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A 71 bérlakás építése július végén kezdődik, amellyel párhu-
zamosan kertes házak, sorházak is épülnek a lakóparkban. 
 A Szénaréti-tóval szembeni területen épülő bérlakások 
mellett a kivitelező értékesítési céllal tervez társasházat, 
kertes házakat és sorházakat is építeni. A beruházó a terü-
leten kialakít egy központi irodát azok számára, akik elmon-

danák igényeiket ház vagy lakás vásárlásával kapcsolatban, 
és azokat figyelembe véve valósítaná meg ezt a beruházást. 
Az irodán az érdeklődők a finanszírozással, hitellel és állami 
támogatásokkal kapcsolatban is kaphatnak majd informáci-
ókat. 

(Cikk: 4-5. oldal)

EXPO
Nyírbátor Város Önkormányzata és a Nyírbátor Jövő-
jéért Egyesület EXPO-t szervez, amelyre várjuk azon 
nyírbátori vállalkozások, szervezetek, intézmények je-
lentkezését, akik szívesen kitelepülnének egy standdal 
termékeik, tevékenységeik bemutatására. A standokat a 
szervező díjmentesen biztosítja minden kitelepülő szerve-
zet részére.

A szervezetek kitelepülése mellett minden korosztály 
(gyerekek, fiatalok, idősek) részére készülünk kulturá-
lis programokkal, koncertekkel és sok olyan kiegészítő 
elemmel, amely még vonzóbbá teszi az Expót az érdek-
lődők számára.

Az expo időpontja:
• 2019. szeptember 20. (péntek)    

• 2019. szeptember 21. (szombat) 
• 2019. szeptember 22. (vasárnap)

Helyszín: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7.

Részletek és bővebb információ: 
nyirbator.jovojeert@gmail.com vagy 

kondas.timea@nyirbator.hu 
Tel: 0642/281-042/151 mellék”

Kezdődhet a Szénaréti lakópark építésére

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Közigazga-
tásáért Díjat kapott a 
Nyírbátori Polgármes-
teri Hivatal Városgaz-
dálkodási osztályának vezetője. Pappné 
dr. Fülöp Enikő. (Cikk a 8-9. oldalon.)

Akit „elfelejtettek” 
meghívni…

Viszik a hely jó hírét

(7.oldal)

Nyírbátor önkormányzatának 
hosszú távú célja, hogy valódi ott-
hont biztosítson a nyírbátori csa-
ládok és fiatalok számára. Ennek 
egyik sarokköve a munkahelyte-
remtés, de ez önmagában nem 
nyújt olyan feltételeket, amelyek 
az itt élő családok számára valódi 
jövőképet jelent. Ebben a tekin-
tetben kulcskérdés a megfizethető és széles társa-
dalmi rétegek számára elérhető lakáskínálat.

(2–3.oldal)

Ezért érdemes 
Nyírbátorban maradni

A felelőtlen gazdálkodás a szó szerint is nullára írta a nyírbátori 
focit. Az NBIII-ban vitézkedő gárda a zavaros pénzügyi helyzet-
ben lavírozó klubviszonyok ellenére is stabilan maradt volna a 
honi foci harmadik vonalában. A pályán tehát jól alakultak az 
eredmények, a fenntartó kft viszont elvérzett az ellenőrzések, 
elszámoltatások végére, így nem volt kivel nevezni az új idény-
re… (12–13.oldal)

A megye III-ban is gurul a labda
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Nyírbátor önkormányzatának hosszú távú célja, hogy valódi otthont 
biztosítson a nyírbátori családok és fiatalok számára. Ennek egyik sa-
rokköve a munkahelyteremtés, de ez önmagában nem nyújt olyan fel-
tételeket, amelyek az itt élő családok számára valódi jövőképet jelent. 
Ebben a tekintetben kulcskérdés a megfizethető és széles társadalmi 
rétegek számára elérhető lakáskínálat.

NYÍRBÁTOR 2015–2019

A képviselő-testület már 2 évvel koráb-
ban döntött arról, hogy a fiatalok és a 
családok számára egy új lakóövezetettet 
alakít ki, ahol saját forrásból bérlakásokat 
épít. A kormány engedélye és az építési 
engedélyek beszerzését követően ez év 
nyarán ez a beruházás elindul, amely-
ben első ütemben 71 új önkormányzati 
bérlakás épül 2020 nyarára. Az előzetes 
bérlakás igényeket a nyírbátori fiatalok ez 
év őszétől nyújthatják be a hivatalban. A 
befektető ebben a lakóövezetben a bérla-
kásokon túl társasházi, sorházas és önál-
ló kertes lakásokat épít, amelyekre az itt 
élők igénybe vehetik a jelenleg elérhető 
állami lakásépítési támogatásokat is. 
 A lakásokon túl fontos az élhető és 
biztonságos lakókörnyezet kialakítása, 
ezért a város az elmúlt években zöldfelü-
let rendezési programot indított el, amely 
a központból, és folyamatosan halad a 
város különböző lakóterületei irányába. A 
program keretében megújultak a város-
központi parkok, körforgalmak, és még 

ebben az évben megszépül a Hunya-
di-Krúdy tömbbelső. Ezt a programot uni-
ós forrásból az önkormányzat ki szeretné 
terjeszteni a város különböző területeire. 
A biztonságos lakókörnyezet érdekében a 
város az elmúlt években számos intézke-
dést tett, kiépítette a térfigyelő rendszert 
0–24 órás diszpécser központtal, ingye-
nesen hívható zöld számmal, felállította 
a mezőőrséget, és egy új polgárőr egye-
sület is létrejött, amely várja az új, önként 
jelentkezőket a tagjai sorába. 

 A munka és a lakhatás mellett a 21. 
században az embereknek jogos elvá-
rása, hogy egy adott városban a szabad 
idejüket is hasznosan és jó körülmények 
között tudják eltölteni. Ennek érdekében 
került kialakításra az Ifjúsági és Családi 
Kuckó, mely folyamatos programokkal 

Ezért érdemes a fiataloknak Nyírbátorban maradni, letelepedni

M E G H Í V Ó
TISZTELT VÁROSLAKÓK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Nyírbátor 
Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2019. augusztus 22.-én, 
csütörtökön 15 óra 30 perc kezdettel 

a Városháza Dísztermében 
(4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

A Fórum témája: 
Nyírbátor Város közigazgatási 

területére készülő településfejlesz-
tési eszközök készítésének előzetes 

tájékoztatása,
 A Fórumra a város lakosságát Tisz-

telettel meghívom.

Máté Antal  polgármester

várja a fiatalokat. A 
kezdeményezés si-
kerét jelzi, hogy mára 
több száz tagja van 
ennek a közösségnek. Az itt élők jogos 
igénye volt, hogy a városban valamennyi 
korosztály számára helyet adó, igényes 
környezetet biztosító szórakozóhely jöj-
jön létre. Ezt a kérést meghallgatva ter-
vezte a városvezetés, hogy a Bankudvar 
területén egy új szórakoztató központot 
hoz létre. Az elérhető pályázatok és a 
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megvalósuló Kuckó azonban átírta ezt 
az elképzelést, így az új szórakoztató és 
családi központ a régi gimnázium épüle-
tében lesz. Ez az épület és ennek udvara 
egy valódi közösségi térré alakul, mely-
ben valamennyi korosztály megtalálja 
a kikapcsolódás lehetőségét. Az iskola 
pincéjében szórakozóhely nyílik vendég-
látó egységgel, klubteremmel, bowling 
pályával, biliárddal. Az emeleten külön-
böző civil szervezetek kapnak helyet, va-

lamint szállásokat alakítunk ki, amelyek 
nyári táborozásra is alkalmasak lesznek. 
Emellett ebben az épületben kap állandó 
helyet a Bátor Karate SE is. Az udvaron 
egyedi, környezetbe illő játszótér épül, így 
az udvar egy zárt, a város központjában 
könnyen megközelíthető rendezvény- és 
közösségi térré alakul. 
 De nemcsak a helyszínek, hanem a 
kulturális programok és rendezvények is 
fontosak. Ennek érdekében a városlakók 
igényeit figyelembe véve alakítottuk át 
kulturális programjainkat. Olyan koncer-
teket és programsorozatokat szervezünk, 

melyek a társadalom széles rétegeit megmozgatják, össze-
hoznak különböző korosztályokat és társadalmi csoportokat.
 A kulturális rendezvények között kiemelkednek a telt-
házas színházi előadások, ezért a következő évadtól két 
bérletes előadássorozatot kínálunk az itt élők számára.
 Az idei programok bebizonyították, hogy van valódi 
igény a szórakozásra és kikapcsolódásra, ezt az utat kell a 
jövőben is követni.

Máté Antal
polgármester

PLATÁNPLATÁN

Orgona és rózsa 2 m2

Kolkwitzia 2m2

Berberis sp. - bordólevelű
Berberis sp. - bordólevelű

Buxus - rossz állapotú, kivágandó

Spiraea, Mahonia, Syringa, Chaenomeles Juniperus sp. - kúszó

Hibiscus

tároló

Társasház

Társasház

Társasház

Társasház
Társasház

Tá
rs

as
há

z

Felújított
játszótér

P2P2 P1

P5P4

P3 P3 P5

Társasház
Garázs

Garázs
Garázs

Garázs

P3

P5
P7

P3
P5 H

sz.

P4
P7

P7

P3
P2

H
sz.

Hsz.

20

30

P1
H

sz.
P3

KIV.

KIV.

PLATÁNPLATÁN

ÉGER

PLATÁN

PLATÁN

PLATÁN

PLATÁN
PLATÁN

PLATÁN

PLATÁN

TÖRÖK MOGYORÓ

TÖRÖK MOGYORÓ

B1

B2

B3

B4

Z1

Z2

Z3
Dátum:

Sorszám:

Méretarány:

Rajzszám:

MUNDUS VIRIDIS KFT. 

Munka megnevezése:

Vezető tervező:

Terv fajta:

Megrendelő:

Rajz megnevezése:

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. II/10.
Tel./fax: (06)-42/400-112
Mobil: 06-30-256-35-91

E-mail: mundus@chello.hu
MÉK C-kód: C-15-1616

Tervező: Ügyvezető:

Ezért érdemes a fiataloknak Nyírbátorban maradni, letelepedni

Tájékoztatás településrendezési 
eszközök készítéséről

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete már korábban döntött arról, 
hogy a település teljes közigazgatási területére kiterjedően új településfejlesztési 
koncepciót és településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv és leírása, 
helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) készít. 
 A településfejlesztési koncepció elkészülése után a településrendezési esz-
közök (településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és 
szabályozási tervek) előzetes tájékoztatási szakasza indul meg. 
 A jóváhagyott településfejlesztési koncepció, a hatályos településrendezési 
eszközök, illetve a városi fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partner-
ségi egyeztetési szabályairól szóló 11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet a 
település honlapján (www.nyirbator.hu) olvashatóak, illetve papír alapon megte-
kinthetőek a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) 
Díszterme előtti aulában 2019. augusztus 5-től. 
 Felmerülő kérdésekkel a Városfejlesztési Iroda munkatársához (Sipos Gábor, 
ügyintéző, 42/281-155, 161-es mellék, email: sipos.gabor@nyirbator.hu) for-
dulhatnak.

Máté Antal
polgármester
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Tíz éven belül, akár 600–800 lakás is épülhet a Szénaréti-tóval szem-
ben, az úgynevezett kis bóni szőlő helyén. Az elmúlt másfél évtizedes 
gazdasági fejlődés eredményeként nagyjából 5000 új munkahely ke-
letkezett az ipari parkban letelepedett cégeknél, s a további fejlesz-
téseknek is reális esélye van. A munkahelyek tehát helyben tarthat-
ják a fiatal, jól képzett munkaerőt, illetve a városba vonzzák a megye 
más településeiről is a szakembereket. A város vezetése erre reagálva 
kezdett egy nagyszabású lakásépítési programba, melynek első üte-
mében 71 önkormányzati bérlakás épül.  Ezzel párhuzamosan, ahogy 
az igények kívánják, az új lakóparkban magántulajdonú sorházak, tár-
sasházak, kertes házak is épülnek. A projektet megnyerő cég tulajdo-
nosát, Magera Istvánt Nagy Miklós kérdezte.

 – Mit vállaltak ebben a most aláírt 
szerződésben?
 – Mi 71 bérlakás építését vállaltuk el, 
amit 1 év alatt teljesítünk, azaz 2020. júli-
usában ezeket a lakásokat kulcsrakészen 
át fogjuk adni.
 – Nyilván nem csak ennyi lakásról 
van szó, ráadásul voltak még bizonyos 
egyéb feltételek is.
 – Pontosan. Csak olyanok pályáz-
hattak, akik vállalták, saját beruházást is 
hoznak ide. Ez azt jelenti, hogy a bérlaká-
sok mellett családi házakat, társasháza-
kat, ikerházakat is építünk, vagy ezek épí-
tésére hozunk ide befektetőtőket. Ezeket 
a lakásokat eladásra szánjuk.
 – Milyen méretű bérlakásokról be-
szélünk?
 – Ezek kis és közepes méretű, 44–60 
négyzetméter nagyságú lakások lesznek. 
Az épület háromszintes. Földszint, eme-
let, tetőtér, de a tetőtérben is teljes ér-
tékű lakásokkal, ferde ablak nem lesz, és 
minden lakáshoz tartozik egy loggia, azaz 
egy terasz. Jó tájolású az épület, hiszen az 
első sor ablakai a tóra néznek.
 – Milyen lesz majd a lakókörnyezet?
 – A terület egyharmadát építjük be, 
azaz valamivel több, mint 1000 négyzet-
métert, a többi részt parkosítjuk, illetve 
nyilván parkolók készülnek, padokat he-
lyezünk ki. Kitesszük a látványterveket, 
illetve olyan táblákat, amelyeken az is lát-
szik, hogy az eredeti terveken túl, még mi 
épülhet itt, a megrendelésektől függően.
 – Az önök cége ezt saját erőből épí-
ti, vagy csupán fővállalkozók lesznek, s 
a konkrét munkát majd alvállalkozókkal 
végeztetik?

Egy év múlva már  költözhetnek  az  első lakók a Szénaréti Lakóparkba

 – Nagyjából a projekt 40 százalékát a 
cég saját dolgozóival építjük meg, a másik 
részét alvállalkozók végzik el.
 – Nem kis vállalkozás 71 bérlakást 
megépíteni 1 év alatt, és ha még hoz-
závesszük, hogy magántulajdonú la-
kásokat is kell itt építeniük, az nagyon 
komoly munkaerőigényt támaszt önök 
felé. Rendelkeznek ekkora kapacitással?
 – Munkaerőben nincs hiány. Ráadá-
sul ez olyan projekt – a 71 bérlakásról 
beszélek – ahol a megrendelővel előre 
tudjuk tisztázni, hogy milyen legyen a la-
kások „beltartalma”, 
amit menet közben 
sem kell ilyen-olyan 
egyéni igények sze-
rint módosítgatni, 
s ezzel semmi sem 
akasztja meg a mun-
kafolyamatot. Tu-
dunk folyamatosan 
dolgozni és haladni. 
A családi házaknál, 
vagy társasházaknál 
már más a helyzet, 
mert ott a meg-
rendelő, vagy a belső építésze, sokféle, 
egyéni igénnyel állhat elő, ez pedig sok-
szor lelassítja a munkát.
 – Vagyis a bérlakások azonos típu-
súak, azonos felszereltséggel, tarta-
lommal és kinézettel készülnek.
 – Nem feltétlenül egyformák. Négy 
stílus lesz, vagy inkább négy színvilág 
lesz, de minőségében azonos lakásokat 
építünk. A méret lesz más, hiszen lesz 
egy- és kéthálószobás, lesz 40-től 60 
négyzetméterig, legalább 4–5 féle mére-

tű és beosztású lakás. Sokféle igénynek 
fogunk megfelelő otthonokat kialakítani. 
Mindegyik egyedi gázfűtéssel, saját ka-
zánnal rendelkezik majd. Nem lesz sem-
milyen közös fűtési rendszer sem. A 71 
bérlakás hasznos alapterülete összesen 
3551 négyzetméter lesz.
 – Képesek lesznek ezt a projektet 
egy év alatt készre hozni?
 – Nem az első ilyen munkánk, pon-
tosan ki lehet számítani az ütemezést. 
Például, miközben épül a második szint, 
a földszinten már lehet kezdeni a villany-
szerelést, vagy más, hasonló szerelvé-
nyezéseket.  Mire jön a hűvös, hideg idő, 
az első két szinten már nyílászárók is 
lesznek és hőbefúvással megteremtjük a 
munkavégzés feltételeit.
 – Maga az önkormányzati projekt 1 
milliárd forint értékű. Magyarul, a laká-
sok négyzetméter ára nem lesz 300 ezer 
forint.
 – Valóban nincs. 280 ezer forintra jön 
ki egy négyzetméter.
 – Ez azért lehet érdekes, mert pár-
huzamosan építenek majd eladásra is 
lakásokat. De valójában elkezdik azt a 
munkát is a bérlakások építése mellett?

 – Természetesen ez a terv. Ahogy a 
munkák itt elkezdődnek, onnantól lesz itt 
egy irodánk is, ahol lehet érdeklődni a he-
lyi, vagy nem csak a helyi lakosoknak. Az 
a terv, hogy amikor a bérlakásoknál vég-
zünk egy munkaművelettel, azt követően 
a saját beruházással folytatjuk. Ha példá-
ul a bérlakásoknál végzett a kőműves, azt 
követően alapozhatja a saját beruházást.
 – Ez is nagyon logikusnak hangzik, 
de a gyakorlat… Végeztek valamilyen 
felmérést, hogy egyáltalán mekkora 
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Egy év múlva már  költözhetnek  az  első lakók a Szénaréti Lakóparkba
igény lehet azon a területen magántu-
lajdonú házakra?
 – Nem volt rá szükség. Nyíregyhá-
zán jól ismerik Nyírbátort, tudják, hogy az 
ipari park miatt elég sok lakást bérelnek a 
cégek Nyíregyházán is. Vannak ma olyan 
befektetők, akik itt akarnak lakásokat 
venni, mert tudják, hogy tartós bérletre 
fogják kiadni.
 – Ez mennyi lakást, vagy családi há-
zat jelentene?
 – Ma 12 ilyen igény van nálunk. De 
ez csak a töredék, amiben gondolkodunk. 
Ne feledjük, hogy a CSOK, vagyis az ezzel 
elérhető összesen 25 millió Ft az itt élő, 
dolgozó fiata-
lok számára 
is megnyitja 
a saját lakás 
lehetőségét. 
Nagyon jól ér-
zékeljük, hogy 
sok szakember 
szeretne lete-
lepedni Nyír-
bátorban, mert 
itt van munka, 
biztos meg-
élhetés, csak 
egyelőre meg-
felelő lakások, 
házak nincse-
nek. Mindenki 
tudja, hogy ez 
a város csak 
fejlődni fog. Ez 
a terület, ahol 
a lakások épül-
nek, hihetetle-
nül szép része 
a városnak. 
Szemben a tó, 
a gyógyfürdő, 
a lovarda. Élni, 
kikapcsolódni 
és még szó-
rakozni is le-
het egy olyan 
helyen, amit 
máshol egyér-
telműen csak 
az üdülőöve-
zetek tudnak 
nyújtani.

 – Az előbb kiderült, hogy a bérlaká-
sok négyzetméter ára 280 ezer forint. 
Arra van már számítás, hogy a magán-
tulajdonba kerülő lakások mennyibe ke-
rülhetnek?
 – Egyelőre erre pontos számot nem 
érdemes mondani. Még csak most írtuk 
alá a szerződést. Amikor kiderül, hogy a 
megvásárolt területre, ami a kiírásban 
szerepelt, egyáltalán milyen házakat le-
het, kell, érdemes építeni, illetve, hogy 
ezek a lakások milyen műszaki tartalom-
mal készülnek el, akkor lehet pontosab-
ban számolni. Ha nézzük a nyíregyházi 
450 ezer forintos árakat, akkor, itt kb. 350 

forintos négyzetméter árral tudunk szá-
molni. Ez azt jelenti, hogy egy 60 négy-
zetméteres lakás 21 millióba fog kerülni, 
vagyis a maximális CSOK simán fedezi a 
lakás árát.
 – Mikortól tervezik a magánerős la-
kások előszerződéseit, amivel talán ki 
lehet védeni az áremelkedéseket?
 – Ez csak akkor lehetséges, ha ké-
szen lesznek a kiviteli tervek. Ez a legha-
marabb idén őszre várható. Érdeklődni, 
feliratkozni lehet már most. Akivel szer-
ződünk, egy év múlva költözhet a saját 
otthonába. Ezt tudjuk vállalni.
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740 ÉVES NYÍRBÁTOR

Óriási érdeklődés mellett ünnepelték Nyírbátor 
alapításának 740. évfordulóját. A Bátori ABC előtti 
téren szökőkutat avattak, illetve leleplezték Me-
gyeri János szobrászművész alkotását. Az ünnepi 
eseményt a Magna Cum Laude zenekar koncertje 
tette még emlékezetesebbé.

A város apraja-nagyja ellá-
togatott arra a június végén 
megrendezett, nagyszabású 
avatóünnepségre, amellyel 
befejeződött a városközpon-
tot érintő térrekonstrukció. 
Az évekig tartó rendezési fo-
lyamat eredménye ma már 
végignézhető egy kellemes, 
belvárosi séta alkalmával.

 Máté Antal, polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
„2014-ben döntött a képvi-
selőtestület, hogy egy átfo-
gó térrekonstrukcióba kezd 
a város központjában. Első 

Szökőkút- és szoboravató 
az alapítás évfordulóján

dolgozik a város. Az alkotó 
munkáit láthatjuk a Báthori 
Várkastélyban, illetve a vá-
rostörténeti sétányon is. Me-
gyeri János a múlt évben arra 
kapott felkérést, hogy alkotá-
sában próbálja meg megje-
leníteni a kétarcú Nyírbátort: 
a történelmi gyökereket és 
a modern várost. A szökőkút 

két oldalán látható alkotások 
mutatják, hogy a város egya-
ránt büszke történelmi múlt-
jára és arra, ahol most tart, és 
büszkén nézhet a jövőbe.
 Megyeri János, szobrász-
művész elmondta: az iden-
titásunk közös történelmi 
emlékezetünkön alapszik. A 

ütemben EU-s forrásból a 
Szabadság tér középső ré-
szét újítottuk fel. Azóta pedig 
évről-évre tudatosan haladva 
lépésről-lépésre jutottunk el 
idáig.” 
 A polgármester emlé-
keztetett arra, hogy a tér re-
konstrukciója után díszbur-
kolattal látták el a körben lévő 
járdákat, majd a következő 
évben sikerült a posta előtti 
térrészt is helyreállítani. Ezt 
követően a tér túlsó részén 
megépült a körforgalom, 
amely nemcsak a gyalogos és 
a gépjármű közlekedés szem-
pontjából fontos, hanem egy 
olyan fogadótérrel gazda-
godott ezzel együtt a város, 
amely még szebbé teszi a te-
lepülés központját. Nemcsak 
az itt élők, hanem az ideláto-
gatók számára is” – folytatta 
Máté Antal, aki megköszönte 
a településen működő vállal-
kozások segítségét, támoga-
tását, hogy hozzájárultak a 
folyamat sikerességéhez.
 Megyeri János, szobrász-
művésszel már régóta együtt 

fának is minél nagyobb a gyö-
kere, annál nehezebben bán-
nak el vele a természeti erők. 
És ha az itt élők is tisztában 
vannak azzal, hová nyúlik 
vissza Nyírbátor történelme, 
honnan jött a város közössé-
ge, akkor még inkább képes 
lesz leküzdeni a település a 
jövőbeni akadályokat.

 A megalkotásánál a mű-
vész a város történelmi múlt-
ját próbálta szem előtt tarta-
ni, megjelenítve a Nyírbátorra 
legjellemzőbb épületmotí-
vumokat és jelképrendszert. 
S mint mindig, visszatért a 
sárkányhoz, hiszen ez a tele-
pülés a Sárkányok Földje.

Emléktáblát avattak július 12-
én, pénteken, Nyírbátorban Dózsa 
György, Bessenyei-díjas népmű-
velő, a nyírbátori fesztiválhagyo-
mányok megteremtője, a Szárnyas 
Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi 
és Világzenei Fesztivál kitalálója, 
a Blues Fesztivál megteremtője 
emlékére. A táblát Makrai Zsuzsa 
tűzzománc alkotása díszíti. Az ipar-
művészt a 2018-ban elhunyt Dó-

zsa György baráti köre kérte fel az 
alkotás elkészítésére. A baráti kör 
kezdeményezésének eredménye-
ként elkészült emléktábla a Bát-
hory István Múzeum falára került. 
Az emlékező esemény ötletadója, a 
hosszúpályi származású Sárai Sza-
bolcs „a legjobb barátnak, mindenki 
Dózsa Gyurijának” ajánlotta az em-
léktáblát, amelyet a Dózsa-lányok, 
Gabi és Viki lepleztek le.



72019 bátor •VÁROSI HÍREK

KIADÓ!

Nyírbátorban a felújított Takarékpalotában, 
a Kakukk Étterem mellett belső udvarban, 

zárt parkolóhellyel albérleti lakások kiadók.

Érdeklődni a Kakukk Étteremben 
vagy az alábbi telefonszámokon

42/281-050, 30/9793-064

További fejlesztések a Fáy András utcán. A leállósávok és a szervizutak mellett az óvoda és iskola környezetében lévő közle-
kedés is megoldódik a nyár végére. A beruházás során a nevelési-oktatási intézmények melletti területen az azok kiszolgálását 
biztosító parkolók, a megközelítő út épül, és megoldódik a csapadékvíz elvezetés. A tervezett út 6 méter széles lesz, valamint 
egy közel 45 autó számára alkalmas parkoló tér várja majd az arra közlekedőket. 

Viszik a hely jó hírét

A Nyírbátori Fedeles Lovarda és lovas pálya már ötödik alkalom-
mal adott otthont a Bátori Lovas Napoknak. A június utolsó hét-
végéjére szervezett programok igazi családi nappá varázsolták a 
nyírbátori lovas napokat a kilátogatók számára. A szervezők min-
den évben beleszőnek a programkínálatba valami újszerű kezde-
ményezést is, így a rendezvény kicsit meg is újul évről-évre.
 Egyre távolabbi településekről is elindulnak a versenyzők és 
az érdeklődők a nyírbátori lovas napokra. A városnak 2014 óta 
van fedeles lovardája, amit a Nyírbátori Lovas Sport és Hagyo-
mányőrző Egyesület kezel. A lovarda beindításával életre hívták a 
Bátori Lovas Napokat. A rendezvény minden évben június utolsó 
hétvégéjén várja a lovasokat, a fogathajtókat, az érdeklődőket, 
tehát a „lószerető” embereket. 
 Ilyenkor az or-
szág különböző 
területeiről – Mis-
kolcról, Hajdúbö-
szörményből, Sze-
ged környékéről, 
stb. – érkeznek ver-
senyzők. Ez a lovas 
hétvége a városnak 
egy remek marke-
tingfelület, turiszti-
kai értékkel bír, és a két nap alatt zajló versenyekre is egyre többen 
jelentkeznek. Ez egy nagyon jó dolog –emelte ki Máté Antal. – Én is 
valamennyi eddigi ilyen eseményen jelen voltam. mivel ismert már 
év elején a rendezvényterv, ezért igyekszem úgy időzíteni az elfog-
laltságaimat, hogy az ilyen eseményeken itt tudjak lenni. Ráadásul 
magának, az egyesületnek az életében is próbálok szervesen részt 
venni. Nekem polgármesterként ez egy jó kikapcsolódás és közben 
segíthetek az egyesület munkatársainak – tette hozzá Nyírbátor 
polgármestere. 
 A bátorligeti Fekete György és fia, ifj. Fekete György vala-
mennyi Bátori Lovas Napokon versenyzett. Többször kettejük kö-
zött dőlt el az elsőség. Ifj. Fekete György tervei között szerepel, 

hogy kijut a világbajnokságra, ami eddig ebből a régióból még egy 
fogathajtónak sem sikerült. Mindketten a Nyírbátori Lovas Egye-
sület tagjai.
 Az V. Bátori Lovas Napok keretében megrendezett kombinált 
fogathajtó versenyt a nyírbátori, szintén a Nyírbátori Lovas Egye-
sület tagja, Szakács Róbert nyerte.    
 A lovas napokon a versenyszámok mellett lovas bemutató, 
állati bemutató, népi játszóház is várta az érdeklődőket, illetve 
valamennyi jelenlévő fogyaszthatott a helyszínen megsütött 160 
kg-os szál kolbászból.

V. Bátori Lovas Napok
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díjat kapott a Nyír-
bátori Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási osztályának vezetője. 
Pappné dr. Fülöp Enikővel Nagy Miklós beszélgetett.

Akit „elfelejtettek” meghívni egy fontos ülésre

VÁROSI HÍREK

 – Ez az elismerés talán jó alkalom 
lehetett arra is, hogy végiggondolja, 
honnan jött, hogy került erre a pályá-
ra, illetve milyen az eddigi pályaíve és 
mi lehet még a kifutása a szakmai kar-
rierjének. Miért választotta a közszol-
gálatot?
 – Talán még természetesnek is 
mondhatnám a pályaválasztásomat, 
hiszen az édesapám annak idején a 
Nyírbátori városi Tanácson, majd ezt 
követően a járásnál dolgozott és végül 
az akkori adóhatáságnál folytatta. De 
azért nem ennyire egyértelmű ez a vá-
lasztás, hiszen eredetileg a közgazda-
ság érdekelt és a Közgazdasági Egye-
temre jelentkeztem, ami akkor nem 
sikerült. Ezután volt egy évem, hogy 
átgondoljam a jövőmet. Magam sem 
tudom, hogy a jelentkezési határidő 
előtt egy héttel hogy jutott eszembe az 
Államigazgatási Főiskola, de végül oda 
felvételiztem, és fel is vettek.
 – Talán arra gondolt, hogy a főiskola 
után majd a köz javát szolgálja…
 – Akkoriban nem volt ennyi lehe-
tőség a privát szférában, és a szüleim is 
azt gondolták, hogy ez a pálya egy nőnek 
való, kiszámítható és a nyugdíjig is kitart.
 – Tényleg látta a közszolgálatban 
elérhető karrierlehetőséget is?
 – Mivel akkoriban az államigazgatás 
az önkormányzatiságot jelentette a tér-
ségben, és ebben a jegyzői tisztség volt 
a pálya csúcsa, ezt én is láttam magam 
előtt.
 – Gyámügyesként kezdett Máriapó-
cson, ami fejes volt a való életbe.
 – Amikor végeztem, Nyírbátorban 
éppen nem volt üres álláshely, ezért is 
kezdtem Máriapócson. Ott több beosz-
tásban és több területen is dolgoztam. 
Tényleg más a konkrét élethelyzetek ke-
zelése, mint az elméleti tudás, amivel a 
főiskoláról kikerültem. Erős és jó iskola 
volt a máriapócsi időszak.
 – Ha jól tudom, közben szakköz-
gazdász is lett és nyilván ennek is kö-
szönhetően csak kipróbálta magát a 

versenyszférában. Visszakerült Nyírbá-
torba, az MSK-ba.
 – Máriapócson amúgy jól alakultak 
a dolgaim, és a megfelelő gyakorlat után 
aljegyző lettem. Mégis ott volt bennem, 
hogy kipróbálom a „civil” életet is. Érde-
kelt, hogy más közegben, más helyen ho-
gyan tudok boldogulni, hogy állom meg 
a helyem. Ismerőseim dolgoztak ott, és 
vonzónak éreztem az MSK-t.
 – Mi volt a fő különbség a közigazga-
tás és a versenyszféra között?
 – Kezdjük azzal, hogy alapvetően an-
golul folyt a kommunikáció. Muszáj volt 
rendesen megtanulni a nyelvet. Teljesen 
más szisztéma szerint működik egy vállal-
kozás, mint a közigazgatás.
 – Miért nem fogta meg a verseny-
szféra?
 – Talán azért, mert az MSK-ban, akko-
riban túl sok és túl gyakoriak voltak a sze-
mélyi változások és ettől bizonytalanná 
válik az ember.
 – Hogy került vissza a közigazgatás-
ba?
 – Amikor Balla Jánosné lett a polgár-
mester, az akkori jegyzővel, dr. Tóth Árpád-
dal megkerestek és hívtak a városházára, 
aljegyzőnek.
 – Jelentős volt a különbség a má-
riapócsi hivatal és a nyírbátori hivatal kö-
zött?
 – Nagyon érzékelhető volt a különb-
ség. Máriapócs kis település, kis hivatal és 
szinte mindenkinek univerzálisnak kellett 
lenni, több területet kellett vinni. Nyírbá-
tor már régen híres volt szakmai körökben, 
hogy itt kitűnő a szakembergárda, s min-
denki a szakterületének a specialistája. Ez 
ma is igaz.
 – Könnyen elfogadták, mint vezetőt? 
Akkoriban még nagyon fiatal volt.
 – Ez soha nem okozott gondot. Aki 
szakmailag felkészült és emberileg meg-
felelő, a kollégák befogadják és segítik. Ez 
a mai napig jellemző az itt dolgozókra.
 – Időközben jogi doktor is lett, és 12 
év után a város jegyzője. Elérte tehát a 
karriercsúcsot. Fűződik a nevéhez vala-

milyen változtatás a hivatal szervezetén 
belül?
 – Néhány változás feltétlenül. Az ko-
moly előny ebben, hogy belülről neveznek 
ki valakit. Abból a nézőpontból elég jól lát-
szik, hogy lehet összeegyeztetni a felada-
tokat és elkerülni a fölösleges köröket és 
súrlódásokat. Ezeket a finomításokat vé-
geztem el én.
 – Négy év jegyzői munkáját nagyon 
komoly elismeréssel köszönte meg a 
képviselő-testület, amikor saját akaratá-
ból lemondott és más, de a hivatal berke-
in belüli munkát vállalt.
 – Nem visszalépésnek, hanem új ki-
hívásnak gondolom ezt az új munkát. Aki 
ismer, az tudja, hogy minden energiámat 
beleadom, hogy ezen a téren is legalább 
olyan jó legyek, illetve inkább azt mondom, 
hogy a munkatársaimmal együtt legyünk, 
mint a korábbi területen voltam.
 – Vannak már eredmények?
 – Nem tudom, kívülről ez hogy látszik, 
de azt tudom, hogy a fejlesztések ésszerű-
sítésével, időbeni összehangolásával már 
előrébb vagyunk.  Remélem, lassan azt is 
kezdik észrevenni a városlakók, hogy a vá-
rosüzemeltetés területén is haladunk. Ja-
vul a köztisztaság, igyekszünk előre lépni a 
zöldfelületek rendezésében és összehan-
golni a munkát minden területen.
 – Az elmúlt négy évben ön volt az, 
aki erre a díjra terjesztette fel a kollégáit. 
Most ön került arra a listára, akiket java-
soltak az elismerésre. Meglepték, vagy 
sejtette?
 – Teljes mértékben meglepetés volt, 
amikor kiderült. Ráadásul a testület is, 
amelyik ezt a díjat adományozza, eltitkol-
ta előttem, pedig tagja vagyok a szerve-
zetnek. Arra az ülésre, ahol az én nevem 
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A Báthory Anna Református Általános Isko-
lában a nyári szünidőben is halljuk a gyer-
mekzsivajt. A tanítás ugyan befejeződött, 
a nyári táborok viszont javában folynak. A 
pedagógusok megannyi érdekes programot 
szerveztek, hogy a diákok nyáron is játéko-
san, élményekkel, ismeretekkel gazdagod-
va, tartalmasan tölthessék el a szünidőt. 
Ott jártamkor pont az angol-számítástech-
nika táborba csöppentem, ahol az iskola 
két külföldi kisdiákja éppen angolul mesélt 
arról, milyen Amerikában élni. Hatalmas 
lehetőség az itteni iskolatársaknak, hogy a 
tanév utolsó két hetében külföldi kisdiákok 
érkeznek hozzájuk – immáron hat éve. A 
magyar anyuka boldog, hogy két gyermekét 
abban az iskolában láthatja újra, ahol anno 
ő is tanult. 
 „Sokat jelent számomra, hogy a lánya-
im minden évben hosszabb időt töltenek 
Nyírbátorban. Fontos, hogy megismerjék 
szülővárosomat, az itt élőket, az itteni szo-
kásokat, a hazai iskolarendszert és az is, 

hogy minél több barátot szerezzenek. Tel-
jesen más hétköznapokat látnak Kaliforniá-
ban, mint itthon. Ezért nagyon örülök, hogy 
az iskola vezetése minden esztendőben 
örömmel fogad minket.” 
 „Matematika mindenek fölött” – me-
séli Nola, aki hatodik osztályba jár. „A tesi-
órákon a kézilabda szintén a kedvencem. A 
barátnőkkel újra találkozni pedig hatalmas 
öröm számomra”. 
 „Az osztályunk találkozhatott Vig Ba-
lázs íróval. Felolvasott az egyik könyvéből 
– folytatja Loti, aki szintén lelkesen beszél 
az itt szerzett élményeiről. „Humoros az író 
és a könyvei. Szülinapomra meglepetésként 
Vig Balázs-könyveket kaptam a nagyimtól 

és a nagybátyámtól. Élmény volt, hogy az 
iskola szervezésében éppen ezen a progra-
mon vehettünk részt. Minden alkalommal 
élményekkel gazdagodva térünk haza, hi-
szen teljesen más, új dolgokat élünk itt át, 
mint otthon. Szeretjük Nyírbátort, szere-
tünk a barátokkal táborozni és jókat beszél-
getni„ – árulta el Nola. 
 A lányok az angolnyelvi táborban segít-
ségükre voltak a nevelőknek, diáktársaiknak 
egyaránt, interaktív táblán mutatták be, mi-
lyen náluk egy nap. Ez mindenkinek nagysze-
rű alkalom arra, hogy a nyelvet gyakorolják, a 
társalgást kipróbálják és merjenek angolul, ők 
pedig magyarul beszélni az osztálytársakkal.

Pótor Melinda

VÁROSI HÍREK / ISKOLAI HÍREK

is elhangzott, „elfelejtettek” meghívni. 
Egyébként, mint vezető én is ajánlottam 
egy személyt a jegyzőnek, mint díjazásra 
érdemest. Végig azt hittem, hogy az álta-
lam javasolt kollégám lesz a kitüntetett.
 – Mit gondol, hogy alakulhat a pályá-
ja? Marad a közigazgatásban, vagy lehet 
még egy-két csavar?
 – Nincsenek terveim, de nem zárom 
ki, hogy lehet még váltás. Most a jogi szak-
vizsgát szeretném letenni.
 – Valahol abban is gondolkodik, hogy 
esetleg egyéni ügyvéd lesz?
 – Szerintem akkor gondolkodom jól, 
ha több lábon is állok, mert bármit hoz a 
jövő, tudok váltani.
 – Azzal kezdtük, hogy talán az apai 
példa is kihathatott a pályaválasztására. 
Vajon mi lesz a helyzet a saját gyerekei-
vel?
 – Ők még kicsik ahhoz, hogy a pálya-
választásukról beszélgessünk, de azt biz-
tosan tudom, nem akarok beleszólni ebbe. 
Az lenne a jó, olyan pályára kerülnének, 
ami a hobbijuk is egyben. Én most a sa-
ját munkámban ezt érzem. Nekem a napi 
nyolc órával nincs vége a munkaidőmnek. 
Sokszor otthon is belefolyok még a mun-
kába. Szerintem ez őket most egy kicsit 
elrettenti. A kisebbik azt szokta mondani: 
„Anya én soha nem leszek hivatalos!”

Nyári tábor 
a BIG-ben
EFOP pályázat keretén belül június utolsó 
két hetében a Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgimná-
zium közel kétszáz alsós és felsős diákja 
vehetett részt bentlakásos, illetve napközis táborban. A második hét élményeiről ne-
gyedik osztályos kisdiákunk számol be:
 „A tanév vége után, június utolsó hetében szerencsém volt egy hetet az iskolában 
megrendezett nyári táborban tölteni. A tábor első napján rengeteg ajándékkal leptek meg 
bennünket a tanító nénik. Kaptunk hátizsákot, kulacsot és sapkát is, aminek egész héten 
nagy hasznát vettük. Sok, izgalmas programot szerveztek nekünk, de nekem a legemlé-
kezetesebb az volt, amikor egy napot eltölthettünk a nyírbátori Fedeles Lovardában, aho-
vá kisvonattal mentünk. Kipróbálhattuk magunkat lovasként és szekéren is utazhattunk. 
Mivel én nagyon szeretem a lovakat, ez egy nagyon szuper nap volt számomra.
 Azokon a napokon, amikor az iskolában maradtunk, rengeteg kézműves és cso-
portos foglalkozásban volt részünk. Ezeken a programokon, mivel csapatban kellett 
dolgoznunk, megtanultunk jobban együttműködni. Bár már négy éve együtt van csa-
patunk, mégis egymásról is sok-sok új dolgot tudtunk meg. Fantasztikus napokat tölt-
hettem együtt osztálytársaimmal, s nagyokat nevettünk. Mivel nagyon meleg volt, így 
nagy örömünkre, fagyizni is elmentünk. 
 A tábor utolsó napján ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, ahol - bár már több-
ször jártunk - mégis nagyon jól éreztük magunkat. Rengeteg állatott láttunk! A legna-
gyobb élményt mégis a kecskesimogatóban élhettük át. Nagyon aranyosak voltak a 
kiskecskék. Az osztálytársaimmal nagyon jól éreztük magunkat, és mivel a mi csopor-
tunkban nemcsak negyedikesek, hanem ötödikes és hatodikos gyerekek is voltak, ezért 
velük is jobban megismerkedtünk. 
 Számomra ez a tábor nagyon nagy élmény volt. Örülök, hogy ebbe az iskolába já-
rok, mert ilyen emlékezetes programokon vehetek részt. 

Soltész Fanni
4.a osztályos tanuló

Külföldi diákok 
a „refiben”
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Minden évben megtartják Magyarországon a Semmel-
weis-napot és ez egy nagyon fontos dolog. Több területről 
érkeztek a meghívottak, de egy dolog összeköti őket minden-
képpen. Mégpedig az, hogy valamennyien azért dolgoznak 
nap, mint nap, hogy a mi egészségünk, a mi életünk rendben 
legyen. Nem egy könnyű terület ma az egészségügy, de ez a 
nap talán alkalmas arra, hogy megköszönjük az ünne-
peltek egész éves munkáját – mondta köszöntőjében 
Máté Antal, polgármester. Hozzátette: – Mi ellátottak 
sokfélék vagyunk. Van, aki tud köszönetet mondani a 
segítségért, és értékeli az orvosok, ápolók, szakasz-
szisztensek nehéz körülmények között végzett felelős-
ségteljes munkáját, és vannak olyanok is, akik egészen 
más módon, nem épp a hála virágaival zárnak le egy-egy 

kezelést. De azt hiszem, az egészségügyi dol-
gozókról összességében elmondható, hogy 
a munkájukért köszönetet kell mondanunk, 
és az önkormányzat egy ilyen rendezvénnyel 
tudja ezt kifejezni. 
 A városban, az egészségügy területén dolgo-
zó valamennyi munkatársat meghívtuk az ün-
nepségre: az alapellátás, a járóbeteg szakel-
látás, a mentő, a központi orvosi ügyelet, és 
a szociális szolgálat egészségügyi és szociális 
dolgozóit. A Semmelweis-nap üzenete Nyír-
bátorban is az, hogy tisztelettel gondolunk 

valamennyi kolléga munkájára, a hivatásukra. Mert ez a mun-
ka hivatás. Az itt lévők maximális elhivatottsággal tudják ellát-
ni ezt a tevékenységet. Ezt csak így lehet. Itt a legfontosabb az 
emberség, az empátia és a szeretet – mondta el Bodóné Erős 
Rózsa, intézményvezető.

Bármelyik napot 
nézzük is a nyári 
szünetben, 11 óra 
körül már folya-
matos a mozgás 
a József Attila ut-
cai művelődési ház 
környékén. Itt oszt-
ják ugyanis az in-
gyenes ebédet már 
évek óta azok számára, akik érintettek, 
és akik már korábban kérelmezték a 
szolgáltatást a nyári gyermekétkezte-
tés keretében.
 Naponta változik, hogy hány adagot 
főznek a konyhán, hiszen még mindig 
sokan nem jelentkeztek azok közül, akik 

Nyári gyermekétkeztetés
Jóval kevesebben kérelmezték idén a szolgáltatást

A nyári szünet első napjától augusztus közepéig minden munkanapon 
ingyenesen biztosítja a meleg ebédet a nyírbátori önkormányzat a hal-
mozottan hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek számára. 
A nyári gyermekétkeztetés kötelező hossza 43 munkanap. Ennek be-
osztásáról az önkormányzatok maguk dönthetnek. Az ételosztásban a 
gazdasági, szolgáltató intézmény munkatársai segítenek, a Szociális 
Szolgálat dolgozói pedig főként az adminisztrációs feladatokat látják el, 
hiszen ők azok, akik pontosan ismerik a gyerekeket.

Hagyományteremtő szándékkal rendeztek Semmelweis-napi ün-
nepséget a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben. A város ezzel a 
kezdeményezéssel az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját 
szeretné megköszönni és elismerni. A nyírbátori rekreációs napra 
mintegy 150 vendéget vártak a szervezők.

jöhetnének az ebédért – 
tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Nedelka Zoltán, 
szociális csoportvezető.
 A szolgáltatás nem 
automatikusan jár, ké-
relmezni kell. Csak annak 
tudunk adni, aki ezt kéri 
– folytatta. Továbbá be-
folyásoló tényező az is, 
melyik óvoda van éppen 
zárva, hiszen az óvodáskorúak közül 
csak azok a gyerekek jogosultak nyári 
gyermekétkeztetésre, akiknek az intéz-
ményük, ahová egyébként járnak, zárva 
van. Amennyiben nyitva van, akkor ott 
vehetik igénybe az óvodai ellátás mellett 

ezt az étkeztetést. A szociális csoport 
időben elküldte az igénylőlapokat min-
den érintettnek, de sokan nem jelent-
keztek még. És vannak, akik itt, az étel-
osztás helyszínén töltik ki a kérelmet. 
Ilyen esetekben azonban két nap a vára-
kozási idő, hiszen a plusz nyersanyagot 
is meg kell rendelni. Fontos megjegyez-
ni, hogy tavaly 500-nál is több adagot 
főztek, idén eddig a 262 adag volt a 
csúcs. Többeknél valószínűleg a családi 
helyzet változhatott meg, ami oka le-
het ennek a nagy különbségnek. Ezt tá-
masztja alá az az adat is, amely szerint 

a gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesült gyermekek száma 1400-ról alig 
800 főre csökkent néhány év alatt. Ez a 
kedvezmény egyébként feltétele annak, 
hogy a szolgáltatást igénybe tudják ven-
ni a családok. 

Emberség, empátia, szeretet
A magyar egészségügyi dolgozókat ünnepeltük
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A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének tagjai nagyon 
jó kiránduláson vettek részt a közelmúltban. Úti célunk Bala-
tonszárszó volt. Vonattal utaztunk, szállásunkon színes prog-
ramok vártak ránk. Megtekintettük a József Attila múzeumot 
és a város nevezetességeit, valamint a tihanyi apátságot, ahol 
betekinthettünk az éppen zajló levendulafesztivál forgatagá-
ba. Megismertük Balatonfüred látnivalóit, fürödtünk az igali 
gyógyvízben.

Tóth Árpádné 
egyesületi elnök

Közös úton 55 éve. Nem szokványos találkozónak lehettek 
részesei a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egye-
sület tagjai július harmadikán délután.
 Ekkor köszöntötték Novák József és Novák Józsefné 
(Nagy Ilona) tagtársaikat abból az alkalomból, hogy nem ke-
vesebb, mint 55 évvel ezelőtt mondták ki egymás számára 
a boldogító igent és tettek fogadalmat, hogy életük további 
részében közös úton járnak majd.

Emlékeztek a volt határőrök
Június 27-én megtartottuk a hagyományos Szent László napi 
ünnepségünket. Mint minden ilyen ünnepen, most is felhúztuk 
a régi árbocra a határőrséget jelképező turulmadaras zászlót, 
majd a Himnusz után Fazakas Ferenc, a Nyírbátori Református 
Gyülekezet lelkipásztora mondott ünnepi beszédet.
 Egyesületünk koszorút helyezett el a Határőrség emléké-
re készített tábla alatt, a résztvevők pedig egy-egy szál virág-
gal emlékeztek Szent Lászlóra, a Határőrség védőszentjére és 
a Határőrségre.
 A rendezvényen az egyesületünk tagjain kívül részt vet-
tek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Nyírbátor Város Önkormányzata-, a Nyírbátori-, a Csengeri-, a 
Kölcsei-, a Beregsurányi- és a Záhonyi Határrendészeti Kiren-
deltségek, a Nyírbátori Városi Rendőr-kapitányság-, az Őrzött 

szállás képviselői, de szép számmal voltak jelen a mai határ-
rendészek és rendőrök is.
 A hónap utolsó hétvégéjének szombatján részt vettünk 
az Encsencsi Katonanóta Fesztiválon, ahol egyesületünk férfi 
kara színvonalas produkciójával most is elnyerte a közönség 
és a többi fellépő rokonszenvét, elismerését.
 A fesztivál résztvevői a műsorszámaik bemutatása után 
ez úttal is közös ebéddel és jó hangulatú közös nótázással 
múlatták idejüket.

Janovics János 
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adták a nevüket, hanem tényleg tenni 
is akarnak?
 – Jó hogy ez, szóba került. Ennek 
az egyesületnek az alapítása – ez egy 
pozitív hír – sokkal kevésbé érdekli az 
embereket, mint az, hogy vajon mi miatt 
csődölt be az eddigi, mások által működ-
tetett foci kft. Ez utóbbi ugye a negatív 
hír, ez a szenzáció. Ez utóbbit sokan 
osztották meg a közösségi oldalakon is. 
Amikor mi szerveződtünk, sokan elzár-
kóztak a közreműködéstől. Szerencsére 
azért vannak olyanok, akik szívesen se-
gítenek.
 – Kik ők?
 – Szinte mindenkinek van valami-
lyen kötődése a focihoz. Említsük meg 
Balaton Lászlót. Vele együtt futballoz-
tunk még az ifiben, a felnőtt csapatban. 
Ő például abban segít, hogy rendszere-
sen megjelenjünk az online felületeken 
is. Vagy említsük meg Erdei Zoltánt is. Ő 
az egyik ikonikus alakja a nyírbátori foci-
nak, vagy Lőrincz Sanyi, aki szakmailag 
van magasan jegyezve.  Ő is bizonyított, 
hogy mennyire elkötelezett az utánpót-

lás nevelésben. Eltökélt szán-
dékunk, hogy a most szerve-
zett, felnőtt csapatot a tavalyi 
utánpótlásra építjük.
 – Nos ez az. Összeálltak a 
régi focisták, de tényleg hon-
nan lesz az a csapat, amivel 
neveznek a „megye háromba”? 
 – A tavalyi U19-s csapa-
tunk lesz az új felnőtt csapat 
gerince. Meggyőződésem, 
hogy közülük legalább 8–9 
játékos simán hozza a felnőtt 
„megye hármat”.
 – Vagyis most még nincs 
csapat?
 – Még csak szervezés 

alatt. Az a helyzet, hogy régi klub játéko-
sait át kell igazolnunk az új egyesületbe.
 – Nyilván. Találkoztak már a leendő 
játékosaikkal?
 – Természetesen ez már megtör-
tént. A legfontosabb ebben az volt, hogy 
megnyugtassuk a játékosokat. Ne fe-
ledjük, azért ők még nagyon fiatalok, 
majdhogynem gyerekekről beszélünk. 
Tehetséges gyerekekről, akiket már a 
környékbeli egyesületek is megkerestek.  
Igyekeztünk egy jövőt felvázolni és arra 
kértünk mindenkit, hogy itt kezdje el az 
edzéseket. Azt is elmondtuk, ha valaki 
menni akar, nem akadályozzuk.

 – Valamikor egy olyan nyírbátori 
csapatnak volt a tagja, amely bajnok 
lett az NBIII-ban. Ehhez képest ma egy 
olyan egyesület alapítója és elnöke, 
amelyik ma csupán a megyei harma-
dosztályban tud csapatot indítani. Nem 
ciki ez egy kicsit?
 – Kétségtelen, hogy a két minősé-
get nem lehet egy lapon em-
líteni. Ugyanakkor ezen ma 
már kár rágódni, hiszen van 
egy helyzet, és ezt a helyzetet 
kell kezelni a lehető leghaté-
konyabban. Olyan fiatal, a fo-
ciért rajongó és elkötelezett 
társaságot szerveztünk össze, 
amellyel megpróbáljuk minél 
gyorsabban visszajuttatni a 
nyírbátori focit arra a szintre, 
amely méltó ehhez a város-
hoz, illetve a nyírbátori foci 
múltjához. 
 – Nem lenne elég egy-
szerűen csak annyi, hogy 
továbbra is legyen – bármi-
lyen osztályú – nagypályás labdarúgás 
Nyírbátorban? Még sohasem hallot-
tam, hogy tömegek jártak volna a helyi 
mérkőzésekre. Egy több, mint 12 ezres 
városban, legfeljebb, ha 100–200 néző 
járt a meccsekre. Ez azért jelzi a helyi 
focihelyzetet a városban.
 – Ez igaz, de nem csak nyírbátori 
jelenség. Az egész magyar labdarúgás 
küszködik ezzel a problémával.
 – Olyan a nézőszám, amilyen a foci 
minősége. Nem gondolja?
 – Nem biztos, és talán ez a téma is 
megérne egy külön beszélgetést.
 – Zárjuk ezt azzal, hogy ahol jó a 

SPORT / INTERJÚ

A felelőtlen gazdálkodás a szó szerint is nullára írta a nyírbátori focit. 
Az NBIII-ban vitézkedő gárda a zavaros pénzügyi helyzetben lavírozó 
klubviszonyok ellenére is stabilan maradt volna a honi foci harmadik 
vonalában. A pályán tehát jól alakultak az eredmények, a fenntartó kft 
viszont elvérzett az ellenőrzések, elszámoltatások végére, így nem volt 
kivel nevezni az új idényre.  A csapat szétszéledt és az egyébként népes 
utánpótlás és gyermekfoci is hasonló sorsra jutott volna, ha időközben 
nem alakul meg a Nyírbátori Labdarugó Egyesület. Az egyesület nem 
csak azt vállalta, hogy indít egy felnőtt csapatot a „megye háromban”, 
hanem azt is, hogy megteremti, vagy megtartja a lehetőségét az után-
pótlás csapatok működésének is. Makay Robinnal az új Nyírbátori Lab-
darugó SE elnökével Nagy Miklós beszélgetett.

A megye III-ban is gurul a labda

foci – lásd Anglia, Spanyolország, Né-
metország – még a másodosztályú 
meccsekre is kimegy 30.000 néző. 
 – Csak egy fél mondat erről: volt 
szerencsém a Hertha csapatánál ven-
dégeskedni, ahol csak a közönséggel, a 
szurkolókkal 7–8 főállású munkatárs 
foglalkozott….

 – Persze, de azért kell ehhez a jó 
foci is. Amikor Magyarországon még jó 
futball volt, akkor közönség is volt.
 – Egyetértünk.
 – Összegezve: Nyírbátorban is van 
igény nagypályás focira, de nem való-
színű, hogy tüntetnének, ha mégsem 
lenne. Szerencsére önök úgy gondol-
ták, hogy meg lehet menteni, illetve a 
romokon lehet építkezni. Sokan gon-
dolják így?
 – Eleve 10 ember kellett az egyesü-
let alapításához.
 – Persze, de a tízből mennyien van-
nak, akik nemcsak baráti szívességből 
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 – Hogyan tervezik felépíteni, mű-
ködtetni ezt az új egyesületet? Felte-
szem, a város vezetése abban érdekelt 
elsősorban, hogy az utánpótlás nevelés 
jól működjön, és sok nyírbátori gyerek 
focizhasson szervezett, rendezett, biz-
tonságos körülmények között. 
 – Az utánpótlás az én gondolkodá-
som középpontjában is az első helyen 
áll. Nyíregyházán, ahol a klubnál dolgo-
zom, a női szakágat vezetem. Két évvel 
ezelőtt nem volt még igazolt játékosunk, 
ma már 80 játékosunk van. Tudom, hogy 
könnyebb a Nyíregyháza Spartacus ne-
vével boldogulni, de persze a női focinál 
ez sem egyszerű. Ha ez ott sikerült, ak-
kor itt nálunk, fiú vonalon is sikerülni kell. 
A titok a belefektetett munka. Azt tudni 
kell, hogy az utánpótlás nem a „megye 
háromban” focizik majd.
 – Eddig mennyi utánpótlás csapat 
volt?
 – Azt tudom, hogy nagyjából 50 
gyerek járt több-kevesebb rendszeres-
séggel edzésre.
 – Megmaradtak, megmaradnak?
 – Nyilván nem marad mindenki. Kö-
zöttük talán a legfontosabb az érzelmi 
kötődés. Az egyik korosztályt a felnőtt 
csapat egyik játékosa edzette, aki most 
eligazolt. Talán vannak olyan gyerekek, 
aki ezért nem folytatják.
 – Ha már itt tartunk, mi a helyzet 
az edzői gardával? Honnan lesznek, kik 
maradnak?
 – Folynak a tárgyalások, de egyelőre 
neveket nem mondok. Célunk, hogy helyi 
kötődésű szakemberek dolgozzanak, de 
legalább a nyírbátori futballhoz kötődje-
nek, akik a nyírbátori gyerekekkel foglal-
koznak.
 – Mi szerepel a tervekben? Milyen 
korosztályok, hány csapat?
 – Az első évben minden „Bozsik 
korosztályban” elindulunk. Azaz U7, U9, 
U11, U13 csapatokat indítunk. Elindu-
lunk még a 14 és 16 évesek ifjúsági baj-
nokságaiban. Mellettük pedig a megyei 
harmadosztályban a felnőtt csapat.
 – Eddig rendben, ezek a tervek. Mi-
ből működik majd a klub? Az előző klub 
dicstelen végét éppen a gazdálkodási 
felelőtlenség hozta el.
 – Mi a TAO-n biztosan nem csúszunk 
el. Eleve átlátható lesz a gazdálkodá-
sunk. Ugyanakkor két évig nem vagyunk 
TAO jogosultak. Előrehaladott tárgya-
lásban vagyunk az önkormányzattal.  

Természetesen számításba vesszük az 
önkormányzati támogatást, de saját 
bevételeink is lehetnek. Ilyen a tagdíj, a 
pályabérlet.
 – Azt tervezik, hogy ez az egyesület 
üzemeltetné a sporttelepet?
 – Van egy ilyen elképzelés, de meg-
állapodás még nincs.
 – Kiszámolták már, hogy mennyi-
ből lehet fenntartani egy ilyen sporte-
gyesületet?
 – Minőségi munkát nem várhatunk el 
ingyen. Úgy gondolom, képesek vagyunk 
megfordítani a korábbi gyakorlatot. Ez azt 
jelenti, hogy azok a szakemberek, akik mi-
nőségi munkát végeznek nálunk, és csak 
azok, kapják meg érte a megfelelő hono-

ráriumot. Aki dolgozik, azt meg kell fizetni. 
Így is próbáljuk keresni az embereket. Az a 
helyzet, hogy a jó szakemberek jelenleg is 
dolgoznak valahol. Úgy látszik, ma mellé-
kállasú edzőkkel számolhatunk.
 – Ez sem lehet kevés, szóval kb. 
mennyi a vége?
 – Ma az látszik, hogy egy év műkö-
dési költsége kb. 10 millió forint.
 – Ebben minden – felszerelés, uta-
zás, stb. –, benne van?
 – Jelenleg még számtalan tárgyalást 
folytatunk, hogy ki és miben tud segíteni 
nekünk.
 – Az egyesület alapítói anyagilag is 
beszállnak?
 – Egyelőre az egyesület alapításá-
val a folytatás lehetőségét adják. Pénzt 
nem teszünk bele.
 – Ha jól értem a várostól várják ezt 
a 10 millió forintot.
 – Így van. Ezt el is mondtuk a ta-
lálkozásunk alkalmával. Muszáj felnőtt 
csapatot működtetni, mert egyrészt 
van kifutási lehetőség helyben. A má-

sik szempont, hogy akkor „többet ér” a 
bátori tehetséges gyerek, ha van felnőtt 
csapat.
 – A mai elképzelések szerint mi-
korra célozható meg az NBII?
 – Szerintünk már az első évben 
megnyerhetjük a megyei harmadosz-
tályt. Télen már látni fogjuk, hogy ez a 
terv mennyire reális.
 – És a következő osztály?
 – Az a helyzet, ahogy emelkedik az 
osztály, úgy emelkedik a költségvetési 
igény. Ami idén 10 millió, a következő 
szinten legalább 50 százalékkal több. 
Ott már több szakember kell, több kor-
osztályt kell indítani, több játékosra van 
szükség. Minden növekszik.

 – Vagyis, ha a cél a megyei első, 
ahhoz legalább 40 millióra lenne szük-
ség?
 – Ha szeretnénk azt is megnyerni, 
akkor valószínűleg annyi pénz kellene.
 – A város vezetése megfogalma-
zott valamilyen igényt, hogy mire ad-
nák a támogatást?
 – Egyértelmű városi igény az után-
pótlás nevelés. Ez kell legyen a fő profil. 
Meggyőződésem, hogy 2–3 év alatt ez 
teljesen a helyére kerül, és ismét minő-
ségi utánpótlás játékosokat fog kinevelni 
a klub. Ezzel a megtépázott hírnevünket 
is rendbe fogjuk tenni. Mi tiszta lappal 
indulunk, és mindent megteszünk, hogy 
mindenki elhihesse, lehet ezt átlátható-
an és tisztességesen végezni.
 – Amúgy a felnőtt csapatnak van 
már edzője?
 – Igen, ez már eldőlt. Unciás Rémusz 
lesz az első csapat edzője. Ő is nyírbátori 
kötődésű, éppen az utánpótlást edzette 
eddig. NBI-s múltú futballista, aki mellé-
kállásban vezeti a csapat edzéseit.
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Debrecen adott otthont július 10–13-a között a IV. 
Országos Cápa Bajnokságnak. Talán a legnagyobb 
létszámú bajnokság ez a magyar úszás világában. 
78 egyesület 469 igazolt versenyzője harcolt a leg-
jobb helyezésekért. Ebben a korosztályban találkoz-
tak a gyerekek először az előfutam-döntős lebo-
nyolítással. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek délelőtt 
leússzák a versenyszámokat, és közülük a legjobb 
8 (mint a felnőtt bajnokságon) döntőt úszik délután, 
ahol ismételten bizonyítani kell, és ott már kialakul 
a végleges sorrend. A döntőkben már nemcsak az 
érmekért harcolnak az úszók, hanem értékes ponto-
kat is szereznek nevelőegyesületüknek.

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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Ezen a bajnokságon áll-
tak rajthoz a Bátori Sárkány 
Úszóegyesület versenyzői is: 
Bencsik Réka, Antal Dávid és 
Bégányi Ábel. 
 A 4 napos versenyen 
Kaliba Viktor tanítványai ki-
váló eredményeket értek el. 
Bencsik Réka több esetben is 
egyéni csúcsokat produkált, 
viszont döntőbe sajnos nem 
sikerült bekerülnie. Antal Dá-
vidnak és Bégányi Ábelnek 
viszont sikerült maradandó 
élményeket szereznie a 11 
évesek között. 
 Már az első nap ezüstér-
met nyert Antal Dávid 1500 

Korosztályos bajnoki érmek Debrecenből

méteres gyorsúszásban. Ba-
rátja Ábel pedig, 200 méteres 
pillangóúszásban sokkolva 
mindenkit az uszodában, 10 
másodperccel hamarabb ér-

kezett a célba vetélytársai 
előtt, így megszerezte Nyír-
bátor első aranyérmét. Ábel a 
következő két napban – picit 
rápihenve az utolsó napra –, 
ahol ismét a kedvenc úszás-
nemét várta, a 100 méter pil-
langót –, 200 méter vegyes 
és 200 méter mellen úszott 
egyéni időket, viszont dön-
tőkbe nem sikerült kerülnie.
 Dávid folytatta remek 
szereplését, és minden nap 
döntőket úszott, értékes ér-
meket szerzett magának, 
melyeket hatalmas egyéni 
csúcsok kísértek. 400 méter 
gyorson egy remek idővel 
ezüstöt nyert, majd a 200 
méter háton sikerült egy na-
gyon értékes bronzérmet 
szereznie. Utolsó nap mind a 

két fiú úgy fejezte be a baj-
nokságot, ahogyan azt már 
szinte mindenki tudta és vár-
ta tőlük. A gyerekek a legjobb 
időkkel kerültek be a délutá-
ni döntőkbe, ahol Dávid 200 

gyorson egy picivel lemarad-
va – újabb ezüstöt nyert. Ábel 
100 méteres pillangóúszása 
méltó lezárása volt ennek a 
4 csodálatosan eredményes 
napnak. Őrült nagy hajrában 
1 század másodperccel job-
bat úszva, mint a második 
célba érkező, megvédte a ta-

valyi bajnoki címét, így ismét 
ő állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára.
 - 10 éve hogy átadták a 
Sárkány Wellness és Gyógy-
fürdőt Nyírbátorban. Előtte 
semmilyen úszómúlt nem 
kísérte szép kis városunk tör-
ténetét. Most pedig 78 egye-
sületből a 10. helyen végez a 
Bátori Sárkány Úszóegyesület 
egy korosztályos bajnoksá-
gon. 2 bajnoki cím, 3 ezüsté-
rem, 1 bronzérem, egy ne-
gyedik és nyolcadik hely. Egy 
kis szerencsével még több 
érmet elcsíphettünk volna, 
de abszolút nem vagyok elé-
gedetlen. Nagyon sok munka 
van ezekben az eredmények-
ben, és megpróbálom élvezni 
minden percét a sikereknek. 
A szövetségnek hála, minden 
döntőt meg lehet tekinteni a 
legnagyobb video megosztó 
oldalon. Pár napig még én is 
ezeket a felvételeket fogom 
visszanézni, hisz még én se 
nagyon fogtam fel, amit Deb-
recenben átéltem – nyilatkoz-
ta Kaliba Viktor, a gyerekek 
felkészítője.
 A sárkányok még mindig 
nem pihenhetnek, hisz jövő 
héten Szakács Kamilla utazik 
a Gyermek Országos Bajnok-
ságra, végül pedig Csoba Ad-
rienn zárja a szezont Győr-
ben, a Győr Openen.
 Gratulálunk!

Bátori Sárkány Úszóegyesület
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Volt egyszer egy táncdalfesztivál... 
Nagy sikerrel mutatta be Nyírbátorban 
a „Volt egyszer egy táncdalfesztivál...” 
című zenés műsorát a Polip Együttes 
vendégzenészei közreműködésével. A 

Retro Napok elnevezésű kezdeménye-
zés első programja sokakat vonzott, így 
július 6-án, este ismét megtelt a bel-
város. A Retro Napok következő ese-

ménye, „A beatkorszaktól a diszkóig” 
című program augusztus 10-én várja 
majd a kikapcsolódni vágyó, zenét ked-
velő városlakókat. Ezen a Retro Napon 
a Miskolci Illés Emlékzenekar és a TNT 
ad majd koncertet a Bátori ABC parko-
lójában.

Még több élmény a „Sárkányban”
Tavaly alakítottunk ki egy új fedett 
gyermekmedencét csúszdával és új já-
tékelemmel a Sárkány fürdőben, ahol 
idén szintén a gyerekeknek kedvezve, 

a kültéri gyermekmedencét fejlesztet-
tük. A kicsik kedvenc medencéjét teljes 
egészében újraburkoltuk, fölé színes 
napvitorlákat helyeztünk el, valamint 

felújítottuk a ben-
ne lévő csúszdát is. 
Egész nyáron várjuk 
a kicsiket, nagyokat, 
fiatalokat és szép ko-
rúakat is a fürdőben, 
ahol mindenki meg-
találhatja a számára 
kedvező programokat, 
pihenési lehetősége-
ket. Készültünk még 

több napozóággyal, valamint a nyár fo-
lyamán több éjszakai fürdőzés is várja 
a vendégeket. Csobbanj velünk ezen a 
nyáron is!

Sárkány Wellness és Gyógyfürdő

Pusztakocsi a lovardában
Az önkormányzat EFOP pályázat keretében vásárolt meg egy 8 
férőhelyes pusztakocsit, amit nyár elejétől a fedeles lovardába 
érkező vendégek próbálhatnak ki. A szolgáltatások a lovardá-
ban is évről évre bővülnek, hiszen minden évben rendeznek itt 
kulturális rendezvényeket, lovas versenyeket, edzőtáborokat. 
A mindennapokban tereplovaglásra, futószáras lovaglásra is 
van lehetőség. Ez is egy egyre népszerűbb sportág a városban, 
hiszen a 2014-ben átadott épületben egész évben egyre töb-
ben lovagolnak, vagy vesznek igénybe szolgáltatásokat, így 
nagy öröm volt például a táborozó gyerekeknek a pusztakocsit 
kipróbálni.
 Az önkormányzat egyik célja, hogy minél többen sportol-
janak a városban, mindenki találja meg a számára legkedvel-
tebb sportágat, szeresse azt csinálni, és mindezt a városban 
tegye. Ezért is van lehetősége minden nyírbátori gyereknek 1. 
osztályban úszást, 5. osztályban pedig lovaglást tanulni díj-
mentesen, az önkormányzat támogatásával.



Táborról 
táborra
Az önkormányzatnak idén lehetősége 
adódott több nyári tábor megszerve-
zésére is a szülők és a gyerekek leg-
nagyobb örömére. Aki táborba sze-
rette volna íratni a gyerekét a nyáron 
egy-egy hétre, gazdag kínálatból vá-
laszthatott nemcsak önkormányza-
ti, hanem intézmények, iskolák által 
szervezett táborok közül is. A Kuckó-
ban két héten keresztül összesen 50 
alsó tagozatos diák vehetett  részt a 
napközis táborban, ahol nemcsak a 
Kuckó falain belül volt lehetőségük 
játszani a gyerekeknek, hanem kirán-
dulást is szerveztek részükre a váro-
sunkon kívül és belül egyaránt.
 Pályázat keretében a várostörté-
neti táborban 20, az angol táborban 
25, a lovas táborban pedig 25 álta-
lános iskolás vett részt. Az óvodások 
sem maradtak elfoglaltság nélkül, 
számukra több turnusban hagyo-
mányőrző tábort szerveztek, ösz-
szesen 120 gyerek vett részt rajtuk, 
akiknek sok színes programmal, für-
dőzéssel, kézműveskedéssel, kirán-
dulásokkal, játékokkal készültek az 
óvodapedagógusok.
 Ezen felül a sporttáborok sem 
maradhatnak ki, a Bátor Karate Se 
több mint 40 fővel tartotta meg tá-
borát a sárkány fürdőben, és további 
sport táborok is várják a még a nyáron 
a gyerekeket, úgy mint úszótábor és 
bentlakásos lovas tábor.


