, hogy Nyírbátorban 
felléphettek, vagy oktathatták a világ minden ré-
széről idejött főiskolásokat – állítja Báthori Gábor 
(Fidesz-KDNP), akivel Nagy Miklós beszélgetett.

 –Meghatározták, hogy a 
frakciójukban ki, milyen te-
rületet visz?
 – Természetesen. Még 
a választások előtt minden-
kinek volt egy konkrét prog-
ramja, ahogy a Fidesznek is, 
ezt megismerhették a váro-
siak a szórólapjainkból. Az 
én esetemben nyilvánvalóan 
az oktatás és a kultúra jelent 
meg fő területként.
 – Ez visszajön valahogy 
a testületi üléseken? 
 – Testületi ülések előtt 
rendszeresek a megbeszé-
léseink és véleményezzük az 
anyagokat. Mindenki a saját 
területére vonatkozó ügyek-
ről beszél részletesebben. Az 
előterjesztéseket összevet-
jük a mi programunkkal és 
annak megfelelően alakítjuk 
a véleményünket.
 – Hol jelenítik meg a 
véleményüket? Testületi 
üléseken, tisztelet a kivé-
telnek, elég „titokzatosak”, 
abból nehéz bármire is kö-
vetkeztetni, amikor pedig 
hívom a tévébe a frakció 
tagjait, nem jönnek. Nem 
gondolja, hogy a nyírbátori-
aknak is kijárna, hogy a he-
lyi ellenzék is elmondja az 
álláspontját nagyobb nyil-
vánosság előtt is?
 – Amikor hívnak, én el-
fogadom a meghívást, és jö-
vök, válaszolok a kérdésekre.  
Ami a testületi ülést illeti, ott 
tényleg bárki megmutathat-
ná, hogyan vélekedik a felme-
rülő ügyekről.

„SZELLEMI ÜRESEDÉS” 
– így érzi az ellenzéki képviselő 

 – Nagy csalódás volt az 
önök oldalán, hogy ennyire 
„leszerepeltek”?
 – Nyilvánvaló, hogy csa-
lódást keltett. Kerestük is az 
okokat…
 – Tudna mondani okot, 
ami a fideszes vereséget 
hozta?
 – Én már sok testületi 
választáson indultam, volt si-
ker és volt kudarc. Számom-
ra, akár nyertem, akár veszí-
tettem, nem volt kérdés, 
hogy ezt túl kell élni, 
hiszen a város éle-
te tovább folyik 
így is és úgy is.
 – Nyomasz-
tó kisebbség-
ben vannak, 
ez alapvető-
en megha-
tározhatja, 
hogy egy-egy ügyet milyen 
sikerrel képviselhetnek. Ön-
nek mi a célja erre az 5 évre?
 – Ha megengedi távo-
labbról indítok. Már az első 
testületekben is benne vol-
tam a város közéletében.  
Azok a programok, amelye-
ket a jelenlegi polgármes-
ter gazdasági programjában 
olvashatunk, többségében 
nem újak. De ez természetes, 
hiszen ez egy élő, működő 
település, s az előzmények 
alapvetően meghatározzák a 
jelen és a jövő programjait.
 – Az lenne tehát a nor-
malitás, hogy egy települé-
sen, ha folyamatában néz-
zük az ügyeket, függetlenül 

attól, hogy melyik politikai 
erő van hatalmon, a program 
90 százalékában ugyanaz 
kell legyen?
 – Pontosan. Ha megné-
zi, gyakorlatilag mind a két 
oldalnak rengeteg törekvése 
volt hasonló. Ez természetes 
is, hisz mind a két politikai ol-
dal itt él a városban, ismeri az 
itt élők elvárásait, igényeit és 
erre közel egyforma válaszo-
kat adtunk.
 – Ha így közelítjük meg 

a kérdést, ak-
kor ebből az 
is követke-
zik, hogy 
Ön ugyan 

most a Fidesz-KDNP frak-
cióban ül, de ülhetne akár a 
baloldali frakcióban is. Ez így 
lenne?
 Azért vannak különbsé-
gek. Minden politikai pártnak 
van saját értékrendszere és 
főként más a világnézetünk.
 – Ez a világnézeti, ideo-
lógiai különbség hogy jelenik 
meg a város irányításában?
 – 1990–2002 között egy 
teljesen más ideológiai, vi-
lágnézetű városvezetés volt. 
Akkor az ő értékrendjüknek 
jobban megfelelő döntések 
születtek. Az akkori baloldali 
ellenzék sem adta fel a saját 
ideológiáját, világnézetét, mi-
közben nyilván akkor is voltak 

olyan ügyek, amelyekben egy-
ségesen szavazott a testület.
 – Mi ma a különbség az 
ön által favorizált progra-
mok, illetve a többség prog-
ramja között?
 – A kultúrát én sokkal 
jobban favorizálnám, és még 
jobban támogatnám a jelen-
leginél. Azokat a városi érté-
keket, amelyeket megéltem a 
korábbi időszakokban – ün-
nepek, fesztiválok, szobrok, 
vagy emlékhelyek létesítése 
– fel tudtam vállalni…
 – Azt gondolja, hogy ma 
nincs elég ezekből?
 – Érzek egyfajta szelle-
mi üresedést Nyírbátorban. 
Tudom, hogy vannak progra-
mok, vannak kulturális, sport 
és egyéb események, ame-
lyek most töltik be az igénye-
ket, de valahol tudatosabban 
éltem meg azokat az időket, 
amikor a nyírbátori identitás, 
a nyírbátori oktatás, vagy kul-
túra más hangsúlyt kapott.
 – Erős állítás ez a „szel-
lemi üresedés”! Azt állítja, 
hogy ami a kultúra terüle-
tén történik az fokozatosan 
elsekélyesedik? Hol érzi ezt 
szembetűnően? Azzal van 
baja, ami van, vagy az a fő 
baj, ami nincs?
 – Is-is. Nyírbátort úgy 
éltem, élem meg, hogy amit 
kultúra terén tehet egy kis-
város, azt mi maximálisan 
megtettük. Nálunk is elérhető 
minden, ami egy nagyváros-
ban természetes. Pedig mi 
kicsi város vagyunk. Ám, ha a 
90-es évekre gondolok, ami-
kor itt saját színházi csoport 
volt, és a gyerekek mellett a 
szülők is bekapcsolódtak… 
Aztán a Zenei Napok, a Szár-
nyas Sárkány története, ami-
kor itt ezrek, többezer ember 
együtt örült. Ez megszűnt és 
ezt nagyon hiányolom.
 – A Zenei Napok nem az, 
mint ami elvárható lenne?
 – Nem kérdés, hogy nem 
az. Sokan vannak a városban, 
akik a kezdetektől benne vol-

 – Tudna mondani okot, 
ami a fideszes vereséget 

 – Én már sok testületi 
választáson indultam, volt si-
ker és volt kudarc. Számom-
ra, akár nyertem, akár veszí-
tettem, nem volt kérdés, 
hogy ezt túl kell élni, 
hiszen a város éle-
te tovább folyik 
így is és úgy is.
 – Nyomasz-
tó kisebbség-
ben vannak, 

a kérdést, ak-
kor ebből az 
is követke-
zik, hogy 
Ön ugyan 
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tak a város zenei folyamatá-
ban. Ha ők ülnének a helye-
men, pontosan ezt mondanák.
 – A színvonallal van a 
baj?
 – A színvonalról beszé-
lünk, a kínálatáról beszélek, 
az eleganciájáról beszélek.
 – Ez miért alakult így? 
Pénz, hozzáértés, odafigye-
lés? Ezekkel van a baj?
 – Ez mindegyik.
 – Hogy lehet ezen javí-
tani? 
 – A város valamikor ki-
harcolt és kiérdemelt egy 
fesztiválváros címet!  Az or-
szágban úgy ismerték Nyír-
bátort, hogy történelmi és 
kulturális kisváros. Akkori-
ban voltak olyan rendezvé-
nyek, események, amelyek 
országszerte vitték a város 
hírét. Olyan személyisége-
ink voltak, akik fantasztikus 
kapcsolatrendszerrel ren-
delkeztek a saját területü-
kön, ami nélkülözhetetlen 
volt egy-egy rangos ese-
mény megszervezéséhez. 
Ezért aztán nemzetközi 
szintűnek tekinthető feszti-
válokat hoztak létre. Mind a 

Szárnyas Sárkányt, mind a 
Zenei Napokat mondhatjuk 
ilyennek. Most van egy nagy 
űr azzal, hogy megszűnt a 
Szárnyas Sárkány. Ezt pótol-
ni kell, ha szeretnénk meg-
őrizni a város korábbi kultu-
rális minőségét. Már két éve 
nincs, de még csak nyomo-
kat sem látok arra, hogy mi-
vel szándékoznak pótolni.
 – Mi a helyzet a zenével?
 – Nagyon magasan volt 
a mérce. Nagyon jelentőset 
zuhant a színvonal. Itt Fe-
rencsik János vezényelt vala-
mikor. Ismert, nemzetközileg 
jegyzett művészek is meg-
tiszteltetésnek vették, hogy 
Nyírbátorban felléphettek, 
vagy oktathatták a világ 
minden részéről idejött főis-
kolásokat. Akkoriban kiraj-
zottak a városból a környe-
ző településekre, és vitték a 
kultúrát. Ezt nem látom ma, 
és nagyon hiányolom a város 
szerepét, hogy ma már nincs 
központi szerepünk kulturá-
lis téren.
 – Elképzelhető, hogy 
van a fiókjában egy olyan 
program, ami alapján újjá 

lehetne éleszteni a minőségi 
kultúrát?
 – Gondolatok vannak. 
Jelenleg az energiámat a 
múzeumra fordítom, és ott 
mindent meg is teszek, sze-
rintem látható eredménnyel.
 – És ha kilépne a múze-
umból? Elképzelhető, hogy 
ebben az ügyben leüljön a 
többségi oldallal, hogy meg-
beszéljék, mit lehet tenni a 
régi értékek visszaépítése 
érdekében?
 – Ha kapok ilyen megke-
resést…
 – Ha nincs megkeresés, 
akkor nem megy addig, amíg 
meg nem hallgatják?
 – A testületi ülésen el-
mondom, és arra vagy így, 
vagy úgy reagálnak. Ennyit 
tehetek.
 – Szerintem, ha lenne 
egy komplex programja, 
amit akár itt is elmondana, 
de jobb lenne, ha nem csak 
itt, szóval akkor már nem le-
het úgy tenni, mintha semmi 
nem történt volna.
 – Másképpen élem meg. 
Az alap ugyanaz maradt, 
akármennyire is változtak 

meg a formák. Le kell ülni 
egy asztalhoz, és végre el 
kell mondani a véleményeket. 
Mindenkinek.
 – Volt egy felhívás a 
város vezetője részéről, 
amikor az 5 éves gazdasági 
program elkészítése szó-
ba került – ebben a kultúra 
ügye is, konkrétan a kulturá-
lis kisváros megnevezéssel 
– szóval az volt a felhívás, 
hogy vegyenek részt ennek 
a programnak az alakításá-
ban. Elküldte, elmondta a 
javaslatait?
 – A képviselők valóban 
megkapták az anyagot, ezt 
lehetett véleményezni. Én is 
írtam véleményt, de ez nem 
ugyanaz, mint amiről beszé-
lek. Változatlanul azt mon-
dom, hogy kultúra ügyében is 
le kell ülni a városi potentátok-
nak, és személyesen, ha kell 
szenvedélyesen is tárgyalják 
meg, mit és hogyan tegyünk 
a jövőben, hogy a korábbi 
rangunkat visszanyerjük. Ez 
nem történt meg. Pontosabb 
leszek. Lehet, hogy van ilyen 
kerekasztal, de abban én nem 
vagyok benne.

Folytatás az 1. oldalról

A robbantás problémamentesen zajlott. Dr. Földesi János 
robbantómester irányításával közel 2900 lyukat fúrtak az 
épületbe. Azaz roncsolási sávot alakítottak ki, ami hasonlít 
a favágásnál az ékhez. Az előkészítéshez 150, a robbantás 
napján pedig 400 kg robbanóanyagot használtak fel.
 A siló Nyírbátor legmagasabb épülete volt. A régi gyár 
területéről ezzel végleg eltűnt a múlt. Buss Viktor, az UNI-
LEVER nyírbátori üzemének igazgatója is fontosnak tartja, 
hogy megőrizzék az 1800-as évek elejére visszanyúló gyár 
történelmét. Elképzelésük szerint létrehoznak egy olyan 
részt, ahol a cég múltját bemutatják.
 A robbantás előtt a még álló siló tiszteletére „fújt a bóni”. 
Szívbe markoló volt ez a hang. Eltűnt a város egyik jelentős 
építménye. Az üzem területén tervezett fejlesztés feltéte-
le volt az életveszélyes állapotban lévő épület lebontása. A 
siló elvesztésének fájdalmát enyhíti majd a helyén felépülő 
modern raktár. Sokakban törtek fel a bónihoz fűződő emlé-
kek a robbantásról készült felvételek láttán. A Bátor Média 

élőben közvetítette az ese-
ményt Facebook oldalán. 
A képsorok alatt, melyek a 

siló utolsó pillanatait rögzítették, jelenlegi és elszármazott 
nyírbátoriak fogalmazták meg emlékeiket, érzelmeiket.

Polyák Dézi

 A siló utolsó pillanata

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvo-
da 2019 szeptemberében új óvodai tagintézménnyel 
bővült. Bátran néztünk a jövőbeni feladataink elé, 
amelyek közül az első és legfontosabb lépésünk a 
közösségünk formálása volt.

Elbúcsúzott az első 
évfolyam a Bátho-
ry Anna Református 
Általános Iskola és 
Óvoda intézményé-
ből, amely az egyházi 
iskola indulásával el-
sőtől nyolcadik osz-
tályig már a reformá-
tus közösségünkben 
kezdhette meg tanul-
mányait, amely egy 
másfajta értéket, gaz-
dagabb lelki közössé-
get adhatott tanítvá-
nyainak.

Elballagott az első két „refis” osztály

„Amikor 2012 szeptemberé-
ben kicsit félve, néhányan kisírt 
szemekkel beléptünk ebbe az 
iskolába, nem gondoltuk volna, 
hogy ilyen hamar eljön a bú-
csú ideje. Pedig sokszor milyen 
lassan teltek még a tanórák is. 

Rengeteg felejthetetlen emlé-
ket, értékes tudást szereztünk 
e falak között, melyet felsorolni 
lehetetlenség lenne. Köszön-
jük, hogy itt mindig szerete-
tet, törődést kaptunk, bátran 
fordulhattunk tanárainkhoz, 
ha valamilyen gondunk volt. 
Köszönjük, hogy bátorítottak 
bennünket, hittek bennünk, de 
ha kellett, megszidtak, hogy 
visszatérjünk a jó útra. Ígérjük, 
hogy az itt szerzett tudást, ta-
pasztalatot, az itt megismert 
embereket és az itt gyűjtött 
emlékeket nem feledjük. Bár-
hova is sodor minket a későb-
biekben az élet, tudni fogjuk, 
honnan indultunk el. Köszön-
jük, hogy „refis” diákok lehet-
tünk” – búcsúzott Bene Kamil-
la nyolcadikos diák. 
 „Mindannyian egyéniségek 
vagytok, tehetségesek valami-
ben, osztályfőnökként pedig 

tudom, mit szeretnétek elér-
ni az életben, merre tartanak 
a céljaitok. Ami összetartott 
bennünket az az őszinteség, a 
bizalom, az egymásra figyelés, 
hogy mindent meg tudtunk be-
szélni és sok-sok közös emlék, 
amelyeket már senki nem ve-
het el tőlünk. Legyetek bátrak 
és tettrekészek. Higgyetek ma-
gatokban, és az előttetek álló 
feladatokat ne nehézségeknek, 
hanem lehetőségeknek tekint-
sétek, amelyek előrébb visznek 
a céljaitok elérésében. Bízom 
benne, hogy néhány év múltán 
elégedett és sikeres ember-
ként megálljátok a helyeteket 
az életben és a hivatásotokban, 
amelyhez az alapokat a mi is-
kolánkból vittétek magatokkal. 
Hiszen emlékeztek: „Az éle-
ted egy könyv, amelynek még 
csak az első fejezete készült 
el. A következő lapok tiszták és 

hófehérek. Hogy mit írsz rájuk, 
egyedül rajtad áll. Úgy írd tele 
az üres oldalakat, hogy egyszer 
majd boldogan olvasd el őket” 
– adta útravalóul Schlosserné 
Csernai Éva a 8.b osztály osz-
tályfőnöke tanítványainak.
 „Mindig arra törekedtünk, 
hogy becsületes, keresztyén 
munkára sarkalljunk, a tudás, 
az ismeret megszerzésére 
ösztönözzünk titeket – kö-
szönt el diákjaitól a 8.a osz-
tályfőnöke, Világosi László. 
– A lexikális tudás átadása 
mellett formáljuk az egyén, 
a tanuló személyiségét, lás-
sátok át a komplex helyzete-
ket, tudjatok helyes döntést 
hozni a magatok és közös-
ségetek számára. Ünnepelni 
gyűltünk össze, mégis köny-
nyes szemekkel találkozunk. 
Ezek az öröm könnyei, de a 
búcsú könnyei is. Pedagógus 
kollégáimmal együtt utatokra 
bocsátunk benneteket és min-
den jót kívánunk nektek! 

Különböző programokat szerveztünk, amelyek során jobban 
megismerhettük egymást és az 5 óvodai csoportba járó gyer-
mek-, szülői közösséget, melyben sikerült észrevétlenül megerő-
sítenünk az összetartozás érzését. Ennek hatására nem okozott 
nehézséget sem a gyermekek, sem a szülők, sem az alkalmazotti 
közösség számára a református óvodához való kötődés sem. Saj-
nos a világjárvány közbeszólt, kettészakította nevelési évünket, 

és megváltoztatta mindannyiunk életét is. Pedagógusaink bebi-
zonyították ebben a nehéz helyzetben is, hogy szakmailag fel-
készültek, elhivatottak, képesek alkalmazkodni a váratlan hely-
zetekhez. Intézményünk a koronavírus-járvány ideje alatt végig 
fogadta azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szülő 
nem tudta megoldani. Az óvodába nem járó gyermekeket és 
szüleiket sem hagytuk magukra, segítve őket abban, hogy “Ma-
radjanak otthon!”, a csoportok Facebook oldalára az óvodapeda-
gógusok az „online ovi” időszaka alatt folyamatosan töltöttek 
fel verseket, meséket, mondókákat, dalokat. Igyekeztünk olyan 
lehetőségeket, kínálni, amelyek a családok együtt töltött idejét 
tartalmassá teszik, élményt nyújtanak és szórakoztatóak.
 Fontos számunkra a minőségi nevelés. A gyermekeink 
legfőbb tevékenysége a játék, amelynek feltételei biztosítottak 
számukra. A játékba integrált tanulás során alapozunk a gyer-
mekek előzetes élményeire, a csoport életének előzményeire. 
A komplexen megvalósuló tanítási-tanulási tartalmak lehető-
vé teszik az ismétlést, a gyakorlást, a tapasztalatok gyűjtését. 
A párhuzamosan végezhető tevékenységekkel biztosítjuk a 
választás lehetőségét. Teret adunk a gyermekek önállósági tö-
rekvéseinek, amelynek során ismereteik bővülnek, készségeik, 
képességeik fejlődnek. 
 Az elmúlt esztendőben intézményünk infrastrukturális 
háttere sokat fejlődött. Új öltözőpadok kerültek a folyosóra, 
szintén új szekrények, szőnyegek, függönyök teszik esztétiku-
sabbá, gyermekközelibbé, vidámabbá a csoportszobákat.

Takácsné Matlag Erzsébet
tagintézmény-vezető

Játékosan nevelni, élményt adni
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Akikre igazán büszkék lehetünk
Eredményeső a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvűben

Elsőként ballagó diákjaink 
csodálatos eredményeiről 
szeretnénk beszámolni.
 A Talentum Alapítvány 
támogatja tanítványaink ki-
magasló munkáját. 
 Az Arany János Országos 
Verseny döntőjében elért 
3. helyezéséért, kimagasló 
tanulmányi eredményeiért, 
kiemelkedő művészeti te-
vékenységéért, közösségi 
munkájáért Talentum Díj el-
ismerésben részesült: Seres 
Antónia Barbara 8.a osztá-
lyos tanuló.
 Kiemelkedő művészeti 
tevékenységéért, a nemzet-
közi grafikai versenyeken el-
ért sikereiért Talentum Díj el-
ismerésben részesült: Hardi 
Gréta 8. b osztályos tanuló.
 Nevelőtestületünk a 
SOKSZÍNŰ TEHETSÉG DÍ-
JAT a következő tanulóknak 
adományozta: Balaton Bi-
anka, Balaton Szonja, Cser-
pák Marcell, Farkas Balázs, 
Hermanovszky Márk, Mol-
nár Máté, Pető Korinna Pan-
na, Seres Antónia Barbara, 
Treszkai Klaudia, Vámos 
Zsófia 8. a osztályos tanuló, 
Farkas Lajos, Macos Valen-
tina 8. b osztályos tanuló.
 A nyolc éven keresztül 
jeles tanulmányi eredményt 
ért el Cserpák Marcell, Gáll 
Milos, Kovács Dorottya, 
Szakács Kamilla, Tamás 
Petra 8. a osztályos tanulók, 
Huri Barbara 8. d osztályos 
tanuló.
 Nyolc éven át kitűnő 
tanulmányi eredményt ért 
el Balaton Bianka, Balaton 
Szonja, Farkas Balázs, Fa-
zekas Gábor, Hermanovsz-
ky Márk, Molnár Máté, 
Pető Korinna Panna, Seres 
Antónia Barbara, Treszkai 
Klaudia, Vámos Zsófia 8. a 
osztályos tanulók, Macos 

Valentina, Farkas Lajos 8.b 
osztályos tanulók.
 A 2019/2020. tanév-
ben és a korábbi években a 
Kyokushin karate versenyen 
elért dobogós helyezéseiért, 
az Utánpótlás Bajnokságon 
elért 3. helyezéséért a Deb-
recen Kupa országos verse-
nyen elért 3. helyezéséért, a 

Diákolimpia elődöntőjén el-
ért 2. helyezéséért az iskol-
avezetés e tanévben „AZ ÉV 
SPORTOLÓJA” címet Jaczina 
Marcell 8.b osztályos tanu-
lónak adományozta. 
 A 2019/2020-as és a ko-
rábbi tanévekben nyújtott ki-
váló tanulmányi munkájáért, 
kitartó szorgalmá-
ért, megyei és or-
szágos tanulmányi 
versenyeken elért 
dobogós helyezé-
seiért, kiemelkedő 
közösségépítő tevé-
kenységéért, isko-
lánk és városunk jó 
hírének öregbítésé-
ért, az iskolavezetés 
„AZ ÉV TANULÓJA” 
címet e tanévben 
Fazekas Gábor 8. a 
osztályos tanulónak 
adományozta.

 Nagyon büszkék va-
gyunk azokra az ötödikes 
tanítványainkra, akik éppen 
csak a felső tagozatba lépve 
mutathattak példát a felsőbb 
éveseknek is.
 Az 5.a osztály három ta-
nulója az Arany János Orszá-
gos Versenyen kiválóan tel-
jesített. Az ezüstérem Májer 
Dorka és Kóródi Kornél Ede 
nyakába került, míg a képze-
letbeli dobogó 3. fokára Lám-
falussy Zoé Anna állhatott 
fel. Köszönettel tartozunk 
magyartanáruknak, Kóródi-
né Tóth Mária tanárnőnek, 
aki felkészítette tanítványait 
a versenyre.
 Kéttanos osztály lévén 
elképzelhetetlen, hogy ne 
jeleskedjenek tanulóink an-
gol nyelvből is. Az London 
Bridge Országos Verseny 
döntőjében Kóródi Kornél 
Ede 3. helyezést ért el. Cso-
dálatos eredmény, nagysze-
rű teljesítmény, hogy egy 
kisdiák két tantárgyból is 
országos tanulmányi verse-
nyen így remekeljen. A fel-
készítésben közreműködött 
Takács Adrienn és Baracsiné 
Tardi Nóra tanító néni.
 Szeretettel gratulálunk 
Rácz Rolandnak, aki a nem-
zetközi „Ex Libris” rajzverse-

nyen különdíjban részesült. 
Köszönet illeti Havasiné Du-
dics Mónika tanárnőt.
 Vámos Boglárka 6.a 
osztályos tanuló a nemzet-
közi „Ex Libris” rajzverse-
nyen különdíjban részesült, 
valamint ugyanezen a ver-
senyen Gulyás Luca 7.a osz-
tályos tanítványunk  ARANY 
PÁVA DÍJ elismerést vehetett 
át. Mindkettőjüket Havasiné 
Dudics Mónika tanárnő ké-
szítette fel a megmérette-
tésre. 

Kóródiné Tóth Mária  
pedagógus 



Nyírbátor Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 19/2020. 

(VII.08) számú „a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és a közterületek 
tisztán tartásáról” szóló önkormányzati 

rendelete alapján

Az ingatlan használója köteles:

• az ingatlan előtti járdát, járda hiányában az úttes-
tig terjedő sávot, valamint a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán 
tartani, hulladék- és gyommentessé, a burkolt te-
rületet síkosságmentessé tenni, valamint a havat 
eltakarítani; 

• az ingatlan előtti nyílt árkot és ennek műtárgyait 
tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, va-
lamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagokat és a hulladékot eltávolítani, 

• az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, a gya-
logos- illetve közúti forgalom biztonságát és az 
elektromos légvezetéket veszélyeztető, továbbá a 
közúti tábla láthatóságát zavaró ágakat eltávolíta-
ni és a nyesedéket elszállítani.

Tilos közterületen:

• göngyöleg tárolása, amennyiben az nem közterü-
leti árusításhoz kapcsolódik

• üzemanyag és egyéb veszélyes vegyi-, gyúlékony, 
vagy robbanékony anyag tárolása

• a 3,5 t össztömeget meghaladó teher-, személy- 
és áruszállításra szolgáló járművek, valamint me-
zőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerelvény, 
nehéz-pótkocsi, lakókocsi, munkagép tárolása

• kutyát közterületen – kivéve a póráz nélküli fut-
tatásra kijelölt területek – póráz nélkül sétáltatni, 
elengedni

• állatok etetése

• az állatot mesterséges vagy természetes tavakba, 
szökőkutakba beengedni, illetőleg bevinni

• az állat által okozott szennyezés megszüntetésé-
hez szükséges eszközök (pl. lapát, zacskó) nélkül 
állatot közterületre vinni

• a közterületek közvetlen környezetében lévő nö-
vényzet mellett, valamint a zöldterületen klorid 
tartalmú vegyszerek engedély nélküli használata

• havat bármilyen közlekedési felületre (út, kerékpá-
rút, járda, stb.) kiszórni, kilapátolni

• a csapadékvíz elvezető árokba/aknába szennye-
zett vizet, valamint dugulás, vagy rongálódás oko-
zására alkalmas anyagot belevezetni

• járművet mosni, kivéve, ha annak végzője gondos-
kodik arról, hogy vegyi anyag a csapadékvíz elveze-
tő rendszerbe nem kerül

• kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anya-
got tartalmazó hulladékot égetni

• zöldfelületen, zöldterületen állatot legeltetni, ott 
áthajtani és sétáltatni – az arra kijelölt helyek ki-
vételével

• járdákon, sétányokon sóval történő síkosságmen-
tesítést végezni, kivéve aszfaltjárdán

• sót, sós homokot, vagy azokkal leszórt havat zöld-
területre rakni

• zöldfelületen, zöldterületen járművel közleked-
ni, parkolni, kivéve a parkfenntartási munkákhoz 
szükséges anyag- és eszköz munkaterületre való 
oda- és elszállításkor, járművel a folyamatos le és 
felrakodás idejére

• vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket, szökő-
kutakat rendeltetés ellenes célokra (mosdásra, 
fürdésre, stb.) használni.


