
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 9. szám 2019. szeptember

Ünnepélyes keretek 
közt tették le a Széna 
réti lakópark alapkö-
vét. A júliusi szerző-
déskötés után hiva-

talosan is elindult az 
a folyamat, amelynek 
első ütemében 71 
önkormányzati bérla-
kást alakítanak ki. A 

beruházást egymilli-
árd forintos keretből 
valósítja meg a kivi-
telező. 

(5.oldal)

Letették a Szénaréti lakópark alapkövét

„Az itt élők nagy része tisztában 
van vele, hogy az elmúlt 17 év-
ben működő baloldali városveze-
tés Nyírbátort újra „feltette a tér-
képre”, a régió legjobban fejlődő 
városa lettünk – mondta Máté 
Antal. Nyírbátor polgármesteré-
vel Nagy Miklós beszélgetett.

(2.oldal)

MÉRLEG

A kiválással kapcsolatban felme-
rült kérdésben még nem zárult le 
az egyeztetés. Ezek közül a leg-
jelentősebb a vagyonmegosztás 
kérdése. Itt az álláspontok olyan 
messze vannak egymástól, hogy 
ez ügyben is a bíróság fog jogerős 
döntést hozni. Nyírbátor kéri a 
Társulás vagyonának, mint közös 
tulajdonnak a lakosságarányo-
san rá jutó részét megváltani, 
közel 200 millió forint értékben.

(7.oldal)

V á l ó t á r s a k Mikor szűnhet 
meg a szaghatás? 

(6.oldal)

Ismét kóstolhat 
a szüreti 

felvonuláson
Immár 30. alkalommal rendezik meg 
városunkban a Szüreti felvonulást. A 
menet szeptember 27-én, pénteken 
délután 2-kor indul a Bátori ABC par-
kolójából a Papok rétjére (útvonal: Sza-
badság tér – Zrínyi utca – Károlyi út). 
Amint azt megszokhatták a nyírbátori-
ak, lapunkban két ételkupont találnak, 
melyeket a 9. oldalról kivágva, feltétlen 
hozzanak magukkal a rendezvényre, 
hogy ott ételre válthassák.

A program:
15:00  Bátor Mazsorett Csoport
15:10  Polgármesteri köszöntő
15:15  Tűzmanók
15:25  Szatmár Alapfokú Művészeti Is-

kola Nyírbátori Tagintézményé-
nek Néptánccsoportja

15:30  Pom-Pom együttes
16:30  A Szüreti felvonulás és az Asz-

falt-rajzverseny eredményhirde-
tése

17:00  Városismereti kvíz Szép Bence 
humoristával

17:30  A Főzőverseny és a Mezőgazda-
sági gépek versenyének ered-
ményhirdetése, Pecsételős nye-
reményjáték sorsolása

19:00  Kiscsillag koncert
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„Az itt élők nagy része tisztában 
van vele, hogy az elmúlt 17 év-
ben működő baloldali városve-
zetés Nyírbátort újra „feltette 
a térképre”, a régió legjobban 
fejlődő városa lettünk – mond-
ta Máté Antal. Nyírbátor pol-
gármesterével Nagy Miklós 
beszélgetett.

MÉRLEG

 – Konkrét, részletes programmal 
nyertek, illetve nyert 2014-ben, vagy 
talán önök is csak annyit mondtak, 
hogy folytatjuk, amit már 2002-ben el-
kezdtek, amikor a baloldal először ke-
rült többségbe itt Nyírbátorban?
 – Egy politikai szervezet, ha tisz-
teli a választóit, illetve azt a települést, 
amelynek a vezetésére készül, akkor az 
a legkevesebb, hogy egy számon kérhe-
tő, lehetőleg mindenre kiterjedő, rész-
letes programot állít össze, hogy az itt 
élők pontosan tudhassák, mit várhatnak 
a következő 5 évben. Mi tehát konkrét 

célokat, projekteket tettünk le az asz-
talra. Az persze, a dolgok természetéből 
adódik, hogy menet közben bizonyos 
elképzelések módosulhatnak, illetve az 
is előfordul, hogy új célok, lehetőségek 
is bekerülnek a programba. Mi tehát 5 
évvel ezelőtt konkrét terveket tettünk 
le, és úgy gondolom, hogy ezek döntő 
részét megvalósítottuk.
 – Nyírbátor lakossága mennyire is-
merhette az önök 5 évvel ezelőtti prog-
ramját?
 – Az a pontos fogalmazás, hogy aki 
szerette volna megismerni a programot, 
annak volt rá lehetősége. Volt konkrét ki-
adványunk erről, megjelent az internetes 
felületen, beszéltünk róla a médiában.

 – Mit gondol, hogy a nyírbátoriak 
a program alapján döntöttek Ön, illet-
ve az MSZP mellett, vagy talán a sze-
mélyekbe vetett bizalom volt inkább a 
döntő?
 – Egyszerre igaz mind a két állítás. 
Egészen biztos, hogy sokat számít a sze-
mélyekbe vetett bizalom, akik az eddigi 
tapasztalataik alapján is bíztak bennünk. 
Az itt élők nagy része tisztában van vele, 
hogy az elmúlt 17 évben működő balol-
dali városvezetés Nyírbátort újra „feltet-
te a térképre”, a régió legjobban fejlődő 
városa lettünk. Mellettük nyilván van-
nak olyanok, akik egy-egy programrész 
alapján dönthettek mellettünk. Ők azok, 
akik valamit nagyon fontosnak tartanak, 
és ha ezt megtalálták a programban, ak-
kor azért szavaztak ránk.
 – Mit gondol, az Ön személye 
mennyire számított a választásnál, 
hiszen nem volt politikai múltja, „csu-
pán” egy hivatalnok volt, aki ugyan a 
városfejlesztésen dolgozott, de nem 
politizált?
 – 2003–2014 között inkább a hát-
térben dolgoztam. Persze, 5 évvel ez-
előtt a kampányban már bemutattuk, 
hogy komoly szerepem volt a városban 
megvalósult fejlesztésekben, a külön-
böző nagyvállalatok nyírbátori letelepe-
désében. Ugyanakkor persze nem vol-
tam olyan ismert, mintha politikusként 
tettem volna a dolgomat. Ezért 5 évvel 
ezelőtt szükség volt arra, hogy azok is 
megjelenjenek a kampányomban, akik 
hisznek bennem. A korábbi polgármes-
terek ezt hitelesen megtették.  Mára a 
választók visszajelzése az, hogy több-
ségében megszolgáltam ezt a bizalmat, 
de persze ez majd igazán október 13-án 
igazolódik.
 – Ha most értékelné egy tízes ská-
lán az elmúlt 5 évet, akkor hányast 
adna a teljesítményükre?
 – Azzal kezdem, hogy amit ígértünk, 
azt mindent el is indítottunk. Ugyanak-
kor a bürokrácia sok esetben olyannyira 
lelassította a folyamatokat, hogy bizo-

nyos fejlesztésekhez nem tudtunk hoz-
zákezdeni. Azt tudjuk, hogy az elképze-
léseink, terveink alaposak és jók voltak 
erre az 5 évre. Azt is állítom, hogy addig 
megyünk, amíg megtaláljuk rá a forrást, 
hogy megvalósíthassuk ezeket, mert 
fontos a város lakosságának. Összessé-

gében tehát – ami megvalósulást illeti – 
nyolcasra értékelem a ciklusunkat.
 – Ez a város ma jobb város, mint 
volt 5 évvel ezelőtt?
 – Mindenképpen jobb város.
 – Miben jobb?
 – A legfontosabb területeken, ame-
lyek az emberek mindennapjait szolgál-
ják, abban feltétlenül. Ilyen a munkahe-
lyek kérdése. Ebben óriásit léptünk előre. 
Hat gyár épült egy választási ciklusban. 
Ez eddig soha nem fordult elő. Ez na-
gyon sok munkahelyet eredményezett.
 A közlekedés is jelentősen javult. 
Sok járdát, utat újítottunk fel. Elkezdő-
dött a kerékpárút program. Ma sokkal 
biztonságosabb a közlekedés, mint 5 
évvel ezelőtt. Az oktatás is sokkal szí-
nesebb lett. Ez a folyamat nem is áll le, 
hiszen új általános iskola és egyetemi 
képzés is lesz jövőre.
 – Mi volt a legfontosabb történés 
az elmúlt 5 évben? Vagy ezt csak ösz-
szefüggéseiben érdemes vizsgálni, 
mert önmagában semmi nem ér sem-
mit?
 – Ezzel egyetértek. Nem szabad 
önmagában nézni a dolgokat, történé-
seket. Mert, mondjuk hiába volna kitűnő 
a közlekedés, ha az embereknek nem 
lenne munkahelyük. Vagy hiába egyre 
jobbak a fiatalok szórakozási lehetősé-
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gei, ha nem megfelelő az oktatás, vagy 
nincs elég bölcsőde, óvoda. Ugyanakkor 
mégis ki kell emelni azt, amit ez a város 
ma nyújtani tud a fiataloknak. Ez a vá-
rosvezetés koncepcionális kérdése volt. 
Ezt szolgálja a bérlakások építése, ezt 
szolgálja az első lakáshoz jutás támo-
gatásának bevezetése. A régi gimnázi-
um épületében pedig egy szórakoztató 
központot alakítunk ki.  Van valódi, kar-
rierépítési lehetőséget hordozó munka-
hely. Ma egy fiatal pár Nyírbátorban is 
összerakhat egy olyan jövőképet, ami-
ért korábban elköltözött Nyíregyházára, 
Debrecenbe, Budapestre, netalán Mün-
chenbe. Mi ezt gondoltuk a legfontosabb 
feladatunknak öt évvel ezelőtt. Ezeket a 
kitűzött célokat tudtuk teljesíteni.
 – Mit kaptak az elmúlt ciklusban 
az idősebbek, a középkorosztály, vagy 
pláne a nyugdíjasok?
 – Az előbb mondottak erősítették 
a most felsorolt korosztályokat is. Ha a 
fiataloknak tudunk perspektívát kínálni, 
azzal sokat segítettünk az idősebb gene-
rációknak is. A nyugdíjasok leggyakoribb 
panasza volt akkoriban, hogy a gyermek, 
az unoka azért ment el külföldre, mert 
itt nem volt lehetősége. Nem volt lakás, 
munkahely, stb. 
 – Valóban itthon maradnak a fiata-
lok?
 – Ez egy folyamat. Idén végre el-
értünk odáig, hogy a város lélekszáma 
nem csökkent, hanem elkezdett nőni. 
Úgy látszik, megfordult az a tendencia, 
hogy többen költöznek el, mint ameny-
nyien beköltöznek. Ez a kulcskérdés: a 
településen belül többen legyenek az 
aktívak, mint az inaktívak. A város gaz-
dasági ereje határozza meg azt, hogy 
mivel tudjuk szolgálni az idősebbeket 
például a gyógyászatban, a szociális 
szolgáltatásokban. Ha jó a gazdaság, ha 
egyre többen költöznek ide, és erősítik 
a gazdaságot, akkor a városnak is több 
forrása keletkezik, amiből egyre több jut 
az idősebbek ellátására is.
 – Nyírbátor gazdasága sokat fej-
lődött, amiből egyenesen következik, 
hogy jelentősen nőtt a város iparűzési 
adóbevétele az elmúlt öt évben. De fé-
lek tőle, hogy ezzel nem nőtt egyenes 
arányban a város mozgástere.
 – Akik csak ezeket a számokat nézik, 
azt láthatják, hogy 5 év alatt több mint 
5oo millió forinttal nőtt az éves iparűzési 
adóbevételünk. Akkor jöhetne a kérdés, 

hogy hol van ez a pluszpénz. Persze a ma-
gyar kormány közben átalakította az ön-
kormányzatok finanszírozását. Egyre ke-
vesebb állami támogatást kapunk a város 
működtetésére. A legtöbb tételre nulla 
támogatást kapunk. Azt akarom világos-
sá tenni, hogy az adóbevételnél tapasztalt 
pluszbevétel nem feltétlenül jelenik meg 
a költségvetésben. Persze marad – sze-
rencsére – és ez azért mégis mozgástér. 
Ebből lesz a körforgalom, óvodafelújítás 
és kisebb tételek. Nagyon kevés önkor-
mányzatnak van erre lehetősége.
 – Ugyanakkor a komolyabb anyagi-
akat megkövetelő beruházásaink nem 
is az adóbevételekből történnek.  Mi 
nagyon aktív gazdasági tevékenységet 
folytatunk. Az itt fejlesztő cégek tőlünk 
veszik a földterületeket – amelyeket, mi 
korábban vettünk meg. A város minden 
évben 200–400 milliós értékben bonyo-
lít ingatlanértékesítést. ha ez a folyamat 
megállna, akkor nagyon leszűkülne a vá-
ros mozgástere. Akkor nemigen lehetne 

bérlakásokat építeni. Ugyanakkor évtize-
dekre előre gondolkodva hozzuk ezeket 
a döntéseket, hogy később, amikor már 
nem ingatlaneladás lenne a bevételfor-
rás, akkor is legyen más bevételünk. Pél-
dául, amikor napelem parknak adunk el 
területet, onnan majd csak később várha-
tó a telekadó és az iparűzési adó is. Vagy 
a bérlakások is a bérleti díjat termelik, 
vagy a kemping bővítése is bevételt tu-
dott növelni. Az soha nem elég jó válasz, 
hogy majd a kormány segít.  Kaptunk per-
sze most valamennyit, de az csupán egy 
ígéreten alapuló jövő. Az a biztos város-
politika, amikor a saját bevételeinket tud-
juk úgy ütemezni, hogy 5–10 év múlva is 
legyen elegendő bevételünk. Mert csak 
azzal lehet biztosan tervezni.
 – Melyik terület volt az, amely 
ugyan nagy erőfeszítést kívánt, miköz-

ben egyáltalán nem hozott látványos-
nak számító eredményt?
 – Van több is. Az egyik a romák kér-
dése. Nagyon komoly erőfeszítéseket 
tettünk, és nagyon sok konfliktust vál-
laltam fel én is ebben az ügyben. Ma is 
meggyőződésem, hogy jó döntés volt 5 
évvel ezelőtt, amikor új irányt választot-
tunk. Az alapkoncepció egyszerű volt. Rá 
kell vennünk, meg kell győznünk és se-
gítenünk kell a roma embereket abban, 
hogy nekik is el kell menniük dolgozni, 
mert ha nem dolgoznak, a közmunka 
pillanatnyilag sem, de a későbbiekben, 
idősebb korukban végképp nem meg-
oldás, mert a közmunka jövedelemből 
ma sem lehet megélni. A másik fontos 
dolog, amiben változni kell, hogy sokkal 
nagyobb erőfeszítést kell tenniük nekik. 
Abban mi is segítünk, hogy elvégezzék 
a megfelelő iskolákat, rendben tartsák 
a lakókörnyezetüket, és hogy oly módon 
szocializálják a gyerekeiket, amivel segí-
tik az integrációt.

 Ez persze nagyon lassú folyamat. 
Ehhez türelem kell. A városlakónak is 
látnia kell, hogy a ciklus elején 500 köz-
munkás volt, ma mindössze 50. Ez egy 
olyan drasztikus változás volt, amit se-
hol nem vállaltak fel a megyében. Ezek-
nek az embereknek a nagy részét vagy 
valamelyik gyárban, vagy a mezőgaz-
daságban alkalmazzák. Ma már sokkal 
több roma ember dolgozik a nyírbátori 
gyárakban, mint 5 évvel ezelőtt. Ez a fo-
lyamat nem ért véget, nem is látványos, 
de talán már érzékelik a városlakók is. 
Nagyon szomorú lenne, ha ez a folyamat 
megszakadna. Mert amit ma hallunk, 
hogy ígérnek a roma embereknek több 
közmunkát, több segélyt a szavazato-
kért, az egy nagyon rossz folyamat len-
ne. Nekünk, Nyírbátornak az az érdeke, a 
romáknak is az az érdeke, hogy a lehető 
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legtöbben „rendes” munkahelyeken dol-
gozzanak, tiszta környezetben éljenek, 
és gyermekeik végezzék el iskoláikat.
 – A város szociális ellátását a Szo-
ciális Szolgálat látja el. Az ellátás lé-
nyegesen jobb lett attól, hogy pár éve 
saját intézmény végzi ezt?
 – Erre egyértelmű a válasz. Igen, 
sokkal jobb lett a szociális ellátás, ami-
óta kiléptünk a kistérségből. Nagyon 
sokat fejlesztettünk a kilépés óta. Min-
den évben legalább egy-két új szolgál-
tatással bővült az intézmény 
működése. Ez az egyik fontos 
változás, de hasonlóan fontos 
az is, hogy megfelelően fog-
lalkozzunk a területen dolgozó 
munkatársakkal, kollégákkal is. 
A szociális ellátórendszer jelen-
leg egy igen alacsony jövedelmi 
lehetőséget biztosító terület. 
Éppen ezért mi igyekszünk a 
dolgozóinkat – a lehetősége-
inkhez képest – a legjobban 
megbecsülni, támogatni, segíteni. Ezt a 
jövőben is szeretnénk fenntartani, mert 
a jó szakembereket meg kell tartani, hi-
szen ez egy jól működő intézmény alap-
ja. Ők akkor maradnak a rendszerben, ha 
megfelelő fizetést kapnak. Erre nekünk 
oda kell figyelni, és bízom benne, hogy 
érzik ők is törődést, a megbecsülést.
 – Itt előszeretettel szokták mon-
dani, hogy Nyírbátor egy kulturális 
kisváros, miközben ez a város ma már 
egy ipari centrum. Hogy fésülik össze a 
kettőt?
 – Európában számtalan olyan város 
van, amely büszke történelmi gyökereire, 
kulturális kínálatára, miközben ma már 
gazdasági centrummá vált. Szerintem 
nálunk is ezt kell elérnünk, és erre tartunk, 
hogy legyen egy modern gazdaságunk, 
ahol jó munkahelyek vannak, az emberek 
biciklivel közlekednek, XXI. századi kö-
rülmények között élnek. Fejlődnek, gya-
rapodnak, felújítják az ingatlanjaikat, jó 
oktatás van, biztonságban élnek és 
a város nyújtja azokat a szolgáltatá-
sokat, amelyek egy modern város-
tól elvárhatók.  Közben itt vannak a 
történelmi emlékeink és hagyomá-
nyaink, kulturális kínálatunk, amely 
egyszerre nyújt élményt és segít a 
kikapcsolódásban.
 – Nyírbátor, mint város, mi-
lyen minőségű, ha összevetjük a 
környező városokkal?

 – A városnak a saját méretéhez ké-
pest kell élhetőnek lenni. Olyan célokat 
kell kitűzni, amelyek nemcsak megépít-
hetők, hanem fenntarthatók is. Olyan 
szolgáltatásokat kell kialakítani, ame-
lyek a hétköznapokban elérhetőek, és 
képesek kiszolgálni a nyírbátoriakat. 
Ilyen pl. a családi központ, ahol játszótér 
van, klubtermek vannak. Ahol a fiatalok 
kikapcsolódnak, szórakoznak, de a kö-
zép, vagy idős generáció is el tud menni 
sakkozni, pihenni. Kellenek a közösségi 

élethez szükséges színterek. Ez a 2-es 
iskola helyén nagyon szépen alakul. 
 Legyenek olyan közterületek, terek, 
ahol ki lehet ülni, sétálni és nem kell fél-
ni. Ezen az úton is jól haladunk. Van egy 
szép fürdőnk, vannak sportolási lehető-
ségeink, színházi előadások és más ren-
dezvényeink. A hétköznapi élethez meg-
található nálunk minden. Amúgy pedig 
ma már elérhető közelségben vannak a 
nagyobb városok és Budapest is. Nyír-
egyháza, Debrecen fél-egy, a főváros 2–3 
órás távolságot jelent. Ha az embereknek 
van jövedelmük és szabadidejük, akkor a 
plusz igényt ezekben a nagyvárosokban 
ki tudják elégíteni.
 – Kilenc éve ellenzéki pozícióban 
van a város, miközben ebben a 9 évben 
is töretlenül fejlődött Nyírbátor. Hogy 
lehetséges ez?
 – Két oka is van. Egyfelől szakmai 
alapon kell működni. Nagyon erős szak-
mai stáb van, aki az elmúlt 17 évben ezt 

a várost vitte, üzemeltette, fejlesztette. 
Ennek köszönhető az, hogy ebben a cik-
lusban is 15 Európai uniós forrást sikerült 
megnyernünk. Másfelől van anyagi moz-
gásterünk arra, hogy saját bevételből, 
fontos fejlesztéseket valósítsunk meg. 
Ebben az 5 évben, ha mindent beleszá-
molunk, akkor 45 milliárd forint fejlesz-
tés valósult meg. Ebben benne vannak a 
gyárépítések, a gimnáziumi fejlesztések 
stb. Nagyon kevés ilyen település van 
az országban is. Ez azért van, mert „ezt 

a szekeret elindítottuk és ma már csak 
mozgásban kell tartani”. Ez nagyon ko-
moly szakmai hátteret követel.
 Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 
felszínen mindig háborúzik a politika. 
Ezt látják a városlakók is. Közben szak-
mai alapon a jelenlegi kormányzattal 
is nagyon jó az együttműködésünk. 
Ez ugyanúgy érdeke a kormánynak, 
mint a városnak. Nyírbátorban három 
olyan multinacionális vállalat működik, 
amely stratégiai partnere a kormány-
nak. Összesen hét multinacionális 
vállalat van a városban, valamennyi 
fejlesztett az elmúlt öt évben, és eh-
hez kormányzati támogatást is kaptak. 
Erre büszke a kormányzat, és büszke a 
város is. 
 Ami a helyi ellenzékünket illeti, az 
alapvető városfejlesztési kérdésekben 
még csak vita sem volt közöttünk. Az 
éves költségvetéseket és a fejlesztési 
célokat mindig megszavazták a fideszes 

képviselők is. Azt én természe-
tesnek veszem, hogy választások 
előtt felerősítik a különbözősé-
geket, és arról beszélnek, hogy ők 
mennyire másként költenék el a 
város pénzét. Igen ám, de a kép-
viselő-testületi üléseken, ami-
kor a költségvetésről tárgyaltunk, 
egyetlen módosítási javaslatuk 
nem volt, egyhangúlag fogadtuk el, 
hogy mire költsük a város pénzét.
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Ünnepélyes keretek közt tették le a Szénaréti lakópark alapkövét. 
A júliusi szerződéskötés után hivatalosan is elindult az a folyamat, 
amelynek első ütemében 71 önkormányzati bérlakást alakítanak ki. 
A beruházást egymilliárd forintos keretből valósítja meg a kivitelező.

Az augusztusi kánikula nem könnyí-
tette meg az építőiparban dolgozók 
munkáját, ennek ellenére is folytak az 
alapozási munkálatok az épülő lakó-
park helyszínén. Augusztus 28-án egy 
időkapszula elhelyezését követően 
Nyírbátor polgármestere és projektet 
megvalósító Magera Design Kft. ügyve-
zetője, Magera István közösen tette le 
az épülő lakások alapkövét. A már évek 
óta terítéken lévő, abszolút hiánypótló 

beruházás így hivatalosan is elindult. Az 
első önkormányzati lakások jövő nyárra 
már elkészülnek, ám a tervek hosszú-
távra szólnak a Szénaréti-tónál.
 Korábbi híradásainkból már tudható, 
hogy csak ezen a helyszínen több száz 
társasházi lakás, családi ház vagy sorház 
kialakítására lesz lehetőség. A beruházó 
az első ütemben elvégzett munkájával, 

Letették a Szénaréti lakópark alapkövét
Elkezdődött az építkezés első üteme

az első 71 lakás átadásánál bizonyíthat. 
A legfontosabb szempont természete-
sen az volt az önkormányzat részéről, 
hogy a megfelelő, minőségi munkahelyek 
megteremtésén túl a fiatalok számára 
kedvező lakhatási lehetőséget tudjanak 
biztosítani a helyben maradáshoz. 
 Máté Antal az alapkőletételkor el-
mondta: „a legfontosabb az, hogy jövő 
ilyenkor már 71 fiatal kezdheti meg az 
önálló életét itt, ebben a lakóparkban. 

Ez a program nemcsak Nyírbátorban, 
vagy a megyében számít különleges-
nek, hanem országos viszonylatban is 
egyedülálló kezdeményezés. Ilyen mé-
retű kisváros ilyen méretű projektbe 
sehol, máshol nem mert belekezdeni. A 
helyben maradás mindenképpen a leg-
főbb célunk. Ehhez pedig kulcskérdés, 
hogy vannak-e bérlakások”.

 A bérlakásépítésen túl a képvise-
lő-testület két másik fontos döntésére 
is felhívta a figyelmet.
 Az egyik – mondta Máté Antal –, 
hogy az első lakáshoz jutóknak is sze-
retnének 600 ezer forintos, vissza nem 

térítendő támogatást adni, ezzel a la-
kásépítést és a lakásvásárlást is ösz-
tönöznék a fiatalok számára. Másfelől 
nemrég született döntés arról, hogy 
milyen feltételekkel lehet szeptember-
től benyújtani az előzetes igényeket a 
bérlakásokra.
 Emlékeztetett arra, hogy első kör-
ben kizárólagosan a nyírbátori lakhely-
lyel rendelkező fiatalok részére adott a 
lehetőség. 
 Azt is közölte: amint híre ment a 
bérlakásépítésnek, a befektető máris 
visszajelzéseket kapott lakásvásárlási 
igényekről is. Így az önkormányzat te-
rületet fog értékesíteni a befektetőnek 
ahhoz, hogy itt a jövőben társasházak, 
családi házak, sorházak épüljenek. „Mi 
mindig is ebben hittünk, de természe-
tesen meg kellett várni, hogy ez az el-
képzelés megvalósuljon” – tette hozzá 
végezetül Nyírbátor polgármestere.

eni
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Mikor szűnhet meg a kellemetlen szaghatás? 

Egy év telt el a nyírbátoriakat zavaró bűz miatt ösz-
szehívott közmeghallgatás óta. A rendezvény sok 
kérdésre adott választ, és világos képet vázolt ar-
ról, hogy kinek mi a feladata, ki mit vállalt annak 
érdekében, hogy a városlakókat irritáló szaghatá-
sok a lehető leghamarabb megszűnjenek.

A közmeghallgatáson jelen 
voltak azoknak a vállalatok-
nak képviselői, amelyek a 
különböző tevékenységeikkel 
eltérő mértékben, de alapvető 
okozói a rendszeres szagha-
tásoknak. Világossá vált, hogy 
ezeket a cégek tudják meg-
szüntetni technológiaváltás-
sal, fejlesztésekkel, bizonyos 
tevékenységek megszünte-
tésével. Ezeknek a változta-
tásoknak a végrehajtására 
Dr. Petis Mihály a Bátortrade 
Kft. ügyvezetője személye-
sen vállalat kötelezettséget a 
közmeghallgatáson.
 Az is egyértelművé vált, 
hogy valamennyi környeze-
ti hatás tekintetében (szag, 
por, zaj, káros anyag) a ható-
sági feladatokat ellátó, ilyen 
ügyekben eljáró szervezet 
a megyei kormányhivatal 
hatósági főosztálya. Ennek 
megfelelően a tavalyi ren-
dezvényen a megyei kor-
mányhivatal hatósági főosz-
tálya, mint illetékes és eljáró 
szerv képviseltette magát. 
Itt elhangzott, hogy kizáró-
lag ennek a hatóságnak van 
jogosítványa a környezeti 
terheléseket – így a szag-
hatásokat – okozó cége-
ket ellenőrizni, ezeket nem 
megfelelő működés esetén 
kötelezni, korlátozni, vagy 
bezáratni. Ilyen hatásköre az 
önkormányzatoknak, a város 
vezetésének, a jegyzőnek, és 
a polgármesteri hivatalnak 
nincs. A 2010 utáni közigaz-
gatási átszervezésnél ez a 
hatáskör az akkor létrehozott 

kormányhivatalokhoz került, 
függetlenül attól, hogy az ügy 
lakossági bejelentésből, bir-
tokvitából indul.
 Az önkormányzat világos 
feladatokat vállalt a helyzet 
megoldásának segítése ér-
dekében. Hatékony együtt-
működéssel, folyamatos 
kapcsolattartással, a fejlesz-
tésekhez kapcsolódó építési 
engedélyek gyors kiadásával 
tudja segíteni a változtatások 
felgyorsítását. A polgármes-
ter utasította a jegyzőn ke-

resztül a hivatal munkatársa-
it, hogy hatékonyan segítsék 
ezt a munkát.
 Mi történt ebben az egy 
évben? A cég elkészítette az 
intézkedési tervét, amelyet 
a környezetvédelmi hatóság 
jóváhagyott. Ezt követően 
építési engedélyt kért a vál-
lalat több fejlesztésre. Építési 
engedélyt kapott a cég a Nyír-
jesen található melléktermék 
feldolgozó üzem átépítése, 
részbeni bővítésére. Ez a be-
ruházás elindult, hamaro-
san befejeződik. Engedélyt 
kért egy új tározó építésre, 
amelyben a biogázüzemből 
kikerülő fermentlé további 

tisztítását tudják elvégezni. 
Ez a beruházás szeptemberre 
befejeződött. Több területen 
csökkentette a cég a kapaci-
tásokat: a Nyírjesen található 
melléktermék feldolgozóban, 
és a biogáz üzemben is. Ez 
természetesen egyéb kö-
vetkezményekkel is járt. En-
nek következtében például a 
biogáz üzem a jövőben nem 
tudja fogadni a város szenny-
víztelepén keletkező szeny-
nyvíziszapot. Erre a helyzetre 
is reagálni kellett. A képvise-
lő-testület döntött a Nyírség-
víz Zrt-vel közösen arról, hogy 
egy technológiai fejlesztés-
sel más módon kezelik ezt a 
szaghatást okozó anyagot.
 Sajnálatos módon a meg-
tett intézkedések ellenére a 
szaghatások nem szűntek 

meg teljesen, és nyári idő-
szakban többször terhelték 
a lakosokat főleg az esti és 
a reggeli órákban. A zöldha-
tósággal egyeztettünk így 
elmondható, hogy ezeket a 
szaghatásokat most más te-
vékenységek okozták, ame-
lyeknek az átalakítása folya-
matban van, és ezekhez a 
cégeknek az anyagi forrása is 
rendelkezésre áll. Itt szintén 
tudunk segíteni a folyamat 
gyorsításán: az építési enge-
délyek kiadásával.
 Elsősorban a szarvas-
marhatelep technológiai fej-
lesztéséről és az öntözőrend-
szer fejlesztéséről van szó. Ha 

megnyugtató szakmai választ 
kapunk arra, hogy ezek a fej-
lesztések kezelni és megolda-
ni tudják a kialakult helyzetet, 
akkor az önkormányzat segíti 
ezek megvalósítását.
 Amennyiben a hatások 
ezt követően sem szűnnek 
meg, akkor a korlátozás és a 
bezárás lehetősége tovább-
ra is a megyei kormányhiva-
tal hatósági főosztályának a 
feladat. A város célja, hogy a 
szaghatások a munkahelyek 
megtartása mellett szűnje-
nek meg. Ehhez a szándék, és 
a cégek pénzügyi, anyagi erő-
forrása rendelkezésre áll.
Fontos továbbá megjegyezni, 
hogy a városban hasonló és 
folyamatos panasz érkezik az 
Unilever, és a takarmányszá-
rító környezetéből is. Itt is a 
megyei kormányhivatal ható-
sági főosztálya az eljáró szerv, 
de a város tárgyal a vállala-
tokkal, hogy beruházásokkal a 
cégek kezeljék a helyzetet. Az 
Unilever egy fejlesztés kere-
tében kész javítani a kialakult 
helyzeten zajvédő falak építé-
sével, és technológiai fejlesz-
tésekkel. A takarmánykeverő 
tekintetében a végleges meg-
oldást pedig a tevékenység 
átköltöztetése jelentené. A 
vállalatok együttműködők 
ezekben a kérdésekben, és a 
lehető leghamarabb le kíván-
ják zárni ezeket a kérdéseket, 
megoldani a problémákat. Ide 
sorolható még a vasútállomá-
son a termények átrakásából 
folyamatosan tapasztalható 
por- és zajhatás, valamint a 
nagy teherforgalom. A város 
lakossági megkeresésre kez-
deményezte, hogy ezeket a 
tevékenységet lakott terüle-
ten tiltsák be.  

Badics Ildikó
jegyző

A témában egy éve volt a közmeghallgatás, mi történt azóta?
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M U N K A L E H E T Ő S É G ! 
 

 
A PRO-TEAM Nonprofit Kft VARRÓ munkakörökben hirdet 

felvételt NYÍRBOGÁT nagyközségben működő varroda üzemébe 
megváltozott munkaképességű dolgozók részére. 

 
Munkavégzés típusa: könnyű betanított munka (gépi varrás). 

Elvárás: varró végzettség vagy gyakorlat. 

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését az álláslehetőség kérjük, jelentkezzen a 
06-30/998-1795-ös telefonszámon. 

 

Nyírbátor 2004-től a Ke-
let-Nyírségi Többcélú Kis-
térségi Társulás tagjaként a 
járásban lévő településekkel 
közösen látta el a szociális 
feladatokat (pld. családsegí-
tés, gyermekjóléti szolgálat, 
házi segítségnyújtás, jelző-
rendszeres ellátás), közösen 
működtette a Fáy utcán lévő 
idősotthont, és közösen biz-
tosította az orvosi ügyeletet. 
A feladatok ellátásának költ-
ségeit az állami támogatás és 
az önkormányzatok hozzájá-
rulása fedezte. 
 Nyírbátor 2016. janu-
ár 1-jével azonban kilépett 
a járás településeit tömörí-
tő társulásból. A kilépésnek 
komoly okai voltak. A város 
vezetése éveken át kérte a 
társulás elnökétől, hogy 

• az éves fizetendő hozzájá-
rulási összeg kiszámításá-
nak részleteibe engedjen 
betekintést, 

• tételesen számoljon el a 
Nyírbátor által évente, sa-
ját forrásából megfizetett 
hozzájárulás felhasználá-
sáról.  

 2016. január 1-től Nyír-
bátor önálló intézményt 
hozott létre a szociális és 
egyes egészségügyi felada-
tok ellátására. A szociális 
alapellátáshoz tartozó csa-
ládsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, házi segítség-
nyújtás, éjjeli menedékhely 

a Vár és Bocskai ut-
cai önkormányzati 
intézménybe került. 
Megújult a jelzőrend-
szeres házi gondozás, 
hiszen új, modern 
eszközöket vásárolt a 
város az ellátottattak 
biztonsága érdeké-
ben. Idősek nappa-
li ellátása mellett a 
pszichiátriai betegek 
nappali ellátását is 
megszervezte a Vá-
rosi Szociális Szol-
gálat. Később a támogató 
szol-gálatot is megszervezte 
az intézmény, amely a beteg, 
mozgásukban korlátozott 
emberek egészségügyi, ok-
tatási intézménybe történő 
eljutását oldja meg.
 A kiválásról szóló dön-
tés a szociális szolgáltatások 
önálló biztosításáról szólt. 
Az ügyeleti ellátást – szak-

mai álláspontokat figyelembe 
véve – változatlan formá-
ban, továbbra is a társulással 
együttműködve akarta meg-
szervezni a város. A társulás 
azonban ettől elzárkózott, és 
a korábbi hozzájárulás (300 
Ft/fő/év) több mint négysze-
res összegét (1.300 Ft/fő/év) 
kérte Nyírbátortól úgy, hogy 
a feladatellátás feltételei, így 
a felmerülő költségei sem 
változtak volna.  Ha Nyírbátor 
elfogadja a társulás ajánlatát, 

akkor egymaga több hozzájá-
rulást fizet, mint a 19 tagönkor-
mányzat összesen. 
 Az idősotthon működ-
tetését hiába kérte vissza az 
ingatlan tulajdonosa, Nyír-
bátor. A társulás ragaszkodik 
az otthon üzemeltetéséhez. 
Az önkormányzat bírósági 
úton próbált érvényt szerezni 
követelésének, azonban jog-

erős bírósági ítélet alapján a 
társulás 2020. december 31.-
ig használja és üzemelteti az 
idősotthont. A társulásnak 
azonban használati díjat kell 
ezért fizetnie, ennek össze-
géről jelenleg is folyik a bíró-
sági per.
 A társulásból történő ki-
válást követően a közös va-
gyon tekintetében el kellett 
volna számolnia egymással 
a feleknek. Megegyezés hi-
ányában peres eljárást indí-

tottunk a volt mentőállomás 
épületének tulajdonjogával 
kapcsolatosan. A per végül 
egyezségi megállapodással 
zárult: az ingatlan a társulás 
tulajdonában maradt úgy, 
hogy több mint 20 millió fo-
rintot fizetett a társulás az 
ö nkormányzatnak tulajdon-
része megváltásáért. 

dr. Fülöp Enikő

A kiválással kapcsolatban felmerült kérdésben 
még nem zárult le az egyeztetés. Ezek közül a leg-
jelentősebb a vagyonmegosztás kérdése. Itt az ál-
láspontok olyan messze vannak egymástól, hogy 
ez ügyben is a bíróság fog jogerős döntést hozni. 
Nyírbátor kéri a társulás vagyonának, mint közös 
tulajdonnak a lakosságarányosan rá jutó részét 
megváltani, közel 200 millió forint értékben.

V á l ó t á r s a k
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Az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb figyelmet és hangsúlyt az 
oktatás és a nevelés kapta. Ez nem véletlen, hiszen a családok, fiata-
lok és a város fejlődése szempontjából is kulcskérdést jelent. Ennek 
megfelelően ezen a területen történt a legnagyobb változás, és való-
sult meg a legtöbb fejlesztés.

A jövő kulcsa: oktatás-nevelés

A változás nemcsak az épületek minősé-
gében, a kapacitás nagyságában, hanem 
sok esetben az üzemeltető tekintetében 
is megtörtént. Fontos volt a város veze-
tésének, hogy a fejlesztések, változások 
zökkenőmentesen, az üzemeltetés fo-
lyamatos biztosításával történjen meg a 
bölcsődei neveléstől az iskolai oktatásig.
Ebben az évben uniós forrásból meg-
duplázódott a bölcsődei férőhelyek szá-
ma a városban, és szeptembertől már 
48 gyerek játhat a város intézményébe. 
Ezzel segítünk az anyukáknak, hogy mi-
nél könnyebben vissza tudjanak menni 
dolgozni.
 Az óvodai ellátásban is jelentős vál-
tozások történtek. Energetikai fejlesz-
tést végeztünk a József Attila úti óvodán 
Európai uniós támogatásból. Jelentős 
saját erő bevonásával 150 millió forintos 
fejlesztést valósítottunk meg az Iskola 
utcai óvoda épületén és udvarán. Itt bő-
vült az épület új csoport-, só- és torna-
szobával, jelentősen megnövekedett az 
udvar területe is, ahol egy teljes átépítés 
valósult meg új játékeszközökkel, várral, 
műfüves pályával és gumiburkolatos ke-
rékpárúttal.
 Az óvodák tekintetében a választási 
lehetőség is bővült, hiszen a református 
egyház és az önkormányzat megállapo-
dott, hogy a Fáy utcai óvodát megvásá-
rolja az egyház, és ez év szeptemberétől 
református óvodaként működteti. To-

vábbi változás, hogy a katolikus egyház 
is indít egy új óvodát, amelynek az épí-
tése már elkezdődött, 2020 szeptem-
berétől már várják itt is a gyerekeket a 
pedagógusok.
 Az iskolai oktatás is jelentős fejlesz-
tésen ment keresztül. Új étkezővel, kony-
hával, tantermekkel és tornacsarnokkal 
bővült a katolikus iskola, amely így a leg-
modernebb körülmények között várja a 
tanulókat. Az önkormányzattól vásárolt 
területen pedig egy új sportudvar is he-
lyet kapott.
 A református iskola is jelentős fejlesz-
téseken ment keresztül. Első ütemben 

felújítottuk a tornatermet és az öltözőket, 
majd ebben az évben a külső kézilabda-
pályát, TAO-s forrásból. Idén nyáron pedig 
elindult az iskolaépület felújítása, amely 
az egyház saját forrásából valósul meg, 
és várhatóan októberre készül el.

 Európai uniós forrásból felújítottuk a 
művészeti iskolát, továbbá új utakat és 
parkolókat is kialakítunk az intézmények 
környezetében. A Fáy utcai intézmé-
nyeknél ez már megvalósult, az Ifjúság 
útja környékén szeptemberben kezdődik 
el a munka.
 A fejlődés az oktatás területén nem 
állhat meg. A testület döntött az alapít-
ványi iskola elindításáról, és az egyetemi 
képzés megszervezéséről, itt helyben. 
A színes oktatási rendszer biztosítja a 
városban a családok helyben tartását, 
és versenyképes tudást biztosít a felnö-
vekvő generációnak.  
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A Tesco- Global Áruházak ál-
tal meghirdetett „Ön választ, 
mi segítünk” elnevezésű pá-
lyázatot a vásárlói szavaza-
toknak köszönhetően ismét 
iskolánk nyerte el. Ebben a 
tanévben az egészséges táp-
lálkozás keretében nemzeti 
ételek készítését szerettük 
volna megvalósítani iskolánk 
tankonyháján. Sikeres pályá-
zatunkat júniusban érdemes-
nek tartotta a szakmai zsűri, 
hogy szavazásra bocsássa, 
így három áruházban gyűj-
töttük a zsetonokat. A diák-
jaink mindent megtettek a 

Újabb pályázati siker a Kéttannyelvűben
sikerért, a szünidőben sem 
voltak restek, és szüleikkel 
együtt kampányolni mentek 
a nyeremény érdekében. A 
megérdemelt munkájuk gyü-
mölcse a fődíj, 400.000 forint 
lett, melyet augusztus 30-án 
át is vehettünk – immár má-
sodik alkalommal – az áruház 
vezetőjétől. 
 Már a tavalyi pályázat 
alkalmával is megtapasztal-
tuk, mennyi mindent tudnak 
az osztályok sütni-főzni eb-
ből az összegből. A kis sza-
kácspalánták jellegzetes eu-
rópai ételeket főznek majd 

a tanév folyamán, termé-
szetesen szem előtt tartva 
az egészséges táplálkozást 
is. A főzés közben játékos 
feladatokkal, rejtvényekkel 
nemcsak a gyerekek tudása 

gyarapszik, ismeretük bővül, 
de a főzéshez szükséges jó 
hangulat is megalapozódik.

Meczner Béláné
Intézményvezető-helyettes

A Nyírbátori Magyar –Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
sikeres, eredményes tanévet 
zárt, és újult erővel készült a 
nyár folyamán a 2019/2020. 
tanévre. Igyekeztünk iskolánkat 
szépíteni, még szebb és mo-
dernebb környezetet teremteni 
azért, hogy tanítványaink han-
gulatos légkörben kezdhessék 
az új tanévet. Számos fejlesz-
téssel próbáltuk még otthono-
sabbá tenni intézményünket. 
Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani iskolánk technikai 
dolgozóinak, akik az iskola épü-
letének felfrissítésén, szépíté-
sén fáradoztak.
 Büszkék vagyunk arra, 
hogy megpályáztuk, és elnyer-
tük az ÖKOISKOLA címet, vala-
mint a BOLDOG ISKOLA címet. 
A környezettudatos szemlélet 
és a fenntarthatóság biztosítá-

Boldog iskolában kezdődik a tanév

sa kiemelt szerepet kap az ok-
tatásban, erre törekszünk mi is.
 A TESCO által meghirde-
tett „Ön választ, mi segítünk” 
pályázat is sikeres volt.
 A tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek elnevezésű 
pályázatunk a „48-as honvé-
dek útján, Erdélyben” című 
pályázati projektje a Beth-
len Gábor Alap Bizottsága 
döntése alapján több mint 
3,1 millió forintvissza nem 
térítendő támogatásban ré-
szesült.
 A folytonos megújulás 
jegyében szeretnénk színe-
síteni tanítványainknak az 
élményszerű ismeretszer-
zést a lovas kultúra beveze-
tésével, amelyet testneve-
lés órai keretben teszünk.
 Az idén három osztály-
nyi, 50 kisdiák ült be az is-

kolapadba. Bízunk abban, hogy 
jól fogják érezni magukat nálunk, 
és szüleikkel együtt egy felfede-
ző kalandként élik meg az isko-
lás éveket. A tanévnyitó ünnep-
ségünkön magukra ölthették az 
összetartozásunk jelképét, az 
egyensálat és -nyakkendőt.
 Nagy örömünkre szolgál, 
hogy növekedett az érdeklő-
dés iskolánk iránt, az elsősök 
létszáma ezt bizonyítja. A két-
tanos osztályban 20 százalék-
kal, az első évfolyamon átlag 
15 százalékkal nőtt a gyerekek 
létszáma.
 Az iskolavezetésben válto-
zás történt iskolánkban. Öröm-

mel számolunk be arról, hogy 
Nagyné Bagaméri Éva átvette 
az öt évre szóló intézményve-
zetői kinevezését. Az általános 
intézményvezető-helyettes 
Meczner Béláné, az alsó tago-
zaton a helyettesi feladatokat 
Szencziné Donka Zsuzsanna, 
míg a felső tagozaton Varga Ri-
chárd látja el.
 Szeretettel ajánljuk a diá-
kok, a szülők figyelmébe isko-
lánk honlapját, amelyet folya-
matosan frissítünk.  Úgy véljük, 
ezzel is segíthetünk a napra-
kész információk elérésében.
 Tanítványainknak sikeres, 
tanulmányi eredményekben 
gazdag tanévet kívánunk!

Kóródiné Tóth Mária
pedagógus 
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Augusztus 12–16-ig az emelt szintű 
kémia érettségi végrehajtandó és nem 
végrehajtandó kísérleteit „ízlelgettük”. 
A feladatok végrehajtásához egy mun-
káltató feladatlapot kaptak a diákok, 
melyben a kísérlet ismertetésén túl, 
lehetőség volt a tapasz-
talatok és a szaktudomá-
nyos magyarázatok meg-
adására is. A feladatlapot 
Ferencz Csilla, a Móricz 
Zsigmond Gimnázium ta-
nárnője tette nyilvánossá 
az interneten.
 Természetesen a 
munkát a balesetvédel-
mi rendszabályok fele-
levenítésével kezdtük és 
megbeszéltük az érettsé-

gin tanúsítandó magatartásokat is. Ké-
nyelmes tempóban, szokva az eszközök 
használatát, sokat ámultak a diákok a 
szép színes, sokszor izgalmas és érdekes 
kísérleteken. Azt a nagy ajándékot kaptuk 
a szünidőtől: ha nem járt tökéletes ered-

Erre az alkalomra érkezett hozzánk 
Uzsalyné dr. Pécsi Rita, aki nevelési, ön-
nevelési, életvezetési témájú előadá-
sokat tart az ország számos pontján. A 
kitűnő kommunikációs képességgel ren-
delkező neveléskutató pedagógussal is-
kolánk delegációja az elmúlt tanév elején 
Debrecenben, a Református Pedagógiai 
Intézet által megrendezett szakmai tan-
évnyitó konferencián találkozott. Vendé-
günk az élményalapú nevelésről tartott 
élvezetes előadást, amelyet interaktív 
eszköz segítségével és személyes ta-
pasztalatokkal színesített. A délelőtt 
folyamán részletesen kifejtette, hogy a 
személyiséget az érzelmi intelligencia 
bevonásával tudjuk a leghatékonyab-
ban fejleszteni, amely egyértelműen a 
keresztény alapokra és értékrendre épít. 
Ez a pedagógia egységében kezeli az 

A szünidő legforróbb napjaiban öt lelkes 11. és 12. osztályos gimna-
zista vállalta, hogy szabadidejének egy részét a kémia tudományának 
szenteli abból a jól megfontolt szándékból, mert a továbbtanulásuk-
hoz nélkülözhetetlen.

A gyorsan elröppenő nyári szünet után ismét munkához látott a Bát-
hory Anna Református Általános Iskola és Óvoda lelkes pedagógus 
csapata. A 2019/2020. tanévet is szakmai nappal kezdtük, amelyet a 
várkastély konferenciatermében tartottunk meg.

Akik láttak már sósavszökőkutat

Refis élmény a Várkastélyban

ménnyel egy-egy kísérlet, újra hozzáfog-
hattunk, így például kétszer néztük meg 
a sósavszökőkút kísérletet. Az élvezet-
tel végrehajtott feladatok eredményeit 
örömmel fotózták vagy videózták a diá-
kok. A forróság sem vehette kedvünket, 
hogy elmerüljünk a gázelegyekkel kap-
csolatos számításokban is.
 Bizony néha nemcsak a Nap izzasz-
tott bennünket, hanem a több isme-
retlent is tartalmazó egyenletek meg-
oldása is. Három napig a gimnázium 
laborjában dolgoztunk, aztán két napig 
otthon kellett a feladatokat megoldani. 

A szorgalmas és ügyes di-
ákok név szerint: Bíró Fru-
zsina, Horváth Eszter, Imre 
Bence, Fedeli Fábió és Mol-
nár Bence. Biztos vagyok 
benne, hogy kiválóan tud-
ják majd kamatoztatni az 
itt megszerzett élménye-
ket, az elsajátított tudást.

Kovács Andrea 
szaktanár

egész ember testi-lelki-szellemi 
nevelését, fontosnak tartja a te-
hetség kibontakoztatását, a család 
bevonását a folyamatokba. 
 A tanárnő többször hangsú-
lyozta, hogy az 
o k t a t ó - n e v e l ő 
munkánk során ne 
csupán ismereteket 
közöljünk, hanem 
tudást és tapasz-
talatot is adjunk át. 
Szeretettel megkö-
szönjük tanárnőnek 
a szakmai útmuta-
tót, további munká-
jához jó egészséget 
kívánunk.
 Az előadás 
után kis csoportok-

ban beszéltük meg a hallottakat. Tar-
talmas és igazán jó hangulatú szakmai 
napot zártunk pénteken. 
 Az új tanévet valóban érzelmileg fel-
töltődve kezdhettük el, amelyhez kívánok 
az intézmény valamennyi dolgozójának 
sok türelmet, sikereket és kitartást!
 „Neveld a gyermeket a neki meg-

felelő módon, még ha megö-
regszik, akkor sem tér el attól” 
(Péld. 22, 6.)

Nagyné Sipos Ibolya 
tanítónő
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Júliusban szaktáborban vol-
tunk Tiszalökön. Sok új ko-
reográfiát tanultak a lányok 
az egy hét alatt. A tábori élet 
igazán változatos volt. Per-
sze, a rengeteg gyakorlás 
mellett jutott idő a lazításra 

is. Megnéztük a szomszé-
dos tiszadobi Andrássy-kas-
télyt, amelynek csodálatos 
kertjében szinte királylány-
nak érezhették magukat a 
mazsik. Idén újraéledt egy 
régi hagyomány, megválasz-
tottuk „Az Év Mazsorettjét”. 
2019-ben Farkas Panna kap-
ta ezt a díjat.
 A Sárkány fürdőben meg-
rendezett Dragon Race-en 
egy dinamikus produkcióval, 
az amerikai pompom-tán-
cunkkal léptünk fel. Az akro-
batikus elemeket is tartalma-
zó műsorszámban a lányok új 
oldalukat mutathatták meg. 
Nagy sikert arattunk az új 
koreográfiánkkal a rendkívül 
nagy érdeklődés mellett zajló 
sporteseményen. 
 Augusztus harmadik he-
tében botforgató táborba hív-
tuk a mazsorett iránt érdek-
lődő kicsiny lányokat. Nagy 
örömünkre, sokan jelent-
keztek. Legfiatalabb táboro-
zónk alig múlt el négyéves. 

Nyírbátor testvérvárosából, 
Rawa Mazowieczkából két 
lengyel pedagógus és Szilágyi 
Szabolcs is vendégünk volt 
a táborban, akik nyírbátori 
mintára szeretnének mazso-
rett csoportot szervezni. A 

Bátor Mazsorett fellépései 
olyan mély nyomott hagytak 
a lengyelekben, hogy elhatá-
rozták, alapítanak ők is egy 
ilyen művészeti együttest. 
Megtiszteltetésnek vettük, 
hogy mintát adhattunk, s 
büszkén vállaltuk a betaní-
tást is. Eredményes volt a 
botforgató tábor, hiszen a 
nemzetközi kapcsolat erősí-
tése mellett a sok kis leendő 
mazsorett megtanulhatta az 
alapokat. Az utolsó nap dél-
után a gyerekek nagy örömé-

A Nyírbátor 740. évfordulója tiszteletére rendezett 
júniusi programon egy flashmobbal leptük meg a 
résztvevőket. Piros esernyős táncunkkal egyedivé 
tettük az ünnepi eseményt.

Minta lett a mazsorett

re még a strandolás is bele-
fért a programba. A toborzás 
célba ért, mert kedvet kaptak 
az apró lányok a mazsorettes 
táncos-sporthoz. 
 A szeptemberi Bátori 
Expon is részt veszünk egy 
standdal, ahol betekintést 
nyerhetnek az expora láto-
gatók a mazsorettek színes 
életébe. Mesélünk majd az 

egyesületünkről, a fellépése-
inkről, a terveinkről, és csalo-
gató bemutatót is tartunk az 
érdeklődőknek. 
 Két jeles eseményre, a 
30. Szüreti Felvonulásra és a 
20. Újévi Koncertre készülünk 

lelkesen. Mindkét program 
kiemelt helyet foglal el a szí-
vünkben, ezért is várjuk már 
nagyon. A kéttannyelvű isko-
lában vannak a próbáink, ahol 
ideális körülmények között 
gyakorolhatunk. 
 Ha bárki kedvet kap a 
mazsoretthez, szívesen lát-
juk csapatunkban. 

P olyák Dézi
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SZÜLETÉS

Orsolya Oláh Zoltán  Bakos Zsanett
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Bálint Balázs Fodor Balázs Kónya Eleonóra
Zafira Jolán  Varga Georgina
Mia Amélia Fülep Zsolt Orosz Brigitta
Zejnep Mária Varga Zsolt Varga Ágnes
Szorina Lorina Szilágyi Andor Varga Margaréta Anett
Kristóf Beri László Kozák Barbara

HALÁLESET
Czakó Irén
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Virágh Béláné sz. Szántai Éva
Nemes Józsefné sz. Taracközi Erzsébet

Fekete Sándorné sz. Griger Ilona
Csegezi István

Vadon Ferencné sz. Béres Erzsébet

HÁZASSÁG
 Nagy Péter Narbutt Daria
 Varga Sándor Danó Tímea
 Fehér Ádám Zoltán Nagy Bernadett
 Kiss Dávid Lőrincz Brigitta
 Nehéz Szilárd Debrei Nikoletta
 Hajósi József Vékony Erika
 Birtók Tamás Bunya Emese

Anyakönyvi események 
2019.  szeptember

Nyugdíjasok kirándulása. Pécs környékén, Harkányban, 
Siklóson 4 napos kiránduláson vettünk részt a Báthori 
István Nyugdíjas Klub tagjaival. Közép-Európa egyik leg-
híresebb fürdőhelyén, a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 
parkosított területén kitűnő lehetőségünk volt a pihenés-
re, napozásra. Ki mit tud?-on is részt vettünk, ahol egymás 
szórakoztatására egyéni és csoportos produkciókat mutat-
tunk be. Klubunk szólóénekkel, verssel, prózával szerepelt a 
rendezvényen. Máriagyűdön, a csodatévő zarándokhelyen 
(máriagyűdi kegytemplom) is jártunk, majd Siklóson a várat 
is megtekintettük. Pécsett kisvonattal néztük meg a város 
nevezetességeit. Villányban, a bor városában borkóstolás-
ra, illetve borvásárlásra is volt lehetőségünk. Élményekkel 
gazdagodva tértünk haza.

Sersényi Béláné

A „Bátori Nőegylet” Egyesület részt vett a Tihanyi” Le-
vendula Fesztiválon”. A „szedd magad” mozgalomban is 
részt vettünk. Megismerkedtünk a levendulaszörp készí-
tésének módszerével, Tihany nevezetességeivel. a „Szent 
Miklós” nevű hajóval keltünk át a Balatonon Siófoktól Ti-
hanyig. A fülöpi gasztronómiai fesztiválra, süteményünk-
kel neveztünk.
 Nyárzáró szalonnasütést szerveztünk, melyen jóked-
vű csapatunk nagyon jól érezte magát.

VÁROSI SÉTA A MELLRÁK ELLEN
Szerete4el meghívjuk Önt és kedves családját 

a Nyírbátori Egészségfejlesztési Iroda szervezésében tartandó 
városi sétánkra.

      13:00 – 13:15 - Gyülekező a Nyírbátori Kulturális Központ elő6
       Regisztráció, reményszalagok feltűzése
      13:15 –13:35 - Dr. Rozmaring Zita háziorvos előadása: 
       Az emlőszűrés jelentősége

Az előadást követően közös sétára indulunk a Városi Expo 
helyszínére (Nyírbátor, Édesanyák útja 3-7).

Célunk a szűrővizsgálatok népszerűsítése, a mellrák elleni
küzdelem támogatása!

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA – Nyírbátori Járás
4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a.  • Tel.: +36-42/281-711/ 140-es mellék
E-mail: efi.nyirbator@szszbmk.hu 
Facebook: Egészségfejlesztési Iroda Nyírbátori Járás

2019. szeptember 21.
szombat



132019 bátor •SPORT

A már egy ideje zajló munká-
latok során új spor-
teszközök és lé-
tesítmények 
létrehozá-
s á h o z 

készítik elő a munkaterületet 
a városi sportpályán. Másfél 
hónap alatt a karbantartási, 
felújítási feladatok mellett 
az önkormányzat döntése 
alapján funkciókkal látják el a 
sporttelepet. 
 Mindez a lakosság szá-
mára lehetővé teszi, hogy a 
jövőben egész éven át kiláto-
gathassanak a pályára és be 
tudják építeni a mindennap-
jaikba a rendszeres testmoz-
gást. Máté Antal, Nyírbátor 
polgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta: „egy évvel 

Átadták a munkaterületet a kivitelező számára a 
karbantartást és funkcióbővítést is magába foglaló 
munkálatok elkezdéséhez a városi sportpályán. A 
jelenleg már a nyírbátori önkormányzat által mű-
ködtetett létesítményben mintegy 50–60 millió 
forintos keretből valósítják meg a sport- és szaba-
didős területrészek fejlesztését célzó beruházást.

Egész évben nyitva lesz  a  sportpálya

ezelőtt született meg a dön-
t é s , hogy a korábban 

Városi Sporttelepként mű-
ködő területen egy komplex 
fejlesztést hajtunk végre. A 
fejlesztés célja, hogy minél 
szélesebb társadalmi körben 
találják meg az itt élők a szá-
mukra megfelelő mozgási, 
szórakozási, sportolási lehe-
tőséget. Ezekre ugyanis min-
denkinek szüksége van. Ma 
már a sporthoz is biztosítani 
kell a 21. századi körülmé-
nyeket.” 

 Kiemelte: a cél érdeké-
ben először is átszervezték a 
sporttelep működését, és vé-
giggondolták, milyen típusú 
funkciókkal lehetne tovább 
bővíteni az eddigi kínálatot. 
Kezdésként egy komplex te-
rületrendezésre van szükség, 
amely néhány olyan alapfela-
datot is jelent, mint a műfü-
ves pálya rendbetétele, vagy 
az épület helyreállítása. 

 „Egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően pedig mó-

dunk van rá, hogy 
több új 

funk-
ciót is 
i d e -

t e l e -
p í t s ü n k , 

m i k ö z b e n 
felújítjuk a futó-

pályát. Korábban is 
sokan jártak ide futni, 

és szeretnénk, ha a jövőben 
valamennyien kulturáltabb 

körülmények között tudnák a 
futók a pályát igénybe venni - 
folytatta a polgármester.
 Emellett három új funk-
ció jelenik majd meg a beru-
házás végére. Egy szabadtéri 
kondipark, egy triál pálya a 
gördeszkások, biciklisek szá-
mára és egy játszótér, ahová 
egy különleges hajót épít a 
kivitelező. 
 A karbantartás és a fej-
lesztés több tételből össze-
adódóan valósítható meg. A 
pályázati forrás mellett fel 
kell használnunk városüze-
meltetési keretből származó 
pénzösszeget, amit a város 
saját erőből pótol ki. A költsé-
gek meghaladják az 50 millió 
forintot. A munkálatok befe-
jeztével ünnepi keretek kö-
zött szeretnénk majd átadni 
a megújult területet a nyírbá-
tori családok számára – tette 
közzé végezetül Máté Antal

eni
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  a Városi Könyvtár  
  Gyermekrészlegén 
  2019. szeptember 23-27. 

Interaktív, hagyományőrző mesenapunkra szeretettel 

várjuk óvodás csoportok jelentkezését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 

 

 

A programok a TOP-7.1.1-16-H-019 – 3.2 pályázat a „Helyi közösségformáló  
programok kialakítása, megvalósítása Nyírbátorban, a Városi Könyvtárban”  
című projekt keretében valósulnak meg. 
facebook.com/vknyirbator 

 

Helyszín és jelentkezés: 

Városi Könyvtár 

Személyesen: 

4300 Nyírbátor 

Szabadság tér 24. 

Telefonon: 

42/281-698 

 

Szláma Gabriella 
gyermek-könyvtáros, 

Lakatos Andrea mozgás- és 
Vasváriné Tarnóczy Száva 

mŰvészetterápiás 
foglalkozásával 

A tábor hangu-
latát folyamatos 
jókedv és vi-
dámság mellett 
családias han-
gulat jellemez-
te a város kem-
pingjében, de 
természetesen 
az úszásból sem 
volt hiány, hiszen 
napi két edzés 
színesítette a programot, 
melyeket a strand úszóme-
dencéiben tartottunk. Min-
den nap színes programokkal 
készültünk, többek között 

kézműveskedtünk, fociztunk, 
röplabdáztunk, lovagoltunk 
és kerékpárral túráztunk is. 
A korosztály igen változatos 
volt, 6–14 éves korig. 
 A táborban azonban 
sokan vegyes érzelmekkel 
vettünk részt, hiszen a tö-
ménytelen jókedv és móka 
mellett elbúcsúztunk egye-

sületünk munkájában meg-
alakulásától résztvevő, an-
nak egyik alappillérét jelentő 
úszóedzőnktől, Nagy Gábor-
tól, aki az utolsó edzéseket 
tartotta meg nálunk ebben az 
öt napban. Életében ugyanis 
változás következett be, ta-
nári pályáját, életét- és edzői 
tevékenységét Debrecenben 
folytatja. 
 Gáborban mind a gyer-
mekek, mind a szülők egy 
nagyon különleges embert 
ismerhettek meg, aki szak-
mailag is a legkimagaslóbb 
edzők közé tartozik. Az egye-
sület elnöke-, edzői-, sporto-
lói-, valamint a szülők hatal-
mas köszönettel tartoznak 
neki mindazért, amit a gye-
rekeknek tanított és egye-
sületünknek adott ebben a 9 
évben.
 Ez év elején csatlakozott 
hozzánk egy új edző, Kiss 

Sárkányos tábor, edzőváltással 
Az előző évekhez hasonlóan, idén nyáron is megrendeztük a Bátori Sárkányok 
nyári úszótáborát, immáron 9. alkalommal. A szülők válláról a terhet levéve, az 
eddigiektől eltérően, úszóink az ötnapos táborban ingyenesen vehettek részt, 
egy önkormányzati támogatás- és pályázat jóvoltából.

Attila személyében. Eddig, 
mint felnőtt versenyző, vala-
mint erőnléti edző volt jelen 
egyesületünkben, azonban 
ezentúl már, mint úszóedző- 
versenyző veszi ki részét az 
egyesület pezsgő életében 
Attila a Báthory Anna Refor-
mátus Általános 
Iskola és Óvoda 
testnevelő taná-
raként dolgozik, 
mellette aktív ver-
senyző, számos 
nemzetközi ered-
ménnyel büszkél-
kedhet quadrath-
lon sportágban. 
Kívánunk neki sok 

sikert úszó oktatóként és az 
egyesületnél edzőként egya-
ránt.

Bátori Sárkány 
Úszóegyesület
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Jelentkezzen!
•  ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene 

nehéz sorsú gyermekeken,
•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, 

elfogadás, szeretet és empátia,
•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában 

család nélkül maradt, segítségre szoruló 
gyermekekről,

•  ha személye és lakáskörülményei megfe-
lelnek a törvényi előírásoknak, és vállalja, 
hogy elvégzi az általunk szervezett  
felkészítő tanfolyamot...

Akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői 
feladatok ellátására!

A jogszabályban előírt anyagi támogatást a Cívis 
Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Részletes feltételekről érdek-
lődhet a 0670/362-1957-es 
telefonszámon
civisneveloszuloihalozat@gmail.com 
e-mail címen, vagy honlapunkon, 
a www.civisnh.huoldalon.

Ami megtörtént, azt már nem lehet meg nem történté tenni: a Nyírbá-
tori Labdarúgó Kft-t a Magyar labdarúgó Szövetség kizárta a Nemzeti 
Bajnokság II. osztályából, a Nemzeti Adó- és Vám Hivatal pedig fel-
számolási eljárást kezdeményezett a Kft. tulajdonosa, a Nyírbátori FC 
ellen.

Újratervezés után: új pályán…

A felvezető mondat szerint megszűnt 
Nyírbátorban a labdarúgóélet…
 Szerencsére, azért nem egészen 
így állnak a dolgok, mert azért történt 
egy és más dolog a helyi labdarúgó élet 
fenntartása érdekében.
 A város önkormányzata támoga-
tásával megalakult a Nyírbátori Sport 
Egyesület, és ahogy az ilyenkor lehet-
séges be is nevezett a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Labdarúgó Bajnok-
ság harmadik osztályába.
 Az új egyesületet helyi fiatalok hoz-
ták létre, és megválasztották annak ve-
zető szervét is. Az elnök Makay Robin, az 
elnökség tagjai Dr. Szabó Sándor és Bala-
ton László.
 Az új sportegyesület elsősorban bá-
tori fiatalokat tömörít magában, de he-
lyet kaptak a felnőtt csapatban idősebb, 
többségükben ugyancsak helyi kötődé-
sű játékosok is. A felnőtt csapat vezető 
edzője Unchiás Rémusz, aki korábban 
szintén nyírbátori színekben kergette a 
labdát. A cikk megjelenésekor a felnőtt 
csapat már túl van az első négy mérkő-
zésén, melyek mindegyikét megnyerve 
vezeti a csoportja bajnoki tabelláját.
 A felnőtt csapat mellett jelentős 
utánpótlásbázis kialakítása történt meg. 
Bajnoki rendszerben versenyeznek az 
U-14 és az U-16 korosztályos csapatok, 
a „Bozsik program” keretében pedig pá-
lyára lépnek az U-7, U-9, U-11 és U-13 
korosztályt képviselő csapatok is.

 A csapatok kialakításával párhuza-
mosan történtek más, jelentős változá-
sok is. Fedett lett a kis műfüves pálya, 
amely a téli sportolás feltételeit hívatott 
javítani. A „center pálya” automata ön-
tözőberendezést kapott, folyamatban a 
futósávok felújítá-
sa, korszerűsítése 
és még egy sor 
más beruházás, 
amelyek a labda-
rúgáson kívül más 
sportágak szerel-
meseinek is lehe-
tőséget biztosíta-
nak a rendszeres 
sportolásra, tes-
tedzésre.
 Talán az előb-
biekhez hasonló 
jelentőségű, hogy 
végre van gazdája 
a létesítménynek, 

felelős személy gondoskodik a felügye-
letéről, karbantartásáról.
 Az előzőeken túlmenően az elnök-
ség gondolt a labdarúgást szerető né-
zőkre is. A hazai mérkőzéseket a 65. éle-
tévüket betöltött személyek, valamint a 14 
éven aluliak is díjmentesen látogathatják.
 Az újratervezés tehát megtörtént, 
a nyírbátori labdarúgó élet új pályára 
állt, mely rögös, egyenetlen, de, mint 

optimista szurkolók, bízzunk abban, 
hogy előbb-utóbb ez az út elvezet arra 
a méltó helyre, amely Nyírbátor labda-
rúgását megilleti.
 

Janovics János

Télen is kiváló feltételek állnak rendelkezésre a fedett pályán

Vaján 6:3 arányú győzelem…
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A hagyományokhoz híven az államalapí-
tás ünnepéhez kapcsolódóan vehettek 
át elismerést, kitüntetést a kiemelke-
dő teljesítményt nyújtók Nyírbátorban. 
Dísz polgárt avattunk, ketten Pro Urbe 
kitüntetésben részesültek, illetve töb-

ben kaptak Nyírbátorért emlékérmet. A 
díjazottaknak gratulálunk.
 „Akiket ma kitüntetünk, azok vala-
mi hasonlót tettek – ha nem is akkorát, 
mint Szent István király –, a saját terüle-
tükön. Ebben a szép környezetben, eb-

ben a kisvárosban valami maradandót 
alkottak a saját életük területén, amely-
nek lenyomata lesz a következő évtize-
dekben is” – mondta Máté Antal. 
 Nyírbátor polgármestere hozzátet-
te: ők azok, akik kivívták saját életükkel, 
munkájukkal, hivatásukon túl is környe-
zetük társadalmi megbecsülését. Ezek 
az emberek tették nap mint nap azt, 
amiről úgy gondolták, hogy helyes.

Kitüntetettjeink

Dr. Mile Gyula (b. 2), Nyírbátorért Emlékérem

Baracsi Ferenc (balról a második)

Dr. Gaál Mihály, Díszpolgár

Enyedi Józsefné (b. 2), Nyírbátorért EmlékéremSipos Imre (b. 2), Nyírbátorért Emlékérem

Szakács Róbert, Nyírbátorért Emlékérem

Némethné Sztán Ilona, Pro Urbe-díj

Kovács Jenő (bal oldalon), Pro Urbe-díj

Szilágyi Szabolcs, Elismerő Oklevél


