
Szépül a Széchenyi utca.  Augusztus 31-ig befe-
jezik a Széchenyi utca aszfaltozását. Mivel az elmúlt 
években nem sikerült pályázati úton megvalósítani 
a beruházást, a város úgy döntött, saját forrásból 
oldja meg azt. Az előkészületi munkálatok már he-
tek óta zajlanak. 

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 5. szám 2019. május

 – Mit jelent a város szá-
mára, hogy ilyen erős gazda-
ság épült ki Nyírbátorban?
 – Talán bevallhatjuk, 
hogy amikor ez a gazdasági 
folyamat elindult, azaz a tel-
jes infrastruktúrával ellátott 
ipari parkban megjelentek az 
első vállalatok, akkor mi ma-
gunk sem gondoltuk, hogy 
ilyen óriási lesz a fejlődés. 
Ide olyan erős, nemzetközi 
cégek jöttek, amelyek óriási 
piacra termelnek, folyamato-
san bővítenek, és egyre több 
munkavállalóra van szük-

ségük. A városban ma hét 
multinacio-
nális cégről 
beszélünk, 
de ne fe-
lejtsük el, 
hogy való-
jában kilenc 
n a g y f o g -
lalkoztató 
van. A cé-
gek növe-
kedése a 
város adó-
bevételeinek emelkedését is 
jelenti. Az elmúlt öt évben, 

évente több száz millió fo-
rinttal nőttek az adóbevéte-
leink, és nagy számban kelet-
keztek további munkahelyek. 
Ez minden várakozásunkat 
felülmúlja, miközben persze 
mi sem ülünk ölbe tett kézzel.

Folytatás az 2. oldalon

Tanévzáró a 
Kuckóban!
Az önkormányzat hagyo-
mányteremtő szándék-
kal idén először szervezi 
meg az Ifjúsági Kuckóban 
a Tanévzáró partyt, ahol 
a diákok által kedvelt 
programokkal készülnek. 
Fellép a USNK, valamint 
élő csocsó, élő darts és 
rodeobika várja az érdek-
lődőket.

16. oldal

Öt pályázatból 
gyúrták össze

9. oldal

Az értékeket 
nemcsak óvni, 
tisztelni is kell 

A „740 éves Nyírbátor, 
a mi városunk” elneve-
zésű ünnepségsorozat 
nyitó rendezvényét tar-
tották meg a Kulturális 
Központ színházter-
mében. A polgármes-
teri köszöntő után egy 
időutazáson vehettünk 
részt a több száz évet 
visszaidéző előadások-
nak köszönhetően. A 
programban szerepelt 
még a „Tiszteletreméltó 
– Kelemen Didák szol-
gálata” című dokumen-
tumfilm vetítése is. 

6. oldal

Nem lesz több hupikék házfal 
Ha késve is, de végre olyan kormányzati szabályozás született, amelyek célja: vala-
milyen ízlés-rendszerbe terelni az építkezőket, átalakítókat, felújítókat. Nyírbátor-
ban is elkészült az ehhez szükséges településképi arculati kézikönyv.            9. oldal

Szükséges 
a munkás-
szállás 
bővítése?
Az Önkormányzat 2018. ok-
tóberében nyert pályázatot 
egy 114 férőhelyes munkás-
szállás kialakítására, amely 
a Császári utcán lévő volt 
tésztaüzem épületének egy 
részéből kerül átalakításra az 
épület felújításával. 

4. oldal

Nyírbátor gazdasága 
folyamatos növekedési pályán

Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós beszélgetett.
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A megyében nincs még egy olyan város, amelynek a gazdasága – la-
kosságarányosan – olyan mértékben nőtt volna, mint a most 740 éves 
Nyírbátoré. A város ipari kapacitása – Nyíregyháza után – a második 
legnagyobb a megyében. A 2002–2003-ban kezdődő ipari beruházási 
kedv szinte töretlenül folytatódik napjainkban is, s következményeként 
több mint ötezren dolgoznak az ipari parkban. A jól prosperáló nem-
zetközi vállalatok adóbefizetései pedig tágra nyitják az önkormányzat 
lehetőségeit is. Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós beszélgetett.

Nyírbátor gazdasága folyamatos növekedési pályán
Már a béreken is érezhető a munkaerő iránti kereslet

 – Miért pont Nyírbátor lett eny-
nyire vonzó a multinacionális vállala-
tok számára?
 – Amikor ez szóba kerül, akkor a 
politikai ellenfelek részéről általában 
elhangzik, hogy ez a kormány gazda-
ságpolitikájának köszönhető. Ám ak-
kor tegyük fel a kérdést, ha ez így van, 

akkor más településekre miért nem 
igaz. Miért nem Mátészalka, Kisvárda, 
vagy éppen Nagykálló? Ha a lakosság-
számot nézzük, akkor Nyíregyházán 
sem volt ekkora mértékű a növekedés.
 – Csak egy zárójeles megjegy-
zés, azaz Kisvárdára nyilván sokkal 
több kormányzati pénz jutott, amiből 
persze alig keletkeztek új munkahe-
lyek.
 – Tegyük hozzá, hogy éppen az 
említett Kisvárdáról is több busszal 
hozzák Nyírbátorba a dolgozókat – a 
mi ipari parkunkba. Amikor a miér-
tekre keressük a választ, akkor be-
szélnünk kell például a befektetőkkel 
való együttműködésről. Állítom, hogy 
az országban is egyedülálló módon 
működünk együtt a vállalatokkal és a 
befektetőkkel.

 – Mi a helyi recept?
 – Nálunk a befektetésekkel, beru-
házásokkal kapcsolatos önkormányzati 
munka profi szinten folyik. Pontosan 
tudjuk, mire van szüksége egy cégnek 
egy beruházás kapcsán. Tudjuk, milyen 
a közműigény, naprakész a rendezé-
si terv, ismerjük a határidőket, gyorsan 

megszületnek a 
döntések és az 
engedélyek. A cé-
gek szakemberei 
hamar felisme-
rik, hogy a másik 
oldalon szintén 
szakemberek tár-
gyalnak-e, vagy 
amatőrök, netán 
dilettánsok.
 – Mit jelent ez?
 – Ha egyálta-
lán receptről kell 
beszélni, akkor az 

biztosan a része, hogy mi itt teljesen 
másképpen kommunikálunk a cégek-
kel, mint ahogy ezt máshol tapasztalják. 
Egyrészt abszolút bizalmi alapon műkö-
dő, folyamatos párbeszédet folytatunk, 
akár a problémák kezeléséről, akár a 
fejlesztésekről le-
gyen szó. Ezért tu-
dunk már jó előre 
készülni a beruhá-
zásaikra. Ezért van 
az, hogy teljesen 
előkészített terü-
leteket vásárolnak 
meg, amelyekre 
már rendeztük a 
szabályozási ter-
vünket. Pontosan 
tudjuk, hogy mikor 
milyen engedé-

lyekre van, lesz szükség, vagy milyen 
energiakapacitás kell majd az új üzem-
hez. Azt is tudjuk, hogy közben milyen 
más beruházások lesznek a városban, 
ami az ütemezéshez nélkülözhetetlen. 
Ezt tartjuk mi szakmai alapon kialakult 
bizalmi együttműködésnek. Ez a mi sa-
játosságunk.
 – Mekkora növekedés történt az 
utóbbi öt évben?
 – Az adóbevételeink megduplázód-
tak. A városban az ipari teljesítmény ma 
közel kétszer annyi, mint amennyi volt 
2014-ben. Ez lényegesen meghaladja 
az országos átlagot.
 – Ha jól értem az együttműködés 
kölcsönösen felismert, közös érdekek 
alapján történik.
 – Pontosan így van. Itt az érdekek 
nemcsak gazdasági tekintetben azo-
nosak, hanem, szinte minden más te-
kintetben egymásra vagyunk utalva. 
Nyírbátornak talán ma a legfontosabb, 
hogy képesek legyünk megtartani, sőt 
növelni a népességünket. Ebben akkor 
érünk el sikert, ha itthon maradnak a 
fiatalok. Még azt sem tartom elképzel-
hetetlennek, hogy a városunk lehet az 
a település a megyében, ahová inkább 
jönnek, mintsem elmennének a fiatal 
munkavállalók. Már ma is sokan terve-
zik, hogy végleg ideköltöznek, hiszen ná-
lunk sok, és egyre jobb munkahely van. 
Gondolok például gépészmérnökökre, 
közgazdászokra, jogászokra. Ha valaki 
az egyik cégnél nem látja tisztán a jövő-
jét, itt helyben van másik, sőt harmadik 
cég is, amely versenyez a jól képzett 
fiatalokért. Ugyanakkor Nyírbátor lakó-
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környezete, közbiztonsága, XXI. századi 
gondolkodása lehet annyira vonzó, hogy 
inkább ideköltöznek, ahelyett, hogy Bu-
dapestre, netán külföldre mennének. 
Belátható, hogy ez a gazdasági szerep-
lők és a város közös célja.
 – Mint cél, nyilván megfogalmaz-
ható, de mennyi ebből a valóság? Van-e 
elegendő minőségi munkahely, meg-
felelő jövedelemmel, van-e elegendő, 
vagy lesz-e elegendő lakhatási lehető-
ség? 
 – Eljött az a pillanat, hogy a bére-
ket a kereslet-kínálat kezdi alakítani. 
Nyírbátorban ma már sokkal nagyobb 
a munkaerő-kereslet, mint a kínálat. A 
cégek nem feltétlenül örülnek ennek, de 
kénytelenek versenyezni a jól képzett 

munkaerőért. Nem ritka, hogy egyik cég 
magasabb bérért megpróbálja átcsá-
bítani a minőségi munkaerőt a másik 
cégtől. Ez lassan két-három éve tart, és 
erősödik.
 – Ez eléggé felhajtja a keresletet, 
hogy tényleg ne Budapestben, vagy 
külföldben kezdjenek gondolkodni, ha-
nem inkább jönnek Nyírbátorba?
 – Onnan indultunk, hogy mi a közös 
érdek. Ez mind a két félnek fontos. Ha 
tehát beszélünk a bérlakásépítési prog-
ramról, vagy a közbiztonságról, vagy az 
élhető környezetről, a szórakozási lehe-
tőségekről, vagy a sportról, kikapcsoló-
dásról, az óvodai, bölcsődei kapacitásról, 
akkor könnyen belátható, hogy ezek kö-
zös érdekek.
 – Rendben, de vajon a gazdasági 
szereplők az érdekek megfogalmazá-
sán túl másként is részesei ezeknek a 
programoknak?
 – A legfontosabb hozzájárulás a 
cégek részéről, hogy a gazdasági nö-
vekedésből magasabb adóbevétel lesz, 

ami növeli a város 
mozgásterét. Az öt 
évvel korábbihoz 
viszonyítva az el-
múlt évben ez 800 
millió forint többlet 
adóbevételt jelent. 
Ennek köszönhető, 
hogy ma már be-
vállaljuk az önkor-
mányzati bérlakás-
építést is, hiszen az 
itt élő fiatalokon túl 
a vállalatok is sze-
retnének lakáso-
kat tartós bérletbe venni, sőt, szívesen 
egyeztetnek a befektetővel, hogy ők is 
építenének lakásokat a saját dolgozóik-

nak. De említhetjük 
például az egyete-
mi képzést, amely-
nek az igénye a 
cégek részéről fo-
galmazódott meg. 
Nyilván örömmel 
biztosítják a szak-
mai hátteret, mert 
ez az érdekük.
 – Magyarul a 
két fél fejlődése 
ma már csak közö-
sen képzelhető el.
 – Pontosan ez a 

helyzet. Ez is a bizalmi helyzetből követ-
kezett.
 – Hogy látja, meddig tartható ez a 
fejlődési boom? Nem gondolja, hogy 
ma már talán a felső határon vagyunk? 
Hiszen az eddig rendelkezésre álló 
mennyiségi munkaerő elfogyott, de 
egyelőre nem látszik, hogy átfordul-e 
minőségibe.
 – Soha nem egy sta-
tikus állapotról beszé-
lünk. Időben is haladunk 
előre. Úgy tűnhet, hogy 
elfogyott, vagy mind-
járt el fog fogyni a fel-
vehető munkaerő. 

De ez nem így van. Hiszen megyeszerte 
minden évben sok fiatal kerül ki az isko-
lákból. Ők a potenciális utánpótlás. 150 
település fiataljairól beszélünk. Ugyan-
akkor az igaz, hogy nálunk már csak 50 
közfoglalkoztatott van, de a körzetünk-
ben több ezren vannak még ebben a 
szférában. A közmunkás is tudja, hogy 
nagy a különbség a munkabér és a köz-
munkában kereshető bér között. Ráadá-
sul idén az év végére a cégeknél akár 
10-20 százalékos bérnövekedés lehet 
a betanított munkásoknál is. Aki képes 
megállni a helyét a versenyszférában, 
az át is akar kerülni oda. A növekedés 
harmadik motorja a technológiai váltás. 
Egyre magasabb szintű technológiát 
építenek be, ezekhez egyre képzettebb 
munkaerő kell, és ezzel nagyobb bér jár, 
de ezzel nő a termelés, nő a bevétel, és 
tovább nőhet a dolgozók bére is.
 – Ebben a ciklusban hogyan ala-
kult a közfoglalkoztatás a városban? 
Ami ma ötven foglalkoztatottat jelent, 
mennyi volt 2014-ben?
 – Öt év alatt kb. ötszáz fővel csök-
kent a közfoglalkoztatotti létszám. Az 
aktív lakossággal számolva ez azt jelen-
ti, hogy hét százalék munkavállaló került 
vissza a munkaerőpiacra. Történt ez úgy, 
hogy az öt évvel ezelőttihez képest úgy 
csökkent a munkanélküliek száma, hogy 
közben 500 ember kikerült a közfog-
lalkoztatásból. Nyilván, legalább ennyi 

embert felvettek a helyi 
vállalatok. És még így 
is van kb. 800 munka-
nélküli Nyírbátorban.
 – Velük mi lesz?
 – Egy részük nyilván 
marad a közmunkánál, 
illetve az idény jellegű 

foglalkoztatás-
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Az Önkormányzat 2018. októberében nyert pályázatot egy 
114 férőhelyes munkásszállás kialakítására, amely a Csá-
szári utcán lévő volt tésztaüzem épületének egy részéből 
kerül átalakításra az épület felújításával. Az elmúlt öt évben 
több beruházás is megvalósult az Ipari Parkban. 

Év Cég Fejlesztés
Új 

munkahelyek 
száma

2015. Coloplast II. Gyártócsarnok 400 fő
2015. Diehl Aviation Gyártócsarnok 280 fő
2015. Unilever Kapacitásbővítés 100 fő
2016. Farmol Gyártócsíarnok 166 fő
2017. Rosenberger Gyártócsarnok 1.000 fő
2017. Serioplast Gyártócsarnok 20 fő
2018. Coloplast III Gyártócsarnok 1.000 fő
2018. Diehl Aviation Logisztikai Központ 50 fő

 A bővítéseknek köszönhetően közel 5000 fő dolgozik a 
nyírbátori Ipari parkban, ahova a térségből már több, mint 
180 településről járnak be nap mint nap dolgozni, akik 
akár több mint két óra hosszát is utaznak naponta, hogy 
bejussanak munkahelyükre és a műszak végeztével haza-
jussanak.  

 A folyamatban lévő munkásszállás kialakításán túl a 
cégek részéről igény mutatkozott további férőhelyek lét-
rehozására. Ezért az Önkormányzat május közepén beadta 
pályázatát egy újabb, 128 férőhelyes munkásszállás épí-
tésére, amely az idén átadandó első ütemben megépülő 
munkásszállás mellett helyezkedne el. A közösségi szál-
láshelyek közel az ipari parkhoz épülnek, amelynek teljes 
felszereltségét is tartalmazza a pályázati forrás visszatérí-
tendő támogatás keretében. Az önkormányzat célja, hogy 
fenntartsa a város elmúlt években elért gazdasági növe-
kedését, amely lényegesen meghaladja az országos átla-
got. Ez teremt hosszútávon megfelelő munkahelyeket és 
jövedelmet az itt élő emberek számára. A munkásszállások 
építésének  – hasonlóan az önkormányzat által indított új 
bérlakásépítési programhoz – célja, hogy a helyben élő fi-
ataloknak és az itt munkát vállaló, a térségben élő embe-
reknek Nyírbátor hosszú távon is az otthona legyen.

A város gazdasági növekedése

2016. 2017. 2018.
25 % 14 % 17 %

Máris szükséges a munkásszállás bővítése

nál. másik részük, aki alkalmas lenne 
rendszeres munkára, de valami miatt 
mindezidáig ez nem sikerült (nagyjából 
200 emberről beszélünk). Őket segíteni, 
mentorálni fogjuk, és sokkal jobban oda-
figyelünk rájuk, akár a jelentkezésnél, 
akár a felkészülésnél, egészen odáig, 
hogy szükség esetén megváltoztassák 
a családi életük szervezését is. Erre van 
most egy uniós programunk. Mentoro-
kat veszünk fel, akik napi szinten foglal-

koznak az emberekkel, kapcsolatot tar-
tanak a cégekkel. Úgy gondolom, hogy 
két év alatt 200 embert be tudunk vinni 
a munka világába.
 – Nyilván van egy olyan réteg, 
amelyiket előbb képezni kell. Például 
az általános iskolát kellene befejez-
niük.
 – Erre is nyertünk egy programot, 
aminek keretében két év alatt akár 500 
embert is képezhetünk. Az inkubátor-
házat bővítjük, ott lesznek a képzések. 
Ez már a nyáron elindul. Egyeztettünk 
a cégekkel, és most végre úgy próbáljuk 
majd ezeket az embereket képezni, hogy 

olyan készségeket szerezzenek, ami a 
munkához feltétlenül szükséges.
 – Már beszéltünk arról, hogy öt év 
alatt milyen hatalmas összeggel nőtt 
az iparűzési adóbevétel. Ez valóban sok 
lehetőséget kínál, ugyanakkor óriási a 
felelősség is, hogy ne csak „eltapsol-
ják” ezt a pénzt.
 – Az a lehetőség, hogy fejleszté-
sek terén nem vagyunk teljesen kiszol-
gáltatva a sokszor politikai alapon el-

döntött pályázati 
rendszernek. Olyan 
fejlesztéseket, be-
ruházásokat va-
lósíthatunk meg, 
amelyekre tényleg 
szükség is van. 
Nézzük például a 
körforgalmat, ami-
re óriási igény volt. 
Ezt korábban nem 
tudtuk megtenni. 
Hasonlónak gon-
dolom a régi 2-es 
iskola épületének 

komplex felújítását, ami családi központ, 
illetve szórakozóhely lesz a fiataloknak 
és kisgyerekeseknek. Ehhez is tudtunk 
tenni a pályázati forrásokon túl 170 mil-
lió Ft-ot. 
 Az a célunk, hogy Nyírbátor egy 
vonzó, a családok számára élhető és 
biztonságos város legyen. Igaz ez a köz-
területek állapotára, az utak állapotára, 
a járdákra, de igaz a szórakozási, kikap-
csolódási lehetőségekre is.
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Sportfejlesztés az iskola udvarán

A Magyar Kézilabda Szövetség bevonásával került felújításra a 
Báthory Anna Református Általános Iskola udvarán találha-
tó kézilabda pálya, amely az iskola diákjainak és a sportolni 
vágyóknak is nagy örömére szolgál. A több, mint 30 millió Ft-
os beruházás pályázati forrása mellé  Nyírbátor Város Ön-
kormányzata közel 10 millió Ft saját erőt biztosított a város 
költségvetéséből. Az Önkormányzatnak fontos a sport és 

az egészséges életmódra való ösztönzés a városban, hiszen 
minden évben több sportrendezvényt (futás, lovaglás, röplab-
da, kézilabda, úszás stb.) is szervez, támogatja az aktív sport-
szervezeteket, valamint harmadik éve kerül megválasztásra 
és jutalmazásra az év sportolója is. Nyírbátorban az elmúlt 
évek során nem ez az első sportoláshoz kapcsolódó fejlesz-
tés:
2014. Fedeles Lovarda építése 
2015. Asztalitenisz edzésközpont fejlesztése
2016. Báthory Anna Református Általános Iskola torna-

termének felújítása

2018. Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnázium tornacsarnok építése, 

A város számára továbbra is fontos a megfelelő sportolási 
körülmények biztosítása az itt élők számára, ezért kerül sor 
a Városi Sporttelep területén a futópálya teljes felújításán túl 
egy kültéri kondipark és egy bicikli és gördeszka pálya épí-
tésére.

Sétánybővítés

A Várostörténeti sétányhoz kapcsolódóan felújításra került a 
Református Templomkert déli része. Az Önkormányzat közel 
20 millió Ft-ból valósította meg a beruházást. A fejlesztés 
részét képezte a lépcső kialakítása, járdaépítés, a szobor és 
talapzatának helyreállítása, köztéri lámpák cseréje, növény-
telepítés, zöldfelület rendezése. 
 Így az önkormányzat és a Tranzitker Zrt. támogatásával 
tavaly felújított Fa harangtorony méltó környezetbe került. 
 A Várostörténeti sétány bővítése ezzel nem zárult le, hi-
szen a város határon átnyúló projekt keretében lehetőséget 
kapott arra, hogy a sétány tovább épüljön a Görögkatolikus 
templom irányába.

 – Arról is van valamilyen víziója, hogy belátható időn be-
lül milyen méretű város lehet Nyírbátor?
 – Néztünk erre példákat Magyarországon és külföldön is. 
Most úgy látszik, hogy 10-20 éven belül, akár több ezer fővel 
is nőhet a város lélekszáma. 15 évvel ezelőtt, ha azt mondtam 

volna, hogy több mint négyszeresére nőhet a város adóbevé-
tele, akkor néhány ember kivételével kinevettek volna. Ma pe-
dig ez a természetes. Ha elkezdjük építeni a bérlakásokat, és 
tovább dinamizálódik a gazdaság, nőnek a bérek, akkor ez fog 
történni.
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Az értékeket nemcsak óvni, tisztelni is kell

A „740 éves Nyírbátor, a mi városunk” elnevezésű ünnep-
ségsorozat nyitó rendezvényét április végén tartották meg 
a Kulturális Központ színháztermében. A polgármesteri kö-
szöntő után egy időutazáson vehettünk részt a több száz 
évet visszaidéző előadásoknak köszönhetően. A program-
ban szerepelt még a „Tiszteletreméltó – Kelemen Didák 
szolgálata” című dokumentumfilm vetítése, illetve a város-
történeti sétányon elhangzott Szerenád est.

 Az ünnepségsorozat nyitórendezvé-
nyén Máté Antal elmondta: a város törté-

nelmi értékét minden-
képpen meghatározzák 
az itt lévő emléképü-
letek és azok állapota. 
Hozzátette: Nyírbátor 
büszke ezekre és a 
Báthoriakra is. A szer-
vezők több személyt is 

felkértek arra, tartsanak előadást a Nyír-
bátor múltját feltáró, itt végzett kutató, 
műemlékvédelmi vagy felújító tevékeny-
ségük során. Ők hónapokig, évekig ugyan 
dolgozni jöttek a városba, de közben meg-
ismerték Nyírbátor történelmét.

 Dr. Báthori Gábor, a 
Báthori István Múze-
um intézményvezetője 
részletes, múltba te-
kintő előadást tartott a 
Báthoriakról, akik 334 
éven át voltak meg-
határozói a település 

életének. Közülük kerültek ki ún. „ország-
nagyok”, míg mások az ország szempont-
jából ugyancsak meghatározó tisztséget 
töltöttek be. Ez a család a XIII. századig 
dokumentálni tudta a családfáját, szárma-
zásuk tekintetében egyébként gyökereik 
egészen az római korig nyúlnak vissza.  

Dr. Virágos Gábor ré-
gész felelevenítette 
nyírbátori kutató évei-
nek eseményeit és ho-
zadékát. A Báthori vár-
kastély történetéről 
beszélt, kiemelve: sem 

várnak, sem kastélynak nem nevezték a 
Báthoriak idején az épületet, épületeket. 
Tulajdonképpen egy pincékkel aláásott, 
erődített udvarházról, vagy rezidencia-
komplexumról lehet beszélni. Hozzátet-

Ismét ünnepel az immár 740 éves város

te: az udvarháztól a templomig vezető 
út volt a nemesek utcája, akik ezen az 
útvonalon laktak, itt rendelkeztek há-
zakkal. 

 Szatmári István, mű-
emlék-szakmérnök, A 
Középkori Templomok 
Útja Egyesület elnöke 
a nyírbátori reformá-
tus templom építési 
periódusairól tartott 
előadást a jelenlévők-

nek. A hat periódus közül a negyediket 
nevezte a legizgalmasabbnak. Ebben 
a szakaszban kapott tetőt, tornyot az 
épület, valamint ekkor épült a szentély 
és a sekrestye. Azt mindenki tudja, mi-
lyen csodálatos épületek, műemlékek 
találhatóak ebben a városban, micsoda 
örökség van itt, amelyre oda kell figyelni. 
És folyt a küzdelem azért: mit, hogyan 
kellene, mit hogyan lehetne megoldani. 
Lassan aztán megszületett a várkastély, 
megvalósult a minorita templom és a 
református templom helyreállítása is. 
Nagy küzdelem volt a sétány kialakítása 
is, hogy például milyen pozíciók szere-
peljenek benne.

 Zombor Szabolcs, a 
Zombor Csoport ve-
zetője kiemelte: az 
építési és 
f e l ú j í t á s i 
munkákat 
e két épü-
let eseté-

ben még olyan időszakban 
végezték, amikor sikerült 
valamennyi tervüket meg-
valósítani. Ma több dolog 
már szinte kivitelezhetetlen 
lenne az akkori feladatok 
közül. Fontosnak tartotta 

elmondani: a tapasztalatok azt mutat-
ják, egy műemlék önállóan, attól, hogy 
„csak van” önmagában, még semmit 
sem ér. Gondoskodni kell róla. Ezeknek 
az épületeknek a megmentése és fenn-
tartása a gondos tulajdonosi hozzáállá-
son múlik. A várkastéllyal kapcsolatban 
érdekességként emelte ki az épületben 
kialakított, egyedi lépcsőszerkezetet, és 
azt, hogy a várkastély tetejéről lenézve 
alakult ki a műemléki sétány gondolata. 
A minorita templom is hozott küzdelme-
ket a felújítási munkálatok során. Zom-
bor Szabolcs elmondta: annak ellenére, 
hogy Nyírbátort gyakran elkerülik a nagy 
esőzések, a templom épp tető nélkül 
volt, amikor 29 napig esett az eső, és 
igen sokat kellett imádkozni azért, hogy 
végre folytathassák a helyreállítást. A 
munkálatok során egyébként falképek-
re, rajzokra is bukkantak a régmúltból.
 Ez egy kettős érzést váltott ki belő-
lem. Egyrészt úgy gondolom, hogy azzal 
soha ne legyünk megelégedve, ami ép-
pen van, mert mindig ez visz előre. Min-
dig a külső szereplők ugyanakkor azok, 
akik egy valós képet tudnak elénk festeni. 
Ez a város az utóbbi időben valamennyi 
műemlékét nemcsak felújította és meg-
óvta, hanem megfelelően működteti is. 

eni
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Ennek a körforgalomnak a tervezgetése 
hosszú időre nyúlik vissza. Már tíz évvel 
ezelőtt is pályáztunk arra, hogy ebben a 
csomópontban körforgalom épülhessen. 
A sikertelen pályázatok után – úgy, mint 
a Széchenyi utca esetében – az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy saját forrás-
ból valósítja meg a beruházást. Tavaly 
elkezdődtek a munkálatok, és néhány 
hete már újra használatba vehették ezt 
az útszakaszt az erre közlekedők – tájé-
koztatta a Bátor Médiát Máté Antal.
 Nyírbátor polgármestere kiemelte: 
a beruházáshoz nagyon körültekintően 

kellett eljárni, közműveket kellett kivál-
tani és az önkormányzatnak ingatlano-
kat is kellett vásárolnia. A költségek így 
három területről adódtak össze. Maga 
az út kialakítása 40–50 millió forintos 
tételként van jelen a teljes költségvetés-
ben. Ezzel a beruházással azt is szeret-
ték volna elérni, hogy akik Románia felől 
érkeznek Nyírbátorba, ne csak egy cso-
mópontot lássanak a városban, hanem 
legyen ez számukra egy fogadó tér is 
egyben. 
 Nyírbátorban jelenleg hat körforga-
lom segíti a közlekedést, ha a Szabad-
ság teret is ideszámoljuk. Erről azon-
ban megoszlanak a vélemények, utóbbi 

ugyanis hivatalosan nem tekinthető kör-
forgalomnak, mivel ha behajtunk, nem 
látjuk a körforgalmat jelző táblát.
 A jelenlegi elképzelések szerint a 
jövőben újabb körforgalmak kialakítása 
várható a város több forgalmi csomó-
pontjában, a 471. számú főút vonalán. 
 Nyírbátor önkormányzata nevében 
Máté Antal polgármester az átadási 
ünnepségen köszönetet mondott mind-
azoknak, akiknek szerepük volt a Fáy ut-
cai körforgalom létrehozásában. A hely-
színen a sikeres beruházást a történelmi 
egyházak képviselői megáldották.

eni

Újabb körforgalom segíti a biztonságos közlekedést
Több mint 200 millió forintból 
sikerült kialakítani a legújabb 
körforgalmat, amit egy addig 
igen veszélyes csomópontba 
álmodtak meg már korábban. 
Az elmúlt években meghárom-
szorozódott a forgalom ebben 
a csomópontban. A Fáy utcai 
beruházást ünnepélyes keretek 
között adták át a közelmúltban. 

lönlegesség is bekerült már nemrégiben a 
gyűjteménybe.
 – Az egyik a Bereg Határvadász 
Század zászlaja, így már a három ilyen 
típusú zászló közül kettő a gyűjtemény 
része, és a hiányzó, harmadik is hama-
rosan odakerül. Ugyancsak az utóbbi 
napokban kapta meg Tanyik József a 
Nyírbátori Határőr Igazgatóságnak azt a 
tábláját, amely a laktanya falán volt ki-
helyezve.                                                    eni

Ezernél is több kiállítási 
tárgy gyűlt már össze 
az idén megnyíló mini 
határőrmúzeum szá-
mára. A nyár végén a 
városháza földszintjén 
kap majd helyet 

a gyűjtemény, amelynek darab-
jai hónapok óta Tanyik Józsefhez 
érkeznek, aki az Alkotóház egyik 
helyiségében rendezgeti az erek-
lyéket. A gyűjtemény kezelője el-
mondta: leginkább a sorállomány-
nyal kapcsolatos darabokra lenne 
még szükség a kollekció számára, 

Ebben az évben végleges helyére kerül az a folyamatosan bővülő gyűj-
temény, amely az egykor működő határőrséget, annak mindennapjait, 
a határőrök viseletét, sport- és kulturális életét mutatja be. A külön-
böző ruházatok, a kitüntetések, a zászlók, a táblák és díszek mellett a 
tervezett állandó tárlaton kiadványok is segítik majd azt az időutazást, 
amely visszavisz bennünket a határőrség kapcsán a 20. századba.

Különlegességek az alakuló 
határőr gyűjteményben

Kedves Olvasóink!
Ha rendelkeznek olyan tárgyakkal, 
amelyek tovább gyarapíthatják a 
gyűjteményt és szívesen felajánla-
nák, keressék a gyűjtemény kezelőjét, 
Tanyik Józsefet!

E-mail: tanyik.jozsef@gmail.com

hogy minél teljesebb képet tudjanak adni 
az egykori határőrségi munkáról, a határ-
őrök viseletéről. Várnak például kimenő 
öltözetet dzsekis változatban, a hozzá 
tartozó retiküllel, vállszíjas táskát, 65 
mintájú zsávolyt, ugyanakkor néhány kü-
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 – Ön településmérnök. Nyilván tel-
jesen más szemmel lát egy telepü-
lés-képet, mint én, a civil. Ha tehetné, 
nagyon megváltoztatná Nyírbátor bel-
városát?
 – Talán meglepem, de én nem vál-
toztatnám meg a belvárost alapvetően. 

Itt már a korábbi szabályozás is szigorú volt a belvárosra. Pon-
tosan azért, hogy – egyrészt – megőrizze azt, amilyen, illetve, 
hogy ne rontsuk tovább, mint tették azt elődeink. 
 – Picit sem sajog az építész szíve, amikor a városházával 
majdnem szemben látja a könyvtár épületét, ami egy éktelen 
sebnek tűnik a többi épülethez képest? A városháza melletti 
művelődési ház is megosztja a véleményeket. Miközben az 
utóbbi épület tervezője egy zseniális építész, csak éppen talán 
az építmény máshol jobban mutatna.
 – Valóban vannak véleménykülönbségek, s lehet vitatkozni. 
Ami a könyvtár épületét illeti, folyamatosan tervezzük a felújítá-
sát és keressük hozzá a pályázati forrást. Ott van egy dombormű 
is, és éppen ezért avatkoztunk be, amikor az ottani üzlettulajdo-
nos új portált alakított ki. Azt mi megváltoztattuk.
 – A volt Takarékpalota színezése, illetve az új felirat is át-
ment az önök szűrőjén?
 – Természetesen, mind a színezésben törekedtünk az erede-
tihez hasonlót visszahozni, illetve a felirat is megfelel, és majd 
még a világítás is olyan része az épületnek, amit velünk egyez-
tetve alakítottak ki.
 – Ezek után pedig nem is fordulhat elő, hogy ne egyeztes-
sen valaki építés, illetve felújítás, vagy átalakítás előtt. Ez mire 
vonatkozik? Színvilág, forma, tömeg, elhelyezés?
 – A településképi arculati kézikönyv az egész város területén 
szabályozza az építéssel kapcsolatos kérdéseket. Ez a szabályo-
zás a teljes közigazgatási területre, azaz a külterületre is kiterjed. 
Egy várost nem egy homogén egységként kell felfogni, hiszen 
különféle karakterű területekből áll. Éppen ezért vannak frek-
ventáltabb helyek, ahol szigorúbbak az előírások. Vannak na-
gyon vegyes képet mutató részek, ahol „puhább”, megengedőbb 
a szabályozás. Alapvető szabály, hogy pasztellszíneket szeret-

nénk. A tetőfelületre nem engedünk a 
jövőben reklámot elhelyezni. Ezután nem 
lehet villódzó reklámokat kihelyezni.
 – A jövőben tehát célszerű ezt az 
arculati kézikönyvet alaposan tanulmá-
nyozni mindenkinek. Hol található ez a 
szabályozás?
 – A város honlapján hamarosan meg-
találja mindenki. Érdeklődhetnek a pol-
gármesteri hivatalban is. Hozzám is lehet 
jönni, minden hétfőn. Érdemes építés, 
bővítés, átalakítás előtt konzultálni ve-
lem. Egyébként is szabályozza az építési 
rendelet, hogy minden lakóépület építése 
előtt egyszer kötelező egy szakmai kon-
zultációt megejteni velem.
 – A későbbiekben a belvárosi üzletek 
portáljai egységesek lesznek?
 – Már 2015-től rendelet szabályoz-
za ezt, és az a törekvésünk, hogy azonos 
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Ha késve is, de végre olyan kormányzati szabá-
lyozás született, amelyek célja: valamilyen ízlés-
rendszerbe terelni az építkezőket, átalakítókat, 
felújítókat. Nyírbátorban is elkészült az ehhez 
szükséges településképi arculati kézikönyv. Maro-
sán Andrea főépítésszel arról beszélgettünk, hogy 
az új szabályozás mire terjed ki, illetve, vajon hoz-
hat-e látványos javulást Nyírbátorban. A riporter 
Nagy Miklós.

Nem lesz több hupikék házfal
Forma, stílus, hagyomány 
– elkészült a településképi arculati kézikönyv

 – A képviselőtestület legutóbbi ülésén 
elfogadta a településképi arculati kéziköny-
vet. Ez feltehetően egy olyan szabályozás, 
amellyel igyekeznek egységes rendszerbe 
terelni az építkezők, felújítók, sokszor na-
gyon is egyedi és kirívó városképi törekvé-
seit. Korábban nem volt szabályozás?
 – Természetesen korábban is voltak erre 
vonatkozó szabályok. 2015-ben született egy rendelet, de eh-
hez hasonló szabályozás ezt megelőzően nem volt.
 – Sajnos, ez meg is látszik, szinte minden település, kicsit 
kaotikusnak tűnő kinézeten. A XX. század második felétől ro-
hamosan kezdtek fejlődni bizonyos települések és az ember-
nek néha az az érzése, hogy szinte mindenki úgy és azt épített, 
amit és ahogyan akart. Ettől kifejezett szörnyszülöttek torzít-
ják az ember szépérzékét.
 – Igen, ez tényleg olyan gondolatokat ébreszthet a szemlélő-
ben, hogy a lényeg nem a szép és tájba, környezetbe illeszkedő 
építmény, hanem csak annyi, hogy szerkezetileg biztonságos és 
lakható, vagy használható legyen valamely épület, ház, intéz-
mény. A forma és a stílus legfeljebb má-
sod-, vagy harmadsorban jött számításba. 
Ha későn is, de legalább innentől erre már 
nagyon oda fogunk figyelni.
 – Mit gondol, ezeket a sebeket le-
het egy kicsit is orvosolni ezekkel az új 
szabályozásokkal, vagy csupán a jövőre 
nézve lehetünk biztosak abban, hogy 
nem lesznek rikító színek, nem lesz szín-
orgia, nem lesz városképet romboló épít-
mény?
 – Csak azt merem állítani, hogy a jövő-
ben nem lesznek rikító színek, borzalmas 
tömeg és anyaghasználat, amelyek ront-
ják a város összképét. Visszamenőlege-
sen már nem nagyon tudunk gyógyítani. 
Legfeljebb akkor, ha a korábbi szörnyek 
átalakítására, felújítására kerülne sor. 
Szerencsére Nyírbátorban kevés kirívó 
eset van. 
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koncepció szerint alakítsák ki az új portálokat 
az üzletek működtetői, vagy ha átalakítanák, 
akkor az már a helyi szabályozásnak megfe-
lelően történjék. Természetes törekvésünk, 
hogy az utcaképhez illeszkedő portálok le-
gyenek a jövőben.
 – Itt és eddig az új építésekről, vagy az 
átalakításokról és még a felújításokról be-
széltünk. De vannak, akik hagyják lepusz-
tulni az ingatlanjaikat és ezzel alaposan 
próbára teszik a szépérzékünket.
 – Mindent persze nem lehet megoldani 
egy rendelettel…
 – De ez is a városképhez tartozik.
 – Egyetértünk. Ugyanakkor van egy olyan 
fogalom, ami a karbantartási kötelességet 
jelenti a tulajdonosok esetében. Ez azt jelen-

ti, hogy nem hagyom elgazosodni a kertem, 
vagy az utca előttem lévő részét. Ugyanak-
kor csak érdekességként említsük meg, hogy 
például a kerítés, ami lássuk be, sokszor na-
gyon meghatározó elem egy ingatlannál, ki-
került a kormányrendeletből.
 – Vagyis, aki akar, várfalat épít, aki akar, 
csicsásra festett vaskerítéssel borzolja a 
szépérzéket?
 – Talán nem egészen, hiszen, amikor ta-
lálkozunk, erről is beszélünk…
 – Csak azt nem kell betartani.
 – Igyekszem meggyőző lenni. Bízzunk a 
természetes ízlésben, és higgyünk abban, 
hogy a nagy többségnek van szépérzéke. 
Egyébként pedig ez a rendelet is változhat a 
tapasztalatok ismeretében.

Öt pályázatból gyúrták össze

Fontos nap volt az Ifjúsági és 
Családi Kuckó életében április 
27., hiszen színes programok-
kal kísérve adták át egy 100 
millió forintos beruházásnak 
köszönhetően a kibővített épü-
letet. A nyírbátori kuckó egy 
igazi családi központ szerepét 
tölti be a városban, amit az itt 
élő civilek, fiatalok és kisgyer-
mekes családok igényeire ala-
pozva alakítottak ki és fejlesz-
tettek tovább.

– Az elmúlt években több és többirányú 
fejlesztés valósult meg a városban rész-
ben pályázati forrásból, részben az ön-
kormányzat segítségével valamint a vá-
rosban működő civil szervezetek, iskolák 
állami támogatásai kapcsán. A város ve-
zetése részéről az egy fontos elképzelés 
volt, hogy a Nyírbátorban élő fiatalok, 
családok, kisgyerekesek részére ki kell 
alakítani egy olyan helyszínt, amely az 

Újra nyitva áll a családi kuckó
övék lehet, ahol ki tudnak 
kapcsolódni. Erre a célra 
nem olyan könnyű forrást 
találni, de a kuckó felújítá-
sa ékes példa arra, hogy ki-
tartó munkával mégis csak 
lehetséges. Mindehhez 
persze jelentős saját erőre 
is szükség van. 
 A „kuckós” beruházáshoz – 2-es 
iskola udvara, Ifjúsági és Családi Kuckó 
– tulajdonképpen öt pályázatból kellett 

összegyúrnunk azt a végső projektet, 
aminek köszönhetően itt az év végére 
egy olyan igazi családi központ alakul-

hat ki, amelyben a 
civilek, a fiatalok, 
a családok meg 
fogják találni a 
számításaikat egy 
biztonságos, a 21. 
századi elvárások-
nak is megfelelő 
környezetben – 
mondta el érdeklő-
désünkre Máté An-
tal polgármester. 

eni
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SZÜLETÉS

Csenge Édua Csordás József  Borsi Anita
Lili Varga Zsolt  Oláh Tímea
Lotti Flóra Veres János  Dánfi Brigitta
Botond Áron Szabó Gábor  Murnyák Viktória
Beáta Zoé Szilágyi Andor  Horváth Beáta Ilona
Dorka Bagi Attila  Pásztor Andrea
Dénes Pásztor Zoltán  Oláh Beáta
Maja Pongó László  Lakatos Cintia 
 

HALÁLESET

Fenyő Sándor • Csóka Istvánné  sz. Lajos Terézia
Bárdos Ilona • Fehér Kálmán

Végvári Istvánné sz. Vereczki Ilona
Varga Sándorné sz. Varga Anna
Sütő Istvánné sz. Bátori Zsófia
Ujlaki Béláné sz. Fekete Mária

Helmeczi Árpád • Kádár Sándorné sz. Báthory Éva
Gavallér László • Kunsági Veronika

Tóth Jánosné sz. Kulcsár Mária • Juhász Jácint
Fazekas Zoltánné sz. Molnár Katalin

HÁZASSÁG

 Mátyás Debóra  Nyakas László
 Siket Julianna  Tóth Attila
 Szabó Beatrix  Tóth Mátyás Gábor
 Gere Alexandra  Barnai Kálmán
 Bulyáki Nikoletta  Vozár Gyula

Anyakönyvi események 
2019.  április

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének tagjai a reggeli szo-
morkás, szemerkélő eső ellenére remekül érezték magukat a városi 
majálison. Táncosaink pedig egy karikázó népi tánccal készültek. A 
táncot Kocsisné Varga Marika, a népdalokat Dr Sztanojevné Kiss Er-
zsébet tanította és tanítja számunkra.
 Köszönjük áldozatos munkájukat!

Tóth Árpadné elnök 

Hagyományteremtő szándékkal rendezett szellemi vetélkedőt a 
Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete április végén. A városunk nyug-
díjas egyesületeit is meghívták, így hét csapat vett részt a verseny-
ben. Egyebek mellett Nyírbátor jelenének és múltjának ismeretéről is 
számot adtak a résztvevők. A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület csapata I. helyezést, a Nyudíjas Értelmiségiek Egye-
sülete Nyírbátor Vadrózsa csapata II. valamint a 
 Báthori István Nyugdíjas Klub I.-es csapata III. helyezést ért el.

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjai áprilisban Mor-
zsaparti keretében tojásfát díszítettek, s beszélgettünk az ünnep-
hez kapcsolódó szokásokról, hagyományokról s közben ízlelgettük 
a finomságokat amelyeket sajátkezűleg készítettek asszonyaink. 
Természetesen a jelenlévő férfiak szép locsolóversek kíséretében 
meglocsolták hölgytagjainkat, akik hímes tojásokkal köszönték meg 
kedvességüket.

Tóth Árpádné elnök

Idén is meghirdette a víz világnapjához kapcsolódva a Nyírségvíz Zrt. 
gyermekeknek szóló fotó- és rajzpályázatát. A kiírás kapcsán ezúttal is 
a sajátos, gyermeki látásmód alapján elkészült, kreatív munkákra volt 
kíváncsi a vízügyi cég.
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Legnagyobb örömünkre újabb sikerekről 
számolhatunk be, amelyet tanítványaink 
értek el az elmúlt hetekben, napokban ki-
tartó szolgalmukat és tehetségüket bizo-
nyítva ezzel.
 A London Bridge angol nyelvi teszt-
verseny országos döntőjébe iskolánk 6 
tanulója jutott be, akik a végső megmé-
rettetésen kiválóan teljesítettek. A 6. évfo-
lyamosok döntőjében: Lukács Míra 5. he-
lyen, Baracsi Kristóf 9. helyen végzett. A 
7. évfolyamon Molnár Máté 5. helyezést, 
Pető Korinna Panna és Balaton Bianka 9. 
helyezést ért el.
 A 8. évfolyamosok közül Szabó Réka a 
9. helyen zárta a versenyt.
 A nyíregyházi Túróczy Zoltán Általá-
nos Iskola USA Activity Day angol nyelvi 

megyei csapatversenyén iskolánk mind-
két csapata a II. helyezést érte el. A csa-
pat tagjai az 5–6. évfolyamon: Birta Luca, 
Zatik Anna, Tóth Tamás Zsombor 5. osz-
tályos tanulók.
 A 7–8. évfolyamon: Farkas Balázs 7. 
osztályos, Ricsei Réka és Lámfalussy Zsó-
fia 8. osztályos tanulók.
 A Móra Ferenc Általános Iskola me-
gyei angol nyelvi akadályversenyén is-
kolánk csapata a legjobbnak bizonyult, az 
1. helyen végzett. A csapat tagjai: Molnár 
Máté 7. osztályos, Lámfalussy Zsófia és 
Szabó Réka 8. osztályos tanulók.
 A máriapócsi Dudás Miklós Katolikus 
Általános Iskola megyei angol nyelvi tri-
atlon versenyén iskolánk kéttanos tanulói 
megint remekeltek. A 6. évfolyamon Lu-
kács Míra 1. helyen, Somlyai Hanna 3. 
helyen, a 7. évfolyamon Bihari Zsombor 
és Molnár Máté 2. helyen, Seres Antónia 
3. helyen, a 8. évfolyamon Szabó Réka 3. 
helyen végzett.
 A Báthory István Katolikus Gimnázium 
angol nyelvi megyei szövegértési verse-

„Tavaszköszöntő” versenyeredmények
nyén Lukács Míra 6. a oszt. tanuló az 
1. helyezést érte el.
 A Szent Péter és Pál 
Görögkatolikus Általános Iskola ide-
gen nyelvi versenyén angolból a 
megszerezhető 12 helyezésből tanu-
lóink tizenegyet elhoztak. 
 5. évfolyamon: 2. hely Birta Luca, 
3. hely Bakó Hanna Panna
 6. évfolyamon: 1. hely Lukács 
Míra, 2. hely Bucskó Balázs, 3. hely 
Baracsi Kristóf
 7. évfolyamon: 1. hely Molnár 
Máté, 2. hely Vámos Zsófia, 3. hely 
Treszkai Klaudia
 8. évfolyamon: 1. hely Maczucza Anna 
Izabella, 2. hely Szabó Réka, 3. hely Nagy 
Eszter Tanítványainkat Abroncsos Judit és 
Szabó Jánosné tanárnők készítették fel.
 A Móra Matek megyei matematika 
versenyének döntőjében Kóródi Kornél 
Ede 6. helyezést ért el. Felkészítő pedagó-
gusa: Csonka Gáborné.
 A szintén nehéznek mondható DIE-
NES PÁL megyei matematika versenyen, 
ahol főként matematika tagozatos gyere-
kek mérik össze tudásukat, Kóródi Kornél 
Ede a 6. helyen végzett.
 Már törzsvendégnek számítunk a 
Megyehatármenti matematika verse-
nyen, amelyen ismét csodaszép eredmé-
nyeket értünk el.
 4. évf.: 3. hely Kóródi Kornél Ede 
 Felk.: Csonka Gáborné
 5. évf.: 1. hely Tóth Tamás Zsombor 
 Felk.: Vida Ferencné
 6. évf.: 1. hely Baracsi Kristóf 
 Felk.: Tokáné Buzás Katalin
 7. évf.: 1. hely Hermanovszky Márk, 2. 
hely Farkas Balázs Felk.: Vida Ferenc 
 Május 12-én Budapesten rendezték 
meg a TITOK Herman Ottó Tanulmányi 
Verseny országos döntőjét. Az 5.a osztá-
lyos tanulók itt is öregbítették iskolánk hír-
nevét:
 9. hely Tóth Tamás Zsombor, 10. hely 
Lehoczky Lili és Zatik Anna.
 A Kaán Károly XXVII. Természet és 
Környezetismereti megyei versenyen az 
5.a osztály diákjai eredményesen szere-
peltek: 4. hely Tóth Tamás Zsombor, 8. 
hely Ricsei Laura, 9. hely Vámos Boglár-
ka. Felkészítőjük: Havasiné Dudics Mónika.
 Az Országos Komplex Természettu-
dományi Verseny döntőjébe két csapa-

tunk is meghívást kapott. A 7–8. évfolya-
mos csapatunk Különdíjban részesült. A 
csapat tagjai: Kiss Boglárka, Török Lilla, 
Treszkai Klaudia, Farkas Balázs. A felké-
szítő pedagógus: Nagyné Bagaméri Éva 
tanárnő.
 A máriapócsi Dudás Miklós Katolikus 
Általános Iskola regionális mesemondó 
versenyén Borsos Petra 3. a osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el, felkészítője Fekete 
Erika, különdíjban részesült Harangozó 
Milán 4. a osztályos tanuló, felkészítője 
Tóth Erika.
 A „Vidám Versek” versmondó verse-
nyen Illés Dorka 2. helyezést ért el, Tóth 
Maja különdíjban részesült. Felkészítő 
pedagógus: Hornyákné Helmeczi Orsolya.
 A regionális versíró versenyen Vadon 
Roland 8. a osztályos tanuló 2. helyezett 
lett. Felkészítő pedagógusa: Kóródiné Tóth 
Mária. 
 A megyei szavalóversenyen Szécsi 
Dávid 8. a osztályos tanuló bizonyult a ver-
seny legjobbjának, ő hozta el az 1. díjat. 
 A 2018–2019-es tanévben is meg-
rendezték a Kálti Márk Országos Törté-
nelem Tesztverseny, melyen a korábbi 
évekhez hasonlóan az idén is részt vettek 
iskolánk történelem iránt érdeklődő ta-
nulói. Sikerként könyvelhetjük el, hogy in-
tézményünk három 7.a osztálya tanulója, 
Cserpák Marcell, Fazekas Gábor és Mol-
nár Máté bejutott az országos döntőbe, 
melynek időpontja: május 26. Mindannyi-
an Nagyné Lőrincz Lilla tanítványai.
 Szívből gratulálunk tanítványainknak 
és a felkészítő pedagógusoknak a kitartó 
munkájukért és az elért helyezésekért!

A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola vezetése

Angol nyelvi triatlon verseny díjátadóján

Díjazottak a Megyehatármenti matematika 
versenyen
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A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgim-
názium „Vidám versek” címmel szavalóversenyt hirdetett alsó tago-
zatosok és óvodások számára. A városunk intézményeiből és a megye 
számos településéről 86 gyerek érkezett iskolánkba. 

Országos siker
A Versenyző Ifjúságért Alapítvány 1997-
ben indította útjára a PC-Kismester Or-
szágos Informatikai Versenyt, melyen 
a tehetséges, a számítástechnika iránt 
érdeklődő gyerekek lehetőséget kapnak 
arra, hogy összemérjék tudásukat. A 
döntőt megelőző két, levelezős forduló 
biztosította a folyamatos felkészülést. 
Iskolánkban több tanuló is részt vett 

az elődöntőkön a 6. F osztályos tanu-
lói közül. Végül a legkreatívabb gra-
fikai versenyzők között Béres Marcell 
képviselte a Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnáziumot április 12-én, a Miskolci 
Szakképző Centrum Kandó Kálmán 
Szakgimnáziumban.
 Mit jelent számodra az Űr? Ezzel a 
témával kapcsolatban jelenítette meg 
gondolatait pixelekben Marci, mellyel az 
előkelő II. helyezést szerezte meg, ezzel 
is öregbítve iskolánk hírnevét. Ezúton is 
gratulálunk Marci a szép eredményhez!

Viszlóczkiné Pletyák Ibolya
felkészítő szaktanár

Vidám versekkel versenyeztek

 A legkisebbek szavalatain keresztül kicsit bepillanthattunk az óvodások min-
dennapjaiba is, választ kaphattunk arra, milyennek látja (várja), hogyan képzeli 
el az iskolát a ma még játszadozó nagycsoportos óvodás. De hallhattunk verset 
kisegérről, cicáról, csacsiról. Képzeletbeli sétát tettünk az erdőben, ahol szebb-
nél-szebb virágok, katicák, gombák tették színesebbé ezt a szép tavaszi napot. 
Meglepő volt, hogy a kis szavalók milyen határozottan, bátran, vidáman és önfe-
ledten szavaltak.
 Az iskolások izgatottan hallgatták társaikat, szurkoltak egymásnak. A versek 
kiválasztásakor többségében valóban ügyeltek a felkészítő pedagógusok arra, 
hogy ne csak a versenykiírásnak megfelelő, azaz vidám verseket szavaljanak a 
tanulók, hanem a költemény hosszúsága is a gyerekek életkorának megfelelő 
legyen. A legtöbben kortárs költők (Mentovics Éva, Lackfi János, Juhász Magda) 
versei közül választottak. Mondanivalójuk, hangvételük nagyon közel áll a mai 
gyerekek gondolatvilágához. 

 Vidám, szívme-
lengető, tartalmas 
délutánt tölthet-
tünk együtt. Köszö-
net érte a felkészítő 
óvónéniknek, tanító 
néniknek, szülőknek 
és a kis versmon-
dóknak.

Vargáné Német Anna
munkaközösség-

vezető

Április 14-én rendezték meg Ké-
ken a VIII. Fúvószenekari Fesztivál 
és Minősítő versenyt, ahol a Fiatal 
Fúvósok Zenekara kiemelt arany, a 
Koncertfúvószenekar arany minősítés-
ben részesült. 
 Művészeti vezető: Fazekas Mihály
 Április 26-án a Magyar Kodály Tár-
saság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tagcsoportja és a Vikár Sándor Zeneis-
kola G. F. Händel halálának 260. évfor-
dulóján műveltségi vetélkedőt hirdetett 

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói megyei és regionális versenyeken 
is értek el kiváló, dobogós helyezéseket. Diákjaink nemcsak megméret-
tetik magukat, de hírét viszik iskolánknak, városunknak is.

„Aranyos” művészetisek

a barokk zenét szerető tanulók és fel-
készítő tanáraik számára. 
 A vetélkedőn a Nyírbátori Alapfokú 
Művészeti Iskola „Rinaldo” csapata I. 
helyezést ért el. 
 Tagjai: Csorba Benjámin, Jakab Do-
rina, Márkus Eszter Ida, Molnár Henri-
etta, Nagy Bálint Balázs, Ricsei Réka.
Felkészítő tanár: Siketné Bíró Beáta
 Április 29-én a Kisvárdai Tanker-
ületi Központ által szervezett „Feketén 
fehéren” I. Zongoraversenyen Jakab 

Dorina zongora 7. osztályos és Soltész 
Fanni zongora 2. osztályos tanulók kép-
viselték iskolánkat, mindketten harma-
dik helyezést értek el.
 Felkészítő tanáraik: Bokotey János 
és Bokotey Beáta.
 Május 10-én az Éneklő Ifjúság me-
gyei kórustalálkozóra és minősítő ver-
senyen iskolánk „Kis Rigók” Kamarakó-
rusa „Arany” minősítésben részesült.
 Művészeti vezető: Siketné Bíró Be-
áta.

Kiss Irma
tagintézmény-vezető
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Május 11-én Tabon rendezték meg a RAW Ifjúsági, Junior, 
Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokságot. 

 Egyesületünket, a BátorFittet Dorogi István képviselte.
 István a Masters1 korcsoport (40-50 év) 66 kg-os súly-
csoportjában szerezte meg az első helyet 120 kg-os teljesít-
ményével.

Oroszné Kockás Gabriella

Nyírbátor Város Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, 
Máté Antal polgármester.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com
Szerkesztőség:

Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy 06-70/337-2587.

Nyomdai előkészítés: Talpas Design Grafikai Kft., Nyíregyháza
Készült Nyíregyházán, a Grafit Nyomda „R” Kft. nyomdaüzemében

Felelős vezető: Ördögh J. Gábor
HU ISSN: 0864–7259

Május 3–5 között a lengyelországi Oswiecim adott 
otthont idén a V4 országok Olimpiai reménységek 
junior  Úszóversenyének, ahol folytatva az eddigi 
hagyományokat ismét az élen végzett összesített-
ben a magyar csapat, megelőzve a házigazda len-
gyeleket.

Kaliba Viktor tanítványa Csoba Adrienn Szilvia (2005) az egy 
évvel idősebbekkel versenyezve kétszer is a dobogó harma-
dik fokára állhatott. A 400 méteres gyorson (4:27,66) egyéni 
csúcsot úszott, a hosszabb tá-
von, a 800 gyorson (9:15, 65) 
is a harmadik helyen ért célba, 
mely a korosztályos ranglista 
idei legjobb eredménye.
 Teljesítményének értékét 
növeli, hogy a verseny előtti 
másfél hétig betegeskedett, 
és öt nap edzés után utazott 
ki a válogatottal.
 Ugyanezen hétvégén 
Antal Dávid és Bencsik Réka 
képviselte egyesületünket 

Bé késcsabán a IV. Nyíltvízi 
Úszás Országos Medencés 
Bajnokságon. A legrövidebb 
táv ezen a magyar bajnoksá-
gon az 1500 méteres gyors-
úszás volt, ahol Bencsik Réka 
12., míg Antal Dávid hatal-
mas örömünkre megszerezte 
élete első MAGYAR BAJNOKI 
ARANYÉRMÉT. 
 Így Csoba Adrienn és 
Bégányi Ábel után Antal Dá-
vid is elmondhatja magáról, 
hogy aranyérmes MAGYAR 
BAJNOK.
 Szívből gratulálunk úszó-
inknak és Kaliba Viktor edző-
nek, akit már másodszorra 
válogatott be a Magyar Úszó Szövetség az Utánpótlás Edzői 
Program 16 fős keretébe.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület

Antal Dávid MAGYAR BAJNOK!  

Antal Dávid Korosztályos 
Magyar Bajnok 1500m gyors-

úszásban, edzőjével Kaliba 
Viktorral

Csoba Adrienn edzőjével Kali-
ba Viktorral

Újabb aranyérem a BátorFitt-nél
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A Báthory Anna Református 
Általános Iskola 2019 szep-
temberétől új tagintézménnyel 
bővül, így Nyírbátorban már 
református óvoda is fogadja a 
gyermekeket 5 vegyes életkorú 
csoportban.

Ahol a gyereket feltétel nélkül szeretik

Óriási felelőssége van pedagógusaink-
nak abban, hogy milyen példát mutatnak 
és hogyan nevelik a rájuk bízott gyerme-
keket. A szeretet az alapja annak a sike-
res nevelési folyamatnak, amely hosszú 
távú befektetés, de évek múlva látható, 
érezhető majd a különbség. Megbízható 
óvodai környezetet szeretnénk biztosí-
tani a hozzánk érkező gyermekek szá-
mára, amelyben egy nyugodt, családias 
légkör fogadja őket, hogy a játékos tevé-
kenységek, a tapasztalatok megszerzé-
se mellett képességeik és hitük is meg-
felelően fejlődjön. 
 Szeretnénk megadni már az óvo-
dában számukra azt az érzelmi bizton-
ságot, szeretetteljes légkört, amelyben 
egymás elfogadása, megértése, segí-
tése érték lesz. Nevelőmunkánk egy 
hosszú fejlesztő folyamat, amely össze-
hangoltan teremti meg azokat a felté-
teleket, melyek diákjaink érdekeit tartja 
szem előtt a családi nevelés kiegészíté-

seként, hiszen a gyermek Isten ajándéka 
mindannyiunk számára. A szocializáció, 
az egyéni fejlődés segítése, a környezet, 
a tapasztalási lehetőségek kínálatával 
érhető el. Keresztyén nevelésünk szel-
lemisége gyermekközpontú, pedagógiai 
munkánk alapja a feltétel nélküli szere-
tet, az elfogadás, a türelem és a fejlő-
désbe vetett hit. 
 Az óvoda biztonságot, megértést, 
egymás iránti türelmet és tiszteletet 
is közvetít, ahol élményt, gazdag prog-
ramokat szervezünk, hogy közösen 
tapasztaljuk és fedezzük fel környeze-
tünket, ahol a kicsik élhetnek a szabad 

választás jogával, az egyéni fejlődés le-
hetőségeivel.
Ezért állnak közel hozzám Tari Annamá-
ria pszichológus gondolatai:
 „A gyermeknevelés és tanítás so-
rán az a legfontosabb, hogy egy gyerek 
mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha 
nem tökéletes, és hogy ezen képes javí-
tani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, 
amit minden korú gyerek megérez. Hogy 
hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. 
Nem kell tökéletesnek lennie. A világ 
sem az.”

Takácsné Matlag Erzsébet
tagintézmény-vezető

Kuckózz be a nyárra!
Nyári napközis tábort szerveznek az If-
júsági és Családi Kuckóban általános 
iskolások részére július 8-19 között, két 
turnusban (hétfőtől péntekig). Jelentkez-
ni július elsejéig lehet, egy táborban egy 
héten maximum 25 gyerekből állhat a 
csoport.
 A fő program természetesen az ön-
feledt szórakozás lesz, a résztvevők az 
alábbi interaktív játékok közül választ-
hatnak: csocsó, léghoki, darts, kártya, 
társasjáték, ügyességi játékok, filmvetí-
tés, kézműves foglalkozás, sport.
 A gyerekek a nap folyamán ebédet 
és uzsonnát kapnak (1000 Ft/nap), a 
reggeliről mindenki maga gondoskodik. 
 Érdeklődni lehet személyesen az 
Édesanyák útja 3. szám alatt, telefonon 
a 30-424-9702-es (Kovács Ádám) vagy 
a 30-864-34-22-es számon (Sivadó 
Hajnalka) lehet. 
E-mail: ifjusagikucko.nyirbator@gmail.com
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 Életútjuk felidézésével, példájukkal 
erősítették az iskolák, a fiatal generáci-
ók, a sportszerető közvélemény felé az 
olyan értékeket, mint a hazaszeretet, a 
céltudatosság, az elkötelezettség, a csa-
patszellem, a teljesítmény orientáltság, 
a tanulás iránti elkötelezettség, a kitar-
tás és a szorgalom, nem utolsó sorban 
pedig a fair play szellemét.

Halhatatlanok Nyírbátorban
Nem mindennapi rendezvénynek adott otthont május 9-én a Nyírbá-
tori Kulturális Központ színházterme.

A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület invitálására pódium-
beszélgetésen vett részt a „Halhatatlan 
Sportolók Egyesülete” két kiváló tagja, 
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok, 
hatszoros világbajnok, Európa-bajnok 

párbajtőröző és dr. Hegedűs Csaba olim-
piai bajnok, világbajnok, kétszeres Euró-
pa-bajnok birkózó.

Szép számú közönség töltötte meg a szín-
házterem alsó karéját...

A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdí-
jasai Egyesület nevében Janovics János 
elnök köszönte meg a vendégek közremű-
ködését.

Különleges helyszínnek bizonyult a 
miskolci Before The Last nevű zenekar 
számára a kulturális központ színház-
terme, hiszen a három éve együtt zené-
lő fiatalemberek leginkább a fesztiválok 
hangulatához szoktak. A formáció egyik 

tagja Nyírbátorban tanult zenélni, itt 
választotta ki hangszerét: Lehel Bence 
szaxofonon játszik a zenekarban. A nyír-
bátori fellépés apropóját a magyar mű-
vészetoktatás napja alkalmából szer-
vezett ünnepi hangverseny adta, amely 
minden évben hívja és várja a zeneba-
rát szülőket, családokat, városlakókat 
Nyírbátorban. Az idei koncert keretében 
színpadra lépett a „Kis Rigók” Kama-
rakórus, a Nyírbátori Ütőegyüttes és a 
Before The Last zenekar. 



Köszöntöttük 
az édesanyákat

Nyírbátor Város Szociális Szolgála-
tának nappali ellátása, valamint a 
Báthori István Nyugdíjas Klub anyák 
napi ünnepségsorozatot rendezett az 
ellátottak és a nyugdíjas klub tagjai 
részére. A Báthory Anna Református 
Általános Iskola 3. és 4. osztályos di-
ákjai elragadó műsorral köszöntötték 
az édesanyákat, nagymamákat, akik 

meghatódva és nagy szeretettel fo-
gadták a gyerekek verseit, a dalokat. 
Köszönjük a diákoknak és az őket 
felkészítő pedagógusoknak a színes 
ünnepi műsorokat. A nappali ellátás 
tagjai és a klubtagok is készültek elő-
adással, a gyönyörű versek könnye-
ket csaltak mindenki szemébe. Sokat 
jelentenek a közösen szervezett, je-
les ünnepek, de a hétköznapokon is 
sok színes program, foglalkozás várja 
az ellátottakat, klubtagokat.

Kovácsné Posta Enikő


