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CIKLUS KÖZBEN
„ Van egy történelmi jelentőségű helyzetünk, amit ki kell tudni használ-
ni. Ez a város gazdasági helyzete.  Ez segít Nyírbátor népességi helyze-
tének javításában is. Ezt nem szabad elengedni” – mondja Máté Antal, 
amikor az a kérdés, hogy ebben a ciklusban mi lehet a legfontosabb ügy, 
illetve feladat. A riporter Nagy Miklós.

 – A 2019-es választások előtt egy 
markáns programot fogalmaztak meg, 
majd előálltak egy ezekre épülő polgár-
mesteri gazdasági programmal is. Hol 
tart a program végrehajtása? Lassan 2 év 
eltelt már a rendelkezésre álló ciklusból.

 – Bő egy éve fogadtuk el a gazda-
sági programot. Ez az év pedig a CO-
VID-járvány éve volt, azaz nem éppen 
a legideálisabb időszakon vagyunk túl. 
Nehéz lenne az időarányos teljesítést 
számon kérni. Ugyanakkor azt is lehet 

tudni, hogy egy ilyen program eseté-
ben nem lehet egy egyenletes megva-
lósulást elvárni. Amúgy pedig a folya-
matban lévő beruházásokat folytattuk, 
illetve az új projekteket készítjük elő. 
Ha nagyon konkrétat akarok monda-
ni, akkor az elkerülő út mindenképpen 
ide sorolandó. Azzal is eljutottunk odá-
ig, hogy az első szakaszát hamarosan 
át fogjuk adni. Ráadásul azt is tudjuk, 
hogy kormánydöntés van arról, hogy 
megépülhet a várost elkerülő út többi 
része is, illetve ezek tervezési fázisa el-
kezdődött.

Folytatás a 2–3. oldalon

Egyszerre több fejlesztés 
folyik az Ipari Parkban

Rendhagyó sajtótájékoztatón állt egymás mellé 
Simon Miklós a térség kormánypárti képviselője 
és Máté Antal Nyírbátor ellenzéki polgármestere. 
Olyan könnyedséggel, mintha ez lenne a világ leg-
természetesebb eseménye. Amúgy lehetne, de ma 
még nem megszokott, sőt, akár azt is mondhatnánk, 
hogy meglepő.   5. oldal

„Időt, energiát és „agyakat” kell összehozni ahhoz, hogy 
ismét „kitalálódjon” egy olyan attrakció, ami erősíti a 
város idegenforgalmát is. Ez lehetne egy olyan feszti-
vál, amely ismét mágnesként tudja vonzani a látoga-
tókat. Úgy, mint a korábbi zenei fesztivál, illetve a Szár-
nyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál” – mondja Báthori 
Gábor Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, akivel 
Nagy Miklós beszélgetett. 6-7. oldal

Kellenek az attrakciók
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CIKLUS KÖZBEN
Folytatás az 1. oldalról

 – Ha már ezt említette, akkor csak 
térjünk ki arra, is hogy közös sajtótótá-
jékoztatót tartottak a térség kormány-
párti képviselőjével. Nem emlékszem, 
hogy korábban, akár csak egyszer is kö-
zös tájékoztatón vett volna részt Simon 
Miklóssal.
 – Tulajdonképpen inkább az a külön-
leges, hogy ezen most el kell csodálkozni. 
Valóban nem fordult elő még ilyen, pedig 
pont ez lenne a normális. Tagadhatatlan, 
hogy rossz volt a helyzet. A 2014-es vá-
lasztások után, a kistérségi viták miatt (is) 
elmérgesedett a helyzet, s a pereskedés 
is 5 évig tartott. Sokat javított a viszo-
nyunkon, hogy ezt végül – ráadásul nem 
is bírósági ítélettel – le tudtuk zárni.
 A mi részünkről folyamatos volt a haj-
landóság az együttműködésre. Egyébként 
sokszor ezek a dolgok a véletleneken, 
a nüánszokon is múlhatnak. Szerintem 
pedig a politika nem a finnyás emberek 
terepe. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a 
saját lelki állapotunkat tükrözzük rá a pol-
gármesteri munkára. A város érdekében 
képesnek kell lenni együttműködni min-
denkivel. Persze az elveinket még ilyenkor 
sem adhatjuk fel. Itt is arról van szó, hogy 
lehetnek közös ügyeink és érdekeink, 
amelyekben sikerrel tudunk együttmű-
ködni. Ez a város érdeke. 
 – Ma is vannak olyan ügyek, ame-
lyekben már van együttműködés Simon 
Miklós képviselővel?
 – Több ilyen ügy is van. Az más kér-
dés, hogy ezek közül mennyi lesz sikeres. 
Az elkerülő út klasszikusan ilyen ügy. Az 
EU helyreállítási alapja kapcsán is szá-
mos projektben vannak közös érdekeink. 
Ezekben a programokban bírjuk a képvi-
selő úr támogatását is. A programok kö-
zül beszélhetünk a csapadékvíz elvezető 
rendszerről, a kerékpárutakról, vagy az 
ipari park további bővítése is ebbe a körbe 
sorolható.
 – Ha emlékszünk a FIDESZ válasz-
tási plakátjára 2019-ből, ami azon sze-
repel, abban mindben meg tudnának 
állapodni, hiszen majdnem ugyanaz volt 
az önök programja is. 
 – Mondhatom, hogy ezekben meg is 
állapodtunk. Az a helyzet, hogy a város-

nak van egy minden képviselő által elfo-
gadott és támogatott polgármesteri gaz-
dasági programja. A fideszes képviselők 
is elfogadták. Az országgyűlési képviselő 
úrral is van egy folyamatos és konszoli-
dált kommunikáció.
 – Mennyi ideje?
 – Bő fél-egy éve. A Covid idején ez 
nem volt annyira szoros.

 – Nyilván, mert akkor kötelező volt 
a távolságtartás…
 – Na, például, de ma már nem kell 
tartani. A harmadik fokozat pedig az, 
amikor a programokat előkészítjük, a pá-
lyázatokat benyújtjuk, és akkor kérjük a 
képviselő úr támogatását. Ma nincs olyan 
programunk, amelyik – bizonyos feltéte-
lek mellett – ne bírná Simon Miklós tá-
mogatását.
 – Milyenek azok a „bizonyos” felté-
telek?
 – Amiben egyelőre nincs konszen-
zus közöttünk, az a tornacsarnok építése. 
Képviselő úr nem ott szeretné, és nem 
feltétlenül úgy szeretné, ahogy, és amit 
mi akarunk építeni. Nyilván ebben is meg 
fogunk egyezni. Azt szeretném leszögez-
ni, hogy nincsenek politikai tartalmú ké-
rések a támogatásért cserébe.
 – Ha jól érzékelem, a következő idő-
szakban a nyírbátori pályázatokat nem 
fékezni, hanem gyorsítani és támogatni 
fogja a képviselő?
 – Igen, pontosan erre számítok. Azt 
nem gondolom, hogy minden programunk, 
mint kés a vajban, de azt gondolom, hogy 
a legfontosabb programokban meg fo-
gunk tudni állapodni. Nekünk ennyi elég. 

Az a helyzet, hogy a városnak óriási ki-
hatása van a térségre, de már inkább az 
egész megyére. Ezt csak felelősségteljesen 
szabad megközelíteni. Nyírbátor jelentős 
mértékben befolyásolja a térség gazdasá-
gi, kulturális, idegenforgalmi, oktatási és 
egészségügyi helyzetét is. Ahogy mi fejlő-
dünk, nagymértékben meghatározza a tér-
ségben élő emberek életét is. Kulcskérdés, 
hogy ez a fejlődés megmaradjon.
 – Egy, csak látszólag nem idetartozó 
téma: a bűz. Ismét büdös volt, s máskor 
is lehet érezni büdös szagot a városban. 
Ez már soha nem fog megszűnni?
 – Az biztos, hogy teljes egészében 
soha nem fog megszűnni. Sajnos, bizo-
nyos időszakonként lesz erős szaghatás. 
A város környékén erős mezőgazdasági 
tevékenység folyik. Ez pedig eleve adja a 
szaghatást. Az nem mindegy, hogy ez mi-
kor, milyen gyakorisággal, milyen erősen 
és milyen jellegű tevékenységből szár-
mazik. Azt soha nem vállaltuk, hogy majd 
egyszer úgy működünk, hogy nem lesz-
nek szagok. A csirketelepek eleve jelen-
tenek – bizonyos időnként – valamilyen 
szaghatást. Ezeket a telepeket időnként 
kiürítik és kitakarítják. Ez okoz erős sza-
got. Az más kérdés, hogy ezt lehet gyor-
sabban és hatékonyabban is végezni. 
 – Azok a technológiai átalakítások 
és fejlesztések, amelyeket a hatóságok 
előírtak az itt büdösítő cégeknek mára 
mind elkészültek?
 – Mindegyik fejlesztést elkészítették, 
és azzal összefüggésben azok a szagha-
tások meg is szűntek, illetve a gyakorisá-
guk jelentősen csökkent. Persze a város 
környékén legalább 8–10 olyan tevé-
kenység van, amely okozhat kellemetlen 
szagokat. Mindenesetre utána járunk és 
egyeztetünk a környezetvédelemmel. 
Amúgy pedig ez a cégcsoport is végez 
olyan fejlesztéseket, amelyek ezeket a 
kellemetlenségeket csökkenteni hivatot-
tak. Nem vagyunk az út végén, és min-
dent megteszünk, hogy további javulás 
történjen.
 – A covidos év visszavetette a vá-
rosfejlesztési program végrehajtását is? 
Azt tudjuk, hogy költségvetésileg elég 
rendesen megvágta a várost.
 – Nem feltétlenül csúszunk időben. 
A ciklus első része egyébként is inkább a 
tervezési időszak. Bízom benne, hogy jól 
használtuk ki ezt az évet is. Egyébként 
pedig itt nem csak fejlesztésekről kell be-
szélni. Itt folyamatosan átalakítjuk a mű-
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ködésünket is. Ami a végrehajtást illeti, 
igen vannak, szoktak lenni csúszások és 
nem feltétlenül a mi hibánkból. Mi példá-
ul a fürdőn szerettük volna már korábban 
megvalósítani a „törökfürdőt”. Az előző 
ciklusban nem sikerült, de most egészen 
biztosan elkészül. Ugyanakkor megvaló-
sítottunk olyan dolgokat, amiket nem is 
terveztünk be.
 – Nagyon komoly gond a csapadék-
víz elvezetése, főleg mostanában. Nyil-
ván elég sokat emlegetik egy-egy vihar, 
nagyobb esőzések után.
 – Lehet azt felvetni, hogy vajon miért 
nincs még átépítve az elvezetőrendszer. 
Ha valaki azt gondolja, hogy az átépítés 
után, a nagy viharok idején sem lesznek 
csapadékvíz gondok, akkor az téved. Nem 
lehet olyan rendszert kiépíteni, amely fel-
hőszakadásokat is képes kezelni. Abban 
tud majd segíteni, hogy sokkal gyorsab-
ban vezeti el a felgyülemlett vizet. Min-
dent megteszünk, hogy ezt a progra-
mot megnyerjük, de azt tudni kell, hogy 
ez 1.5–3 milliárd forintos projekt. Erre 
most van remény. A térséget is érinti az 
a program, amely öntözéses mezőgaz-
dasági művelést tenne lehetővé. Ez az a 
program, amelyet Veres János szorgal-
maz már évek óta. Erre az EU, a helyre-
állítási alapból forrásokat is fog rendelni. 
Ez azt jelenti majd, hogy ide, öntözésre 
természetes vizet lehet vezetni a csator-
nahálózatokon keresztül. Ezekre a csa-
tornákra kapcsolódhatnak majd az itteni 
csapadékvíz elvezető rendszereink, illet-
ve ezekhez kapcsolhatjuk a záportározó-
kat is.
 – A nyírbátori csapadékvíz program 
pályázata már elkészült?
 – Ez készen van. A csatornarendszer 
tervei és az állandó záportározók tervei is 
papíron vannak.
 – Ez a program számít most az egyik 
legfontosabb feladatnak?
 – Amikor nagy esők vannak, akkor 
biztos, hogy a legsürgetőbbnek látszik. 
Ugyanakkor azt állítom, hogy nekünk ma 
azzal kell foglalkoznunk, ami helyben, a 
lehető legjobb életkörülményeket bizto-
sítja. Ha innen nézzük, akkor a lakhatási 
kérdés fontosabbnak látszik, mint a csa-
padékvíz időszakos gondja. Van egy tör-
ténelmi jelentőségű helyzetünk, amit ki 
kell tudni használni. Ez a város gazdasági 
helyzete. Ez segít Nyírbátor népességi 
helyzetének javításában is. Ezt nem sza-
bad elengedni.

 – Nos tehát a ciklus hátralévő részé-
ben, ha lesz EU-s pénz, akkor a csapadék-
vízelvezetés rendezése, a bérlakásépítés 
folytatása, a tornacsarnok felépítése, a 
várost tehermentesítő körgyűrű kiépíté-
se a legfontosabb feladat és cél?
 – Vegyük még ide a kerékpárutakat 
is! Az ipari parkot se hagyjuk ki! Az nem 
kérdés, hogy további területeket is fel-
szabadítunk, és persze az egyik fontos cél 
az idegenforgalom és turizmus fejleszté-
se. Ezen a területen nagyon jelentős vál-
tozások lesznek 1–2 éven belül.

 – Milyen változásokkal lehet von-
zóbbá tenni a várost?
 – Egyrészt jelentős változások lesz-
nek az infrastruktúrában. Az egyik a 
múzeum rekonstrukciójával már el is 
kezdődött. Ez egy XXI. századi, modern 
múzeum lesz. Emlékeztetnék mindenkit, 
hogy továbbépítjük a Várostörténeti sé-
tányt is, és bővítések lesznek a lovarda 
területén is. Megépítjük a törökfürdőt, 
és fejlesztések lesznek a tó környékén 
is. Ezekhez kapcsolódva, teljesen új ala-
pokra helyezzük a város idegenforgal-
mának szervezését is. Együttműködési 
megállapodást kötünk az egyházakkal, 
a múzeummal. Ezzel végre elérjük, hogy 
összehangoljuk a lehetőségeinket. Az a 
cél, hogy több turista jöjjön, tovább ma-
radjon, és több pénzt költsön el.
 – Ebben komoly akadály, hogy ke-
vés a szálláshely, és hiány van a minő-
ségi szálláshelyekből.
 – Több befektetővel tárgyalunk eb-
ben a dologban is és hiszem, hogy ezek a 
tárgyalások is sikerre vezetnek.
 – Mennyi pénz kell erre a város költ-
ségvetéséből?
 – A fürdő ütemezett fejlesztésére 
saját forrást kell biztosítanunk. Ha azt 

akarjuk, hogy a mostani két csúszda mel-
lé még építsünk másik kettőt, akkor ez a 
város pénzéből valósulhat meg. Ez egy 
fontos beruházás, hiszen egyre több él-
ményelemmel lehet még vonzóbbá ten-
ni a strandunkat. Erre minden évben kell 
biztosítanunk 50–100 millió forintot, kü-
lönben lemaradunk a versenytársak mel-
lett.
 – Milyen fejlesztés lesz a lovardá-
nál?
 – A Báthoriakhoz kapcs olódó, kö-
zépkori bemutató parkot szeretnénk lét-

rehozni. Ez a román-magyar projektünk 
része. Egy középkori hangulatot bemuta-
tó, fogadó részt terveztünk oda. Lesznek 
benne épületek, egy rendezvénytér, lesz 
állatsimogató, s egy középkori természe-
ti kort bemutató kiállítást is tervezünk 
oda. Az egyszerűség kedvéért mondjuk 
úgy, hogy egy középkori falumúzeumhoz 
hasonló attrakciót képzeljünk el.
 – Milyen fejlesztést terveznek a tó 
környékén?
 – Szögezzük le, hogy a tó marad a 
horgászegyesület kezelésében. Mindig 
örömmel látom, hogy milyen sokan jár-
nak ki. A fejlesztés jelentősebb része a 
mai tó mögötti, eliszaposodott terület 
feltárása lesz. Azt a részt megkotorjuk, 
és az így kialakult második tó már nem 
a horgászoké lesz, de segíti a vízgazdál-
kodást. Ugyanakkor ez a rész már egyéb 
turisztikai fejlesztésekre is alkalmassá 
válik. Nem arról van szó, hogy itt egy sza-
badvizes strandot építsünk, de csónakáz-
ni biztosan lehet majd rajta. Ugyanakkor 
ennek a partján már kiépíthetnénk egy 
futópályát is. Ráadásul itt épülhetne egy 
tóra néző vendéglő is. Lehet majd zene-
pavilon, kalandpark. Ez egy nagyon ko-
moly idegenforgalmi fejlesztés.
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 A saját életemben azt látom, hogy ez 
a musical minden korosztálynak jó szóra-
kozást nyújt, és ami a legfontosabb, hogy 
van továbbélése ennek a műnek. Aki ezt 
megnézi, legyen felkészülve, hogy kíván-

csi lesz Teslára és nyomban utánaolvas – 
mesélte a színész.
 Pesák Ádámnak, aki Nikola Teslát ját-
szotta, eleinte nem volt könnyű, hiszen – 
ahogyan élettársa, Janza Kata is mondta –, 
félre kellett tennie a saját 
maszkulinitását, és meg 
kellett mutatni Tesla 
„csodabogár”, zárkózott 
jellemét. Mindez nem 
jellemző a színészre.
 Országszerte nagy 
sikernek örvend a Tesla 
életét bemutató musical, amit a nyírbátori 
közönség is nagy lelkesedéssel fogadott.

Polyák Dézi

A TBG Production olyan technikai 
és látványmegoldásokat alkalmazott, 
amelyre még nem volt példa Nyírbátor-
ban. Talán ez is adta az egyediségét a mu-
sicalnek, na meg a profi tánc, a csodálatos 
ének, a fantasztikus zene és az időutazás, 
ami fogadta a közönséget.
 Vona Tibor kreatív ötletgazda el-
mondta, hogy húsz éve foglalkozik Tesla 
életével. Szerinte a fizikus a 20–21. szá-
zad géniusza, aki korszakalkotó volt, hi-
szen semmi nem lenne váltóáram nélkül. 
 – A mi történetünk is erről szól, Tesla 
találmányairól, a kudarcairól. Megmutat-
ni a zseni mögött az embert. Nikola Tesla 
életét még senki nem dolgozta fel musi-
calben, prózában vagy bármilyen műfaj-
ban – mondta Vona Tibor. Hozzátette, ki-
váló alkotóstábbal dolgozott együtt, mint 
Egressy Zoltán író, Müller Péter Sziámi 
dramaturg, dalszövegíró, Sebestyén Áron 
zeneszerző, Radó Denise rendező, Szabó 

Anikó koreográfus, Kiss 
Márk jelmeztervező és 
a Forward Productions 
csapata, akik a vizuális 
látványért feleltek. A 
produkciót közel kilenc-
ven ember készítette.

 Janza Kata szí-
nésznő két szerepet 
is alakított a darab-
ban. Az első felvo-
násban a főszereplő 
édesanyját, a máso-
dik felvonásban a kor 
egyik nagy színész-
nőjét játszotta.
 – A kihívást az 
jelentette, hogy a 
második felvonás-
ban, amikor meg-
jelenek, akkor a nézők el tudjanak vo-
natkozni a lehető legrövidebb időn belül 
attól, hogy én voltam az anyuka az első 
felvonásban – hangsúlyozta a színész-
nő, s megjegyezte, hogy úgy érzi, ezt si-
került áttörnie. Janza Kata még kiemel-
te, hogy fantasztikus és inspiráló volt 
számára profi táncosokkal együtt állni 
a színpadon.

 Kovács Áron Tesla 
legjobb barátját ját-
szotta, elmondta, hogy 
könnyen tudott azono-
sulni a szerepével, mi-
vel ő a humor forrása a 
darabban. 

KULTÚRA

A színházkedvelők egy különleges musicalt láthattak június 23-án a 
Nyírbátori Kulturális Központ színpadán. A világ egyik legnagyobb fi-
zikusáról, Nikola Tesla életéről szóló „Végtelen energia” című musicalt 
szerte az országban óriási sikerrel játsszák.

Nagysikerű musical Nyírbátorban

Báthory címerek zománcba égetve
A Báthory Emlékév jegyében Makrai Zsuzsa zománcművész műveiből 
Őseink jelképe: „A pecsétektől a királyi címerig” címmel nyitott kiállí-
tást a Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma és a Múzeum 
Baráti Köre.

„A készülődés során nagyon sok anyagot 
kellett összeszedni. A szakkönyvtáramban 
ehhez remek könyveket találtam. A Bátho-
ry-család a Gut-Keled nemzet-
ségből származik, és a Gut-Ke-
led nemzetségnek megvannak 
a maguk címer ősei, amik nem 
voltak színesek és pecsét formá-
jában maradtak meg. A kiinduló 
pont az volt, hogy először ültessük 
át a pecséteket a zománc műfajá-
nak megfelelően, így megkapták az 
ezüst zománc gyöngysort. Az ívek 
a veres mezőben három ezüst ék, 
ez az alapképlete a Gut-Keled cí-

mernek. A pecséteken illetve a címerpajzson 
megjelenik a vörös és a fehér, ennek folyta-
tásaként az összegyűjtött már sárkánnyal 

együtt ábrázolt címerpajzsoknak a színes-
ben való megjelenítése kifejezetten öröm-
munka volt.” – mondta a zománcművész. 
 Idén januártól március végéig 13 al-
kotást készített a művésznő, öt darab pe-
dig már a 2008-as gyűjtemény része volt. 
A zománcművész kiemelte, hogy a címer 
fogalmát tekintve jelkép. A Báthoryak 
őseinek a jelképe a Gut-Keled címerpajzs 

és a zománc a legnemesebb 
üvegszerű, dekoratív királyi ék-
szer, ami illik a királyi címerhez. 
Makrai Zsuzsa megszállottsá-
gával, elhivatottságával méltán 
hozzájárult a Báthory-család ha-
gyatékának ápolásához. A címer 
kiállítás szeptember 30-ig látha-
tó a múzeumban.

 Polyák Dézi
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Az ipari park ominózus területén, hát-
térben az aszfaltozó gépekkel, rendha-
gyó sajtótájékoztatón állt egymás mellé 
Simon Miklós a térség kormánypárti 
képviselője és Máté Antal Nyírbátor el-
lenzéki polgármestere. Olyan könnyed-
séggel, mintha ez lenne 
a világ legtermészete-
sebb eseménye. Amúgy 
lehetne, de ma még nem 
megszokott, sőt, akár azt 
is mondhatnánk, hogy 
meglepő. Amikor ugyanis 
a pályázat eredményét, 
egy 2018-as, szintén az 
ipari parkban megtartott 
sajtótájékoztatón Simon 
képviselő úr bejelentette, 
akkor csak és kizárólag 
kormánypárti politiku-
sok voltak jelen. Ponto-
sabban egy kicsit borította az idillt, hogy 
Veres János hívatlanul mégis megjelent, 
és ki is alakult egy szópárbaj, hogy vajon 
kinek, s mi dolga volt ezzel a pályázattal, 
hogy évekig húzódott az ügy, amit végül 
Lázár János akkori kancelláriaminiszter 
beavatkozása – némi brüsszeli nyomás-
ra – hozott nyertes pozícióba. Na persze, 
akkor választások előtt álltunk.
 Az is igaz, hogy a tili-tolizás elég vas-
tagon érintette a városi költségvetést is. 
2015-ös árakon számolt beruházások 
2019-ben százmilliókkal kerültek többe. 
Nyírbátornak ténylegesen 300 milliója 
került be az aszfaltba, betonba. A késle-
kedés miatt. Tegyük hozzá, hogy a ma-
gyar állam is adott további 200 milliót.

GAZDASÁG

Egyszerre több fejlesztés is folyik a Nyírbátori Ipari Parkban. Egy nyer-
tes önkormányzati, uniós pályázat eredményeként egy fontos, a város 
közlekedése szempontjából pedig kifejezetten szükséges infrastruk-
turális beruházás ér hamarosan a végéhez. Épül itt egy elkerülő út, 
a majdani, a várost teljes egészében felszabadító körgyűrű részeként 
is számításba vett, másfél kilométeres útszakasz. Ezzel a kamionfor-
galom számára, a várost nem terhelve, megteremtették az összeköt-
tetést az M3-as autópályával is. Jelentős elektromos beruházást is 
végrehajtottak, ezzel a park áramellátását stabilizálták, illetve a to-
vábbi fejlesztések elől is elhárítottak az energiagondokat. Épült egy 
nagy autóbuszmegálló, illetve parkoló is. Ez a sokkal biztonságosabb 
közlekedést, valamint a dolgozók biztonságát szolgálja, már amikor 
majd tényleg használatba is veszik a buszok. Ez pedig jó lenne, mert 
itt naponta legalább 100 busz megfordul.

Egyszerre több fejlesztés az Ipari Parkban

 Na, de nehezített pályán nyer-
ni a szép. S lám, azt is megértük, hogy 
két, komoly politikus kiáll, és a sajtót, 
s persze a közt tájékoztatja. Igyekezve 
ugyanazt mondani. Más kérdés, hogy ki 
milyen érdekekre gondol közben. 

 A buszokat ez már nem érdekli, ami-
kor van hol, biztonságosan megállni, 
parkolni. A kamion sem kérdezi majd, 
hogy ez kormánypárti, vagy ellenzé-
ki aszfaltból készült-e, csak az számít, 
hogy az út megépült, s közelebb lett az 
autópálya. 
 Ja, hogy közben azért elhangzik, 
hogy 2014-től több mint 34 milliárd 
jutott a nyírbátori projektekre, ami szá-
mos, hiszen eléri az ötvenet is, s ezt 
persze a regnáló kormány képviselője 
mondja, az egyáltalán nem baj. Az sem, 
hogy emlékszünk, a városi vezetés pedig 
azt mondta, hogy szakmailag kiemelke-
dő színvonalú, maximális pontszámokat 
elérő pályázatokat nyújtanak be folya-

matosan, s rengetegszer indokolatla-
nul tolják félre ezeket. S azt is mondják, 
hogy bizony magasabb kapcsolatokat is 
meg kellett mozgatni sokszor, hogy az 
amúgy jó pályázatok nyerjenek.
 Nyilván, hogy a sikernek sok gazdája 
van, miközben a kudarcot egyébként sem 
veszi a nevére senki. Most a lényeg, hogy 
ez a projekt befejeződik, de szinte hama-
rosan indul az új. A két politikus együtt 
beszélt arról, hogy igenis lesz elkerülő 
körgyűrű Nyírbátor körül, s ez, akár 5–6 
év alatt meg is valósulhat. Erről már kor-
mányrendelet született, a Magyar Köz-
lönyben pedig nevesítetten szerepel. A 
lényeg végül mégiscsak ez legyen.
 Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő Fidesz-KDNP: A beruházás-
sal a Nyírbátori Ipari Park vonzóképes-
sége tovább erősödik. Most befejeződik 
a szükséges infrastruktúrák kiépítése, 
mint az áramellátás, vagy az M3-as 
és az ipari park összekötése, és végül 

az autóbusz parkoló és 
megállóhelyek kialakí-
tása. Ez utóbbi nemcsak 
a közlekedést, hanem, a 
biztonságot is szolgálja. 
Itt, több mint 4.000 em-
ber fordul meg naponta.
 Nyírbátor, ezzel az új 
útszakasszal mente-
sül nagyon sok kamion 
forgalmától. Egyébként 
pedig, 8 év alatt több 
mint 50 program való-
sult meg, több mint 34 
milliárd forintból.ebben 

a városban. A jövőt illetően is nagyon 
optimista vagyok.
 Máté Antal: Itt nagyon fontos volt 
az infrastruktúra fejlesztése, mert ez-
zel további területeket tudunk bevonni 
az ipari park fejlesztésébe. Természe-
tesen további közműfejlesztésekre és 
bekötő utak építésére is szükség lesz, 
de ez a projekt hamarosan befejező-
dik. Amivel még kalkulálnunk kell, az 
a buszforgalom szabályozása, hiszen, 
amit mi 5 évvel ezelőtt megtervez-
tünk, az lehet, ma már kevés. Kissé 
elhúzódott a pályázati szakasz, és biz-
tosnak látom, hogy további bővítésben 
kell gondolkodnunk.

Nagy Miklós
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 – Ha jól tudom, a képviselőket va-
lójában egyetlen polgármesteri döntés 
sem érhetett meglepetésként, hiszen 
minden döntés előtt megkapták az elő-
terjesztést, és véleményt is mondhattak.
 – Valóban így történt. Folyamatosan 
kaptuk az előterjesztéseket véleménye-
zésre, s mindenkinek megvolt az ideje 
arra, hogy leírja a visszajelzéseit.
 – Éltek ezzel a képviselők? Az el-
lenzék, illetve konkrétan ön írt véle-
ményt a döntésekhez?
 – Természetesen minden anyagot 
átolvastam, ha ezekről volt vélemé-
nyem, akkor megírtam a polgármester-
nek, hogy miről, mit gondolok.
 – Egyébként volt értelme leírni a 
gondolatait?
 – Igen, volt értelme. Van, volt né-
hány olyan döntés, amiben ezek az ál-
talam is leírtak visszaköszöntek. Ennek 
ellenére azért a valóságosan megtartott 
testületi ülések lesznek az igaziak. Az 
a terepe a szakmai-politikai vitáknak, 
gondolatcserének.
 – Az elmúlt időszakban volt olyan 
döntés, ami homlokegyenest más, 
mint amivel egyet tudna érteni?
 – Nyilván minden politikai alakulat-
nak önálló álláspontja, véleménye, el-
képzelése van a helyi dolgokról is, mint 
például a költségvetés prioritásai. Erről 
mi is megfogalmaztuk – még az online 
időszakban – a magunk véleményét, de 
tudomásul vesszük a helyzetet, hogy a 
többség a másik oldalon van. Örülünk 
minden olyan alkalomnak, amikor hozzá 
tudunk tenni valamit a többségi elkép-
zelésekhez.
 – Ha visszaemlékszünk, a legfonto-
sabb üzenetekben – a választások előtt 
– nem volt nagy az eltérés a két nagy 
politikai oldal között. Ez alapja lehetne 
annak, hogy a dolgok döntő részében 
közös elképzeléseket lehetne támogat-

KELLENEK AZ ATTRAKCIÓK
„Időt, energiát és „agyakat” kell összehozni ahhoz, hogy ismét kitalá-
lódjon egy olyan attrakció, ami erősíti a város idegenforgalmát is. Ez 
lehetne egy olyan fesztivál, amely ismét mágnesként tudja vonzani a 
látogatókat. Úgy, mint a korábbi zenei fesztivál, illetve az utcaszínházi 
fesztivál” – mondja Báthori Gábor Fidesz-KDNP-s önkormányzati kép-
viselő, akivel Nagy Miklós beszélgetett.

ni, s legfeljebb politikai kérdésekben 
élesedhetnének ki a különbözőségek. 
Mit gondol, a város jelenéről, illetve kö-
zeljövőjéről tudnának közös koncepciót 
és cselekvéseket támogatni?
 – Ez nagyon is lehetséges. Ehhez 
persze az is kell, hogy az évtizedes vá-
rosfejlesztési eredményeket és törekvé-
seket közösen elismerjük oda és vissza. 
Ennek a városnak a fejlődése és fejlesz-
tése nem hirtelen, a semmiből indult, 
hanem ennek van előzménye. Ráadá-
sul vannak olyan alapvetések, amelyek 
mentén szabad fejleszteni. S akkor még 
inkább meghatározó szerepet viszünk a 
térségben gazdaságilag, kulturálisan és 
nyilván közigazgatásilag és akár a szó-
rakozás-kikapcsolódás helyszíneként is. 
Ebben tehát egyezségre kell jutnunk!
 – A város fejlődését tekintve ön 
nyugodt, ami a jövőt illeti? Máté Antal 
legutóbb is azt erősítette meg, hogy 
az ő elképzelése szerint 10 éven belül 
15.000–16.000 lélekszámú város lehet 
Nyírbátorból.
 – Ami a város növekedését meg-
határozza, azzal tudok azonosulni. 
Ugyanakkor ez sem új, hiszen ezeket a 
törekvéseket már a 70-es években is 
megfogalmazták. Akkoriban akár még a 
20.000 lelket is el tudták képzelni.
 – Ugyanakkor ma van egy nagyon 
erős gazdasága a városnak, ami soha 
nem volt még. Az oktatás is teljeskörű-
vé vált az egyetemi képzés helyi meg-
indításával. Épülni kezdett egy lakó-
park is, ez komoly vonzerő.
 – Valóban az, de tegyük hozzá, hogy 
ezek szinte evidenciák. Nyírbátor törek-
vése volt, hogy iskolaváros legyen. Ezt 
évtizedek óta szeretnénk elérni. A gaz-
dasági alapok is elkezdődtek évtizedek-
kel korábban. A felgyorsulása viszont 
ténylegesen az utóbbi 10–15 évben 
történt. Ugyanakkor továbbra is szá-
molnunk kell a közeli erőterekkel, mint 

Debrecen, vagy Nyíregyháza. Ezekkel a 
nagyvárosokkal már nem könnyű ver-
senyezni. Ma még azt látjuk, hogy az it-
teni cégek vezetői, még a középvezetők 
is ezekből a nagyobb városokból járnak 
Nyírbátorba.
 – Miben erősítene, hogy ez a lakos-
ságmegtartó hatás, majd a lakosság-
növelő hatás érzékelhetővé és eredmé-
nyessé váljon?
 – Ez egy nagyon bonyolult kérdés. 
Mert függ a demográfiától, függ a család-
tervezési beidegződésektől. Nem mind-
egy, hogy mit tudunk mi felmutatni a kö-
zeli nagyvárosok szolgáltatásai közül, itt 
helyben. Függ a munkahelyektől. Ha sok-
kal több lesz a minőségi munkahely, sok-
kal többen akarnak itthon maradni, vagy 
ide költözni. A jövőt nagyban meghatá-
rozza, hogy mennyire lesz versenyképes 
az itteni jövedelem a nagyvárosokban 
megszerezhető jövedelemmel.
 – Ezek közül azért vannak, ame-
lyekre egy város vezetése tud hatni. 
Ilyen a lakhatási körülmények – lásd 
Szénaréti lakópark – vagy a kulturá-
lis kínálat – színházi előadás, mozi, 
könyvtár –, kisebb-nagyobb egyesü-
letek. Részben tud hatni a szórakozási 
lehetőségekre, mint pl. a fürdő, vagy 
ösztönzi a közösségi szórakozást – 
lásd koncertek, zenei rendezvények – 
támogatja a sportot, iskolai szinten is, 
és még sok mindent lehet sorolni. Lát 
olyan területet, ahol még jobban bele 
kellene állnia az önkormányzatnak?
 – Mindig van mit erősíteni. Ugyan-
akkor az emberi tényező sem mindegy, 
milyen. Hiszen tudjuk, soha nem le-
het teljesen jó valami, mert mindig lesz 
olyan, aki persze elégedetlen, és többet, 
vagy mást akar.
 – Ha már így vetette fel, akkor néz-
zük! Ön szerint minőségi város Nyírbá-
tor?
 – Amikor ismét városi rangot ka-
pott Nyírbátor, akkor nagyon markánsan 
megfogalmazódtak azok a kritériumok, 
amelyek egy minőségi kisvárost meg kell 
határozzanak. Akkor került forgalomba a 
történelmi, a kulturális jelző. Ezt követ-
te az oktatási kitétel és most van már a 
gazdasági oldal is. De már akkoriban ki-
tűzték azt a pályát, amit a városnak be 
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kell futni. Persze ehhez azért kellett és 
most is kell a „szerencsés” lobbizás, kell 
az együtt gondolkodás, ami meghatá-
rozhatja, hogy itt végül is jól érzik magu-
kat az emberek.
 – Mitől érezzük itt jól magunkat? 
Vagy másképp kérdezem. Jól érezhet-
jük-e itt magunkat?
 – Ez a város kicsiben (néha nem is 
annyira kicsiben) mindent tud kínálni, 
amit egy nagyobb város kínál. De ebben 
nem lehet statikus alapra helyezkedni, 
hiszen állandóan tovább kell fejlődni. 
Olyan eseményeket kell rárajzolni egy 
településre, amelyek attrakciók.
 – Mire gondol? S főleg ezek az 
attrakciók kinek legyenek attrakciók?
 – Ez lehet attrakció bármelyik, előbb 
felsorolt területen. Gondolhatok akár 
gazdasági, akár oktatási, akár kulturális 
területre. Ebben láthatunk nagyon biz-
tató eredményeket, irányokat. Viszont 
ezek erősítése, újak kitalálása folyama-
tos kell, hogy  legyen! Mindig kínálni kell 
valamit. Az egyik fő célközönség a fiatal-
ság, mert tudjuk, hogy nélkülük tényleg 
nincs jövő. Velük kapcsolatban már jól 
tudjuk, hogy itt nemcsak országon belü-
li, hanem egész Európa elszívó hatását 
kell valahogyan ellensúlyozni.
 Nyírbátor egyik erőssége – a gazda-
sági teljesítménye mellett – a turizmus, 
az idegenforgalom. 
 – Ez tényleg erősség, vagy inkább 
még nem egészen kihasznált lehető-
ség?
 – Ez persze az erősségünk, mert 
amikre alapozhatunk, azok itt vannak 
a városban. Nagyon sok, akár jóval na-
gyobb város is irigyelheti tőlünk, amink 
van. Ezeknek a kihasználása még inten-
zívebb kell, hogy legyen. 1996-ban itt járt 
az osztrák nagykövet. Itt szállt meg a vá-
rosban. Megmutattuk neki a látványossá-
gokat. A nagykövet reakciója az volt, ha ez 
a város Ausztriában lenne, 10 percenként 
váltanák egymást a turistabuszok.
 – Lehet, csak kis túlzás van ebben, 
de nyilván nagy az igazságtartalma. Mit 

gondol, itt miért nem váltják egymást 
ezek a turistabuszok? A Fidesz-KD-
NP-ben folyik ilyen jellegű eszmecsere, 
hogy az idegenforgalmat hogy lehetne 
felpörgetni?

 – Nyilván kell erről gondolkodni. Ta-
lán nem is csak elszigetelt pártszinteken. 
Nem lehet belenyugodni, hogy nem tud-
juk eléggé kihasználni a lehetőségeket. 
Mi a múzeumban sem nyugodtunk bele, 
hogy ne növeljük az intézmény népsze-
rűségét, illetve a hatását. Mi is megin-
dultunk, hogy a magunk területén is nö-
veljük a város vonzerejét. Időt, energiát 
és „agyakat” kell összehozni ahhoz, hogy 
ismét „kitalálódjon” egy olyan attrakció, 
amely erősíti a város idegenforgalmát 
is. Ez lehetne egy olyan fesztivál, amely 
ismét mágnesként tudja vonzani a láto-
gatókat. Úgy, mint a korábbi Nyírbátori 
Zenei Napok, illetve a Szárnyas Sárkány  
Utcaszínházi Fesztivál. Nagyon sokan 
emlékeznek még ezekre. Ez egy igazi, 
helyi, magas színvonalú innováció volt. 
Miért kell nekünk elmenni Kapolcsra és 
a többi hasonló produkciók helyszínére, 
amikor itt is volt  legalább olyan színvo-

nalú produkciókat felvonultató fesztivál? 
Ezt muszáj lesz felvenni a napirendre, és 
közösen kigondolni, összerakni.
 – Ez szemléleti kérdés, vagy pénz-
kérdés, vagy hozzáértés kérdése?
 – Valószínű mind a három tényező 
szerepet játszik, hogy így alakult a hely-
zet. Nyilván, hogy ehhez kell egy „meg-
szállott” elhivatottság. Nyilván, hogy 
erős „nyírbátoriságra” is szükség van, 
amit másképpen is mondhatok, már-
mint lokálpatriótizmus nélkül ez nem 
megy. Ha pedig az akarat meg is van, ak-
kor jöhetnek az ötletek, s végül meg kell 
támogatni ezt az egészet pénzzel!
 – Ha jól értem, akkor most hiányol-
ta a Nyírbátori Zenei Napok, illetve a 
Szárnyas Sárkány Fesztivál helyét be-
töltő, új produkciókat, amelyek töme-
geket képesek vonzani?
 – Ez pontosan így is van. Nem ön-
célúan gondolom ezt, hiszen ezekhez a 
majdani eseménysorozatokhoz jól hoz-
zá lehet tapasztani azokat a jelzőket, 
amelyekkel Nyírbátor megkülönböz-
teti magát. Tessék csak belegondol-
ni, hogy a közeli Kisvárdán egy várfal 
maradványból mit fejlesztettek ki. Na, 
nálunk ennek a többszörösére van, len-
ne lehetőség. Ahogy lett ebédlőkasté-
lyunk, úgy biztosan lehetett volna még 
folytatni. A mai kor embere látvány-
ra is vevő. Hajlandó érte utazni is. Itt 
vannak ezek a gyönyörű műemlékeink. 
Van olyan három épületünk, melyeknek 
szinte nincs párja. A nyári időszakban 
ezeket színekbe lehet öltöztetni. A vá-
rosnak most egy másik területe is óri-
ási lehetőségeket kínálhat. A Szénarét 
fejlesztése kapcsán egyébként is el kell 
gondolkodni a további irányokon. Nagy-
jából 30 éve járt itt egy nápolyi gazda-
sági ember, s amikor meglátta azt a 
területet, azonnal azt mondta, hogy ott 
egy rekreációs parkot kellene kialakíta-
ni. Elképesztő szép az a környezet. Ez, 
szerencsére elindult, de erőteljesen kell 
továbbvinni. Erre minden pályázati le-
hetőséget meg kell ragadni!
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DIPLOMÁCIAI TÉRKÉPEN NYÍRBÁTOR
Tiszteletbeli konzuli irodát nyitott Moldávia Nyírbátorban

Ma már a diplomáciai térképen is ott van Nyírbátor. Pontosabb lenne, ha 
azt mondanánk, hogy ismét ott van, és nem csak azért, mert a múltban 
olyan államférfi kötődött a városhoz, aki később lengyel királyként is 
maradandót alkotott. Ez a mai egy újabb bizonyítéka annak, hogy lehet 
– nemzetközileg is – figyelemre méltót alkotni a fővárostól csaknem 
300 kilométerre is. Nagy Miklós írása.

Az tény, hogy a város, Nyírbátor neve 
nemzetközi közegben is ismerősen 
cseng. Most eltekintve a történelmi vo-
natkozásoktól, napjainkban főként a 
gazdasági területen ismerős ennek a 
kis, alig 12.000 lelkes városnak a neve. 
Európa legfontosabb országaiban szinte 
biztosan van olyan gazdasági szervezet, 
amelyiknek kapcsolata van, vagy köz-
vetlenül, vagy közvetve a Nyírbátorban 
erős gyökereket eresztő cégekkel, vál-
lalatokkal. Egy ilyen erős, kiemelkedő 
jelentőségű gazdasággal rendelkező 

település komoly vonzerőt jelent, vagy 
jelenthet további európai, akár azon túli 
befektetők számára is. 
 Ez lenne az egyik, vagy inkább már 
a másik ok, hogy azon a bizonyos térké-
pen joggal találjuk meg Nyírbátor nevét. 
Június 30-tól jött a harmadik ok. Jelentő-
ségét tekintve ma még nem eléggé be-
látható, további lehetőségeket teremtő 
diplomáciai térképre kerülni nem kis 
teljesítmény. Jó-jó, mondhatnánk, hogy 
talán nem több az egész, mint egy sze-
mélyes, jó kapcsolat, amely egy diplomá-
ciai aktussal lett még erősebb. Nyilván a 
személyesség benne kell legyen, hiszen 

nem akárkiből, hanem csak abból lehet 
tiszteletbeli konzul, aki azt elvállalja. Ja 
persze, és személyes életútjával, ered-
ményeivel kiérdemeli. Mint Veres János, 
akit a Moldáv Köztársaság tisztelt meg, 
és kérte fel, hogy vállalja el az országuk 
első magyarországi tiszteletbeli konzuli 
megbízását. Ámde ebből még nem kö-
vetkezik egyenesen, hogy a székhelye 
itt, Nyírbátorban legyen. Ahhoz kell egy 
dinamikusan fejlődő, nyitott, a változá-
sokra hajlandó, a térségben vezető sze-
repet vivő, és folyamatosan erősödő te-

lepülés is. Ahol képesek felismerni az új 
kihívásokat, ahol további növekedésben 
gondolkodnak, és ahol látják – nemcsak 
– a holnapot, hanem akár évtizedek-
re előre is van jövőkép. Egy ilyen helyre 
szívesen delegál  egy ország jelentőssé 
váló diplomáciai tevékenységet. Egyéb-
ként pedig innentől minden további a 
szereplők minőségén, bölcsességén és 
elhivatottságán múlik.
 Dumitru Socolan  államtitkár Mol-
dávia: Mi azért létesítettük a tiszteletbeli 
konzulátust, mert nagyon jó a viszony a 
két ország között, ugyanakkor erősen 
fejlődnek a gazdasági kapcsolataink. Na-

gyon fontos szempontunk volt, hogy Ma-
gyarországnak ezen a részén sok moldáv 
állampolgár halad át, s nekik nagy segít-
séget tud nyújtani az itteni konzulátus. 
A célunk az, hogy tovább erősödjenek 
a gazdasági, kulturális és kereskedelmi 
kapcsolataink, ebben tud segíteni a kon-
zulátus. Ráadásul ebben a most kineve-
zett tiszteletbeli konzulunk, dr. Veres Já-
nos különösen sokat tud segíteni.
 Vargha Tamás külügyi államtitkár: 
Kiválóak a moldáv-magyar kapcsolatok. 
Támogatjuk Moldávia euro-atlanti tö-
rekvéseit, erősítjük a két ország kapcso-
latait, s ebben egy tiszteletbeli konzul is 
sokat tud lendíteni. Veres János konzul 
úr munkába állása főként a gazdasá-
gi kapcsolatok fejlesztésében hozhat 
új eredményeket. Ez a város, Nyírbátor 
stratégiailag nagyon jó helyen van. Ezért 
ez nemcsak a városnak, hanem térség-
nek is kiváló lehetőség, ami a moldáv 
gazdasági kapcsolatokban gyümölcsöz-
het.
 Máté Antal polgármester: Nyil-
ván sok szempontot vettek figyelembe, 
amikor Moldávia éppen Nyírbátorban 
nyitotta meg az első tiszteletbeli konzu-
látusát. Az egészen biztos, hogy ebben 
döntő szerepe volt dr. Veres János sze-
mélyének, aki évtizedek óta meghatáro-
zó szereplője a város életének, nemcsak 
politikai, hanem gazdasági értelemben 
is. Az ő munkássága országhatárokon 
túl is elismerést váltott ki, aminek ered-
ményét, illetve hasznát nemcsak az or-
szág, hanem a mi városunk is élvezte. 
Azzal, hogy éppen nálunk nyílt meg ez a 
konzulátus, egy olyan lehetőséget kap-
tunk, amellyel élni is akarunk.
 dr. Veres János Moldávia tisztelet-
beli konzulja: Az a reményem és célom, 
hogy ezzel a tisztségemmel is hozzá-
járulhatok, hogy Kelet-Magyarország, 
a megyénk, illetve Nyírbátor új gazda-
sági kapcsolatokhoz jut, s persze ezzel 
együtt új társadalmi kapcsolataink is 
alakulhatnak Moldáviával. Eleve felté-
tel volt, hogy Nyírbátorban legyen ez a 
konzuli iroda, ezt kikötöttem. Nyírbátori 
vagyok és nekem fontos volt az, hogy az 
én szülővárosom is lehessen egy diplo-
máciai iroda helyszíne.
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A 2020 novemberétől 2021 májusáig 
tartó próba nélküli időszak alatt az online 
térben dolgoztunk és kom-
munikáltunk egymással. 
Májusban végre találkoz-
hattunk személyesen, és 
folytathattuk a próbákat. 
Mindannyian nagyon vár-
tuk a tábort, főként azért, 
hogy sokat gyakoroljunk, 
felelevenítsük a táncokat, 
és bepótoljuk mindazt, ami 
a fél év alatt kimaradt. Fon-
tos volt számunkra a kö-
zösség erősítése és a különböző korcso-
portok összehangolása.
 Az egy hét alatt az egyik legnehezebb 
táncot, a Honvédbanda lépéseit is sikere-
sen elsajátította mindenki. A napi három 
edzésen volt, amikor csoportokban folyt 

a munka, és volt, amikor mindenki együtt 
táncolt. A sportkomplexum adottságait 

kihasználva a szabadidőben sokat mo-
zogtak, kondiztak, strandoltak a kicsik és 
a nagyok is. Az esték játékos programok-
kal, vidám versenyekkel teltek és a hu-
moros Ki mit tud? a táborzáró csúcspont-
ja volt. A szakmai vezetőktől emléklapot 

kaptak a mazsorettek az egy heti kitartó 
teljesítményükért. 
 Várunk mindenkit szeretettel a kö-
vetkező fellépésünkre, augusztus 21-én a 
XI. Nyírbátori Fúvószenekari Találkozóra, 
a Kulturális Központ lépcsőpiramisa előtti 
térre. Bemutatjuk a szaktáborban tanult 
koreográfiákat, és felavatjuk a legújabb 
fellépő ruháinkat is. Ezzel a szerepléssel 
nyitja a Bátor Mazsorett az új évadot.

Polyák Dézi
Bátor Mazsorett Egyesület

KULTÚRA

A 2021-es évben a Bátor Mazsorett csoport 25. születésnapját ünne-
peli. A pandémia ellenére a jubileumi évben is megtartottuk a hagyo-
mányokat, így idén is szaktáborban készültünk fel a következő évadra. 
Izgalmas, tartalmas hetet töltöttünk el Gyulaházán, ahol a nagy meleg 
ellenére is keményen dolgoztunk. Mindez megérte, hiszen a reperto-
árunk új koreográfiákkal bővült, ami sok gyakorlást igényelt.

„Az ember azt hinné, hogy ősszel tör ránk a szomorúság. Hi-
szen évről évre meghalunk kicsit, mikor a fákról lehull a levél, 
s a szélbe, a fagyos téli fényben pőrén nyúlnak az ágak. Ám 
tudjuk, hogy a tavasz megjön mindig, mint ahogy tudjuk azt 
is, hogy a folyó szabadon árad, ha eltakarodott róla a jég. De ha 
esett-esett szakadatlanul az ónos eső, és megölte a tavaszt, 
az olyan volt, akár egy ifjú oktalan halála. Előbb utóbb ugyan 
ilyenkor is mindig beköszöntött a tavasz, de nyomasztó volt, 
hogy már-már elmaradt.” 
 És nekünk kemény és hosszú telünk volt, és nyomasztó 
tavaszunk, jobb lett volna átaludni, mondhatnánk. De a vaco-
gós február jégbe zárt világában történt valami. A ’mindig lesz 
tavasz’ gondolatával ácsorogtam a könyvtár lépcsőjén, és a 
kezemet huhogva vártam. Nyilván a tavaszt, de akkor, per pil-
lanat egy olvasót, és hirtelen az jutott az eszembe, hogy sokkal 
jobb lenne együtt várakozni. Kifacsarodott időszak volt, de én 
úgy értékelem, hogy innovatívvá tett minket. Nyelvújítós lett. 
Itt van pl. ez: zárt ajtós kölcsönzés. Olyasmi nekem, mint a ki-
fogástalan hal. Persze öröm volt és megoldás, mint a kilégzés. 
(Hát hiába, az nagyon kell ám. Befelé nem elég.) 
 Aztán meg orvososat játszottunk. Megfigyeltük a frissen ol-
tott kollégákat. Recepteket írtunk tapasztalatból: ha a karod fáj, 
akkor... Hőemelkedésre meg... És hagytuk, hogy dolgozzon ben-
nünk. A tenni akarás. Persze alig-alig mertünk tervezni. Beégett a 
tudatalattinkba valami rettegés, ösztönszerű napi rutin félelem-
ből. Ott lebegett a kérdés bennünk, hogy ezt mennyi idő bontja va-
jon?! Talán a közelgő nyár oldja majd fel a letapadt feszültséget…

 Arra gondoltam, hogy a könyvtár talán így is ott lehet az 
otthonokban… Mondjuk a Bátor újság hasábjain! Így a nagy hi-
deg idején táncba hívtuk Nyírbátor város intézményeit.  Tanul-
junk együtt, és várakozzunk együtt! Hát tegyünk fel mindent 
erre a lapra! Egy új aLAPra. A többi feltevést onnantól elenged-
hetjük. Nagy mosoly és bólintás volt a válasz, a hírül adás és 
az újság egy szóra megnyílt. A Városüzemeltetési Kft. válasza 
pedig egy csöppnyi nyár volt: „Gyerekeknek? Kérés nélkül is!” 
És ahogy a minap a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő belépője-
gyek az asztalomon landoltak, hirtelen olyan érzésem támadt, 
mintha nálunk a tél maradt volna el idén.  
 „Ekkor azonban már tudtam, hogy ha vége szakad valami-
nek, akár rossz volt az, akár jó, mindenképpen űr marad a he-
lyén. Ha rossz volt, az űr magától is megtelik. Ha jó, akkor csak 
úgy lehet megszüntetni, ha a helyébe az ember valami jobbat 
talál.” (Ernest Hemingway – Vándorünnep)
 Én hiszek abban a jobb-ban! A nyitott ajtós kölcsönzésben. 
Hiszem, hogy képesek vagyunk változni, örülni, szépen megél-
ni régi-új lehetőségeket, nyitni és bízni, az egy négyzetméterre 
jutó olvasók számában, a teltházas rendezvényekben. És nem 
pusztán az olvasásban, de a szájról olvasásban is! 
 Úgyhogy MOST bátran csobbanjunk együtt! Ettől jobb öt-
letem nincs! Öt Bátor újság cikk, három intézmény összefogá-
sa, egy lelkes olvasó és végtelen öröm. Ez a rövid statisztika. 
Nyírbátorban így mérik a kultúrát. Számolatlanul. 

Szláma Gabi

Mintha a tél maradt volna el idén

Nyáron is repül a bot

Botforgató tábor
A hagyományokhoz híven már ötödik al-
kalommal a mazsorett iránt érdeklődő 
5–10 éves lányoknak napközis Botfor-
gató tábort szervezünk augusztus 16-tól 
19-ig.
 Célunk a mazsorett kultúra alapja-
inak megismertetése, elsajátítása, kö-
zösségépítés. A mazsorettes szakmai 
program mellett játékos, kézműves, 
ügyességi programok várnak a lányokra. 
Jelentkezni augusztus 9-ig lehet a gyer-
mek neve, életkora, a szülő neve és el-
érhetősége megadásával a 06/70/450-
2135 -ös számon vagy a facebook.com/
batormazsorett oldalon üzenetben.
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Alig enyhültek a pandémiás helyzet miatt beveze-
tett korlátozó intézkedések, a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagjai máris 
teljes fordulatszámmal vetették magukat a közös-
ségi élet üdítő vizébe.

Enyhítés után a sűrűjébe…

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

N Y Í R B Á T O R

KFKKK
TUDÁS • SIKER • KÖZÖSSÉG

E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

Nyitunk a jövőre!

MATE: EGYETEM AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 
a Budai Campusán akkreditált, évtizedes hagyo-
mányaira büszke élelmiszermérnök alapképzés 
indításával gazdagítja a Nyírbátor Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központ kínálatát. Aki itt végzi 
élelmiszermérnöki tanulmányait, az ugyanolyan 
értékű diplomához jut, mintha közvetlenül a fővá-
rosban szerezné meg azt.

Mi arra törekszünk, hogy odavigyük a képzéseinket, 
ahol azokat keresik. A közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozásával pedig 
segítségünkre siettek a jogalkotók. A felsőoktatási törvény 2015. évi módosításával 
megszületett intézménytípus elsősorban az egyetemektől távol eső és elvándorlással 
sújtott területeken kínál képzési lehetőséget és esélyt a fiatal szakemberek megtartá-
sára. Nyírbátorban a jogalkotói törekvés egy fejlődő gazdasági térség igényével találko-
zott, ahol jelenleg is milliárdos fejlesztés zajlik. 

Ezek előrebocsátásával szeretném figyelmükben ajánlani mindazt, amit feltétlenül 
érdemes tudni Egyetemünkről.

A MATE Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris felsőoktatási 
intézménye, mely 2021. február 1-jével váltott működési modellt és vette fel nevét, a 
legsikeresebb európai egyetemek példáit szem előtt tartva. Egyetemünk államilag elis-
mert felsőoktatási intézmény, fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért 
Alapítvány. Öt campusunkon több mint 13 ezer hallgató tanul. Intézményünkhöz csatla-
kozott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete és 4 gaz-
dasági társasága, továbbá a Debreceni Egyetem szervezetéből a Karcagi Kutatóintézet.

Az Egyetem az agrárágazat szellemi, szakpolitikai és innovációs központjává vált, 
ami nagyobb mozgásteret nyújt a képzések, a gazdálkodás és szervezet modernizálásá-
hoz, fejlesztéséhez. A kutatói és egyetemi szféra ötvözésével még ígéretesebb eredmé-
nyek születhetnek az agrár-, élelmiszer- és vidékgazdaság területén.

Képzési helyeink behálózzák az országot. Központunk Gödöllőn található, ez a Szent 
István Campus. További campusaink Budapesten (Budai Campus), Gyöngyösön (Károly 
Róbert Campus), Kaposváron (Kaposvári Campus) és Keszthelyen (Georgikon Campus) 
helyezkednek el. További képzési helyeink vannak Szarvason, Nyírbátorban és a határon 
túl (Beregszászon, Csíkszeredában, Révkomáromban, Székelyudvarhelyen és Zentán). A 
könnyen megközelíthető – bár egymástól akár több száz kilométerre is fekvő –, cso-
dálatos, zöld környezetben elterülő képzési helyek kényelmes és kellemes környezetet 
nyújtanak a hallgatóknak a tudás megszerzéséhez. 

A MATE jelenleg a legkiterjedtebb külhoni képzési hálózattal rendelkező felsőok-
tatási intézmény Magyarországon, több mint 25 éves külhoni jelenlétével, öt országot 
érintő Kárpát-medencei tapasztalatával. Emellett munkatársaink és diákjaink szinte az 
összes kontinensen jó együttműködéseket ápolnak, melyek segítségével kutatási ered-
ményeinket, ismereteinket megoszthatjuk, így segítve mindkét fél tudományos sikerét. 
Arra törekszünk, hogy a Kárpát-medence vezető felsőoktatási és tudományos intézmé-
nyévé váljunk, amely egybefogja a mezőgazdaság és más kapcsolódó tudományágak 
sokszínű és versenyképes választékát.

Egyetemünk egyedülálló infrastruktúrával és oktatási képességekkel rendelkezik 
számos tudományterületen, ahol a tradíciókat ötvözi a modern kor megoldásaival. Cé-
lunk Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése, valamint a vidék 
és a mezőgazdaság újjáépítése-fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási, innovációs és 
tanácsadási tevékenységekkel.

Gazdag hagyományainkra építve folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat. Nyolc 
képzési területen, így az agrár-, gazdaság- és bölcsészettudományok, a művészet és 
művészetközvetítési, valamint az informatikai és a pedagógiai területen biztosítunk 

Egyetemi partnerünk a Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem (MATE) Nyírbátorban. Várunk 
Téged is a MATE élelmiszermérnök BSc, állami 
ösztöndíjas alapképzésére a Nyírbátor Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központba!

Egyetemi partnereink kiválasztásának legfontosabb 
szempontjai: értékinnováció, tudásközpontúság, év-
tizedes hagyományok.

A fejlődő magyar agrárium az agrár életpálya 
modell lehetőségét kínálva, részünkről mentorálva és 
vállalati partnereinkkel együttműködve az agrárium leginnovatívabb területére, az  élel-
miszeripar számára képezünk egyetemi partnerünkkel a MATE-vel élelmiszermérnököket.

2021. július, bemutatkozik a MATE.
Fogadják érdeklődéssel Prof. Dr. Gyuricza Csaba a MATE rektorának beköszöntő és 

bemutatkozó gondolatait! Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

színvonalas, rugalmas és átjárható oktatást a felsőoktatási szakképzéstől, az alap- és 
mesterszakokon át a szakirányú továbbképzésekig és a doktori képzésig, magyar és 
angol nyelven.

Egyetemünk kiemelt feladatának tekintjük a tudomány haladásának elősegítését, a 
legújabb információs technológiák alkalmazását, a munkaerő-piaci követelmények vál-
tozásához igazodó képzési tartalmak folyamatos fejlesztését, valamint azt, hogy a hall-
gatók piacképes diplomával, azonnal hasznosítható, gyakorlati tudással lépjenek ki az 
intézmény falai közül. Ennek elősegítése érdekében erőteljesen támogatjuk a hallgatók 
külföldi részképzéseit és szakmai gyakorlatát, továbbá folyamatosan nagy erőfeszítése-
ket teszünk annak érdekében, hogy nemzetközi kapcsolatainkat minden kontinensen 
gyümölcsöztessük. 

A MATE évek óta kimagasló eredményeket ér el az Erasmus+ nemzetközi kredit-
mobilitási pályázatokon, így országos összehasonlításban a megítélt támogatási ösz-
szeg és az elnyert mobilitások számának tekintetében is az egyik legeredményesebb 
pályázattal büszkélkedhet a hazai felsőoktatási intézmények között. Ezek a pályázatok 
illeszkednek nemzetköziesítési törekvéseinkbe, stratégiánkba, melynek része a keleti, 
illetve déli területek felé való nyitás, összhangban a magyar külpolitika és az Európai 
Unió irányelveivel.

A pályakövetési kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az Egyetemünkön szer-
zett diploma kiváló elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a munkaerőpiacon, mely annak 
is köszönhető, hogy évről évre nő azok aránya, akik tanulmányaik alatt élnek a külföldi 
részképzés vagy szakmai gyakorlat lehetőségével, és egy külföldi oktatási intézmény-
ben is kipróbálják magukat. Ennek támogatására az Egyetem már közel 6 millió eurós 
ösztöndíj-támogatást nyújtott számukra, ami több mint kétezer kiutazást jelentett a 
skandináv országoktól Lengyelországon át Szicíliáig vagy akár a Kanári-szigetekig.

Az Egyetemen 22 intézet működik, melyek campusokon átívelően látják el az ok-
tatási, kutatási, művészeti és innovációs alaptevékenységeket. Az intézetek indítják az 
általuk művelt tudományterületekhez kapcsolódó szakokat, képzési programokat. Szo-
rosan együttműködnek hazai és nemzetközi partnerintézményekkel, ágazati szereplők-
kel, oktatóik és kutatóik pedig jelentős pozíciókat töltenek be hazai és nemzetközi szak-
mai szervezetekben és rendszeresen publikálnak vezető folyóiratokban. Egyetemünkön 
számos hazai és nemzetközi szinten elismert akadémikus és professzor oktat és kutat. 
Tudásuk, munkájuk garanciát jelent az oktatási és kutatási projektek színvonalas meg-
valósításához.

Kutatási portfoliónkban kiemelt fontossággal bírnak az agrár-, műszaki és élelmi-
szertudományok, a borászat és szőlőtermesztés, a kertészet, a környezet- és tájgaz-
dálkodás, a megújuló energiagazdálkodás, az akvakultúra és környezetbiztonság, a 
genetika, növénytermesztés és -védelem, az állattenyésztés és a vadgazdálkodás, a 
tájépítészet, a vidékfejlesztés és a vízgazdálkodás. E szakterületekhez kötődően Egyete-
münkön 12 doktori iskola működik, melyek számos lehetőséget kínálnak a nemzetközi-
leg elismert tudományos fokozat megszerzésére.

A nyírbátori képzésért felelős Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet jelenleg 
az ország egyetlen olyan felsőoktatási műhelye, melynek képzési rendszere hazai és 
nemzetközi tekintetben átfogja az élelmiszermérnök és biomérnök képzés teljes körét 
(alap- és mesterképzés), és önálló doktori programmal (PhD) is rendelkezik. Emellett 
továbbra is számos szakmérnökképzési szak gesztora, és hazai és nemzetközi felsőokta-
tási intézményekkel együttműködve több közös képzés társvezetője.

A MATE kiterjedt vállalati hálózattal rendelkezik, így olyan hazai és nemzetközi cé-
gekkel működünk együtt, amelyek Magyarországon és a határokon túl helyezkednek 
el, lehetővé téve a hallgatóknak, hogy az ösztöndíj programjukat egy jól megalapozott 
üzleti környezetben töltsék, és ezzel a gyakorlati tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

Diplomásaink kiterjedt és versenyképes szakmai ismeretei, tudományos és 
nemzetközi szintű ismereteink elismerése, valamint kutatási és fejlesztési gya-
korlataink megvalósítása a vállalkozások mindennapi működésében mindannyi-
unk sikerét jelenti. Célunk, hogy intézményünk meghatározó tényezője legyen a 
vidék és a mezőgazdaság fejlődésének, szűkebb hazájukban, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, és szülőföldjükön, a Nyírbátori járásban is.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba a MATE rektora

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, 
akkor meg vagyok elégedve.” Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, matematikus

Hello MATE

SZÜLETÉS
Nelli (2021.05.27.) Szilágyi Ivett Varga Béla
József Milán (2021.05.20) Varga Kinga Jóni József
Richárd Varga Borbála Balogh Richárd
Attila Pataki Rita Kiss Attila
Maja Oláh Anikó Szűcs László
Seron Szilvia Horváth Szilvia Horváth Vilmos
Dominik János Kapási Enikő Lánczi János
Regő  Murnyák Viktória Szabó Gábor
Zsófia Berna Katalin Üveges Norbert
Regina Bajnok Henrietta Bihari Gábor

HÁZASSÁG
2021.  JÚNIUS 01 – 2021. JÚNIUS 30.

közötti időtartamban összesen 9 házasság jött létre.
Mindazok akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban megjelenjen 

házasságkötésük:

Horváth Szebasztián – Varga Edina
Tóth Tibor Dávid – Mihó Vivien

Szakály Ádám – Barta Tímea Éva
Mitruska Csaba – Kópis Henrietta

Lengyel Dávid – Szemán Judit
Boros Ádám – Boros Barbara
Csóka Bence – Takács Zsuzsa
Balabán Tibor – Megyesi Flóra

Debrenszky János – Koskócsák Ivett

HALÁLESET 2021. június

Wesselényi Józsefné • Kocsis Károly • Tóth Kálmánné
Márföldi Terézia

Anyakönyvi események
2021. június

• Ismét van ingyenes fürdőjárat. Hétfőtől péntekig reggel fél 
8-kor indul az Erzsébet-Zrínyi utcától a megszokott útvonalon 
közlekedik a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőig. Az első járat a 
fürdőtől vissza a városba 13:00, a következő 16:00 órakor indul.
• Odafigyelnek a játszóterekre. Az előírásoknak megfelelően 
történik az önkormányzati játszóterek karbantartása Nyírbátor-
ban is, hiszen a rendszeres igénybevétellel a játékok elkophat-
nak, veszélyessé válhatnak. Az önkormányzat a Fáy, a Radnóti, 
a Zsák és a Homokkert utcai játszóteret újítja fel, megjavítják a 
sérült, megrongált elemeket. Többek között megtörtént a lécek, 
a gerendák repedéseinek kitöltése a balesetmentes használat 
érdekében, a homokozók felfrissítése, a hinták láncainak felül-
vizsgálata, a fa elemek festése. 
 Ha bárki rongálást, vagy meghibásodást észlel a játszótere-
ken, a varosuzemeltetes@nyirbator.hu címen jelezze!
• Online tehet bejelentést. Ezentúl a virtuális térben is tehe-
tünk bejelentést - a város hivatalos honlapján, a www.nyirbator.
hu oldalon. Ma már gyakorlatilag majdnem mindent el lehet in-
tézni a virtuális térben, ami egy újabb lépés a gyorsabb és biz-
tosabb ügyintézésben. A honlap kezdőlapján található „Online 
lakossági bejelentés” felületen a városlakók több téma közül is 
választhatnak.

Június 8-án tartotta az egye-
sület az éves beszámoló és 
programalkotó közgyűlését, 
amely most egybeesett a 
tisztújítással is. A beszámolót 
és a programtervet, valamint 
a felügyelő bizottság jelenté-
sét a tagság elismerő, méltató 
mondatok után elfogadta.
 Az elnökség elmúlt há-
rom évi munkája értékelését 
jól mutatja, hogy a közgyűlés 
a következő három évre újra 
megválasztotta elnöknek Jano-
vics Jánost, elnök-helyettesnek 
Gyenes Józsefet, elnökségi tag-

Mátyus Sándorné alpolgármester, Sötő István 
a Penészleki Határőr Őrs utoló parancsnoka, 

Janovics János, az egyesület elnöke

nak Őz Jánosnét, Fábián Károlyt 
és Petrika Jánosnét. Változat-
lan összetételű a felügyelő bi-
zottság, tagjai: Májer Józsefné 
elnök, Oláh Mihály, valamint 
Benkő Zoltánné tagok.
 Június 25. napján rendha-
gyó módon és helyen ünne-
peltük Szent László, a határ-
őrség védőszentje napját.
 A korábbiaktól eltérően 
most Penészlek adott otthont 
ünnepségünknek, melynek 
keretében emléktáblát avat-
tunk a volt Penészleki Határőr 
Őrs helyén álló épület falánál.

 Az emléktábla felavatása 
utáni állófogadáson megemlé-
keztünk egyesületünk megala-
kulásának 15. évfordulójáról. 
Az évforduló kapcsán A Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövet-
sége elnök-helyettese, Esküdt 
Lajos nyugállományú ezredes 
díszplakettet adott át az egye-

sület megalakulásának 15. 
évfordulója alkalmából majd 

e l ismeréseket 
adott át Petrika 
Jánosnénak és 
Fábián Károly-
nak, az egyesü-
letünk elnökségi 
tagjainak, névre 
szóló BEOSZ 
emlékplakettet 
Janovics János-
nak, az egyesület 
elnökének, majd 
Janovics János 
e m l é k l a p o k a t 

adott át az egyesület alapító 
tagjai részére.
 Az ünnepséget követően 
a közeli gyógyfürdőben töl-
töttük a nap hátralévő részét, 
ahol jóízű ebéd után kellemes 
környezetben múlattuk az 
időt.

Janovics János
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Nyitunk a jövőre!

MATE: EGYETEM AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 
a Budai Campusán akkreditált, évtizedes hagyo-
mányaira büszke élelmiszermérnök alapképzés 
indításával gazdagítja a Nyírbátor Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központ kínálatát. Aki itt végzi 
élelmiszermérnöki tanulmányait, az ugyanolyan 
értékű diplomához jut, mintha közvetlenül a fővá-
rosban szerezné meg azt.

Mi arra törekszünk, hogy odavigyük a képzéseinket, 
ahol azokat keresik. A közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozásával pedig 
segítségünkre siettek a jogalkotók. A felsőoktatási törvény 2015. évi módosításával 
megszületett intézménytípus elsősorban az egyetemektől távol eső és elvándorlással 
sújtott területeken kínál képzési lehetőséget és esélyt a fiatal szakemberek megtartá-
sára. Nyírbátorban a jogalkotói törekvés egy fejlődő gazdasági térség igényével találko-
zott, ahol jelenleg is milliárdos fejlesztés zajlik. 

Ezek előrebocsátásával szeretném figyelmükben ajánlani mindazt, amit feltétlenül 
érdemes tudni Egyetemünkről.

A MATE Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris felsőoktatási 
intézménye, mely 2021. február 1-jével váltott működési modellt és vette fel nevét, a 
legsikeresebb európai egyetemek példáit szem előtt tartva. Egyetemünk államilag elis-
mert felsőoktatási intézmény, fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért 
Alapítvány. Öt campusunkon több mint 13 ezer hallgató tanul. Intézményünkhöz csatla-
kozott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete és 4 gaz-
dasági társasága, továbbá a Debreceni Egyetem szervezetéből a Karcagi Kutatóintézet.

Az Egyetem az agrárágazat szellemi, szakpolitikai és innovációs központjává vált, 
ami nagyobb mozgásteret nyújt a képzések, a gazdálkodás és szervezet modernizálásá-
hoz, fejlesztéséhez. A kutatói és egyetemi szféra ötvözésével még ígéretesebb eredmé-
nyek születhetnek az agrár-, élelmiszer- és vidékgazdaság területén.

Képzési helyeink behálózzák az országot. Központunk Gödöllőn található, ez a Szent 
István Campus. További campusaink Budapesten (Budai Campus), Gyöngyösön (Károly 
Róbert Campus), Kaposváron (Kaposvári Campus) és Keszthelyen (Georgikon Campus) 
helyezkednek el. További képzési helyeink vannak Szarvason, Nyírbátorban és a határon 
túl (Beregszászon, Csíkszeredában, Révkomáromban, Székelyudvarhelyen és Zentán). A 
könnyen megközelíthető – bár egymástól akár több száz kilométerre is fekvő –, cso-
dálatos, zöld környezetben elterülő képzési helyek kényelmes és kellemes környezetet 
nyújtanak a hallgatóknak a tudás megszerzéséhez. 

A MATE jelenleg a legkiterjedtebb külhoni képzési hálózattal rendelkező felsőok-
tatási intézmény Magyarországon, több mint 25 éves külhoni jelenlétével, öt országot 
érintő Kárpát-medencei tapasztalatával. Emellett munkatársaink és diákjaink szinte az 
összes kontinensen jó együttműködéseket ápolnak, melyek segítségével kutatási ered-
ményeinket, ismereteinket megoszthatjuk, így segítve mindkét fél tudományos sikerét. 
Arra törekszünk, hogy a Kárpát-medence vezető felsőoktatási és tudományos intézmé-
nyévé váljunk, amely egybefogja a mezőgazdaság és más kapcsolódó tudományágak 
sokszínű és versenyképes választékát.

Egyetemünk egyedülálló infrastruktúrával és oktatási képességekkel rendelkezik 
számos tudományterületen, ahol a tradíciókat ötvözi a modern kor megoldásaival. Cé-
lunk Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése, valamint a vidék 
és a mezőgazdaság újjáépítése-fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási, innovációs és 
tanácsadási tevékenységekkel.

Gazdag hagyományainkra építve folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat. Nyolc 
képzési területen, így az agrár-, gazdaság- és bölcsészettudományok, a művészet és 
művészetközvetítési, valamint az informatikai és a pedagógiai területen biztosítunk 

Egyetemi partnerünk a Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem (MATE) Nyírbátorban. Várunk 
Téged is a MATE élelmiszermérnök BSc, állami 
ösztöndíjas alapképzésére a Nyírbátor Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központba!

Egyetemi partnereink kiválasztásának legfontosabb 
szempontjai: értékinnováció, tudásközpontúság, év-
tizedes hagyományok.

A fejlődő magyar agrárium az agrár életpálya 
modell lehetőségét kínálva, részünkről mentorálva és 
vállalati partnereinkkel együttműködve az agrárium leginnovatívabb területére, az  élel-
miszeripar számára képezünk egyetemi partnerünkkel a MATE-vel élelmiszermérnököket.

2021. július, bemutatkozik a MATE.
Fogadják érdeklődéssel Prof. Dr. Gyuricza Csaba a MATE rektorának beköszöntő és 

bemutatkozó gondolatait! Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

színvonalas, rugalmas és átjárható oktatást a felsőoktatási szakképzéstől, az alap- és 
mesterszakokon át a szakirányú továbbképzésekig és a doktori képzésig, magyar és 
angol nyelven.

Egyetemünk kiemelt feladatának tekintjük a tudomány haladásának elősegítését, a 
legújabb információs technológiák alkalmazását, a munkaerő-piaci követelmények vál-
tozásához igazodó képzési tartalmak folyamatos fejlesztését, valamint azt, hogy a hall-
gatók piacképes diplomával, azonnal hasznosítható, gyakorlati tudással lépjenek ki az 
intézmény falai közül. Ennek elősegítése érdekében erőteljesen támogatjuk a hallgatók 
külföldi részképzéseit és szakmai gyakorlatát, továbbá folyamatosan nagy erőfeszítése-
ket teszünk annak érdekében, hogy nemzetközi kapcsolatainkat minden kontinensen 
gyümölcsöztessük. 

A MATE évek óta kimagasló eredményeket ér el az Erasmus+ nemzetközi kredit-
mobilitási pályázatokon, így országos összehasonlításban a megítélt támogatási ösz-
szeg és az elnyert mobilitások számának tekintetében is az egyik legeredményesebb 
pályázattal büszkélkedhet a hazai felsőoktatási intézmények között. Ezek a pályázatok 
illeszkednek nemzetköziesítési törekvéseinkbe, stratégiánkba, melynek része a keleti, 
illetve déli területek felé való nyitás, összhangban a magyar külpolitika és az Európai 
Unió irányelveivel.

A pályakövetési kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az Egyetemünkön szer-
zett diploma kiváló elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a munkaerőpiacon, mely annak 
is köszönhető, hogy évről évre nő azok aránya, akik tanulmányaik alatt élnek a külföldi 
részképzés vagy szakmai gyakorlat lehetőségével, és egy külföldi oktatási intézmény-
ben is kipróbálják magukat. Ennek támogatására az Egyetem már közel 6 millió eurós 
ösztöndíj-támogatást nyújtott számukra, ami több mint kétezer kiutazást jelentett a 
skandináv országoktól Lengyelországon át Szicíliáig vagy akár a Kanári-szigetekig.

Az Egyetemen 22 intézet működik, melyek campusokon átívelően látják el az ok-
tatási, kutatási, művészeti és innovációs alaptevékenységeket. Az intézetek indítják az 
általuk művelt tudományterületekhez kapcsolódó szakokat, képzési programokat. Szo-
rosan együttműködnek hazai és nemzetközi partnerintézményekkel, ágazati szereplők-
kel, oktatóik és kutatóik pedig jelentős pozíciókat töltenek be hazai és nemzetközi szak-
mai szervezetekben és rendszeresen publikálnak vezető folyóiratokban. Egyetemünkön 
számos hazai és nemzetközi szinten elismert akadémikus és professzor oktat és kutat. 
Tudásuk, munkájuk garanciát jelent az oktatási és kutatási projektek színvonalas meg-
valósításához.

Kutatási portfoliónkban kiemelt fontossággal bírnak az agrár-, műszaki és élelmi-
szertudományok, a borászat és szőlőtermesztés, a kertészet, a környezet- és tájgaz-
dálkodás, a megújuló energiagazdálkodás, az akvakultúra és környezetbiztonság, a 
genetika, növénytermesztés és -védelem, az állattenyésztés és a vadgazdálkodás, a 
tájépítészet, a vidékfejlesztés és a vízgazdálkodás. E szakterületekhez kötődően Egyete-
münkön 12 doktori iskola működik, melyek számos lehetőséget kínálnak a nemzetközi-
leg elismert tudományos fokozat megszerzésére.

A nyírbátori képzésért felelős Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet jelenleg 
az ország egyetlen olyan felsőoktatási műhelye, melynek képzési rendszere hazai és 
nemzetközi tekintetben átfogja az élelmiszermérnök és biomérnök képzés teljes körét 
(alap- és mesterképzés), és önálló doktori programmal (PhD) is rendelkezik. Emellett 
továbbra is számos szakmérnökképzési szak gesztora, és hazai és nemzetközi felsőokta-
tási intézményekkel együttműködve több közös képzés társvezetője.

A MATE kiterjedt vállalati hálózattal rendelkezik, így olyan hazai és nemzetközi cé-
gekkel működünk együtt, amelyek Magyarországon és a határokon túl helyezkednek 
el, lehetővé téve a hallgatóknak, hogy az ösztöndíj programjukat egy jól megalapozott 
üzleti környezetben töltsék, és ezzel a gyakorlati tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

Diplomásaink kiterjedt és versenyképes szakmai ismeretei, tudományos és 
nemzetközi szintű ismereteink elismerése, valamint kutatási és fejlesztési gya-
korlataink megvalósítása a vállalkozások mindennapi működésében mindannyi-
unk sikerét jelenti. Célunk, hogy intézményünk meghatározó tényezője legyen a 
vidék és a mezőgazdaság fejlődésének, szűkebb hazájukban, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, és szülőföldjükön, a Nyírbátori járásban is.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba a MATE rektora

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, 
akkor meg vagyok elégedve.” Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, matematikus
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edzeni. Hajdúszoboszlón és Debrecen-
ben már voltak versenyezni, de a legna-
gyobb megmérettetés minden évben a 
Magyar Úszó Szövetség által rendezett 
országos korosztályos bajnokságok.
 Július 10-11-én rendezték meg az 
országban egyszerre több helyen, a legki-
sebbek számára a régiós bajnokságokat. 
A mi versenyzőink Hódmezővásárhelyen 
a Gyarmati Dezső Sportuszodában kép-
viselték egyesületünket, városunkat. Itt 
három régió, az Észak-Magyarországi, az 

Észak-Alföldi és a Dél-Al-
földi állt össze, hogy közö-
sen megrendezze a delfin 
korosztály számára az év 
legfontosabb versenyét, a 
Regionális Delfin Bajnok-
ságot. A Bátori Sárkány 
Úszóegyesület 3 úszó-
ja, Májer Zétény, Tompa 
Sándor és Tóth Zsombor 
(mindhárom 2011-es szü-
letésű) is rajthoz állt ezen 
a közel 200 fős úszóverse-

nyen. Az első három helyezett érem, míg 
a 4–5–6. helyezett oklevéldíjazásban 
részesült.

Eredményeik:

Májer Zétény:
 Pillangóúszás: 50 m 2.
 Hátúszás: 50 m 5., 100 m 4., 200 m 2.
 Gyorsúszás: 50 m 4., 100 m 5., 
 200 m 2., 400 m 4.
 Vegyesúszás: 200 m 3. 
Tóth Zsombor:
 Mellúszás: 50 m 3., 100m 2., 200m 2.
 Hátúszás: 50 m 2.
 Gyorsúszás: 50 m 5., 100 m 4., 
 200 m 3., 400 m 3.
Tompa Sándor:
 Pillangóúszás: 50 m 4.
 Hátúszás: 50 m 6.,100 m 5., 200 m 4.
 Gyorsúszás: 50 m 7., 100 m 3., 
 200 m 4., 400 m 6.
 Vegyesúszás: 200 m 2.

 – A gyerekek remekül helytálltak, 
nagyon büszke vagyok rájuk. Számos 
egyéni csúcsot úsztak, és sikerült 12 

érmet is nyerniük maguknak és nevelő 
egyesületüknek. Szívből gratulálok nekik 
és természetesen a büszke szülőknek is! 
– mondta Kaliba Viktor edző.
 Az idén július 14-től hozzánk igazolt 
Kiss Dániel (2009) Szegeden az Országos 
Cápa Bajnokságon méretteti meg ma-
gát, majd egy héttel később Barnai Niki 
(2009), Antal Dávid (2008) és Bégányi 
Ábel fog a gyermek országos bajnoksá-
gon rajthoz állni Hódmezővásárhelyen.
 Köszönjük a szülőknek a maximális 
támogatást és azt, hogy bíznak bennünk, 
hogy gyermekeik jó kezekben vannak, 
mert nélkülük nem érnénk el ezeket az 
eredményeket. Nem véletlenül mondják 
a szakemberek, hogy milyen fontos a 
„nyerő hármas”: a gyermek, edző, szülő. 
Ha a háromból bármelyik hiányzik, a te-
hetség, a szakmai tudás, a családi hát-
tér, akkor nincs eredmény.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület

Egyesületünk versenyzői a ne-
héz időszakot átvészelve ma 
már teljes létszámmal edzhet-
nek az uszodában, az „A” és „B” 
kategóriások egyaránt.

Tucatnyi éremmel tértek haza úszóink 
Hódmezővásárhelyről

A „B” kategóriás úszóknak egyelőre 
még nem rendeztek versenyeket, hiszen 
ők még csak nemrég kezdhették el az 
úszást. Az igazolt „A” kategóriás ver-
senyzőink viszont gőzerővel készültek a 

korosztályok legmagasabb szintű verse-
nyeire, mivel a kormány rendelete értel-
mében nekik lehetőségük volt a pandé-
mia alatt is készülni. Bár a mi uszodánk 
is zárva tartott egy ideig, de ekkor az 
önkormányzat által biztosított jármű-
vel sportolóink átjártak Nyíregyházára, 

SPORT
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Nomen est omen – a névben a végzet. Ha valaki He-
vessy névvel született Nyírbátorban, annak sorsa 
elválaszthatatlan lett a sporttól.

IFJ. HEVESSY TIBOR

Édesapja – id. Hevessy Ti-
bor ugyanis egyik apostola 
volt a nyírbátori atlétikának. 
A nyírjákói születésű édesapa 
a háború után a vasútnál állt 
munkába. Nyíregyházi szol-
gálat után helyezték Nyírbá-
torba. A megye legerősebb 

dobócsapatát hozták létre 
társaival. Gacsályi János, Ko-
vács József, Eölyüs Mátyás, 
Kovács Tibor és id. Hevessy 
Tibor nagyon sok megyei 
csapatbajnoki címet nyert. 
Természetesnek tűnik, hogy 
az 1957. november 14-én 
született fiából is dobóatlé-
tát akart nevelni. De nem így 
történt.
 A vékony testalkatú fiú 
talált egy súlygolyót a szer-
számosban, s önszántából 
azt kezdte dobálgatni a Szőlő 
utcában. Egy idő után a szom-
széd gyerek is bekapcsoló-
dott a súlydobolásba, sőt, le 
is győzte őt. Ez jelentette a 
fordulópontot. A gyerekkori 
vereség annyira felzaklatta, 
hogy elkezdett rendszere-
sen edzeni. Édesapja – látva 

gyermeke szorgalmát - egyre 
több tanácsot adott, fejlődé-
se gyors üteművé vált. Álta-
lános iskolás korában Baló 
Zoltánné (Juci néni) volt a 
testnevelője, aki maga is sze-
rette az atlétikát. A népszerű 
úttörő olimpián már akkor is 

sikeres volt, sorra nyerte a 
versenyeket.
 A helyi gimnáziumban 
tanult tovább, mint cipőipari 
szakközepes. Itt Vassné Kö-
kényesi Katalin irányításá-
val pallérozódott. Elsőszámú 
edzője természetesen édes-
apja volt. Tizenhat évesen 
jött az első kiugró eredmény: 
az országos serdülő bajnok-
ságon második helyezést ért 
el. A szakemberek felfigyel-
tek tehetségére, bekerült az 
ifjúsági válogatott keretébe, 
tizennyolc évesen pedig a ju-
nior válogatottba.
 Első válogatottságát 
Gyulán ünnepelhette a román 
juniorok ellen. Több nyírbá-
tori társával együtt ő is Nyír-
egyházára igazolt – a jobb 
lehetőségek miatt. Érettségi 

után a Budapesti Könnyűipari 
Főiskolán tanult tovább, ci-
pőipari szakon diplomázott. 
Nővére – Ági – Debrecenben 
végezte az orvostudományit, 
ott dolgozott mentőorvos-
ként. Ettől kezdve a család 
lassan Debrecenbe tette át 
székhelyét. Tibi is ott helyez-
kedett el, a tanári pálya lett 
a hivatása. Szülei követték 
gyermekeiket, így lettek vala-
mennyien a cívisváros lakói.
 Felvetődik a kérdés, hogy 
a tehetséges ifjú dobóból 
miért nem lett felnőtt válo-
gatott, karrierje miért nem 
teljesedett ki? Az ok prózai: 
egy súlyos sérülés okozta a 
törést. A sok kihagyás, az ál-
landó fájdalmak válaszút elé 
állították. Tibi az egészséges, 
de versenysport nélküli életet 
választotta. A sporttól azon-
ban sohasem szakadt el. Ha 
nem is a korábbi szinten, de 
folyamatosan edzett.
 A versenysportból kiöre-
gedett, így lett ifjú a veterá-
nok között. Tulajdonképpen 
ezzel meg is magyaráztuk a 
sport egyik legnagyobb cso-
dáját: születésünktől halálun-
kig művelhetjük. A példakép 
itt is édesapja volt. Tibi bácsi 
veteránként érte el pályafu-
tása legszebb sikerét: nehéz 
kalapácsban világbajnok lett. 
Tibi még nem tart itt, de ki-
tartóan edz, versenyez. Deb-
recen közelében volt egy kis 
tanyájuk, ott dobópályát épí-
tett, így elmondhatja, hogy 
saját pályával rendelkezett. 

A tanyát eladták ugyan, de 
talált másutt edzéslehetősé-
get. Azt mondja, ha egy hétig 
nincs lehetősége sportolásra, 
a szervezete rögtön jelez, ami 
folytatásra készteti. Ritán 
jár Nyírbátorban, de ilyenkor 
mindent látni akar. Körbejárja 
az ismerős helyeket, melyek 
a boldog gyermekkort és ifjú-
kort idézik. Megnézi az új lé-
tesítményeket, boldog, hogy 
egy dinamikusan fejlődő kis-
várost láthat.
 Id. Hevessy Tibor és Ka-
marás Erzsébet Tibikéjéből 
bizony Tibi bácsi lett. (Édes-
apja nekünk mindig is az volt.) 
Gyermekei diplomáztak, ön-
álló életet élnek. Egyik tanító, 
másik orvos, a harmadik jo-
gász. A sportos életmód ter-
mészetesen rájuk is jellemző. 
Tibikém! Mi mást kívánhat-
nék neked: a veteránok kö-
zött is kövesd édesapád pél-
dáját!
 Barátsággal ölel: 

Szabó Laci
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Újra pódiumon a színészpalánták
A Városi Színjátszó tábort idén 17. alkalommal rendez-
tük meg Nyírbátorban, ahol közel 70 táborozó töltött 
együtt egy programokkal teli hetet. Délelőttönként 
színészmesterség, tánc és kézműves foglalkozásokon 
vettek részt a színészpalánták, délutánonként pedig iz-
galmas próbatételeken kellett helytállniuk.

Esténként a Just Dance, a ka-
raoke és improvizációs fel-
adatok mellett, az éjszakába 
nyúló, jó hangulatú próbák 
biztosítottak mindenkit az 
igazi színházi műhelymunka 
hangulatáról. Ebben a nagy 
melegben természetesen a 
strandolás sem maradhatott 
ki a programból, illetve egyik 
este egy vendégelőadás él-
ményével is gazdagodhattak 
a táborozók. Tasnádi István 
Cyber Cyrano című ifjúsági drá-
mája teljesen beszippantotta 
a táborozókat. Az előadás vé-
gén beszélgetésre is volt le-
hetőségünk a szereplőkkel és 
a darab rendezőjével, Mendler 
Mónikával. Az előadás témája 
nagyon is aktuális napjaink-

ban, a manipu-
lációról szól, az 
online és offline 
maszkok kérdés-
körét feszegeti. 
A tábor utolsó 
napján, július 
2-án a Nyírbátori 
Kulturális Köz-
pontban 17 órá-
tól egy zárómű-
sorral készültünk 
a közönségnek. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy nagyon 
sokan látogatták meg előa-
dásunkat, és végre újra szín-
padon állhattunk és szerepel-
hettünk.
 Kollégáimmal, Gönczőné 
Kovács Éva táncpedagógus-
sal, Kovács Attilával, aki szí-

nészmesterséget tanított a 
táborozóknak és Bíró Petra 
tanítónővel, aki a kézműves 
foglalkozást vezette egy iga-
zán szórakoztató repertoárral 
készülünk erre az alkalom-
ra. Janikovszky Éva írásaiból 
szemezgettünk a legfiata-

labb gyerkőcöknek, akik nagy 
élvezettel vették szájukra a 
szülők generációját, aztán a 
felsős korcsoporttal, Deve-
csery László: Idővarázs című 
darabjával mutattuk be az 
iskolai életet kicsit felgyorsít-
va, majd lelassítva azt. Szín-
padra állítottunk még egy 

népmesét is, melynek címe 
Tökváros. A legidősebb tábor-
lakókkal pedig Maros András 
kisprózáival szórakoztattuk a 
tisztelt nagyérdeműt. Bátran 
kijelenthetem, hogy aki ellá-
togatott előadásunkra, az 1,5 
óra nevetést kapott cserébe. 
Záróműsorunkat pedig egy 
közös tánccal fejeztük be, 
mint eddig minden évben.

 Nincs annál felemelőbb 
érzés, mint amikor 70 lelkes 
színjátszó egyszerre van jelen 
a színpadon és élvezi, hogy 
szerepelhet. Táborunk legfon-
tosabb célja az önfeledt játék 
megélése és a színház világá-
nak megismertetése a fiata-
lokkal.                    Márton Ildikó

Dávid nemcsak a vízben az egyik legjobb, 
hanem tanulásban is remekel, ezt igazol-
ja, hogy megkapta „Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója - 2020” díjat. 
A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttany-
nyelvű Általános Iskola 6. osztályos 
tanulója, valamint a Nyírbátori Bátori 
Sárkány Úszóegyesület tagja, aki eb-
ben a tanévben rekordjaival, sikere-
ivel és díjaival hívta fel magára nem 
először a figyelmet. Egy éve arról 
írtam itt az újságban, hogy Antal Dá-
vid 2020 augusztusában, korosztá-
lyában elsőként úszta át a Balatont. 
Igaz, azóta a pandémia megcsonkí-
totta a versenyeket, de december-
ben megdöntötte Gyurta Dániel 19 éves 
csúcsát 400 m gyorson, közben az Or-
szágos Regionális bajnokságokban gyűj-
tögette dobogós érmeit. 
 Továbbá iskolájában a kitűnő bizo-
nyítvány mellett elnyerte „Az év spor-
tolója díjat”, melyet az iskola története 

során először kapta meg 6. osztályos 
tanuló. Dávidot sikereiben hatalmas 

kitartása, szülei, a sportegyesület, az 
edzője és az iskola mindenben támo-
gatja.  Elsőszámú támogatója édesanyja 
és édesapja, akik mindig olyan lelkesen 
mesélik történeteiket Dávidról. Továbbá 
edzője Kaliba Viktor, aki Dávid számá-
ra példakép. Baracsi Lajosné Terike az 

Úszóegyesület elnöke, aki összefogja 
Dávid támogatóit. Iskolánk igazgatója 
Nagyné Bagaméri Éva örömmel támo-
gatja és segíti abban, hogy Dávid rugal-

masan összeegyeztesse az iskolát 
a sporttal, valamint jómagam, Dávid 
osztályfőnöke Koós Gábor. Én is 
igyekszem mindenben támogatni 
pályafutását. 
 Úgy gondolom, Dávid nagyon 
jól csinálja azt, amit csinál, de vé-
leményem szerint, Dávid legfőkép-
pen önmagát támogatja a legjob-
ban. Kitartása és az úszáshoz való 
hozzáállása profi és példaértékű. 
Barátságos és tisztelettudó kis-
srác, aki élvezi, amit csinál, hatal-

mas akaraterővel rendelkezik, és tuda-
tosan profi módon áll az úszáshoz. Él a 
saját tehetségével és támogatói segít-
ségével. Ezzel a kitartással és támoga-
tással óriási jövő áll Dávid előtt. 

Koós Gábor
osztályfőnök

Antal Dávid nem bír leállni!



152021 bátor •ISKOLAI HÍREK

A tanévzáró ünnepségünk különleges volt, hiszen a 
pandémiás helyzet kialakulása óta először tarthat-
tunk olyan rendezvényt, amikor vendégeket hívtunk 
és fogadtunk intézményünkben.

KALANDOS NYÁR

Az első osztályosok készítet-
ték az ünnepi műsort, és izga-
lommal várták az iskolai életük 
első év végi bizonyítványát. 
A negyedikeseknek különle-
ges érzés volt az alsós élettől 
való elköszönés, hiszen nekik 
a következő tanév már a felső 

tagozat kihívásait hozza majd. 
Közülük sok kisdiák kapott ne-
velőtestületi dicséretet a ta-
nulmányai alatt minden évben 
elért, kitűnő eredményért. 
 Az ünnepi eseményen Ka-
rászi Csilla tagintézmény veze-
tő sorba vette az első tanévünk 
programjait, kiemelkedő ered-
ményeit, és sok jutalomköny-
vet adott át. Egy fantasztikus 
évet zártunk le iskolai közös-
ségünkkel, ami mindannyiunk 
életében különleges volt. 

Ismerkedés a felsősökkel 

Fontos mérföldkőhöz érkezett 
a Leonardo Média Akadémia 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskola Nyírbátori 
Tagintézménye. Az új tanter-
mekkel és a korszerű eszkö-
zökkel bővülő iskolánkban 
szeptembertől már felső ta-
gozatot is indítunk, s több új 
szaktanárral erősítjük csapa-
tunkat. Június végén ismerke-
dős beszélgetést szerveztünk 
a hozzánk jelentkező diákok-

nak és szüleiknek. Az általá-
nos tájékozottságra vonatkozó 
kérdéseken túl szaktantárgyi 
feladatok megoldására is sor 
került. Öröm számunkra, hogy 
sokan érdeklődnek az isko-
lánk iránt. A felvételről folya-
matosan értesítjük a diákokat. 

A lehetőség még nyitott, így 
továbbra is várjuk mindazok 
jelentkezését, akik az Élmény-
suliban szeretnének tanulni. 

Információk: 
facebook.com/lmanyirbator.

Nyári tábor

A tanév végi zárás után sem 
tétlenkedett tantestületünk, 
hiszen június 28-tól július 2-ig 
napközis tábort szerveztünk. 
A táborunk népszerűségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy 33 gyerek jelentkezett. 
Minden nap három tanítónk 
felügyelt a gyerekekre, és szí-
nes, változatos programokkal 
vidám, szabadidős élményeket 
teremtettünk. 
 Az első nap a közösségfej-
lesztés jegyében telt. A csapat-
vezetők segítségével három 
csapatot alakítottunk, majd 
csapatfalat, csapatzászlót ké-
szítettek a gyerekek, és csa-
takiáltást írtak a közösségük 
buzdítására. Délután a szóra-
kozásé volt a főszerep, ahol az 

ugrálóvárat, a trambulint nagy 
örömmel vették birtokba, de az 
igazi, nagy durranás a cukorá-
gyú volt, hisz mindenkinek ju-
tott bőven egy kis nassolnivaló.
A második nap vidám tábori 
dalokat tanítottunk a gyere-
keknek, amelyeket a későbbi 
kirándulásokon, táborokban is 
énekelhetnek majd. A közössé-
gi játékok, dalos körjátékok és 
taktikai, logikai csapatjátékok 
sem maradhattak el. A délutá-
ni kézműves foglalkozásokon 
bőrből ajándéktárgyakat – kar-
kötőt, kulcstartót, hűtőmág-
nest, díszeket – készítettek 
bőrdíszműves segítségével. 
Köveket is festettek, szélforgót 
készítettek.
 A tábor szerdai napján az 
egészséges táplálkozásról és 
életmódról beszéltünk. A kis 
táborozóink tudták jól, hogy az 
egészséges életmód kialakí-
tása nem megy egyik napról a 
másikra, hanem egy folyamat 
eredményeként jön létre. Él-
ményszerűvé és kézzelfogha-
tóvá tettük a gyerekek számára 
az egészséges életmód fogal-
mát a sportfoglalkozásokkal, a 
vicces sorversenyekkel, a tűz-
harccal. Zöldség- és gyümölcs-
salátákat készítettünk, melye-
ket a gyerekek maguk állítottak 
össze. A nap végén körjátékot 
játszottunk, figyelve a lelki 
egyensúlyra, mely az egészsé-
ges élethez hozzátartozik.

 Az utolsó két nap prog-
ramjai is mozgalmasra sike-
rültek. Nyírbátor nevezetes-
ségeivel ismerkedtünk meg, 
elsőként a Báthori Várkastély 
és Panoptikummal. A kiállítás 
és a Báthori család legendái le-
nyűgözték a diákokat. A korhű 
figurák és a környezet egye-
dülálló, reneszánsz hangulatot 
teremtett, melyet kiegészített 
a Várostörténeti sétányon tett 
sétánk. A délutáni programok 
között a kisdiákok kedvelt idő-
töltései közé tartozott a barká-
csolás, a gyöngyfűzés, a festés, 
a rajzolás.
 Pénteken izgalommal 
várták mind a tanulók mind a 
pedagógusok a kisvonatot a 
tábor udvarán. A városnéző 
vonatozást összekötöttük egy 
hűsítő fagyizással és a Fe-
deles Lovarda látogatásával. 
Festői hangulatú környezet-
ben ismerkedhettek tanulóink 
a lovaglással. A lovas futtatók 
mellett található biztonságos 
játszótér a kedvencük lett. A 
délután társas-, szerep- és 
táblajátékok mellett filmvetí-
téssel, beszélgetőkörrel telt el.
 A diákok és a szülők pozitív 
visszajelzéseinek köszönhe-
tően hagyományt teremtünk 
a napközis táborral, így a nyári 
„ÉLMÉNYTÁBOR” a tanév vé-
gének megünneplése lesz.

Az Élménysuli nevelőtestülete

Küldd tovább a telódról!
Játékra hívunk minden alsós és felsős nyírbátori diákot! 
Kapd fel a telódat, vedd fel a nyár legizgalmasabb pillana-
tait, és küldd tovább nekünk!

Az élménysuli pályázatot hirdet a nyári nyírbátori kalandok 
megörökítésére alsósok és felsősök részére. Válasszatok ki 
olyan érdekes történetet, vagy kalandos, vidám eseményt, 
ami veletek történt a nyári szünetben, és szívesen bemu-
tatnátok másoknak is. Lehet humoros, a barátokkal közösen 
szervezett program, vagy éppen tábori élmény, családi ese-
mény is. Vegyétek fel telóval, s küldjétek el a videót legké-
sőbb augusztus 31-ig az Élménysuli címére üzenetben: 
elmenysuli@gmail.com vagy facebook.com/lmanyirbator.

 Fontos, hogy Nyírbátorhoz kapcsolódjon, és legyen ben-
ne egy rövid bemutatkozás is (a játékban résztvevők neve, 
életkora). A felvétel maximum 2 perces lehet, többen is sze-
repelhettek a videóban, több élményt is bemutathattok (pl. 
közös fagyizás, koncert, strandolás).
 A legérdekesebb alkotásokat díjazzuk.




