Harmincöt éve újra város Nyírbátor
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Ü nnepi m ű sor
A második várossá válás jubileumi műsora
április 29-én 16 órakor kezdődik a Kulturá
lis Központban. Az ünnepség meghívott ven
dégei dr. VeresJános pénzügym iniszter, or
szággyűlési képviselő, és Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
elnöke.
Balla Jin o sn é polgármester ünnepi köszöntő
jét követően átadja az ez alkalomból odaítélt Dísz
polgári címet, Pro Űrbe kitüntetéseket, s a „Nyír
bátorért” emlékérmeket.
Az ünneplő közönség megismerkedhet a jubi
leum alkalmából szerkesztett Almanachhal, s el
hangzik Nyírbátor Dala is.
A Talán Teátrum előadásával felidézi a város
700 éves történelmének fontosabb állomásait. A
műsorban közreműködik a Bátor Mazsorett.

1973 április 29: Kapu J ó z s e f tanácselnök átveszi a z Elnöki Tanács
várossá nyilvánításról szóló oklevelét B iszku Bélától, a K özpon ti B izo tt
ság tagjától.

E lism erések a z ünnepen
Nyírbátor második várossá válásának 35.
évfordulója alkalmából a város önkormány
zata elismeréseket adományozott a területü
kön kiemelkedő, illetve a település számára
nagy jelentőségű tevékenységet végző pol
gárainak.
A képviselő testület 2008-ban a város
díszpolgárává dr. Petis Mihályt, a Bátorcoop
Szövetkezet elnök-igazgatóját választotta.
Pro Űrbe kitüntetést kapott dr. Báthori
Gábor önkormányzati képviselő, M atolcsi

Zoltán nyugalmazott villamos mérnök, és
Pólyák László önkormányzati képviselő.
„Nyírbátorért” emlékéremben részesült
dr. Bársony István egyetemi tanár, Harcsa
Ferencné nyugalmazott óvodavezető, Haj
na l Ferencné intézményvezető, a N yírerdő
Zrt., és Som ogyiné R ohály Mária művész
A m a jd ’ évszázados községfm a: vá
tanár.
ros) háza tornya 3 5 éve talán m ég büsz
A kitüntetéseket a 35 éves jubileum alkal
kébben szö k ik a magasba
mából rendezett ünnepség keretében adják
át, április 29-én.

D íszpolgáraink

M adártávlatból —ma m ár a gólyákat is egészen m ás kép fogadja

1893 M andel Eduárd, 1913 M andel Dezső,
1978 Kulcsár M ihály, 1978 Seres György,
1979Farkas Eszter, 1980 Orosz Miklós, 1981
d r Szalontai Barnabás, 1982dr. TariAntal,
1983Dikán Andor, 1984 Takács István, 1985
Nagy Sándor, 1987D ani M iklós, 1988Ran
da János, 1990 H eizer György, 1998 K oz
ma János, 1998 K oncsek Pál, 2003Jánvári
Tibor, 2004 Lehoczky Péter, 2005 dr. Veres
János, 2006 Szabolcsi M iklós, 2007 Boros
Gábor, 2008 dr. Petis M ihály.
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Mezőváros volt, harmincöt éve ismét város Nyírbátor
W Warmincöt évvel ezelőtt, 1973. ápl i rilis 29-én régen várt ünnepre hív
ta a város a z itt élőket, a településhez
kötődőket. A XIX. század utolsó har
madában a közigazgatás átszervezése
kor elveszített m ezővárosi rangját ezen
a napon szerezte vissza, a z Elnöki Ta
nács döntésével. A z akkori döntéshozók
négy nagyközséget tartottak erre érde
mesnek a z országban: Békés, Kiskőrös,
Mezőkövesd mellett Nyírbátor kapott vá
ro si rangot. A „m ásodszor szü le te tt”
város elismerésben kifejezésre ju to tt a
nyírbátoriak szorgalmas és elszánt mun
kája, a z itteniek kitartása, a 700 éves,
változatos m últú településhez való ra 
gaszkodása, kiépült hivatalainak, intéz
ményeinek és közösségeinek kisugárzó
képessége, foglalkoztatási szerkezete, a
térségben kivívott szerepkör, mindazok
a munkálkodó energiák, am elyek N yír
bátort a Délkelet-Nyírség gazdasági és
kulturális központjává teszik.

Nyírbátor, a „másodszor született” város
35 éves ugyan, életereje a 700 éves múltjából
táplálkozik, nemzedékek sokaságát jelenti,
akik falut, mezővárost, községet, nagyközsé
get, majd újra várost teremtettek. Nyírbá
tornak, mint minden településnek az életé
ben vannak fontos események, látható és lát
hatatlan cövekek, melyek üzenetet hordoz
nak. Olyan behatároló jelek ezek, melyek
után már nem úgy folytatódik az itt élők
élete, mint annak előtte.
A földrajzilag jó fekvésű Nyírbátor léte,
fejlődése a kezdetektől, 1279-től közel 4 év
századon át összefonódott a Báthory csa
láddal, akik az ország legbefolyásosabb, po
litikát alakító személyiségei közé tartoztak.
Ők emeltek itt templomokat és kastélyt, ad
tak helyet korszakos kérdésekkel foglalkozó
találkozóknak, biztosítanak a kis mezőváros
nak fényes múltat. Ám a történelem, az élet
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Nagyrabecsült

igazgatója nagyszerű, de néha kegyetlen kar váltogatták egymást a szerencsés és a lehető
mester. Olykor bőkezűen oszt, máskor szűk ségeket kevésbé meglelő időszakok. Nem is
szavúan visszavesz.
lehetett ez másként, hisz a 35 évvel ezelőtti
városfejlesztési terveket és elképzeléseket több
Nyírbátor is átélte ezeket a perióduso esetben átírta a közép-kelet európai törté
kat. A 17-18. századi megtorpanás után a nelem. A 80-as évek végén bekövetkezett vál
19. század végén fejlődésnek indult a tele tozások új szellemiséget és környezetet hoz
pülés. Ezidőtájt alakul meg a Bóni, az első tak hazánkba, s a rendszerváltozás Nyírbá
ipari üzem, a Dohányfeldolgozó, s 1887 au tor fejlődésében is új utakat kínált.
gusztusában megáll az első vonatszerelvény
az állomáson. Elkezdi működését a távíró
1973. április 29-én az újra várossá válással
hivatal, vásárok, piacok zajlanak, járásbíró a városi funkciók, az igazgatási-, a gazdasá
ság, földhivatal települ. Orvosok, politiku gi-, oktatási- és kulturális vonzáskörzet a
sok, ügyvédek érkeznek, iskolák, tanonckép városiasodó jelleggel együttesen adták meg
ző algimnázium fogadja a diákokat, község Nyírbátornak a bizalmat. A nagyüzemi me
háza, takarékpalota épül, s kialakul a szá zőgazdaság, a különböző ipari ktsz-ek, a le
munkra oly kedves és vonzó településkép.
települt gyáregységek munkahely és szakmai
kultúrák elterjedésében nyilvánultak meg, s
Mindezek a modernizációhoz való kap mindezek a népesség növekedésével jártak.
csolódást, jövőt, rangot biztosítanak Nyír Új városrészek nőttek ki néhány év alatt, a
bátornak. Míg az 1881 és 1973 közötti Nyír régi városrészben új utcák nyíltak. Óvodák,
bátor a „hogyan tovább” időszaka a város iskolák, egészségügyi intézetek épültek, fel
történetében, addig 1973-2008 a modern lendült a kulturális élet. Múzeumunk az
városi szerepkör vállalásának, az ez irány ország egyik legrangosabb gyűjteményévé fej
ban ható motivációk beindítása, az itt élők lődött ki, a Zenei Napok nemzetközi szín
vonalú rendezvényei vonzották a zeneked
életminőségének folyamatos erősítése.
velőket, felkeltve a szakma figyelmét. Zene
Egy nemzedéknyi idő a gyorsan változó iskolája, táborai, kulturális fesztiváljai, sport
környezetben megmutathatja, hogy mennyi élete túlmutattak Nyírbátor gazdasági, igaz
re vált a valóságban igazán várossá Nyírbá gatási régiójának határain.
tor, sikerült-e újra fogalmazni helyét, meg
tudja-e keresni és találni a térségi szerepkör
A szabad választásokat követően az 1990
új lehetőségeit, át tud-e alakulni gazdasági őszén megalakult Városi Önkormányzatnak
struktúrája, igazgatási, oktatási-kulturális számot kellett vetni a 700 éves bátori örök
intézményrendszere, megerősödnek-e, mű- ség értékeivel, a tulajdonviszonyok feszült
ködnek-e civil közösségei, egyszóval megva ségekkel terhes átalakulásának minden kö
lósultak-e a várospolitikai célok. Nos, ha vetkezményével, a korábbi extenzív helyi
végig tekintünk e 35 év történésein, érték- iparfejlesztés befejeződésével. Teljesen átala
teremtésén, akkor járunk el helyesen, ha kult a gazdaság struktúrája, új közigazgatá
mindezekre folyamatként, egészként tekin si, oktatási, kulturális intézmények jöttek
létre, mindeközben ki kellett, hogy teljesed
tünk.
A másodszor született város 35 évében jen a felelős önkormányzatiság.
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— polgármesteri köszöntő a jeles jubileum alkalmából

N yírbátori Polgárok!
as autópálya közelsége a
Eredmények születtek az
térség gazdasági felvirágzá
infrastruktúra továbbépí
sát hozta. Az ipari park inf
tésében, az utcákba kerül
tek a gáz, a telefon és a
rastruktúrájának kiépítésé
szennyvíz csatornarend
vel megteremtődött az a
háttér, mely elhozta az első
szer vezetékei. Jutott erő
és figyelem a hagyomány
„zöldmezős” befektetőket,
a Bátor Produkt Kábel
ápolására. A nyári zenei
rendezvények, a Szárnyas
korbács-gyárát, a Coloplast világcéget, melyek új
Sárkány Utcaszínház Fesz
munkahelyeket teremtettek
tivál, a helyi színházi kul
a városban.
túrát újra feltámasztó Ta
lán Teátrum kiszolgálják az
Nyírbátor régebbi mi
értékekre éhes érdeklődő
Balla Jánosné
nőségi gazdasági centru
ket. A gyorsan változó kör
mai, kis- és középvállalko
nyezetben újra kellett fo
galmaznunk Nyírbátor helyét és súlyát. Meg zásai is éltek a megnyíló fejlesztési, befekte
kellett keresni a térségi szerepkör új helyszí tési lehetőségekkel. A Bátorcoop országo
neit és lehetőségeit, melyre a várost múltja, san egyedülálló szerveshulladék-feldolgozóinfrastrukturális képességei és műemléki adott ja, az Unilever milliárdos fejlesztései, az MSK
ságai kötelezik. E dinamizálódás hátteréül egy által fejlesztett korszerű technológia mind
igen erőteljes külső impulzus szolgált: Magyar- mind hozzájárultak ahhoz, hogy a város a
ország 2004. május 1-jétől az Európai Unió megye gazdasági térszerkezetében meghatá
teljes jogú tagja. Az új lehetőségekkel, az uni rozó jelentőségűvé vált.
ós és állami forrásokkal jól gazdálkodva, be
Idegenforgalmi beruházásaink is Nyír
ruházások és fejlesztések sora indulhatott el
bátor jövőképének igen fontos pillérét szolaz utóbbi években.
Mert Nyírbátor, m int befogadó közeg, gálták-szolgálják.
élt és él a történelmi pillanattal, energiáit és
akaratát a népességmegtartó és a város mű
A romjaiból feltámadt Báthoryak ebéd
ködését biztosító gazdasági fejlesztésre, ide lőpalotája, a városrehabilitáció elindulása, a
genforgalmi szerepkörének, dominanciájá lakóközösségek akaratával találkozó panel
nak erősítésére, hum án szolgáltatásainak program, a közművelődés impozáns, a vá
minőségi fejlesztésére irányította, vállalva ros főterén álló új központja jelentősen hoz
ezáltal az integráló kisvárosi-térségi centrum zájárultak a vonzó városképhez, igényes
kulturális és művészeti alkalmak megtartásá
hangsúlyosabb szerepét.
hoz a helybéliek és az idelátogatók komfortA vállaji határátkelő megnyitása és az M3- érzetének javulásához.

A városban meglévő, és a z újonnan betelepülő stabil vállalkozások
szilá rd alapot jelentenek N yírbátor jövője szem pontjából.

f

Az idegenforgalom és a turizmus vonze
rejének fejlesztésében egyfajta újabb paradig
maváltáshoz vezet az elmúlt esztendő folya
mán elnyert „Hit és Egészség” pályázatunk,
mely a szakrális helyszíneket, a csodálatos
szépségű középkori templomainkat összekö
tő történelmi sétány megépülésével, a temp
lomok jelentős felújításával, gyógyfürdő
építésével a máriapócsi görögkatolikus egy
házzal közösen olyan egyházi turisztikai ér
téket valósít meg, mely túlmutat országha
tárainkon.
Mindeközben településünknek jut ereje
és figyelme nemzetközi kapcsolatainak épí
tésére is. Testvérvárosainkkal, az erdélyi
Szilágysomlyóval és Nagykárollyal, a kárpát
aljai Nagyszőlőssel és a lengyelországi Rawa
Mazowiecka várossal állunk együttműködés
ben, ápoljuk kapcsolatainkat, élénkítjük kul
turális alkalmainkat.
A 35 év aprólékos leltárára nem vállalkoz
hattam. Ez mindannyiunkban él, Önökben,
a döntéseket, a koncepciókat, a célokat álmodókban, a mindennapi feladatok végre
hajtásában. Az itt élők munkaszeretetében,
a bennünk munkálkodó nyírbátori rátartiságban a városi szerepkör mindenkori vál
lalásában, a megye, a kistérség jövője iránt
érzett felelősségtudatunkban.

K edves
N yírbátoriak!
Amit tettünk, amit teszünk e városért, azt
becsüljük meg, mert a mi értékeink. Vall
juk, hogy ez a városi múlt a miénk. Ha pe
dig ezt a nyírbátori m últat felvállaljuk,
ahogy azt az előttünk élő nyírbátoriak tet
ték, akkor nemcsak ez a 7 évszázad, s benne
a 35 év, az örökség gazdagítása, hanem a
biztató jövő is megfoghatóan a miénk lesz.
Össze kell fognunk, együtt kell cseleked
nünk ezután is városunkért, hogy megte
remtsük a még hiányzó értékeket, kialakít
suk azt a felelősségen alapuló közgondolko
dást, mely szebbé, gazdagabbá teheti kör
nyezetünket.
Ebben a hitben kívánom minden jelenlé
vőnek, Nyírbátor minden lakójának, hogy
—városlakó őseinktől, eleinktől tanultán —
településünknek csak a legjobbat akarva te
vékenykedjenek, hisz helyünk és szerepünk
van e hazában, e megyében, e nyírségi régi
óban.
Balla Jánosné
polgárm ester
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Két pénzügyminisztert adott a város M agyarországnak

B átorból a bársonyszékbe
Amikor három évvel ezelőtt, 2005. áp
rilisában Veres János lett a Magyar Köz
társaság rendszerváltást követő 11. pénz
ügyminisztere, viszonylag kevesen gon
dolták, hogy egy ilyen kritikus tárcát
hosszú éveken keresztül tud irányítani.
Már önmagában az, hogy másfél évti
zed alatt tíz pénzügym iniszter irányí
totta Magyarország költségvetési, adó
zási ügyeit, jelzi: ez a munka nem kí
méli az abban résztvevőket. Nem sokan
tudtak megmaradni a tárca élén két év
nél hosszabb ideig. Olyanra pedig pél
da sincs, hogy valaki két egymást követő
kormányban is betöltse ezt a tisztséget.

'
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sodik alkalommal megrendezett országgyű
lési választásokon bekerült a parlamentbe.
A parlamenti képviselőségre volt ideje fel
készülni, hiszen ezt megelőzően négy éven
keresztül a nyírbátori önkormányzatban volt
helyi képviselő. Veres János azok közé a
politikusok közé tartozik, akik közel másfél
évtizede minden választási ciklusban részt
vesznek a parlament munkájában, ellenzéki
és kormánypárti pozícióban egyaránt.
Talán e hosszú parlamenti pályafutással is
összefügg, hogy Veres János jól boldogul az
olyan „veszélyes” szakmai és politikai terü
leten is, mint a Pénzügyminisztérium. Az ő
pénzügyminisztersége alatt indult számos
program, amely Magyarország további fel
zárkózása szempontjából meghatározó. Ezek
közé tartozik az a konvergencia program,
amelynek főbb alapjai 2006. szeptemberé
ben születtek meg, s amely vélhetően elveze
ti Magyarországot az eurózóna csatlakozás
feltételeinek megteremtéséhez. E program
keretében indultak az átfogó államháztartá
si reformok, kezdődött meg a feketegazda
ság eredményes felszámolása.
Veres János munkahelye a fővárosban, a
József nádor téren van, de nem szakadt ki a
helyi politikából sem. Olyan, aki törődik a
vidékkel, a megyéjével, és szülővárosával
Nyírbátorral, érti és ismeri az itt élő embe
rek gondjait, és gondolatait.

Veres János az ország legkeletibb megyé
jéből érkezett, Nyírbátorban született, ab
ban a városban, ahol 2002-ben egy rövid ide
Veres János
ig, miután megválasztották, betöltötte a pol
gármesteri tisztséget. A nyírbátori polgármes fiatalon az egyetemen részt vett az ifjúsági
teri székig, majd azt követően a pénzügymi mozgalomban, sok kérdésben elég határo
nisztériumi államtitkári, illetve később a pénz zott véleménye volt, és emiatt néhányszor
ügyminiszteri székig hosszú út vezetett.
vitába keveredett, időnként úgymond gond
Veres János egy olyan családba született, jai is adódtak.
ahol a munka volt az első, ahol úgy gondol
Élete úgy alakult, hogy bár a mezőgazda
ták, ha az ember keményen dolgozik, előbb- ságban kezdte pályáját, az üzleti életbe is
utóbb annak lesz eredménye, lesz látszatja. bekapcsolódott, a rendszerváltást követően
A család mindig is sokat dolgozott, jól jel több vállalkozásban is részt vett, eközben
lemzi életüket, gondolkodásukat az, amit már a ’80-as évek második felében aktívan
baráti körben Veres János többször is elme politizált. A rendszerváltást követően a má
sélt: az ő nagyapja nyáridőben sok
szor pirkadat előtt, még sötétben
£ ._ _ ..
kint volt már aföldeken, hogy idő
szendepál ] I
ben elkezdhesse a munkát, amint
világosodik.
Veres János is azt vallja, a kemény
munkának általában eredménye van
110 é v v e l e z e lő tt, 1878. f e b r u á r 7-én s z ü le te tt N y ír b á to r b a n S aaM ki M L AJI u t r á z o f
S z e n tv é r ú t — m a R ó zsa F e r e n c u tc a — a la tti s z ü lő h á z a fa lá n emléktábla sorolja M
a tanulásban, a gazdasági életben, a
e g y s z e rű tö m ö rsé g g e l a z in n e n in d u ló , a s z á z a d e le ji m a g y a r p o litik a e g y ik ígéretének
é l e tú t já t: u ta l a m a g y a r p o lg á ri ra d ik á lis o k m o z g a lm á b a n b e tö ltö tt s z e re p é re , az 1818politikában.
as p o lg á ri d e m o k r a tik u s fo rra d a lo m p é n z ü g y m in is z te ré re , v é g e z e tü l e m o z g a lm a s fö ld i
p á ly a u to lsó á llo m á s á ra , a s z in é r v á r a lja i n y u g h e ly r e .
A ’70-es években Nyírbátorban
járt gimnáziumba, és innen egye
te a Jászai O szkár
és Szabó
legtöbbet éri el — előbb pénz
Az emléktáblán a m in d en n a
E rvin radikális értelm iségi cso
ügyi á lla m titk á rrá, m ajd pénz
pi em ber, a felelősséggel te r 
nes út vezetett a debreceni Agrárportjához.
ügym iniszterré
nevezik ki?
h elt és döntéskényszerek köze
tudományi Egyetemre. O tt lett ag
M egértjük-e az önként vállalt
pette vívódó, gondolkodó a la k 
T udjuk-e, hogy Szende Pál
em igráció önvizsgálatot végző,
ja alig, vagy egyáltalán
nem
rármérnök, és ott ismerkedett meg
korának jól felkészült reform 
új u tak a t kereső — a szociál
jelenik meg. L átju k -e a h u m a 
politikusa volt,
tevékenyen
a számvitellel, az adózással, vagyis a
d em okrata m ozgalomhoz köze
nista em ber h iv atá stu d atát, a
részt vállalt az 1900-ban indult
ledő gondolkodóját? A dem ok
m ély erkölcsiséget, céltudatos
közgazdasági tudnivalókkal, szerzett
H uszadik
Század
folyóirat
rácia európai válságát,
nagy
ságot, a családjához érzelm ileg
szerkesztésében,
közkedvelt
mérlegképes könyvelői képesítést. A
veszteségeit m ár nem éri meg.
erősen kötődő Szendét, akinek
előadója volt a szociáldem ok
Egy rokonlátogatás során 1934.
’80-as években elvégezte az akkori
tehetsége a helyi
elemi isko
ra ta m unkásakadém iáknak, a
jú liu s 15-én a rom ániai Szinérlán. m ajd a nyíregyházi E van
G alilei K örnek, hogy m ajd az
ban Marx Károly nevével fémjelzett
v á raljá n szívroham végez vele.
gélikus Főgim názium on
át a
1914 jú n iu sáb an
m egalakult
közgazdaságtudományi egyetemet
fővárosi Tudom ányegyetem re
Országos Polgári
R adikális
A kor nem m indig kedvezett
vezette.
1902-ben
m
egszerezve
Budapesten. Itt lett agrármérnök
P á rt
alelnökké
válassza?
Szende Pálnak, a gazdaságre
a jogi diplom át.
form ernek felkészültsége és te 
M indem ellett ju t
ideje Ady
szakközgazdász, és később doktori
E ndréhez fűződő b arátság ápo
hetsége bizonyítására. Szelle
Á téljük-e az útkeresés éveit,
címet is szerzett.
misége, közéletisége, írásainak
lására.
az ügyvédeskedés helyett szel
m áig is időtálló több gondola
L átju k -e 1918 zivataros őszén
lem iségét inkább
h atalm áb a
Többször megkérdezték tőle,
ta, m egállapítása teszi Szende
a széteső M onarchia
rom jain
kerítő tudom ányos és politikai
hogy mikor döntött úgy: politi
Pál életm űvét m aradandóvá.
születő polgári forradalom a k 
érdeklődését, a gazdasági és
tív résztvevőjét, aki ezekben a
szociológiai kérdések felé fo r
kus lesz. Veres János szerint nem
B áthori G ábor
hetekben egzisztenciálisan
a
dulását, am i 1906-ban elvezet
lehet azt mondani, hogy kezdettől
M egjelent a B átor Újság 1. évfolyam 1989. februári számában
fogva erre a pályára készült, de már

Nyírbátortíl a pénzügyminiszteri szélig

A reformpolitikus Szende
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A k e zd e te k tő l felen len n i

Opre Gézáné
a várost, s ő testközelből látta, hogyan ala
kult, fejlődött 35 év alatt. Szerinte elsősor
ban kulturális téren történtek nagy változá
sok, hiszen különböző érdekes fesztiválokat
szerveznek évről-évre. Úgy véli, ha egy in
nen elkerült ember visszatér a városba, rög
tön szembetűnnek a nagy változások.
A mindig mosolygó hivatali dolgozó na
gyon szeret keresztrejtvényt fejteni, mérték
kel kertészkedni, olvasni, kirándulni. Két lá
nya van, akik Nyírbátorban dolgoznak, fér
je pedig vállalkozó.

Magtár volt, kastély lett
Nyírbátor nevezetessége hatalmas át
alakuláson ment keresztül az évek alatt.
Volt magtár, raktár, de mára vissza
nyerte kastély jellegét.
M akrai László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gabonaforgalom Vállalat egykori
igazgatója mindig szívén viselte az épület
sorsát. Őszintén érdekelte a története, s
nyírbátori lakosként fontosnak tartotta,
hogy az egykori várkastély maradványait
megőrizzék. A kastély eredetileg a Báthori
család tulajdonában állt, ekkor lakóépület
ként működött. Mikor a Károlyi család
birtokába került —hogy a Báthoriakat még
jobban megalázzák —magtárként használ
ták. Az államosítás után is raktárként mű
ködött, de Makrai László vezetése alatt —
1985-1991 között — elvesztette ezt a funk
cióját, csak állagmegőrzést hajtottak végre
rajta. Terveik között szerepelt egy vendég
látóegység létrehozása is, azonban ez akkor
nem valósult meg. Az épület megóvásáért,
a különböző feltárási munkálatokért, vala
mint egyéb jelentős, a város fejlődését szol
gáló ténykedéseiért, közöttük egy korsze
rű takarmánykeverő felépítéséért, Makrai
László 1988-ban Pro Űrbe díjat kapott.

esztendők, események

3 5 év pontokban

Opre Gézáné több m int 35 éve d olgo
zik a Polgárm esteri Hivatalban. Ez
alatt a hosszú idő alatt a hivatal szin 
te m inden részlegén d olgozott, tehát
ott volt Nyírbátor m ásodik várossá
válásának évében is.
Opre Gézáné 1971-ben került áthelyezés
sel Nyírbátorba, a műszaki csoporthoz.
Előtte a Nyíregyházi Főiskolán dolgozott
két évet, de elmondta, nem bánta meg,
hogy a városba jött dolgozni. Azóta a
munkahelyének szinte minden osztályán
megfordult. Az első gyermeke megszületé
se után a műszaki osztályhoz került vissza,
a második szülése után azonban a hatósági
osztályon folytatta munkáját, majd a szer
vezési-igazgatási osztály következett. 2000ben az ügyfélszolgálati munkába is belekós
tolt, ahol lakcímbejelentésekkel, okmányok
kal foglalkozott, itt volt egészen a 30 éves
városi évfordulóig. A pénzügyi osztályon
kívül szinte minden területet végigjárt.
Egyszer valaki azt mondta neki, nem di
csőség egy helyen ennyi időt eltölteni, mert
törekedni kell a változtatásra, ő azonban
nagyon jól érzi magát ezen a munkahelyén,
innen szeretne nyugdíjba menni, egyet bán
csak, hogy nem képezte magát. Szereti ezt
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M akrai László m indig szívén
viselte a Báthoriak egykori vár
kastélyának sorsát

A m a g tá rb ó l m ára elegáns
kastély lett...

1974 Alkotóház és Képzőművészeti Stúdió
1976 Házigondozás
1976 Szakorvosi Rendelőintézet
1976 Tinódi Sebestyén Állami Zeneiskola
1976 Zenei Tábor
1977 Éltes Mátyás Általános Iskola
és Diákotthon
1977 Tinódi Vegyeskórus
1978 Oktatási Centrum
1978 Tinódi Sebestyén szobra
1980 Koncert Fúvószenekar
1980 Ütőegyüttes
1984 Hunyadi Mátyás Általános Iskola
1984 Kodály Zoltán szobra
1986 Automata telefonközpont
1987 Bethlen Gábor Szakközép és
Szakképző Iskola új épülete
1987 Mátészalkával közös gázfogadó
állomás
1988 Sportcsarnok
1989 Báthory ABC
1989 Bátor újság
1989 Polgárőrség
1991 Egészségügyi Központ
1991 Új Könyvtár épület
1991 Rendőrkapitányság az egykori
csendőrség helyén
1991 Városunk új címere
1992 I. Szárnyas Sárkány Utcaszínházi
Fesztivál
1996 Mazsorett Egyesület
1996 Talán Teátrum
1998 Blues Fesztivál
1999 I. Újévi koncert
1999 Művészeti Iskola és Alkotóház
1999 Öregek Otthona
2002 Új mentőállomás
2004 Az Alkotóház felújítása
2004 A Hulladéklerakó rekonstrukciója
és útépítés
2004 A finánc laktanya épületének felújítása
2004 Panelprogram
2005 A Bátor Produkt Kft. az ipari
parkban
2005 Debreceni-Pócsi-Gyulaji úti
körforgalom
2005 Fecskeház
2005 Szabadság téri körforgalom
felújítása
2006 A Báthori Várkastély
Ebédlőpalotájának rekonstrukciója
2006 Kistérségi Központ
2006 Kulturális Központ
2006 A Radnóti úti játszótér felújítása
2006 Új Tűzoltólaktanya
2006 Megújul a Városi piac
2006 A Városi Sportcsarnok felújítása
2007 A Coloplast Hungary Kft.
az ipari parkban
2007 A Fáy úti játszótér felújítása.
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Egy emlékkönyv margójára

H írünk — régen...
Nyírbátor és Vidéke 1910. nov. 10.

A névsor összeállt. N em csak rajtunk m ú
lott, hogy több nyírbátori, vagy N yírbá
torhoz h ű személyiséget nem örökítettünk
meg ebben az almanachban. Voltak, akik fel
kérésünket nem fogadták el, voltak, akik a
kiválasztott személyiségek arcképvázlatának
összeállításához nem szolgáltak adatokkal.
Úgy véljük, valós szükségletet elégítünk
ki, hisz N yírbátor lakossága érdeklődik sa
já t történelm e iránt, m ert érzi és tudja, hogy
ez a szűkebb haza a magyarság múltja, jelene
és a járható jö vő útja is egyben.
K öszönetét m o ndunk az arcképvázlatok
szerzőinek, akik legyenek családtagok, volt
tanítványok, nagy elődöket példaképnek
tekintők, vagy szorgos kutatóm unka ered
m ényeként rögzítették a m egidézettek élet
útját, munkásságát.
H isszük, kísérletünk az ifjabb és az idő
sebb nyírbátori olvasók, történelemkedve
lő k érdeklődésére, figyelmére igényt tarta
nak, s olyan ism eretekkelgyarapodnak ezál
tal, am elyek—hosszú időn á t—csak az érin
tett családokban éltek elevenen.
A z t reméljük, hogy kezdeményezésün/ I k é t az elkövetkező években, évtize
dekben újabb, arra érdemesült, N yírbáto
rért tevékenykedő emberek arcképvázlatai
val gyarapítja az utánunk jö vő nemzedék.
A szerkesztők

7\ Tyírbátor ism ételt várossá nyilvánításá
1 V n a k 35. évfordulója alkalm ából a
Báthori István M úzeum Baráti K ör „Előde
inkre em lékezünk” cím ű almanach megje
lentetésével készült.
Nyírbátor az itt élők számára nem csak
lakóhely, hanem a cselekvés színhelye. Egyé
nek. családok, generációk és nem zedékek
m indennapjainak láncolata, vonulata. A be
illeszkedés, a terebélyesedés és megmaradás
állandó küzdelme, a folyamatosság vállalása,
a jövő megalapozása. Cselekedet önmagunk
ért és a közösségért.
A köztudat nem hagy felejteni. Gondos
ko d ik az em lékképek fennmaradásáról, őr
zéséről. Teszi ezt régi újságok, halovány fo 
tók, jegyzőkönyvek, beszélgetések formájá
ban, vagy egyszerűen sétálva az utcákon, az
épületeket nézegetve. Figyel az egykori han
gokra, elképzeli, meghallja a város zaját, ke
resve benne az embert.
E z az almanach m egkísérli azokra az egy
k o ri nyírbátoriakra irányítani az élők fi
gyelmét, akik valós érdem ekkel gazdagítot
ták településüket, annak szellemiségét, s m int
halhatatlan lokálpatrióták tagjai voltak an
nak a nem zedéknek, am elyik m indig is arra
törekedett, hogy a szülőföld, a választott
otthon és a nagyvilág kö zö tt kapcsolatot te
remtsen.

H íi m á r
a n a g yo b b a k n a k
n em m e g y
Remekül zárták a tavaszi szezont —a máté
szalkai csoportban —a nyírbátori BSC ser
dülő labdarúgói. Valamennyi mérkőzésü
ket megnyerték és a gólarányuk is igen fi
gyelemre méltó 30:2. Kár, hogy a gyengébb
őszi szereplés miatt a csoportelsőséget nem
sikerült megszerezni... —írta focistáinkból
a Bátor Újság 1991. júniusi száma.
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Á lló s o r: ifj. B aracsi J án o s (e d ző ). S zéplaki N orbert, Z sig ó László.
F ekete Z oltán, P apik A rnold, B alaton L ászló, U nchiás R ém usz. B író
F erenc, T ó th Á rpád, V adon János.
G u g g o ln a k : B aracsi B aláz s (u tán p ó tlás), K ovács István, Kovács
Jó zse f, N agy K risz tiá n , Jánosi C sab a, N ém eth István. B alaton Zoltán.
H adházi A ttila. L ászló N orbert.

Utaink
A legmodernebb közlekedési eszköz még
csak hom ályos körvonalakban bontakozik ki
előttünk, a repülőgép gyakorlati alkalmazása
m ég csak a jövő zenéje, de Nyírbátor már szá
mot vetett vele. B ölcs előrehaladással nem
törődik a szárazföldi közlekedéssel, hiszen
úgyis jön a repülés korszaka, amely azt feles
leges fényűzéssé teszi. Addig egy kis k elle
m etlenséggel, járványokkal, nyaktöréssel,
pocsojábafulással majd csak elkínlódunk va
lah ogy...

Nyírbátor és Vidéke 1911. október 12.
S zab olcs várm egye a mi m ostohánk
Szabolcs várm egye kedden tartott közgyű
lésén ismét csak kimutatta az ő mostoha érzel
meit Nyírbátor és annak kerülete iránt: nem
szavazott meg egy fillér segélyt sem a Nyírbá
tortól Érmihályfalváig vezetendő vasútvonal
ra, azzal a lehetetlen hozzáadással, hogy
épüljön ki előbb Nyíradonytól Érmihályfal
váig vezető és Nyírbaktától Nyírbátorig v eze
tő vonal, s ez esetben támogatja ezen vonalat
is, m elynek közszükségletét nagy kegyesen
elism erte.

Nyírbátor és Vidéke 1911. november 2.
D r á g a sá g
A z emberi élet fenntartásához a mindenna
pi m egélhetéshez föltétlenül szükséges ténye
zőket, oly imminensen veszélyeztető eme
rém immár óriási elim enziókat kezd ölteni
országszerte. Valóban aggodalommal kell e l
telnünk, midőn látjuk, hogy a drágaság, ez a
rettenetes szörnyeteg, a társadalmi rendnek
felforgatására irányuló kegyetlenséggel mind
vehemensebben csörtet előre, mert hiszen a
társadalmi rend megbomlását talán semmi
sem eredm ényezheti inkább, mint a folytono
san növekvő drágaság, amelynek rendszerint
nyomában burjánzik fel az általános eléged et
lenség, a mások iránti gyűlölet, a földhözra
gadt szegényekben az élet terheivel nem
küszködő, a jólétben úszó vagyonosabbak
elleni irigység, a magántulajdon tiszteletben
nem tartása, a lopás, a rablás, az emberi élet
elleni merényletek stb. stb.
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A z első úszóverseny a strand
átadása után, 1975-ben.

A 2000-ben N B l-be ju to tt n yírbátori asztaliten isz csapat: C sekő B a
lázs, Szarka György, S zőllősi Tamás, B ánhidi Emil, Danka Tibor
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D icső m ú lt, sivá r jelen ... (és a jövő?)
Aki nem ismeri, aligha hinné, hogy Sza
bó László testnevelő tanár ebben az esz
tendőben 70 éves, vagyis kétszer annyi,
mint ahány éve m ásodszor lett város
Nyírbátor. A sportéletről pedig ugyan
kit is kérdezhetnénk, aki pontosabban
idézhetné fel a legfontosabb esem énye
ket, mint őt, aki már négyéves korától a
futballpálya szélén szívta magába a lab
da, a sport és a város szeretetét? Emel
lett Szabó László jó ideje dolgozik a vá
ros sporttörténetének dokumentálásán.
A történet tehát ennek m egfelelően nem
1973-ban, hanem jóval korábban kez
dődik.
Az első írásos dokumentum ok a város
sportéletéről 1908-ból származnak —kezdi de szervezett sportról csak a 20-as évektől
beszélhetünk. Ekkor alakult meg a később
híressé vált NYAFE —Nyírbátori Atlétikai
Futball Egylet. Alapításában nagy szerepe volt
a Budapestről Nyírbátorba költöző ügyvéd
nek dr. K irchboffer Kálmánnak, Magyarország súlylökő bajnokának. A NYAFE a II.
világháborúig működött. Legendás alakja
volt K ínál János (Jaszi), a H ernádi testvé
rek. A háború után az egyesületi nevek vál
toztak, volt SZÍT, BSE, FSK (Falusi sport
kör), Spartakus, MEDOSZ, H ó d i Pál, a
Báthori fivérek, Székely M iklós, Vágó Ist
ván (Sityu), a Seres fivérek, Balogh Gusztáv
voltak a háború utáni évek helyi csillagai.
Aztán Tóth Gábor, M olnár Pál, Bánki Ká
roly és társaik játéka dobogtatta meg a szur
kolói szíveket.
A legfényesebb korszakot pedig Karácso
n yi József, M iczi Károly, Bácskái László,
D ivinyi Béla fémjelezte társaság jelentette.
Ők valamennyien magasabb osztályba kerül
tek. Ekkor már NYBSC néven működött az
egyesület. Nyíregyháza után a megye máso
dik legnagyobb és legsikeresebb egyesülete
voltunk! A férfi, női asztalitenisz, a férfi,
női kézilabda, a férfi, női röplabda NB IIben szerepelt.
A minőségi kézilabda megjelenése Nyír
bátorban Szabó László nevéhez fűződik.
1956 és 63 között a megyében játszadozott
a csapat. 1963-ban kezdődött az a minőségi
munka, mely 1967-ben érett be: a város tör
ténetében először lett NB Il-es csapata Nyír
bátornak. A sportág „kitermelte” a maga
hírességeit: Iváncsik M ihály világbajnoki
ezüstérmes, Balló Zoltán ifjúsági válogatott,
dr. D ebreczeni Lajos magyar bajnok (D.
Dózsa), Török Imre, W eibli Zoltán NB I-es
játékos lett.
A röplabda sportág alapítója Bertók Ist
ván testnevelő tanár. NB II-be vezényelte a

H evessy Tibor honosította meg Nyírbátor
ban. Oláh Béla olimpiai 4., világbajnoki
bronzérmes volt. Jó nevű versenyzőnek szá
m ított dr. N agy János, M olnár Zoltán,
Usztics M ihály. Edzőként Usztics Mihály,
Bartus J ó zse f és Csonka Sándor ért el sike
reket.
Nem nyírbátori színekben, de Nyírbá
torból indulva nyert világbajnokságot sár
kányrepülésben Bertók Attila. A város kép
zeletbeli dobogója így fest e pillanatban:

Szabó László
fiú és a lány csapatot is. Itt később edzői
tevékenységet vállalt Boruzs Sándor, Varga
J ó z s e f és Szabó P éter is. H ájer Béla,
H om onyik A ttila, Bertók Csaba, M akrai
Ferenc NBI-es játékos volt, utóbbi ma is
szervezi ROP-PAPA nevű baráti társaságot,
a megyei bajnokságban játszanak 50-60 éve
sen!

1.
2.
3.

B ertók A ttila (világbajnok)
Iváncsik M ihály (vb. ezüst)
Oláh Béla (vb. bronz)

Elérkeztünk napjainkhoz. Azt mondhat
juk — még ha ez nem is csak nyírbátori je
lenség — hogy a sport a mélypontra jutott.
A rendszerváltás után az NYBSC elemeire
hullott: a szakosztályok önálló egyesületté
alakultak. Az asztalitenisz megingás nélkül
ragyogóan működik. Csak ők. A labdarú
gás vegetál, a férfi kézilabda agonizál. A sakk
Atlétáink valaha országos hírűek voltak. szakkör formájában él. A nők számára Nyír
GacsályiJános, Hevessy Tibor, Szentgyörgyi bátorban semmilyen sportolási lehetőség
János, Kocsis János voltak a sportág első nincs.
büszkeségei, majd sportvezetői. Később ilj.
Hevessy Tibor, Tölgyes István junior, Ladá
Szabó László keserűséggel sorolja a ténye
n y i Lilla, Balogh Tibor serdülő válogatot ket, s még hozzá fűzi: a baj ettől sokkal na
tak voltak. A legnagyobb sikerek Hrács Pi gyobb. A versenysport nagyon fontos tö
roska nevéhez fűződnek, ő sokszoros ma megeket vonz. De ettől is fontosabb lenne,
gyar bajnok és válogatott. Utolsó nagy re hogy tömegek sportoljanak. Hogy a fiata
ménysége a sportágnak Todorán Erzsébet lok s idősebbek ismerjék fel, a mindenna
volt.
pos testmozgás mekkora jelentőséggel bír az
életminőség javításában. Vallja, hogy a népi
Az asztalitenisz sportágat dr. Bíró J ó zse f egészség nem a minisztériumban dől el, ha
néhai sportorvosunk teremtette meg a fér nem az emberek tudatában. Napi félórás,
fiaknál, a nőknél Bartha István. Bartha Lí órás testmozgás nem pénz, hanem hozzáál
via, Vislóczki Ágnes, K önnyű Adél, G yőrit lás kérdése.
Tibor, Csekő Balázs, Szőllősi Tamás, Lukács
Balázs neve országos ismeretséggel bírt. Napi
Van-e Nyírbátorban, aki Szabó Lászlónál
jainkban csillag van születendőben: M ajo hitelesebben állíthatja mindezt?
ros Bence, aki országos újonc bajnok. A
sportágért rengeteget tesz Csekő Sándor
szakosztályvezető-mindenes, valamint dr.
Szarka György ügyvédjelölt, aki a Megyei
Asztalitenisz Szövetség alelnöke, egyben ki
váló játékos.
Szabó László testnevelés és magyar-törté
nelem szakos tanár. Tanított Nyírbogáton,
Komoly hagyományai vannak Nyírbátor Nyírvasváriban, Nyírcsászáriban és a Beth
ban a sakknak. Valaha kocsmai partikkal
len Gábor Szakközép és Szakképző Inté
kezdődött, liter borokért folytak a partik.
zetben. A kézilabdával Nyíregyházán is
Ebből később minőségi csapat alakult. Dr.
merkedett meg. Testnevelőként, edzőként,
M olnár László, Tóth Kálmán, N yitrai Z ol sportvezetőként számos klasszis került ki a
tán, SallaiJános országos szpartakiad-bajnokkeze alól. 1963-69-ig járási sportvezető,
ságot nyert. A következő korosztályt Szabó
1975-79-ig a BSC elnöke. 66 éve él a sport
Gyula, N agy István, Tóth János jelentette,
vonzásában. Nyugdíjasként ma is aktív.
ők is sikeresek voltak. Tóth János ma sakk
Szerkeszti a havonta megjelenő Sporthír
szakkört működtet.
adót, a Városi Televízió sportműsorának
Sikersportágnak számított a súlyemelés is,
aktív szereplője.
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Az én városom
Nyírbátor második várossá válásának 35.
évfordulója alkalmából ezzel a címmel hir
detett irodalmi, valamint képző- és iparművészeti pályázatot az Ifjúság úti Tagin
tézmény. A gyermek, ifjúsági, és felnőtt
kategóriákban kiírt pályázatra összesen 144
mű érkezett, melyeket Zagyva Erdei Anna
grafikusművész, ésJeles Ágnes, festőművész,
a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola
művésztanárai értékeltek.
Gyermek kategória
I díj: M olnár K itti: „Nyírbátori rene
szánsz” 11 éves —Báthory István Gimná
zium,
II díj: Az én városom: Nyírbátor 3. b
osztály —Fáy úti iskola,
III. díj: M izsei Szabolcs: „Sportolni jó”
1. osztály —Zrínyi úti iskola.
Különdí jban részesültek;
Tölgyes Veronika: „Iskola” 1. osztály —
Zrínyi úti iskola,
B öjti Bernadett. „Maskarások” 5. osztály
— Zrínyi úti iskola Báthory Gimnázium
Fekete M árió Renátó. „Szárnyas Sár
kány” 11 éves —Báthory gimnázium,
G yőri Dalma: „Kínai áruház” 10 éves —
Ifjúság úti iskola.
Ifjúsági kategória;
I. díj Tóth István: „Ebédlőpalota — Fa
torony” 18 éves — Báthory Gimnázium,
II. díj M ihaleczku N ikoletta 15 éves —
Báthory István Gimnázium,
III. díj Mirolovics Barbara 15 éves —
Báthory István Gimnázium.
Felnőtt kategória
I. dij Havasi Tamás. Architektúra I-IIIII.
II. díj Opre Edina. Nyírbátor
III. díj Illés K risztián: Díszdoboz.
A beérkezett munkákból a pályázatot
meghirdető Ifjúság úti Tagintézmény áp
rilis 26-án kiállítást rendezett.

Tölgyes Veronika „Iskola ” cí
m ű képét különdíjjaljutalm azták

A z első d íja s Tóth István
„Ebédlőpalota ” című alkotása

M ásodszor is vigadunk
A nyírbátori Kulturális Központ és a
Bátor M azsorett Egyesület idén közö
sen, és egy napon szervezi a II. Bátori
V igasságok, és a II. N em zetközi Ma
zsorett Fesztivált.

Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban,
s ezt követően indulnak a színpadi progra
mok, amelyen a helyi művészeti csoportok
mutatják be legújabb produkcióikat. A
Bátori Vigasságok keretein belül ismét lesz
flekkensütő verseny, s a bátrabbak kiállhat
A program m ájus 10-én délelőtt 10 ják a „Bátorság” próbát is.
órakor zenés felvonulással kezdődik. A feszA fúvószenekarok és mazsorett csoportok
tiv á lo n résztvevő fúvószenekarok és bemutatói délután 3 órakor kezdődnek.
mazsorett csoportok az Édesanyák útjától a Koncertezik a Nyírbátori Koncertfúvósze
Szentvér úton, a Fáy András úton, a Hu nekar, Békés Város Fúvószenekara, Mező
nyadi úton, és a Váci Mihály úton vonul kövesd Város Fúvószenekara. Fellép a Bá
nak, a Radnóti útig.
tor-, a cigándi Tri Angel-, a gyomaendrődi
Az ünnepélyes megnyitó fél 11-kor lesz, a Színfolt-, a pócspetri Petri- Mazsorett, be
mutatkozik Mezőkövesd vala
m in t N agykároly Város
Mazsorett Csoportja.
A Talán teátrum műsora
este 6 órakor kezdődik, ezt
követi a díjátadással egybekö
tött gálaműsor.
A nap záró rendezvényeként
este 8 órától Szandi koncerte
zik. A vigasságok kísérő prog
ramjaként vidámpark, légvá
rak, vásári forgatag és kézmű
ves foglalkozások várják az ér
A B átor M azsorett lányai a z I. M azsorett Fesz deklődőket és kikapcsolódni
tivá l színpadán, 2003-ban
vágyókat.

Ebugatta majális, bográccsal
A nyírbátori önkorm ányzat és a Kul
Délután 3 órára várják a szépségiparban
turális K özpont idén is nagyszabású jövőt remélő kutyusokat, mindenféle faji
m ajálisra invitálja a városlakókat.
megkülönböztetés nélkül. Az I. Városi Ku
tyaszépség Versenyen ugyanis csupán két
Május elsején délelőtt 10 órától kezdőd kategóriában, kölyök és felnőtt egyedek
nek a programok a nyírbátori strand és a mérhetik össze küllemüket.
kemping területén. A színpadon fellép a
Mindezek alatt egész nap kézműves fog
Bátor Mazsorett, a Talán Teátrum, az Óvo lalkozásokkal, sportolással, sakkozással, hu
dások Hagyományőrző Csoportja, a jó ebéd moros vetélkedőkkel múlathatjuk az időt.
hez — no és a bográcshoz - pedig Kádár A gyerekeket ugrálóvár és tűzoltó bemuta
János szolgáltatja a nótát. Ugyancsak 10 óra tó várja, lesz egészségsátor, bazár, falatozha
kor indul ugyanis a II. Bográcsfőző Ver tunk lángost és kürtőskalácsot, akit pedig a
seny, amelyre előzetesen lehetett benevezni, túlhevülés fenyeget, hűsölhet a strand me
dencéiben.
a Kulturális Központban.
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