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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Nyírbátor Város Önkormány-

zata ötletpályázatot ír ki „Egysé-
ges arculat kialakítása a bejövő 
utaknál” címmel. A pályázat célja, 
hogy a térképen ábrázolt bejövő 
utakra és körforgalomba olyan öt-
leteket nyújtsanak be a pályázók, 
melyek Nyírbátor arculatát, jel-
lemző vonásait, történelmét, vagy 
mindennapjait tükrözik, a városba 
érkezőket méltóképpen fogadják, 
és a városlakók mindennapi éle-
tének részei lehetnek.

Az ötletpályázat 
fődíja: bruttó  

500.000 Ft 
A pályázat részletei:
www.nyirbator.hu, 

Nyírbátor, Szabadság tér 7.
(Polgármesteri Hivatal, 

Városfejlesztési csoport), 
valamint a 

0642/281-042/127 
telefonszámon. 

Várjuk a kreatív 
jelentkezőket.

Máté Antal polgármester

A pályázati felhívás részletei  
az 5. oldalon

„Jó tanuló – jó 
sportoló”

Rangos elismerést, a „Jó tanuló – 
jó sportoló” díjat vehette át 2017-
es eredményei alapján a katolikus 
általános iskola két tanulója, Czakó 
Boglárka és Csapos Zsolt. 14. o.

Visszavárjuk az 
elszármazottakat
Te l e p ü l é s ü n k 
ebben az évben 
ünnepli ismételt 
várossá válásá-
nak 45. évfor-
dulóját. Ebből a 
jeles alkalomból 
rendezzük meg 
a Nyírbátorból 
elszármazottak 
találkozóját, melynek megszerve-
zésében számítunk városunk lakó-
inak segítségére is.  10. o.

„Ezt a várost nem lehet megtörni”
Közel két év, nagy  ■

lobbierő, sokszor talán még 
személyes kapcsolatok is kel-
lettek ahhoz, hogy végre ko-
moly értékű TOP-os pályáza-
tok nyerteseként örülhessen 
Nyírbátor. 

Alkuk, paktumok, levelek, tár-
gyalások, titkok és azok kiszivá-
rogtatása, érdemek és érdemtelenek, 

az Európai Unió vizsgálata, bírsá-
gok kilátásba helyezése, Lázár Já-
nos elszólása, sajtótájékoztató és 
ellentájékoztató. 

Ez lehetne egy politikai thriller 
is, de nem, ez bizony a mai ma-
gyar valóság, 2018-ban, Nyírbátor-
ban. Veres János képviselőjelölttel 
(MSZP-Párbeszéd) Nagy Miklós 
beszélgetett.

(Cikk a 2-3. oldalon)

Emléktáblát kapott 
a kocsányos tölgy

Idén végre megépül a Fáy úti körforgalom és ezzel egy időben rendbe tesszük a Fáy utca elejét is. Járdaépítésre kb. 20 
millió forint jut idén a költségvetésből, és hasonló összeg a közmunkaprogramból. Mindezek mellett még a nagyon sáros 
földutakat kőzúzalékos, vagy mart aszfaltos borítással tesszük járhatóvá.  (Cikk: 8-9. oldal)

Tavaly több ezer szavazatot kapott a nyírbátori kocsányos  ■
tölgy Az Év fája pályázaton. Az idei pályázati kiírás kapcsán 
is szavazhatunk majd nyírbátori fára. (Cikk: 4. oldal)
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„Ezt a várost nem lehet megtörni”
Veres János szerint ma már olyan erős gazdasági háttérrel rendelkezik Nyírbátor, hogy 

nem lehet gazsulálásra kényszeríteni

Ma már hivatalosan is Ön 
az MSZP-Párbeszéd kép-
viselőjelöltje a nyírbátori 
választókerületben. 

Nálunk teljesen biztos a leosztás. 
Ezt már másfél hónapja véglegesí-
tettük a megyében. 

Stabil miniszterelnök-jelöltje van 
a pártszövetségnek?

Biztos vagyok benne, hogy Ka-
rácsony Gergely nagyon jó és stabil 
miniszterelnök-jelölt.

Mit gondol, vajon erősíti az Ön 
esélyeit is, hogy egy „párbeszé-
des” politikus a listavezetőjük?

Meggyőződésem, hogy valameny-
nyi MSZP színben induló jelölt esé-
lyét javítja, hogy egy olyan személy 
a miniszterelnök-jelölt, akit – a köz-
vélemény kutatások alapján – nagyon 
kevesen utasítanak el. Ez annyit je-
lent, hogy Karácsony Gergelyt nem 
csak a baloldali szavazók kedvelik, 
illetve nem csak baloldaliak fogad-
ják el. Az ő személye sok szavazatot 
fog hozni a bizonytalanok, vagy más 
pártok támogatói felől is.

Ön miért szeretne visszakerül-
ni a parlamenti politikába? Bár 
már lassan két ciklus is eltelik, 
hogy nem országgyűlési képvise-
lő, de a politikai tőkéje még min-
dig tart, miközben a parlamenti 
politika rendesen lejáratta ma-
gát. Tényleg szüksége lenne erre 
a bizonytalanul megítélhető poli-
tikusi létre? 

Húsz évig voltam parlamenti kép-
viselő. A vidéki, ismeretlen, zöldfü-
lű kezdőből lettem az, akinek ma is 

ismernek. Előbb a frakcióm fogadott 
el, majd a parlamentben is „észre-
vettek”, s később kormánytagként a 
szakpolitikában sem hiszem, hogy 
szégyent vallottam volna. 

Úgy véli, hogy ezeket a kapcso-
latokat ideje megerősíteni egy 
politikai szerepvállalással, vagy 
az egyébként is erős kapcsola-
toknak is jót tesz egy politikai 
szerepvállalás?

Egy meglévő kapcsolatrendszert 
is fel lehet frissíteni egy parlamen-
ti mandátumon keresztül, illetve 
ezeket a kapcsolatokat meg lehet 

erősíteni a parlamenti mandátum-
mal. Ha pedig képviselővé válasz-
tanak, akkor még inkább kötik majd 
a személyemet Nyírbátorhoz és a 
térséghez

Hogy érzi, mekkora az esélye, 
hogy nyerjen április 8-án?

Az itt élők 2006-ban engem vá-
lasztottak képviselőnek. Úgy érzem, 
amit csak meg lehetett tenni az itte-
niekért, azt megtettem. A következő 
választásokon, dacára a jól érzékel-
hető fejlődésnek, már nem válasz-
tottak meg ismét.

Ma azt látom, sokan vannak olya-
nok, akik 8 éve még nem engem 
választottak, de úgy látják, mára 
nagyon sokat romlott a helyzet, és 
én jobban tudnám képviselni az ér-
dekeiket. Észrevették, hogy ha ma, 

ennek a körzetnek nagyon rossz az 
érdekérvényesítési képessége a kor-
mánypárti képviselő részéről, mint 
volt ez 8 évvel ezelőtt. Sokan ész-
revették azt is, hogy akár még par-
lamenti mandátum nélkül is sokkal 
többet tudtam elérni térségünknek, 
mint kormánypárti vetélytársam. 
Látják, mekkora ütemben növekszik 
itt az ipar, illetve, hogy milyen nagy-
számú új munkahely keletkezik. Ezt 
sokan a nevemhez kötik. 

Ez azt jelenti, hogy tényleges 
esélyt érez a győzelemre?

Ilyen hangulatot tapasztalok. Eb-
ben alapos szerepe van a fideszes kép-
viselő arroganciájának, a sok rossz 
döntésének, a pártpolitikai alapon 
odaítélt és innen hiányzó forrásnak, 
a gyenge érdekérvényesítésének.

Tényleg komoly szerepe van ab-
ban, hogy Lázár János minisz-
ternek a közelmúltban azt kellett 
mondania, hogy muszáj volt be-
avatkozni bizonyos uniós pályá-
zatok – egyébként politikai ala-
pon – meghozott döntéseibe és a 

nyertesek közé kellett emelnie né-
hány várost? Köztük Nyírbátort 
konkrétan is megnevezte Lázár. 
Ezzel felülírt néhány politikai 
döntést, amit a helyi hatalmasok 
hoztak.

Abban valóban van szerepem, 
hogy ez a folyamat idáig elért. Há-
rom évvel ezelőtt, amikor elkezd-
tünk azon gondolkozni, hogy az új 
uniós ciklusra milyen városi, térségi 
és területi programokat dolgozzunk 
ki, az előző, húszéves tapasztalato-
mat is felhasználtam. Közgyűlési 
tagként szembesültem a követke-
zőkkel. Nagyjából hasonló számban 
adott be pályázatot Nyírbátor, mint 
Nyírbogát. A mi pályázataink közül 
akkor egy sem nyert, Nyírbogátra 
több, mint tíz nyertes pályázat jutott. 
Az senkit nem érdekelt, hogy ezek 

az alkuk semmilyen összefüggésben 
sem voltak a megyei célokkal. Na, 
ezt erősítette meg a megyei közgyű-
lés előtt ismertetett döntés.

Akkor feldolgoztam ezeket a dön-
téseket és nagyon erős kritikai le-
velet fogalmaztam meg a TOP fel-
használásáért felelős államtitkárnak, 
másrészt pedig az EU biztosának, 
Corina Cretu asszonynak is elküld-
tem a levelemet.

Miben bízott?
Azt reméltem, hogy esetleg az ál-

lamtitkár észbe kap, hogy még sincs 
rendben a dolog, vagy az EU biztosa 
elrendeli a vizsgálatot.

Azt is elárulja, hogy az illetékes 
biztos személyes, jó ismerőse is?

Valóban a biztos asszonynak igen 
közeli ismerőse a feleségem. Csak a 
rend kedvéért nem, mint egy barát-
nak, hanem nagyon is hivatalosan 
írtam meg a kifogásaimat. Ezt köve-
tően indult el júniusban egy ellenőr-
zési folyamat az Európai Bizottság 
részéről. Ezzel a magyar döntésho-
zatali folyamat hibáit vették gór-
cső alá. Ennek már megszülettek a 
megállapításai. Közben, már a nyá-
ron kaptam levelet az államtitkártól 
is, hogy felülvizsgálják a nyírbátori 
pályázatokkal kapcsolatos döntése-
ket. Ezt követően, ősszel még újabb 
döntéseket is hozott a megyei köz-
gyűlés, Írd és mondd, mindössze 
egy, Szakollyal közös, kis értékű pá-
lyázatunkat hozták ki nyertesnek, a 
többi pedig lebeg a levegőben.

Ezután az elmúlt húsz évben 

Közel két év, nagy lobbierő, sokszor talán még sze- ■
mélyes kapcsolatok is kellettek ahhoz, hogy végre ko-
moly értékű TOP-os pályázatok nyerteseként örülhes-
sen Nyírbátor. Alkuk, paktumok, levelek, tárgyalások, 
titkok és azok kiszivárogtatása, érdemek és érdemtele-
nek, Európai Unió vizsgálata, bírságok kilátásba he-
lyezése, Lázár János elszólása, sajtótájékoztató és el-
lentájékoztató. Ez lehetne egy politikai thriller is, de 
nem, ez bizony a mai magyar valóság, 2018-ban, Nyír-
bátorban. Veres János képviselőjelölttel (MSZP-
Párbeszéd) Nagy Miklós beszélgetett.

„ ˮVolt olyan pályázatunk, amelyiket forráshiányra hi-
vatkozva akartak elutasítani, miközben kiderült, ar-
ra a célra bőven volt még pénz.
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szerzett ismeretségemet, lobbierőmet 
megmozgattam annak érdekében, 
hogy a magyar kormány számára 
váljon egyértelművé: ez a helyzet 
tarthatatlan. Az nem elfogadható, 
hogy egy fideszes képviselő min-
denféle indoklás nélkül lesöpörje 
egy tizenhárom ezres város pályá-
zatait. Később kiderült, három olyan 
település volt az országban, ahol 
ennyire kilógott a lóláb, annyira fel-
tűnő volt a diszkrimináció.

Lázár János mindezt úgy mondta 
el a nyilvánosság előtt, hogy valójá-
ban nem is kényszerítette ki senki 
belőle, mert nem Nyírbátorra kér-
dezett az újságíró, hanem Hatvan 
városára, de azt is jelenti, hogy ő 
ezt nem fogadja el, nem tűri, nem 
akarja.

Nyilván Lázár Jánost is elérte az 
uniós nyomás, a nagy összegű 
büntetés kilátásba helyezése.

Nyilván, hogy van uniós nyomás 
ebben. De az is roppant érdekes, 
hogy az „uniós nyomás” után mi 
történt. Nyírbátor önkormányzata 
semmilyen értesítést nem kapott, 
egészen február 13-ig. Aznap egy 
ipari parkos cég vezetője felhívta a 
polgármestert, hogy a Coloplastba 
szerveződik egy rendezvény, és azt 
kérdezte ez cégvezető, hogy Máté 
Antal részt vesz-e az eseményen. Ki-
derült, hogy Nyírbátor polgármes-
tere nem kapott meghívót. Ezután a 
Coloplast vezetője viszont meghívta 
Máté Antalt, arra a rendezvényre, 
amit egyébként a Fidesz szervezett 
oda. Ami figyelemre méltó, hogy a 
szervezők, minden, a választókerü-
letben működő polgármestert meg-
hívtak, kivéve a miénket.

Konkrétan azt állítja, hogy Si-
mon Miklós kormánypárti kép-
viselő szervez Nyírbátorba egy 
eseményt, amelyre meghívja az 
összes, a választókerületben ta-
lálható polgármestert, csak ép-
pen a helyi polgármestert hagy-
ta ki?

Pontosan erről van szó. 

Ez lett az a február 14-i saj-
tótájékoztató, amelyet Ön is 
„színesített”?

Valóban, a parkolóban tartottak 
sajtótájékoztatót. Ezen a város pol-
gármesterének megbízásából én 
képviseltem a várost.

Ezen a sajtóeseményen az NGM 
államtitkára Rákosi Balázs be-
jelentette, hogy közel 1.4 mil-
liárd forint TOP-os pályázatot 
nyert a város, se ebben a legna-
gyobb részt az ipari parkra for-
dítható összeg jelenti? Ráadásul 
Simon Miklós képviselő érdeme-
it nem győzik hangsúlyozni ezen 
az eseményen. Még az sem za-
vart senkit, hogy már mindenki 
tudta, Lázár János 
kancellária minisz-
ternek talán éppen 
ellenükben kellett 
beavatkozni, és ha-
tározottan kérni, tegyék félre 
végre a politikai szempontokat 
objektív szempontok alapján hir-
dessenek eredményt. Tehát éppen 
hogy fordítottnak tűnik a helyzet.

Egy kis kronológia: A január 18-
ra tervezett közgyűlési előterjesz-
tést én már megkaptam egy nappal 
korábban. Ebben nyoma sem volt a 
TOP-os pályázatok között Nyírbá-
torra vonatkozó, pozitív javaslat-
nak. Majd 18-án, a közgyűlés napján 
végül kicserélték az előterjesztést 
és a helyszínen kiosztott anyagban 
már szerepelt ez a három nyertes 
pályázat.

Ez már az uniós és/vagy Lázár 
nyomás?

Teljes mértékben annak az 
eredménye.

Kormányzati háttérforrásokból 
azt is tudom, ha a megyei közgyűlési 

fideszes tagjai nem szavazták volna 
meg, akkor a kormány másként, de 
mindenképpen megoldja ezt a kí-
nos ügyet. Ezt is előkészítette Láz-
ár miniszter úr.

Egyszóval az volt a helyzet, hogy 
a magyar kormány megfelelő szer-
vezetei, a Külgazdasági Minisztéri-
um, mind a Miniszterelnöki Hivatal 
támogatta a nyírbátori pályázatokat, 
de egy rejtélyes paktum okán Simon 

és a vele együttműködő fideszesek 
blokkolták ezt. Meggyőződésem: 
a képviselő mindent megtett azért, 
hogy ezek a pályázatok ne nyerje-
nek. A szándékuk megváltoztatását 
az kényszerítette ki, hogy az Euró-
pai Unió a szabálytalan eljárások 
miatt büntetést helyezett kilátásba 
és ennek elkerülése okán Lázár Já-
nos „leszólt”. 

Ha ez tényleg igaz lenne, már-
mint, hogy Simon Miklós nem 
akarta, hogy Nyírbátor nyerjen 
ezeken a pályázatokon, akkor 
annak valami konkrét céljának 
csak kellene lennie. Lát, vagy tud 
ilyen célról?

Az egyik célja az lehet, hogy 
megtörje Nyírbátort. Szeretné el-
érni, hogy a város vezetője, a vá-
ros önkormányzata alattvalóként 
viselkedjék ebben a rendszerben. 

A választókerület többi részén ez 
történik. 

Ez mostani eset is azt bizonyít-
hatja, hogy Nyírbátor nem törik 
meg?

Ezt a várost nem lehet megtörni. 
Ma már olyan erős gazdasági hát-
térrel rendelkezünk, hogy bennün-
ket nem lehet gazsulálásra kény-
szeríteni. Jelzem, egyedül nálunk 

telt be az ipari 
park és szük-
ség van továb-
bi fejleszté-
sekre, főként 

a cégek miatt, az odajáró dolgozók 
miatt. Ide 140 településről járnak 
buszokkal. Ennek a biztonságos le-
bonyolítását kell megoldanunk ezzel 
a fejlesztéssel is.

Van egy másik célja is a képvise-
lőnek. Ez is igen elgondolkodtató. 
Az összes többi önkormányzatot 
rávették a választókerületben arra, 
hogy a nyertes pályázatok lebonyo-
lítója egy debreceni cég legyen.

Ezen nem nagyon lepődünk már 
meg. Gyakran vannak hasonló 
hírek.

Azért itt igen komoly bevételhez 
jut ez a debreceni cég. Ráadásul ez 
a cég vezényli a közbeszerzést, va-
gyis hihetetlenül nagy pénzek fö-
lött diszponál. A mi gyakorlatunk 
viszont nyílt, szabályos és átlátható 
volt és lesz a jövőben is, szemben a 
fideszes eljárásokkal.

„ ˮ
Az nem elfogadható, hogy egy fideszes képviselő min-
denféle indoklás nélkül lesöpörje egy tizenhárom ez-
res város pályázatait.
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Nyírbátori bíró az új 
OBT tagjai között

Emléktáblát kapott a kocsányos tölgy
Tavaly több ezer szavaza- ■

tot kapott a nyírbátori kocsá-
nyos tölgy az Év fája pályáza-
ton. Az idei pályázati kiírás 
kapcsán is szavazhatunk 
majd nyírbátori fára. 

Nyírbátor büszke lehet arra, hogy 
az elmúlt évben civil kezdeménye-
zésre benevezett kocsányos tölgy 

3764 szavazatot kapott a pályázaton, 
és ezzel a második helyen végzett. 
A szép eredmény okán, január vé-
gén emléktáblát helyeztek el a pá-
lyázatban szereplő fánál.

– Nemcsak ez a fa, hanem vala-
mennyi fa a város életének, törté-
netének szerves része – vélekedett 
Máté Antal polgármester, aki hozzá-
tette: ez nagyon fontos abból a szem-
pontból, hogy a részvétel ne csak 
egyszeri alkalom legyen, hanem a 
kezdeményezés a jövőben folytatód-
jék. A kezdeményezők között volt 
Megyesi Ilona is, akinek anyai nagy-
mamája még jelen lehetett a tölgyfa-
csemeték ültetésénél. Az unoka így 
emlékszik erre vissza nagymamája 
elbeszélése alapján:

– 1896-ban, amikor ültették a fát, 
az eseményen ott volt a nagyma-
mám is. Tőle hallottuk ezt a törté-
netet. Ő mondta el édesanyámnak, 
hogy Nánási tanító úr vezetésével 
ültették a fát, a konfirmáció után. 
Szép műemléki környezetben áll a 
több mint 100 éves fa. Az épített 

környezet mellett ez a természe-
ti környezet is fontos. És ha már 
megkímélték a természet és a tör-
ténelem viharai, úgy gondolom, tar-
tozunk annyival, hogy ápoljuk és 
ezt a történetet is megismertetjük 
a város lakóival – mondta Megyesi 
Ilona.

Idén is szavazhatunk nyírbátori fára

Nyírbátori bíró is meg-
kezdhette munkáját az Or-
szágos Bírói Tanácsban. Dr. 
Seres Lívia, a Nyírbátori Já-
rásbíróság elnökeként került 
be a testületbe, aki az OBT 
elnöki tisztségét is betölti 
majd a ráeső félévben.

A bíróságok szervezetéről 
szóló törvény szerint a bíróságok központi igaz-
gatásának felügyeletét ellátó OBT megbízatása 6 
évre szól. A 2012-ben megalakult testület man-
dátuma idén lejárt. Az új Országos Bírói Tanács 
tagjait, 14 bírót titkos szavazással választották 
meg. Az OBT 15. tagja a törvény szerint a Kú-
ria elnöke. Az OBT-elnöki tisztségét a tagok fél-
évenként, egymást váltva viselik oly módon, hogy 
elsőként a leghosszabb tartamú bírói szolgálati 
viszonnyal rendelkező bíró tölti be. 

Dr. Seres Lívia, elnök számára mindenképpen 
változásokat hoz az újabb feladatkör. Nyírbátorban 
is át kell szervezni a járásbíróság munkarendjét, 
hiszen az OBT-ülések havonta legalább egyszer a 
fővárosba szólítják az intézmény vezetőjét.

– A Nyírbátori Járásbíróságon hét bíró dolgo-
zik. Az ügyek érkezése a megyei átlagnak meg-
felelő, ami egy elviselhető munkateher – mondta 
Dr. Seres Lívia. A Nyírbátori Járásbíróság elnö-
ke hozzátette: „Nekem nagy szerencsém van, 
mert segítőkészek a kollégáim, és a törvényszék 
vezetése is mindenben támogat, illetve minden 
segítséget megad.”  

A Magyar Írószövetség múlt év vé- ■
gén indítványozta, hogy 2018-tól Jókai 
Mór születésnapján, minden év február 
18-án rendezzék meg a magyar szép-
próza ünnepét.

Országszerte és a határainkon túl is ünnep-
ségsorozatot rendeztek, ennek nyírbátori ese-
ményét február 13-án a városi könyvtárban 
tartották. Szláma Gabriella köszöntője után B. 
Czakó Andreával Erdei-Nagy Ibolya beszélge-
tett az írónő nemrégiben megjelent „Hervad-
hatatlan” című kötete kapcsán. A szerző eddig 
már több történetet is papírra vetett, elsőként 
mégis az a regénye látott napvilágot, amelyben 

a magyar történelem eseményeire alapozva, jó-
részt valós szereplők mindennapjain keresztül 
jelenik meg a monarchia időszaka romantiká-
val átszőve. A szerző szépprózája hiánypótló 
a hazai könyvpiacon.

Magyar széppróza 
napját ünnepeltük
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Félmilliót ér a legjobb ötlet!
Újszerű kezdeményezés- ■

ként hirdetett ötletpályázatot 
a nyírbátori önkormányzat 
annak érdekében, hogy a vá-
ros bekötőútjai megszépülje-
nek az itt élők és az erre köz-
lekedők megelégedésére. A 
pénzdíjas pályázatra március 
31-ig várják az ötleteket.

– A város vezetése a múlt év má-
sodik felében indította el a „tár-
sadalmasítás” folyamatát. Ez azt 
takarja, hogy a Nyírbátorban meg-
valósuló fejlesztések, beruházások 
kapcsán kikérjük az itt élők vélemé-
nyét. Szeretnénk, ha a város olyan 
irányba fejlődne, amely igazodik a 
lakosok igényeihez is. Ennek a fo-
lyamatnak újabb lépcsőfoka az öt-
letpályázat, amely által a város be-
vezető útjai környékének egységes 
arculatát szeretnénk kialakítani – 
mondta el érdeklődésünkre Pappné 
Dr. Fülöp Enikő.

Nyírbátor jegyzője kiemelte: 
olyan pályázatokat vár az önkor-
mányzat, amelyek megvalósítható-
ak, ugyanakkor figyelembe veszik 
a város történelmét, hagyományait 
és jelenlegi arculatát.

Alapvetően nem terveket várnak, 
hiszen nem kell szakembernek len-
ni, ugyanis a lakosság, vagyis ma-
gánszemélyek, illetve csoportok pá-
lyáznak a kiírásra. Annyi elvárás 

van mindössze, hogy a pályázó va-
lamilyen módon jelenítse meg az el-
képzelését. Az első három helyezett 
pénzdíjban részesül. A nyertes pá-
lyázó 500 ezer, a második helyezett 

200 ezer, a harmadik pedig 100 ezer 
forint pénzjutalomban részesül. A 
tervek szerint a város a jövőben is 
megszólítja a város lakosságát ehhez 
hasonló ötletpályázatokkal.

ÜdvözlőtáblákÜdvözlőtáblák
Gyulaji u.–Táncsics u.

Pócsi u. végén
buszforduló

Debreceni u. 
körforgalom

Pócsi u.–Gyulaji u.
körforgalom

Császári u.

Árpád u. kereszteződés

Gyulaji u.
Gyulaji u.

Pócsi u.Pócsi u.

Árpád u.

Árpád u.

Csűrös kertCsűrös kert

Bóni tagBóni tag

Böke kertBöke kert
TESCO

471

471

471

471

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: ÖNKORMÁNYZAT

A kékkel szedett útvonalon az önkormányzat 
a közeljövőben úgynevezett „üdvözlőtáblák” 
kihelyezését tervezi
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Választás

Február 19-én, hétfőn reg- ■
gel 8-kor eldördült a start-
pisztoly, megkezdődött az 
aláírásgyűjtés a 2018-as vá-
lasztáson indulni szándéko-
zók számára. Nyírbátorban 
már az első napon 25-en vet-
ték át az ajánlóíveket, vala-
mennyien jelölőszervezet ne-
vében. A választási tudniva-
lókról Pappné dr. Fülöp Eni-
kő jegyzőt Nagy Miklós 
kérdezte.

Ma tulajdonképpen bárkiből le-
het jelölt, aki magyar állampol-
gár és nagykorú?

Valóban, de választónak és vá-
laszthatónak is lennie kell, azaz nem 
lehet közügyektől eltiltva és persze 
cselekvőképesnek is kell lennie. A 
jelölésnek nem feltétele, hogy va-
laki az adott választókerületben 
lakjon.

Valaki egyszerre bármennyi vá-
lasztókerületben bejelentkezhet 
ajánlóívekért?

Természetesen, de a végén, ha ösz-
szegyűjti az aláírásokat, csak egy 
választókerületben vehetik nyilván-
tartásba. Nyilván az aláírásoknak, 
azaz az ajánlásoknak is egy válasz-
tókerületben kell elérni a szükséges 
számot. Itt még van egy fontos krité-
rium, ha valaki valamely szervezet 
nevében indul.  Mielőtt megkapja 
az ajánlóíveket, ellenőrizzük, hogy 
a jelölőszervezetet nyilvántartásba 
vették-e. Jelöltté akkor válik valaki, 
ha legalább 500 érvényes aláírással 
rendelkezik. Az ajánlásokat a vá-
lasztási irodák ellenőrzik, személy-
ről személyre.

Pontosan mit ellenőriznek?
Egy ajánlóíven nyolc választó 

adatait lehet összegyűjteni.  Ezen az 
alábbi adatoknak kell szerepelniük: 
a polgár neve, anyja neve, lakcíme, 
személyi száma, és természetesen a 
választópolgárnak alá kell írnia. Mi 
csak az adatok helyességét vizsgál-
juk. A személyi számból azt is tud-
juk ellenőrizni, hogy az illetőnek 

van-e választójoga. Az aláírás hi-
telességének vizsgálata nem a vá-
lasztási irodák feladata.

Az aláírások hitelességét tehát 
senki nem ellenőrzi?

Ezt az eljárás során nem köteles-
ségünk ellenőrizni. Ha felmerül a 
gyanú, hogy sok, nagyon hasonló 
aláírás szerepel az íveken, akkor ér-
tesítjük a nyomozó hatóságokat.

Vagyis, ha ma valakinek van egy 
pontos, a fenti adatokat tartal-
mazó adatbázisa 500-600 névvel, 
akkor nagyon gyorsan teleírhat 
60-70 ívet, odahamisíthat 500-
600 aláírást és máris hivatalos 
képviselőjelöltet produkál.

A hatályos jogszabályok szerint 
ilyen személyes adatokkal csak a 
hatóságok rendelkezhetnek.

Élünk a gyanúperrel, hogy bizo-
nyos pártok környékén lehetnek 
ilyen adatok sok ezer emberről. 
Azt is pontosan tudják már, ki és 
kire szokott szavazni, vagy me-
lyik párt aláíróíveit szokta támo-
gatóként aláírni.

Lehetséges, de ez, mármint 
a személyes adatok megtartása 
törvénytelen.

Hol lehet aláírásokat gyűjteni?
Aláírást, a választópolgárok zak-

latása nélkül bárhol lehet gyűjte-
ni, a következők kivételével. Ti-
los aláírást gyűjteni munkahelyen, 

munkaidőben, továbbá tömegköz-
lekedési eszközökön, egészségügyi 
szolgáltató helyiségében, közneve-
lési intézményben.

Milyen szankciókra számít-
hat, aki nem tartja be ezeket a 
szabályokat?

Ha ilyen, vagy bármilyen más, 
ezzel kapcsolatos törvénysértésről 
bejelentés érkezik az OEVK Válasz-
tási Bizottságához, akkor a testület-
nek döntést kell hoznia. Most ez a 
bizottság még három tagból áll. A 
bizottság tagjai csak igennel, vagy 
nemmel szavazhatnak, és döntést 
hoznak. A bizottság tagjait a nyír-
bátori képviselőtestület választot-
ta meg.

Ha ez a bizottság a teljes válasz-
tókerületben jár el, akkor miért 
a városi képviselők választották 
meg a tagokat?

A jogszabály úgy rendelkezik, 
hogy a választókerület székhelyén 
működő képviselőtestület választ-
hatja meg a bizottság választott 
tagjait.

A későbbiekben ez a választási 
bizottság már a jelölőszerveze-
tek delegáltjaival egészülhet ki. 
Azoknak a szervezeteknek van jo-
guk tagot delegálni, amelyeknek 
sikerült 500 érvényes aláírással 
és pontos adatokkal, valódi kép-
viselőjelöltet állítani.

Ha minden jelölőszervezet 

delegálna tagot, akkor igen nagy 
taglétszámú bizottságok alakulná-
nak. Eddig soha nem volt tíznél na-
gyobb létszámú a választókerület 
választási bizottsága.

Ennek a bizottságnak van olyan 
tagja, aki a jogszabályokat is 
ismeri?

Ez nem feltétel, de nálunk jogász 
a bizottság elnöke, és tagjai is köz-
reműködtek korábban a választási 
eljárásban.

A szavazókörökben is külön ala-
kulnak szavazatszámláló bizott-
ságok. Van választott tagja és 
lesz a jelölőszervezetek által dele-
gált bizottsági tag.

A bizottságok legalább 3 tagját 
az adott önkormányzatok testületei 
választják meg, szavazókörönként. 
A többi tagot a jelölőszervezetek de-
legálhatják. A szavazatszámláló bi-
zottságoknak a szavazás napján leg-
alább 5 taggal kell működniük.

Mi a jellemző, az ajánlóíveket fo-
lyamatosan hozzák ellenőrzés-
re, vagy majd csak akkor, ha ösz-
szegyűlt az adott jelölt megfelelő 
számú ajánlása?

Mi azt kértük, hogy a gördülé-
keny feldolgozás miatt folyamatosan 
hozzák be az íveket, mert az ellen-
őrzés nagyon alapos, és a munkát 
is így lehet ütemezni.  Ennek a ké-
résnek általában eleget is tesznek a 
szervezetek.

Mint érdekességet kérdezem. Mi 
a jellemző, hány ívet kértek el a 
szervezetek?

Jellemzően 100 ívet vettek át, 
ezekre 800 ajánlás fér. Két kiemel-
kedő igény volt, az egyik szervezet 
400 ívet kért, míg a másik 650-et.

Ez erődemonstráció akar lenni?
Nekünk csak addig kell eze-

ket ellenőriznünk, amíg egy jelölt 
el nem éri az 500 érvényes aján-
lást.  A többivel nem foglalkozunk. 
Amúgy a sok gyűjtőlapnak az a ri-
zikója, hogy el is lehet hagyni, az 

Megint jönnek, kopogtatnak
Megkezdődött az aláírásgyűjtés a képviselőjelöltségért
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pedig darabonként tízezer forint-
ba kerül.

Az előző választáson volt erre 
példa?

Volt rá példa, és a NAV be is haj-
totta a büntetést.

Meddig lehet gyűjteni az 
ajánlásokat?

Március 5-én 16 óráig lehet lead-
ni az ajánlásokat. Az ellenőrzésre 3 
napunk van. A bizottságnak 4 napon 
belül döntést kell hozni, hogy valaki 
képviselőjelölt lesz-e, vagy sem.

Nézi-e azt valaki, hogy adott 
esetben nagyon hasonló név-
sorok jelennek meg akár több je-
lölt ajánlóívein? Manapság egy 
választópolgár akár az összes 
szervezet ajánlásait aláírhatja, 
és persze ezek az ajánlási adatok 
áruba is bocsáthatóak.

A választási irodáknak nem fel-
adata vizsgálni, hogy adott név sorok 
megegyeznek-e, illetve, hogy egy 
választópolgár hány szervezet aján-
lásait írta alá.

Mit kell tudnia a választópol-
gároknak? Mára már mindenki 
megkapta az értesítést.

Természetesen. Ezen az értesí-
tőn arról tájékoztatnak, hogy adott 
település melyik szavazókörében 
élhetek a szavazati jogommal, il-
letve, hogy milyen sorszámon tar-
tanak nyilván.

Ha valaki nem kapott értesítést, 
mi a teendője?

Keresse fel a választási irodát 
(ezek a polgármesteri hivatalokban 
vannak), ahol megnézik, hogy miért 
nem kapott értesítőt.

A névjegyzék meddig 
módosítható?

Alapvetően csak olyan esetekben 
módosítható, amikor valaki átjelent-
kezést kér, azaz nem a lakóhelyén 
akar szavazni, hanem egy másik, 
magyarországi településen. Az is 
előfordul, hogy valaki a választá-
sok idején külföldön lesz, akkor vi-
szont külképviseleti névjegyzékbe 
veszik, vehetik fel. Még az is elő-
fordul, hogy valaki mozgóurnával 
szeretne szavazni az egészségi ál-
lapota miatt. Aki nincs egyik név-
jegyzéken sem április 8-án, nem 

szavazhat. Az értesítő nem elég ah-
hoz, hogy valaki szavazzon. Min-
denképpen szükséges az érvényes 
arcképes igazolvány is.

Meddig lehet kérni, hogy egy 
másik névjegyzékre kerüljön az 
ember?

Az átjelentkezéseket április 6-án 
16 óráig lehet kérni, a lakóhely sze-
rinti illetékes választási irodánál. 
Ennek van egy formája, ami lehet 
kézzel írott is, de a pontos azono-
síthatóságot biztosító adatoknak 
szerepelniük kell a kérelemben. A 
valasztas.hu honlapon van erre is 
formanyomtatvány.  A választási 
informatikai rendszer segítségével 
az illetőt töröljük a mi névjegyzé-
künkből, és abban a pillanatban 
megjelenik a neve a céltelepülés 
névjegyzékében.

Hol találják meg az átjelentke-
zettek azt a szavazókört, ahol 
szavazhatnak?

Minden településen kijelölnek 
egy ilyen szavazókört. Az átjelent-
kezéssel szavazók természetesen azt 
a szavazólapot kapják meg, amit a 
lakóhelyükön is kaptak volna. Egy 
nyírbátori szavazó Battonyán is nyír-
bátori jelöltre fog szavazni. Aki kül-
földre megy és időben kérelmezte a 
külképviseleti névjegyzékbe vételét, 
lehetősége lesz szavazni az adott or-
szágban működő magyar nagykövet-
ségen felállított szavazókörben.

Ki igényelhet mozgóurnát, illetve 
meddig kell leadni ezt az igényt?

Azok igényelhetnek mozgóurnát, 
akik egészségi állapotuk, vagy fo-
gyatékosságuk miatt nem tudják fel-
keresni a szavazókörüket. Az egyik 
határidő: április 6. 16 óra, addig kell 
a helyi választási irodához eljuttat-
ni az igényt. Ebben segítünk mi 
is. Aki a szavazás napján 15 órá-
ig kéri a mozgóurnát, a helyileg il-
letékes szavazatszámláló bizottság 
döntése alapján kaphat otthoni sza-
vazási lehetőséget. Minden szavazó-
körben van egy mozgóurna és leg-
alább két bizottsági tag viszi ki a 
választópolgárhoz.

A szavazókörök helyszínében tör-
tént-e változás Nyírbátorban?

Mindenki a megszokott helyen 
tud majd szavazni, választójogát 
gyakorolni.

A Köztársasági Elnök  ■
2018. április 8. napjára tűz-
te ki az országgyűlési képvi-
selőválasztást.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei 6. számú országgyűlési egyé-
ni választókerülethez (OEVK) 33 
település tartozik, székhelye Nyír-
bátor. A választópolgárok száma 
74.295 fő, az OEVK-ban 88 db. 
szavazókör van.

Az országgyűlési képviselő vá-
lasztás lebonyolítását a Nyírbátori 
Polgármesteri Hivatalban működő 
Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Iroda (OEVI) 
végzi (4300 Nyírbátor, Szabadság 
tér 7., Tel.: 42/281-155/102).

A választópolgárok névjegyzék-
be történő felvételükről 2018. feb-
ruár 19-ig értesítőt kaptak értesíté-
si vagy lakcímükre. Amennyiben 
az értesítő határidőben nem érke-
zett meg, úgy célszerű felkeres-
ni a lakóhely szerint illetékes – a 
polgármesteri hivatalban működő 
– választási irodát. 

Ha nem tartózkodik lakóhe-
lyén, akkor is szavazhat a he-
lyi jelöltre! Mi a teendő ebben 
az esetben:
•  Keresse fel a lakóhelyén működő 

Választási irodát a polgármesteri 

hivatalban. 
•  Nyújtson be kérelmet legkésőbb 

2018. április 6-án 16.00 óráig, 
amelyen megjelöli, hogy a vá-
lasztás napján melyik települé-
sen kíván szavazni. A kérést nem 
kell indokolni.

•  A kérelem benyújtható online 
a www.valasztas.hu honlapon 
vagy papír alapon postán vagy 
személyesen.

•  Ezt követően a megadott címre/
e-mail címre értesítőt kap arról, 
hogy a megadott település me-
lyik szavazókörében tudja lead-
ni szavazatát.

•  Amennyiben Ön a szavazás nap-
ján külföldön tartózkodik, ugyan-
ezt az eljárást kell lefolytatni 
legkésőbb 2018. március 31-én 
16.00 óráig.

Fontos tehát, hogy az átjelent-
kezéssel a választópolgár a lakcí-
me szerinti országgyűlési egyéni 
szavazólapon szavazhat a helyi je-
löltekre! Ha tehát nyírbátori la-
kóhelyű választópolgár Győrben 
fog április 8-án tartózkodni, és 
oda átjelentkezik, ugyanazt az 
egyéni szavazólapot fogja meg-
kapni Győrben, mintha lakóhe-
lyén, Nyírbátorban adta volna le 
szavazatát!

OEVI

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

A Nemzeti Agrárgazdasági  ■
Kamara felhívja a gazdálko-
dók figyelmét, hogy március 
20-ig biztosítható az ősterme-
lői jogviszony folyamatos 
fenntartása. 

Az őstermelők 2018.március 20-
ig érvényesíthetik igazolványukat 
annak érdekében, hogy őstermelői 
jogviszonyuk folyamatos legyen, és 
az őstermelőként történő értékesítési 
tevékenységüket idén is jogszerűen 
folytathassák. 

Az érvényesítéssel az igazolvány 
2018. január 1. napjára visszamenő-
legesen biztosítható az őstermelői 
jogviszony folytonossága. Közös 
igazolvány esetén az őstermelő csa-
ládtagoknak is személyesen jelen 
kell lenniük. 

A személyazonosság megállapí-
tására alkalmas és érvényes igazol-
ványnak, az őstermelői igazolványra 
lesz szükség. Az ügyfélszolgála-
ti irodák és falugazdászok elérhe-
tőségei a www.nak.hu honlapon 
megtalálhatók. 

Őstermelők, figyelem!

A megyei igazgatóság telefonszáma: 
06 42 501-131
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A térség országgyűlési képvise-
lője, Simon Miklós a Coloplast 
előtt megtartott sajtótájékoz-
tatójára, a nyírbátori sike-
res pályázatok bejelentésekor 
felsorakoztatta maga mögé a 
választókerület, vagy a kistér-
ség legtöbb polgármesterét. Er-
re az eseményre Önt meghívta a 
képviselő?

Erről az eseményről sokan fogal-
maztak már meg hazug informáci-
ót. Az első, amit fontosnak tartok 
elmondani, hogy erre a sajtó előtti 
bejelentésre engem senki nem hí-
vott meg. Ugyanakkor az esemény 
előtt két nappal a Coloplast vezető-
je – amikor számára kiderült, hogy 
engem nem hívott meg a képviselő 
úr – megkeresett és személyesen 
meghívott a bejelentés utánra szer-
vezett gyárlátogatásra. A programot 
már eleve két részre szervezték, de 
engem a képviselő úr egyikre sem 
akart meghívni. A gyár elé tervezett 
sajtóeseményről, illetve az ottani 
bejelentésről csak másodkézből sze-
reztünk tudomást. Mivel csak hét-
főn tudtuk meg a szerdai programot, 
személyesen azért nem tudtam részt 
venni, mert már korábban eldőlt, 
hogy az esemény napján nekem Bu-
dapesten lesz megbeszélésem újabb, 
lehetséges nyírbátori beruházókkal. 
Ezért is ment el helyettem Veres Já-
nos képviselő úr, hiszen olyan pro-
jektekről volt szó, amelyeket koráb-
ban a megyei közgyűlés is tárgyalt, 
és ő tagja a megyei közgyűlésnek 
is. Arról nem is beszélve: a nyer-
tes projekteket természetes, hogy 
Nyírbátor önkormányzata a saját 
szakembereivel készítette elő, és a 
szükséges dokumentumok is nálunk 
találhatóak.

Ugyanezen az eseményen nem 
győzték „fényezni” Simon képvi-
selő urat, azt sugallva, szinte ki-
zárólag neki köszönhető, hogy 
ezek a pályázatok végül mégis 
csak nyertek. Miközben koráb-
ban mintha azt lehetett volna 
hallani, hogy politikai okokból 
akadályozzák a nyírbátori pályá-
zatok eredményességét.

Már többször elmondtam itt is, 
hogy a városnak 14, jól előkészített, 
magas szakmai pontszámmal érté-
kelt pályázata került oldalvonalra. 
Azt is tudjuk, hogy 
a magasan értékelt 
szakmai tartalom 
miatt egyik pályá-
zatunkat sem tud-
ták hivatalosan el-
utasítani. Persze, 
ne feledjük, ezeket a pályázatokat 
már két éve benyújtottuk. Miköz-
ben bennünket még értesítésre sem 
méltattak, addig mások sorra nyer-
tek. Ami az ipari parkos pályáza-
tunkkal kapcsolatban érdekes, hogy 
a megyei közgyűlés korábban úgy 
döntött, ezt a pályázatunkat nem 
támogatja. Ezután a kormány sem 
hozott erről pozitív döntést. Ugyan-
akkor az is kiderült közben, hogy 
ebben a választókerületben nagyon 
torz módon osztották el a pénzeket. 
Ezért aztán minden fórumot meg-
ragadtunk, hogy ezen a helyzeten 
változtassunk. Fordultunk az állam-
titkárhoz, a miniszterhez, a cégek 
vezetői egyenesen a miniszterelnök-
höz, és mi, Veres Jánossal egyene-
sen az Európai Unióhoz folyamod-
tunk. Ezután brüsszeli, azaz uniós 
vizsgálat indult, de közben Lázár 
János is vizsgálatot indított. Ma te-
hát azzal dicsekedni, hogy valaki 

ezért mennyit tett, nyilvánvalóan 
nem igaz. Ezek a pályázatok azért 
nyertek, mert mi nem hagytuk ma-
gunkat. Ez nem Simon képviselő ér-
deme. Az a helyzet, hogy megijed-
tek az Európai Uniótól. Maga Lázár 
János jelentette be, hogy felülírták 
a helyi, politikai alapon meghozott 
döntéseket.

Végül csak lesz 1,4 milliárd fo-
rint értékű fejlesztés a városban. 
A legnagyobb az ipari parkban, 
de van pénz kerékpárutakra, és 
bővíteni lehet majd a bölcsődét 
is.

Az ipari parkot érintő projekt há-
rom nagyon fontos gond megoldá-
sát segíti elő. Ebben a projektben 
megoldódik végre a terület normális 
megközelíthetősége. A Széna rét-
től, külterületen épül a megfelelő 
út. Ez egy rendkívül fontos út lesz, 
közlekedésbiztonsági szempontból 

mindenképpen. A másik fő elem a 
buszpályaudvar megépítése. Itt, mű-
szakonként kb. 60 busz közlekedik. 
Ma nincs egy hely, ahol meg tudnak 
állni, és le tud szállni több ezer em-
ber biztonságosan. Akik utána ke-
resztül-kasul közlekedve mennek a 
saját munkahelyükig. A cégek en-
nek a megoldását tartották a leg-
fontosabbnak. A projekt harmadik 
eleme az áramellátás stabilitásának 
megteremtése. Könnyen belátható, 
hogy mennyire szükséges egy ipar-
terület biztonságos áramellátása. 
Ez az ipari park versenyelőnyét is 
szavatolja.

Az ipari park gyakorlatilag be-
telt. Milyen irányú fejlesztésben 
gondolkodnak?

Van hová fejlődni, csak éppen az 
eddigi logikát kell megváltoztat-
ni. A jövő fejlesztéseinél az a cél, 
hogy egyre magasabb technológiát 

hozzunk Nyírbátorba. Az is lehet-
séges út, ha a már itt működő gyá-
rakat folyamatosan átállítják egyre 
magasabb hozzáadott értéket képvi-
selő termékek gyártására, az eddigi, 
csak, összeszerelő üzemek helyén. 
Ezzel magasabb bért is lehetővé te-
vő munkakörök jöhetnek létre, nagy 
számban.

Van, illetve lenne elég magasab-
ban képzett munkavállaló a vá-
rosban, a térségben? Hiszen ál-
talában egy az egyik fő akadály 
felénk.

Az a véleményem, hogy azok a 
mai betanított munkások, akik már 
évek óta bizonyítanak, belső, vagy 
külső átképzések után kerüljenek 
minőségileg magasabb munkakör-
be. Ez lényegesen magasabb jöve-
delmet is biztosítana számunkra. 
Ebben már tárgyalunk egy ideje 
az érintett cégek vezetőivel, hogy 

minél hamarabb 
lépjenek techno-
lógiai szintet.

Van erre haj-
landóság a cé-
gek részéről?

Nagyon is van hajlandóság a ré-
szükről, hiszen arról az oldalról néz-
ve is könnyen belátható a munkaerő-
hiány problémája. Miután a szándék 
minden irányból – cégek, önkor-
mányzat, munkavállalók - létezik, 
pár év alatt jelentős előrelépés tör-
ténik majd. Nyilvánvaló, hogy az a 
város, az az ipari park lesz sikeres 
ebben a folyamatban, amelyik első-
nek lép. Mi szeretnénk az élén ha-
ladni ennek az átalakulásnak. Van 
máris több olyan cég, amelyik úgy 
tervezi a fejlesztéseit, hogy eleve au-
tomatizált berendezéseket telepít, és 
a saját dolgozói átképzésével oldja 
meg a munkaerőigényt is.

Hamarosan indítják a közmun-
kaprogramot, de lényegesen ki-
sebb létszámot foglalkoztatnak 
majd ebben a formában. Miért a 
keretcsökkentés?

A cél az, hogy valamilyen életutat 

Saját erőből fejlődik a város
Máthé Antal: „ezek a pályázatok azért nyertek, mert mi nem hagytuk magunkat”

Nyírbátor önkormányzata, köszönhetően előrelátó  ■
gazdaságpolitikájának, a kormány összes szűkítő in-
tézkedése ellenére is képes finanszírozni olyan helyi 
programokat, amelyekről más, gazdaságilag kevésbé 
tehetős településeken legfeljebb, ha álmodhatnak. Eb-
ből következően az ellenzéki vezetésű város ma már 
nem kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. Máté Antal 
polgármesterrel Nagy Miklós beszélgetett.

„
ˮ

Ugyanakkor az is kiderült közben, hogy ebben a vá-
lasztókerületben nagyon torz módon osztották el a 
pénzeket. Ezért aztán minden fórumot megragad-
tunk, hogy ezen a helyzeten változtassunk.
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kínáljunk az embereknek. Az egyik, 
hogy az öt-tíz éve munkahelyen dol-
gozó emberek tudjanak egyet elő-
rébb lépni, jobb minőségű, maga-
sabb bérezésű munkára, ugyanakkor 
arra is törekszünk, hogy a munka-
nélküliek, vagy közmunkások minél 
nagyobb számban menjenek ezekbe 
a gyárakba. Első lépésként persze 
betanított munkára. Először ezeket 
az embereket alkalmassá kell ten-
ni az állandó munkára, de közben 
olyan ellátórendszert kell kiépíteni, 
hogy az is nyilvánvaló legyen min-
denki számára, csak az a jövő, ha 
végleges munkahelyre mennek el 
dolgozni. Ennek része a közmunka-
program szűkítése.  A korábbi 250 
helyből mára 80 maradt.

Egyébként mikor indul a 
közmunka?

Március elején. A város tisz-
taságát, a város közterületeinek 
gondozását oldjuk meg ezzel a 
programmal.

Ugyanide tartozik még a most le-
hetővé vált bölcsődebővítés. Mi-
kor vihetik a szülők a gyerekeiket 
az új bölcsődébe?

A városban rengeteg munkahely 
van, de kevés a bölcsődei férőhely. 
A plusz férőhelyek 2019 szeptem-
berétől segítenek a szülőkön. Addig 
a további ellátórendszert is kiszéle-
sítjük. Egyébként a mostaninak a 
kétszerese lesz a bölcsődei férőhe-
lyek száma.

Ha már itt tartunk, hogyan 
alakulnak az idei szociális 
ellátások?

A szociális szolgáltatásokat to-
vább erősítjük. Bővül az ellátó 
hálózatunk is, és bevezetünk egy 
támogató szolgálatot is. Ez a köz-
lekedni sehogy, vagy csak nehezen 
tudó idősebbek ellátását segíti. Sok 
olyan új gyerekprogramot indítunk, 
amelyek kifejezetten a nehezebb kö-
rülmények között élő – nem csak 
roma gyerekek – támogatását szol-
gálják. Az új programok már ta-
vasszal elindulnak. Nyáron táborok 
lesznek, rengeteg napközis foglal-
kozás, amelyek a gyerekek fejlesz-
tése szempontjából nagyon fonto-
sak. Az önkormányzat segélyezési 
rendszerét is úgy alakítjuk, hogy 
az ösztönzőleg hasson. Elsősorban 
azok számíthatnak a támogatásokra, 

akik együttműködőek, és maguk is 
tevőlegesen szeretnének kitörni a 
helyzetükből.

Ez is egy komoly költségveté-
si tétel, miközben egy másik té-
tel a közlekedés fejlesztését cé-
lozza, vagy inkább régi gondokat 
orvosol.

Az idei költségvetés az elmúlt 
évek legmagasabb összegét tartal-
mazza, ami közlekedésfejlesztést, 
vagy közlekedési beruházást jelent. 
Az önkormányzatnak kizárólag sa-
ját erőből kell megoldania az ön-
kormányzati utak karbantartását. 
Idén nagyjából 60 millió forintot 
tudunk útfelújításokra, karbantar-
tásra fordítani. Az előző évekhez 
képest ez legalább ötször nagyobb 
összeg. Belterületen is épülnek a 
kerékpárutak, nagyjából 400 mil-
lió forintból. Idén végre megépül 
a Fáy úti körforgalom és ezzel egy 
időben rendbe tesszük a Fáy utca 
elejét is. Járdaépítésre kb. 20 millió 
forint jut idén a költségvetésből, és 
hasonló összeg a közmunkaprog-
ramból. Mindezek mellett még a 
nagyon sáros földutakat kőzúzalé-
kos, vagy mart aszfaltos borítással 
tesszük járhatóvá.

Mennyi pénz jut idén az intézmé-
nyi felújításokra?

A zeneiskolára nyertünk egy uni-
ós forrást. Ezen túl van egy óvoda-
fejlesztési programunk, amely az 
Iskola úti óvodát érinti. Ott egy új 
tornaszoba és egy új csoportszoba 
is épül, de lesz még sószoba és per-
sze további kiszolgáló helyiségeket 
is kialakítunk. Az idei költségveté-
sünkben a családok, a gyermekek 
kapnak kiemelt figyelmet. A régi 
2. iskola pincéjében egy ifjúsági 
klubot építünk. Az épület emeleti 
részén az idősebbeknek klubhelyi-
séget alakítunk ki. Ugyanott az ud-
varon játszótér, szenior park, sétá-
lóterület lesz. Idén nyáron és őszre 
mindennel készen leszünk.

Ifjúsági és családtámogatások 
hogyan változnak idén?

Januártól beindult a babacsomag. 
Ez inkább figyelmességként fog-
ható fel, nagyjából 25 ezer forint 
értékű, a csecsemők gondozásá-
hoz jól használható cikkek vannak 
a csomagokban, melyek minden 
nyírbátori újszülöttet megilletnek. 

Ide tartozik, hogy az önkormányzat 
minden újszülött gyerek számára 
kifizeti az új, Rota vírus elleni vé-
dőoltást. Ezt az oltást nagyon ja-
vasolja a szakma, de az állam nem 
hajlandó finanszírozni. Régi progra-
mot folytatunk azzal, hogy minden 
Nyírbátorban tanuló gyerek ingyen 
tanulhat meg úszni, de lovagolni is, 
ha szeret. Lesznek még nyári tá-
borok is.

Ösztöndíj támogatások?
Itt már differenciálunk. Kifejezet-

ten a nehezebb anyagi helyzetben 
élő családok tehetséges, tanulni aka-
ró gyerekei kaphatnak ösztöndíjat. 
Lesz tanulmányi, sport és művészeti 
ösztöndíj. Éves szinten ez 50 gyere-
ket érint. Gyerekenként, évente 100 
ezer forint a tét. Idén szeptemberben 
indul a program.

Nyírbátor önkormányzata na-
gyon jelentős iparűzési adóbe-
vétellel rendelkezhet minden 
évben, idén is jóval 
több, mint 1 milliárd 
Ft-ról beszélhe-
tünk. Mi lesz en-
nek a pénznek a 
sorsa?

Az elmúlt nyolc 
évben az önkor-
mányzatok fi-
nansz í rozását 
d r a s z t i k u s a n 
csökkentette az Or-
bán-kormány. Mára 
nagyjából 1 milliárd 
forinttal csökkent az 
állami támogatásunk. 
Ha azt vesszük, hogy az 
utóbbi 3 évben 600 
millió fo-
r i n t -
t a l 

csökkent ez a támogatás, miközben 
az iparűzési adóból származó bevé-
telünk csak 450 millióval nőtt, ak-
kor máris látszik, hogy itt nem nö-
vekedés, hanem csökkenés van. Igaz 
ugyan, a város tartaléka ma is meg-
van, de ez csak annak köszönhető, 
hogy az ipari fejlesztésekhez telke-
ket tudtunk értékesíteni. Persze ezzel 
csökkent az önkormányzati vagyon. 
Ma nyolc olyan terület van, amit az 
önkormányzatnak kötelező ellátni, de 
erre nem kapunk egy fillér állami tá-
mogatást sem. Csak néhányat emelek 
ki: közvilágítás, útfenntartás, temető 
üzemeltetése, a hivatal működtetése, 
a dolgozók bére. Csak ez 600 mil-
lió forint évente. Számtalan felada-
tot alulfinanszíroz az állam, mint pl. 
óvoda, szociális ellátások, gyermek-
étkeztetés. Amikor azt halljuk a té-
vében, hogy mennyi gyerek eszik in-
gyen, azt nem az állam fizeti, hanem 
a mi önkormányzatunk. Ha mindent 
összeadunk, akkor nagyjából 1 mil-
liárd forintról beszélünk.

Ezeken túl a sport, a 
művészeti rendez-

vények, fesz-
t iválok, az 

egyesületek 
támogatása, 
amit szintén 
saját erőből 
oldunk meg. 
A saját adó-
bevételünk-

ből kb. 150 
millió szaba-

don felhasználha-
tó rész marad, ami-
ből járdát építünk, 

de a körforgalom 
is ebből épül 

meg.
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Felhívás nyugdíjas 
pedagógusoknak 

díszdiploma igénylésére
Nyírbátor Város Önkormányza-

ta felhívja a tanár-, tanító- és óvó-
nőképző intézetekben végzettek fi-
gyelmét arra, hogy a felsőoktatási 
intézmények 2018-ban is adomá-
nyozhatnak arany, gyémánt, vas, 
illetve rubin díszoklevelet azoknak, 
akik oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 
éve szerezték és életpályájuk alapján 
közmegbecsülésre méltóak.

A díszokleveleket az érdekel-
teknek kell igényelni a felsőok-
tatási intézménytől, vagy annak 
jogutódjától. 

Az önkormányzat a korábbi évek-
hez hasonlóan 2018-ban is segítséget 
nyújt a nyírbátori lakóhellyel rendel-
kező nyugdíjas pedagógusoknak a 
jubileumi díszoklevelük igénylésé-
nek ügyintézésében.

Az érintettek a díszoklevél ado-
mányozásával kapcsolatban felvi-
lágosítást kérhetnek a Nyírbátori 
Polgármesteri Hivatalban (Majtényi 
Edit, 42/281-042 - 110-es mellék).

Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos 
kérésüket legkésőbb március 20. 
napjáig jelezzék! 

Már a tavaszt várják a nyugdíjas határőrök. 
Az évtizedes hagyomány folytatásaként ezúttal is disznóvágás-
sal egybekötött farsangi mulatság keretében űzték el a telet, a go-
nosz, ártó szellemeket és köszöntötték a megújulást, az új remények-
kel kecsegtető kikeletet a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagjai, akik disznótorossal egybekötött farsangi mulatsá-
gon idézték fel a határőr múlt legemlékezetesebb és legszórakozta-
tóbb sztorijait.A vacsoránál felcsendültek a határőr nóták, és éjfélbe 
nyúlóan ropták a táncot állandó kitűnő zenészük, Pásztor István köz-
reműködésével.

Anyakönyvi események
2017. dECEMbEr – szülEtés

Milán Gergő Miklós Zsolt Varka Klaudia
Ernő Szabolcs Páll Ernő Szabolcs Varga Renáta
Melánia Váradi Mihály Varga Renáta

2018. JANuár – szülEtés
Attila Szabolcsi Attila Kosztyu Zsuzsanna
Lilien Kovács Zsolt  Balla Erika
Márk Csiki Márk Diószegi Erzsébet
Attila Kiss Attila  Vilez Noémi
Lara Debrecenszki Zsolt Léka Szilvia
Kata Tokai Tibor Hardi Melinda

Krek Anita Makrai Zoltán
Varga Ildikó Ötvös Zoltán
Balla Erika Kovács Zsolt

Farkas Sándor
Csicsószki Gyuláné
Wachteinheim Józsefné
Szathmári Zoltán
Baranyai Gézáné

Benkő Zoltán
Meggyesi Zoltán
Piskolti  Pálné
Végvári István Győző

2018. JANuár – hAlálEsEt:

2018. JANuár – házAsság: 

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

szerkesztőség: Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
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Nyomdai munkálatok: Russmedia Kft. Debrecen; 

Felelős vezető: Dubóczki Tibor
hu IssN: 0864–7259

Nyírbátor Város Önkor
mányzatának Lapja

„A világon mindig az a legszebb, 
ahol valamikor otthon voltunk.” 
   (Márai Sándor)

Kedves nyírbátoriak!
Településünk ebben az évben ünnepli ismételt vá-

rossá válásának 45. évfordulóját. 
Ebből a jeles alkalomból egész évben számos prog-

ram kerül megrendezésre, melyekre szeretettel várjuk 
Önöket, családtagjaikat, barátaikat és ismerőseiket. 

Nyírbátor Város Önkormányzata 2018-ban I. alkalommal szer-
vezi meg a Nyírbátorból Elszármazottak Találkozóját. Hazavárunk 
minden elszármazottat, aki már nem Nyírbátorban él, de szülőváros-
ának érzi településünket. E szép eseményt öt évenként kívánjuk meg-
rendezni. A találkozót az 52. Nyírbátori Zenei Napok keretén belül 
szervezzük meg 2018. augusztus 18-án. 

A jelenleg is nyírbátori lakosokat arra kérjük, ha van olyan nyírbá-
tori elszármazott a családi vagy ismeretségi körükben, aki az élet va-
lamely területén (munka, hivatás, sport, egészségügy, művészet, tu-
domány, közélet, stb.) kiemelkedő eredményt ért el, jelezzék nekünk 
legkésőbb 2018. március 29-ig (csütörtök) a következő elérhetősé-
gek valamelyikén: 

  Héderné Madai Ágnes
  Polgármesteri Hivatal titkárság
  hederne.agi@nyirbator.hu
  42/281-042; 101 mellék,
A találkozó megszervezéséhez szükség van az elszármazott pontos 

nevére, elérhetőségére (lakcím vagy e-mail cím) és arra, hogy mely 
területen ért el sikereket. 

Segítségüket előre is köszönjük!
Nyírbátor Város Önkormányzata

Visszavárjuk az 
elszármazottakat
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Amikor még Határhelyzet volt
A nyírbátori televízió gya- ■

kori vendége volt a határőr-
ség egykori szóvivője, Tanyik 
József, aki a „Határhelyzet” 
című rovatban adott tájékoz-
tatást a határok menti hírek-
ről. A két évtized utáni visz-
szaemlékezést a Kulturális 
magazinban láthatták a né-
zők. 

– Valamikor 
sorállománnyal 
őriztük az or-
szághatárt, az 
ő tevékeny se-
gítségükkel. Én 
igen sok időt töl-
töttem el szóvivőként abban az idő-
szakban. De éppen 20 évvel ezelőtt 
minőségileg megváltozott ez a ha-
tárvédelmi forma, az utolsó lesze-
relés után hazánk áttért a hivatásos 
határőrizetre – emlékezett vissza 
a ma már nyugállományú szóvivő, 
aki hozzátette: a televíziózás pedig 

egy folyamat részeként indult el az 
életében.

– Amikor megkaptam a feladatot, 
hogy az akkori igazgatóság szóvi-
vője legyek, eleinte egy-egy hír-
anyagot küldtem el a sajtónak. Ezt 
követően elvégeztem egy újságírói 
stúdiumot, így már nyomdakészre 
tudtam formálni a híranyagot. Itt, 
helyben pedig a Bátor akkori szer-
kesztői kértek fel, hogy ne csak in-
formáljam a helyi médiát, hanem 
készítsem el a határőrséggel kap-
csolatos tudósításokat a lap számára 
– mesélte Tanyik József.

Elmondta azt is: a helyi televízió 
beindulását nagy kíváncsiság övez-
te. Az itt élő embereknek szólt, de 
sok esetben viszontláthatták ma-
gukat, családjukat, gyermekeiket 
a képernyőn.

Amikor stúdióba tudtunk vonul-
ni a Kenyérmező utcában, Polyák 
László felkérésére egy önálló tele-
víziós rovatot is indítottam – eleve-
nítette fel azt az időszakot, amikor 

a televíziózással került közelebbi 
kapcsolatba. Elárulta, eleinte ne-
ki is volt kameraláza, meg kellett 
szoknia a televíziózást, amely az-
tán rendszeres elfoglaltságot jelen-
tett számára.

– Volt egy időszak, amikor a 
rendőrségi híreket is beépítettem 
a műsorba – folytatta. – A Határ-
helyzet című, tájékoztató összeál-
lítás egészen 2007-ig volt látható a 

nyírbátori televízióban. Vagyis egé-
szen addig, amíg meg nem szűnt az 
önálló magyar határőrség. 

Korábban lett volna lehetőségem 
arra, hogy az országos parancs-
noksághoz elmenjek, de én itt ma-
radtam. Amikor megszereztem a 
diplomát, úgy döntöttem, hogy visz-
szajövök a megyébe, és itt hasznosí-
tom a megszerzett tudásomat.  

eni

20 éves a Bátor TV

A Magyar Köztársaság 
Határőrsége Európában 
1945–2007 között szinte egye-
dülálló szervezet volt, mivel a 
határőrizetet és határellenőr-
zést Európa legtöbb államában 
a rendőrség vagy a csendőr-
ség látta el, Magyarországon 
azonban önálló közigazgatá-
si szerv látta el ezeket a fel-
adatokat. 2006-ig, az addig lé-
tező Belügyminisztérium alá 

tartozott, majd felszámolásáig 
a rendőrséggel az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztériumnak 
volt alárendelve. A határőrség, 
mint testület 2008. január 1-jén 
beolvadt a Magyar Köztársa-
ság Rendőrségébe, szervezeti 
önállósága megszűnt, ingat-
lanvagyonát, járműveit, egyéb 
eszközeit – mintegy 40 milliárd 
forint értékben – a rendőrség 
részére adták át.
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A Báthori István 
Nyugdíjas Klub tagjai-
val zajos mulatozással ünnepel-
tük a farsangi időszakot. szín-
játszó körünk, Valentin naphoz 
közeledve, a „szerelem” című 
bohózattal örvendeztette meg 
a klubtagokat. tánccsoportunk 
tagjai a bolíviai népzene vilá-
gába kalauzoltak bennünket. A 
farsang elengedhetetlen étele 
hosszú idő óta a fánk. A klub-
tagok saját kezűleg sütötték a 
hagyományos szalagos fánkot, 
melyet jó étvággyal fogyasztott 
mindenki.  A farsangi jókedv 
és a táncos vígasság, élő zene 
mellett, késő estig tartott, mely-
lyel úgy gondolom méltóképp 
elbúcsúztattuk a hideg telet.
Kovácsné Posta Enikő

Méltán büszke rájuk a „kéttannyelvű”

Az ünnepek után is meleg- ■
ség járja át lelkünket, amikor 
arra gondolunk, hogy tanít-
ványaink milyen lelkesen ké-
szülnek a különféle tanulmá-
nyi és sportversenyekre.

Iskolánk nyolc diákja kapott meg-
hívást a Vántus István Általános Is-
kola által megrendezett helyesírási 
verseny ünnepélyes díjkiosztójára.

Eredményeink:
6. évfolyam

II. Pető Korinna Panna
III. Farkas Balázs

7. évfolyam
I. Enyedi Fanni
II. Szabó Réka

8. évfolyam
II. Biró Csenge
III. Horánszki Patrik

A kiváló eredményeket elért tanu-
lókat Kóródiné Tóth Mária tanárnő 

készítette fel a megmérettetésre.
Nemcsak felsős diákjaink, hanem 

a kisebbek is ügyeskedtek a külön-
féle tanulmányi versenyeken. Köz-
tük Baracsi Máté és Kóródi Kornél 
Ede 3. a osztályos tanulók eredmé-
nye egészen kimagasló. Mindketten 
az On-Lion angol nyelvi verseny 
országos döntőjében az előkelő IV. 
helyezést érték el.

Köszönet illeti Takács Adrienn 
tanítónőt.

A Diákolimpia FUTSAL IV. kor-
csoportos fiúk a megyei döntőn a 
legjobbnak bizonyultak, s ezzel be-
jutottak az országos döntőbe, ame-
lyet február 2-4-e között rendeztek 
Békéscsabán. A fiúk remekül sze-
repeltek a bajnokságon.

A csapat tagjai: Kiss Balázs, Var-
ga Patrik, Jóni Richárd, Jóni József 
Gyula, Szakács Levente, Papp Gá-
bor, Micska László, Varga Tivadar, 
Bíró Levente.

Köszönettel tartozunk Szilágyi 
Krisztián, Ispán Sándor és Szász 
Tamás testnevelő tanárainknak, ál-
dozatos munkájukért.

Január 30-án tartottuk az immár 
hagyományosnak mondható nép-
daléneklési versenyünket. Az inf-
luenzajárvány ellenére nagyon sok 
alsó tagozatos kisdiák jelentkezett a 

megmérettetésre. Nagy örömünkre 
az óvodások is elfogadták meghívá-
sunkat, és ők is elénekelték szebb-
nél szebb dalaikat. A nap színesíté-
seként, a zsűri döntésére várakozva 
Demarcsek Dániel táncházában 
ropták a táncot a verseny résztve-
vői. A zsűri a kötelező és a szaba-
don választott dalok meghallgatása 
után korcsoportonként jutalmazta 
a legjobbakat. 

Február 15-én a matematika kis 
kedvelői is összegyűltek iskolánk-
ban. A háziversenyen az osztályok 
legügyesebb matematikusai vettek 
részt. Közülük kerülnek majd ki az 
évfolyamok legjobbjai.

Szeretettel köszönjük a felkészí-
tő tanárainknak alapos és lelkes 
munkáját, valamint szívből gratu-
lálunk tanítványainknak az elért 
eredményekhez. Büszkék vagyunk 
rátok!

Iskolavezetés

diákolimpia FutsAl IV. korcsoport országos döntő helyesírási verseny, ünnepélyes díjkiosztó

baracsi Máté és Kóródi Kornél Ede az 
országos angol nyelvi versenyen

Az ebédlőkastély az 
egyik legkedveltebb célpontja a 
városunk ba érkező turistáknak.
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Félúton...
Mármint az NYFC csapa- ■

ta, az NB-III. osztályú bajno-
ki küzdelmeinek tavaszi rajtja 
előtt. Az idő kellemes, a csa-
patban eget rengető változá-
sok nem történtek, a feltételek 
adottak, munka a terveknek 
megfelelően folyik. 

A Nyírbátori FC labdarúgó csapata 
az őszi szezon után a bajnoki tabella 
első felében foglal helyet, ami nagy-
jából megfelel a bajnokság kezdetén 
kitűzött céloknak, elvárásoknak. 

A saját- és az osztálytárs csapatok 
körülményeit is számba véve, a ta-
bellán elfoglalt helyünkkel elégedet-
tek lehetünk. Ugyanakkor, ha rész-
leteiben boncolgatjuk a mérkőzések 
eredményeit, ebben az őszi szezon-
ban ott maradt jó néhány pontocska. 
Jobb koncentrációval, kis szerencsé-
vel a dobogó közelében telelhetne 
csapatunk.

A keretben ez idáig mindössze 
annyi változás történt, hogy Hornyák 
Marcell a Nyíregyházi Spartacus-
hoz igazolt. Nem öröm ez számunk-
ra, de azt gondolom, hogy a Mar-
ci fejlődését, karrierjét még akkor 
is segítenünk kellett, ha ezzel sa-
ját csapatunkat sújtjuk. Nem mel-
lékes körülmény az sem, hogy ez-
zel a gesztussal a két klub közötti 
kapcsolatokat is eredményesebbé 

tehetjük. Pozitív fejlemény viszont, 
hogy Müller, Fenyőfalvi és Fekete 
is teljes értékű munkát végez, és a 
csapat rendelkezésére áll.

A folytatásra való felkészülés a 
terveknek megfelelően január elején 

elkezdődött. Megtörtént a játéko-
sok fizikai állapotának felmérése, 
aztán pedig jó ideig a kondíció javí-
tása, szintre hozása volt a figyelem 
középpontjában. 

Mindezek mellett helyet kaptak a 

felkészülésben a labdás edzések és 
edző mérkőzések is. Az edzőmér-
kőzések során műfüves pályán ját-
szott csapatunk a Nyírgyulaj, a Ka-
zincbarcika, a Hajdúböszörmény, a 
Mándok, a DEAC és a Nyíregyházi 
Spartacus csapatával.

Ezeknek a mérkőzéseknek a cél-
ja, hogy különböző erősségű csapa-
tokkal megmérkőzve gyakoroljuk 
azokat a játékelemeket, amelyeket a 
bajnokság során kell majd „élesben” 
alkalmazni. Mire ez a lap az olvasó 
kezébe kerül, túl leszünk a felkészü-
lés időszakán, mi több, az első tavaszi 
bajnoki mérkőzésen is a Tiszaújváros 
csapata otthonában.

Bízzunk a jó folytatásban, az ered-
ményes szereplésben…

Hajrá Bátor!!!
Janovics János

sport

A labdarúgó NB-III. Keleti csoport őszi fordulójának tabellája:
hely egyesület m. gy. d. v. rg. kg. gk. p.
1. Monori SE 16 12 4 0 46 12 34 40
2. ESMTK 16 11 3 2 27 12 5 36
3. STC Salgótarján 16 10 2 4 34 25 9 32
4. MTK Budapest II. 16 8 2 6 31 17 14 26
5. Putnok FC 16 7 4 5 27 25 2 25
6. Tiszafüredi VSE 16 7 2 7 23 29 -6 23
7. Nyírbátori FC 16 6 3 7 33 28 5 21
8. Füzesgyarmati SK 16 6 3 7 18 21 -3 21
9. Jászberényi FC 16 5 6 5 22 19 3 21
10. Cigánd SE 16 6 2 8 23 38 -12 20
11. Termálfürdő Tiszaújváros 16 5 3 8 26 29 4 18 
12. Balassagyarmati VSE 16 5 2 9 22 37 -15 17
13. Gyöngyös AK 16 4 5 7 21 33 -12 17
14. DVTK II. 16 4 3 9 24 26 -2 15
15. Debreceni DEAC 16 4 2 10 22 38 -16 14
16. TÁLLYA KSE 16 3 4 9 18 31 -13 13

Az NYFC csapata Első sor: Terdik Zs., Roszel R., Müller Zs., Szabó R., Bernáth M., Mankó D.,Boros D., Reznek D., Fekete G. 
Második sor: Gönczi B. (gyúró), Ambrusz Á. (takarva, edző), Bagi Á., Fenyőfalvi Cs., Pálinkás G., Vasas G., Kinczel E., Tóth M., 
Tóth Sz., Szabó Sz. (erőnléti edző). hiányoznak: Bagi Á., Vámos M.

Közel 250-en rúgták a bőrt a nemzetközi focigálán
Az Arany Sárkány Focisuli janu-

árban rendezte nemzetközi gáláját. 
A VII. Bátori Kupa a megye és a csa-
pat életében igen rangos esemény. A 
sportösszejövetelre az ország külön-
böző városaiból (köztük Budapest, 
Balassagyarmat, Debrecen, Eger, 
Kisvárda, Fehérgyarmat, Mátészal-
ka, Nyíregyháza), illetve a határon 
túlról, Nagyváradról érkeztek hoz-
zánk játékosok.

A kétnapos tornán 14 egyesület 24 
csapata, 3 korosztályban mérkőzött 
meg egymással. A rangadón 235 gyer-
mek mutatta meg sporttudását és kö-
zel ezer főt mozgatott meg a felké-
szítőikkel, kísérőikkel, a szülőkkel 
és a szurkolókkal együtt. A remek 
körmérkőzéseken 20 percet futbal-
loztak egymással a csapatok, három 
különböző helyszínen egyszerre, így 

mindenki játszhatott mindenkivel. A 
szabályoknak megfelelően figyeltünk 
arra is, hogy a gyermekek 1 nap alatt 
100 percnél többet ne futballozzanak, 

hogy a terhelésük megfelelő legyen.
A házigazda méltán büszke a 

focisulira, hiszen a kis sportolók túl-
nyomórészt az intézmény diákjai. A 

kiemelkedő és színvonalas program 
öregbíti iskolánk és városunk hírne-
vét. Nagyszabású programjainkon a 
Nyírbátorba érkezőknek igyekszünk 
minden alkalommal kulturális és 
hasznos szabadidős lehetőséget is kí-
nálni. Az ide látogatók ez alkalommal 
is megtekinthették történelmi emléke-
inket, templomainkat, a várkastélyt, a 
panoptikumot és megmártózhattak a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő kel-
lemes fürdővízében. 

Az Arany Sárkány Focisuli 2008-
ban alakult afféle utánpótlásként. Az 
egyesület 5 éves kortól fogadja a sport-
szerető gyermekeket. A suli 65 fut-
ballkedvelő diákot és csaknem 120 
kézilabdást oktat. 

Csonka gábor a báthory Anna refor-

mátus általános Iskola tanára, az Arany 

sárkány Focisuli sE elnöke
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Újabb két báthorys lett „Jó tanuló – jó sportoló”
Rangos elismerést, a „Jó  ■

tanuló – jó sportoló” díjat ve-
hette át 2017-es eredményei 
alapján a Báthory István Ka-
tolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázi-
um két tanulója, Czakó Bog-
lárka (12. F) és Csapos Zsolt 
(8. F) Nyíregyházán.

Mindketten kitűnő tanulók – több 
tantárgyi dicsérettel – és természe-
tesen a sportban is kiemelkedően 
teljesítenek. Az úszó Diákolimpia 
országos döntőjében Boglárka vál-
tóban szerzett 5. helyezést, Zsolt a 
100 m-es hátúszásban. Az úszás 
mellett a futásban is remekel mind-
két versenyző, amit kihasználva, 
szintén sikeresen szerepeltek a Ka-
tolikus Ifjúsági Diákszövetség or-
szágos seregszemléjén: Boglárka 
második, míg Zsolt első helyezést 
ért el.  Számos regionális tanul-
mányi versenyen is eredményesen 

vettek részt. Példamutatóan egyez-
tetik össze a tanulást és a heti több-
szöri edzést. Nem kis feladat ez egy 
hasonló korú fiatal számára. Te-
vékeny tagjai az iskolai közösség-
nek is.

Akaraterejüket és sportolói alá-
zatukat jól bizonyítják alábbi gon-
dolataik is:

Czakó Boglárka: „Végzős vagyok 

és elsődleges célom, hogy minél job-
ban sikerüljön az érettségi, mert 
szeretnék felvételt nyerni az egye-
temre. Számomra a díj azt szimboli-
zálja, hogy a sportba és a tanulásba 
fektetett munka megtérül. Nem hiá-
bavaló a sok edzés és a sok tanulás, 
annak ellenére, hogy néha nehéz 
összeegyeztetni a kettőt. Szerintem 
a rendszeres sport és a jó tanulás 

nem zárja ki egymást. Abban, hogy 
a medencében és azon kívül is meg-
álljam a helyem, edzőim és tanára-
im segítenek, amiért hálás vagyok 
nekik. A sport segítségével megta-
nultam jobban beosztani az időmet, 
kitartóan küzdeni céljaimért, ezáltal 
a sport nem elvesz, hanem hozzáad 
az életemhez.”

Csapos Zsolt: „A jövőben min-
denképpen szeretnék továbbtanul-
ni.  Nem tudom pontosan, hogy a 
sport útján haladok-e majd tovább. 
Viszont abban biztos vagyok, hogy 
sportolni egész életemben szeret-
nék, mert az elme gondozása mel-
lett nélkülözhetetlen a test gondo-
zása is.” 

Három év alatt a Csapos Zsolt és 
Gavallér Zsolt edzők által irányí-
tott felkészülés eredményeképpen 
immár 8 diák büszkélkedhet ezzel 
a díjjal.

gavallér zsolt matematika, test-

nevelés, informatika szakos tanár

Mátészalkán rendezték meg  ■
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye Diákolimpia döntőjét az 
I-II. korcsoportban január 20-
án. Úszóink ilyenkor nem az 
egyesület, hanem iskolájuk szí-
neiben indulnak. A Bátori Sár-
kányok közül három megyei 
bajnokot – Csoba Adrienn 
Barnai Nikoletta és Antal Dá-
vid – is avattak, ők az országos 
döntőbe jutottak. Alább az ér-
mes versenyzők.

I. korcsoport (2009-2010)
Lakics Szilárd Báthory István Katolikus 

Gimnázium 50 m gyorsúszás 2., 50 m hát-
úszás 3. hely.
Barnai Nikoletta Báthory Anna Reformá-
tus Isk. 50 m mellúszás 2., 50 m hátúszás 
1. hely. 
Nagy Vanda Apagy Ált. Isk. 50 m gyors-
úszás 2., 50 m mellúszás 3. hely.
Bereznyák Sára Máriapócs 
görögkatolikus isk. 50 m gyorsúszás 3., 50 
m hátúszás 2. hely.
II. korcsoport (2007-2008)
Antal Dávid Nyírbátor Kéttannyelvű Ált. Isk. 
50 m gyorsúszás 2., 50 m hátúszás 1. hely.
Bégányi Ábel Báthory A. Ref. Isk. Nyb. 
(2008): 50 m hátúszás 2., 50 m mellúszás 
3. hely.
Bencsik Réka Máriapócs Görög Kat. Isk. 
(2008) 50 m mellúszás 2. hely.
A 4x50 m. fiú gyorsváltó Báthory A. Ref. 
Isk 3. helyen végzett. Tagjai: Szilágyi 
Merse Pál (Bátori Sárkány ÚE), Márton 
Zalán (Báthory Vízispotkör), Szabó Bene-
dek (Báthory Vízisportkör), Bégányi Ábel 
(Bátori Sárkány ÚE).
Január 27-én az idősebbek (III. és IV. kor-
csoport) indultak a megyei Diákolimpiai 
döntőjében külön indultak az „A” és „B” 
kategóriások, de szintén az iskolájuk színe-
iben. 13 versenyző képviselte egyesületün-
ket, összesen 12 dobogós helyezést értek el! 
Csoba Adrienn az országos döntőbe jutott!

III. korcsoport (2005-2006-) 
„B” kategória
Orosz Gergő Nagykálló Ált. Isk. 100m gyors-
úszás 3., 50 m mellúszás 2. hely.

Hermanovszky Márk Nyb. Kéttannyelvű 
Ált. Isk. 50 m mellúszás 3. hely.
László Bianka Nyb. Báthory A Ref. I 
(2006) 100m hátúszás 2. hely.
„A” kategória
Csoba Adrienn Nyb. Báthory A Ref.I 
(2005)100 m gyorsúszás 1. 100 m leány 
hátúszás 1. hely.

IV. korcsoport (2003-2004)
„B” kategória
Licska Stefánia Nyírgyulaj Kossuth L. Ált. 
Isk. 100 m gyorsúszás 2., 100 m hátúszás 
3. hely.

Kiss Boglárka Nyb. Kéttannyelvű Ált. Isk. 
100 m mellúszás 3. hely.
„A” kategória
Csoba Krisztián Nyb. Báthory A. Kat. 100 
m gyorsúszás 2., 100 m mellúszás 2. hely.
Pál Attila Nyb. Kéttannyelvű Ált. Isk 100m 
gyorsúszás 3., 100m hátúszás 3. hely.
Gratulálunk versenyzőinknek és edzőik-
nek, edzőknek, Kaliba Viktornak és Nagy 
Gábornak a remek eredményekhez.

baracsi lajosné

bátori sárkány Úszóegyesület 

elnök

Sárkányokra hullott az éremeső

Antal dávid

barnai Nikoletta és Csoba Adrienn
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Nyírbátor önkormányza- ■
ta március 3-án, szombaton 
SzelektívON napot rendez, 
melyre szeretettel hívja és 
várja a város apraját és 
nagyját. 

A nap célja a szemléletformálás, 
hogy a megvalósított programok 
segítségével a szelektív hulladék-
gyűjtés beépülhessen az emberek 
tudatába és a mindennapi életük 
természetes részévé váljon.

Programokkal teli, izgalmas nap 
lesz ez a Kulturális Központban, 
ahonnan akár értékes nyeremények-
kel is haza lehet térni.

A rendezvényhez már korábban 
meghirdetett akciók is kapcsolód-
nak, ilyen a kupakalkotások ké-
szítése és a papírhulladék gyűjtés, 
amelyek döntőseit ez alkalommal 
díjazzák.

A részletes program:
9.00–11.00 óráig adhatják le a gye-
rekek az általuk összegyűjtött papír-
hulladékot a polgármesteri hivatal 
parkolójában.
13.00 órától a kupakokból készült 
alkotások és a papírhulladék gyűj-
tés eredményhirdetése, a kiállítás 
megnyitója

A nap további részében 
ökovetélkedő, ökojátszóház és a Tü-
körben a világ című kiállítás várja az 
érdeklődőket a Kulturális Központ 
épületében. A kiállítás két héten ke-
resztül térítésmentesen látogatható. 
A nap zárásaként, valószínűleg a 
legkisebbek legnagyobb örömére 
16.00 órától az Alma együttes ad 
koncertet a színházteremben!

Minden program ingyenesen lá-
togatható! A projekt a Földművelés-
ügyi Minisztérium támogatásával 
valósult meg.

SzelektívON
Gyűjtse tudatosan a hulladékot!

Télűzésre hívták február 8-án a 
nyírbátoriakat a Báthori Várkastély-
ba. A műsorban a Kerekerdő Tag-
óvoda Hagyományőrző és Néptánc 
csoportja valamint az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néptánc csoportja te-
remtett farsangi hangulatot, majd 
Márton Attila vezetésével táncház-
ban szórakozhattak a jelenlévők. 

A talpalávalót a Bürkös zenekar 
biztosította. 

A program végén a Várkastély 
mellett, tűzzsonglőrök bemutatóját 
követően elégették a kiszebábot, a 
telet, a rosszat és a gonoszt jelké-
pező szalmabábot. A babona sze-
rint ez megszabadítja az embereket 
minden bajtól.

Elűztük a telet

Felejthetetlen találkozón  ■
vettünk részt ismét a nyírbá-
tori Nyugdíjas Értelmiségiek 
Egyesületének tagjaival. Kö-
zösen kergettük el a telet a 
nagykárolyi Caritas Szent 
Teréz Klubbal..

Immár 9 éves a két egyesület kap-
csolata, ebben az évben először mi 
mentünk hozzájuk és egy nagysze-
rű farsangi mulatság részesei lehet-
tünk. A finom étkek mellett vidám 
színfoltja volt a napnak a cigány tánc 
bemutatónk, amit jelmezes felvonu-
lás követett, Volt orvosnő, virágárus 
kislány, rokker, arab olajsejk és fele-
sége, Piroska, törpék, country tán-
cos, plébános, vőfély, menyasszony, 
vőlegény, esketés. A zenészek nem 

hagyták megpihenni a lábunkat, és 
egyesületi tagjaink, valamint üzleti 
felajánlások jóvoltából sok-sok aján-
dékot sorsoltunk ki a tombolán.

Élményekkel, vidámsággal feltöl-
tődve köszöntünk el testvér egyesü-
letünk tagjaitól.

tóth árpádné

egyesületi  elnök

Farsangoltunk



Ahol családtag az országutak egykori királya
A csodás, piros Lada időnként még feltűnik Nyírbátor utcáin

Ha süt a nap, és már rende- ■
sen felszáradt az aszfalt, Nyír-
bátor útjain fel-feltűnik egy 
élénkpiros, láthatóan csodás 
állapotban lévő „kocka” Lada. 
Ami után a 80-as években még 
vágyakoztunk, mert vélhetően 
jó helyen, jó pozícióban lévő 
tulajdonos hajtotta, azt a rend-
szerváltás után hamar lebe-
csültük.

Viszonylag gyorsan kikoptak a ma-
gyar utakról is a szocialista ipar „re-
mekei”, és hoztuk helyettük a 10-20 
éves, nyugati márkákat. Az egyre fo-
gyatkozó ladások hamar megtapasz-
talták, milyen érzés, amikor „levil-
logják az embert” a külső sávba, oda 
száműzve falhatják a benzint és a 
kilométereket.

Alig negyedszázadnak kellett eltel-
nie, s újra elismerő tekintettel fordu-
lunk egy-egy jól konzervált „kocka” 
Lada után. Vajon miért? Nosztalgia 
lenne, vagy szépséget, technikai ér-
dekességet találunk egy 25-30 éves 
szocialista négykerekűben?

Ki tudja? Az viszont tény, mintha 
zsinórón húznák az emberek fejét, 
amikor feltűnik Trencsényi Miklós 
piros Ladája Nyírbátor útjain. Egy 
porszem nincs rajta, mert nem lehet, 
az egykori műbútorasztalos nem tű-
ri. A kocsi mintha most gördült vol-
na le a gyártósorról, vagy egy alapos 
felújításon esett át. De nem. Az autón 
minden eredeti. Leszámítva a kipufo-
góvéget, az legalább harmadik, vagy 
negyedik.

Egészen pontosan 73 ezer 564 kilo-
méter - 28 év alatt ennyit futott a ma-
gyar országutak egykori királya. Ma-
napság nem ritka, hogy valaki egy év 
alatt megy ennyit. A kíméletes hasz-
nálat persze ma aranyat ér, de erről 
majd később.

Miklós bácsi leghosszabb útja nagy 
becsben tartott autójával Pécsre veze-
tett, akkor egy még régebbi Jawa mo-
pedet hoztak haza. Ez a kis robogó kü-
lön megérne egy írást, hiszen szebb és 
jobb, mint újkorában. A Lada egyéb-
ként inkább csak Nyíregyházáig, néha 
Debrecenig futhatott kitűnő gazdájá-
val és családjával. Manapság főként a 
garázs vigyázza hótól, fagytól, esőtől, 
de még a széltől és portól is.

Nem véletlenül kelt akkora feltű-
nést, ha Miklós bácsiék mégis elgurul-
nak vele a boltig, mert azért a nagyobb 
bevásárlásoknál jól jön a tekintélyes 
csomagtartó.

Kérdezik is mindig, hogy vajon el-
adó-e, kíváncsiak, mennyit fogyaszt 
- mondja nem kis büszkeséggel a gaz-
da. Annak idején nem igazán szá-
mított ez fontos kérdésnek, hiszen a 
mai árakhoz képest fillérekért lehe-
tett teletankolni. De ez még abban 
a világban volt, amikor mindenki el 
tudott menni nyaralni, akár két hét-
re is… - nosztalgiázunk azon, hogy 
mekkorát változott a világ. Amúgy 
országúton, valamikor, a régmúltban 
6-6,5 liter szuper röpítette 100 kilo-
méterre az 1500 köbcentis motorral 
hajtott autót.

Esőben és télen nem hozza ki a 
kocsit a garázsból Miklós bácsi. Ha 

alkalmas az idő, leöblíti a portól, azu-
tán jöhet a samponos mosás, törölge-
tés. Az ember jobbnak látja, ha lábat 
töröl, mielőtt beszáll. Régebben sző-
nyeg is volt alatta, de később észre-
vette, hogy olyankor jobban páráso-
dik a garázs, ezért ma már a betonon 
áll csak.

A kedvünkért csak kigurult Mik-
lós bácsi, sőt egy kisebb körre is el-
vitt bennünket. Sokan megnézték a 
feltűnő színű, ma már ritkaságszám-
ba menő kocsit. Azt megállapítottuk, 
hogy elkelne a szervo, mert elég „em-
beres” tekerni a kormányt, viszont 
könnyedén gyorsul 90-re a Lada, de 
csak ritkán élvezheti tényleges erejét. 
Még pontosabb, ha azt mondjuk, in-
kább csak a garázsban állva álmod-
hat arról, hogy akár 150-160-as tem-
pót is bírna.

Miklós bácsinak előtte két Ladája 
és egy Dáciája volt, de ezt a mosta-
nit egyik sem közelítette meg. Mind-
egyikkel akadt nem is egy gond, de a 
fő baj, hogy nem tetszett a színük.

Bevallom, nekem a piros a kedvenc 

színem – árulta el Miklós bácsi, mi-
ért ez a legnagyobb becsben tartott 
autója.

Persze, nem közlekedett ő mindig 
négy keréken. Robogóval, a magyar 
Pannival kezdte. Már akkoriban is 
vágyott a kis Jawa, de negyedévente 
ha, jött egy-kettő és azoknak is meg-
volt már a gazdája. Sehogy sem tu-
dott hozzájutni. De most már a Jawa 
is ott áll a garázsban. Persze, hogy 
piros! Mintha csak most hozták vol-
na a gyárból, pedig az 55. évét ta-
possa: 1963-as! Ezt is csak ritkán 
használja. Amikor elvitte a városi 
motoros találkozóra, nagyon sokan 
megcsodálták.

Trencsényi Miklós a végén elárulta, 
bár büszke a két járművére, az autó-
vezetéshez már öregnek érzi magát. 
Ha egy igazi vevő jönne, aki ugyan-
olyan becsben tartaná, gondját vi-
selné, ahogy ő eddig, lehet, eladná a 
Piros Ladát, így nagybetűvel, mert 
itt, kérem, a család különösen meg-
becsült tagjáról beszélünk – vagy be-
széltünk. NM


