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 – Az eggyel korábbi testületi ülé-
sen már téma volt, hogy mi lesz a vízi 
közművek sorsa – országosan, megyei 

szinten és persze – helyi szinten. Most 
ismét napirendre került az ügy, de a 
testület nem döntött. Miért?
 – A képviselők döntő többsége tar-
tózkodott, leginkább a többségi frakció 
tagjai, de azért azt is jegyezzük meg, 
hogy a fideszesek sem szavaztak egy-
ségesen. Úgy gondolom ez azért történt 
így, mert a jelenlegi információk nem 
elegendőek ahhoz, hogy felelősen tud-
junk dönteni abban a kérdésben, hogy 
egy ilyen óriási vagyonról lemondjunk, 
úgy, hogy közben nem tudhatjuk, mi lesz 
ennek a vagyonnak a sorsa.
  –Itt arról van szó, hogy a NYÍR-
SÉGVÍZ, illetve a hasonló szolgáltatók 
az országban mindenütt, az energiaár-
emelések miatt óriási veszteségbe 
szaladnak, szaladtak bele. A NYÍR-

SÉGVÍZ várható vesztesége 4 milliárd 
Ft lehet. Az állam úgy ajánlotta fel, 
hogy ezt a veszteséget lefinanszíroz-
za, hogy közben meg akarja szerezni a 
tulajdont?
 – Van egy üzemeltető NYÍRSÉG-
VÍZ Zrt., amiben csak önkormányzatok 
szerepelnek, mint tulajdonosok, és van 
az üzemeltetéshez, minden telepü-
lésen egy különböző, de nagy értékű 
víziközmű-vagyon. Az állam feltétele a 
finanszírozásért cserébe, hogy kapjon 
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-ben 5 százalék tulaj-
donrészt, a másik feltétel, hogy minden 
település – teljesen ingyen – a víziköz-
mű-vagyonát adja át az államnak. Ez a 
megyében kb. 100 milliárdnyi vagyon 
lehet.

Folytatás a 2–3. oldalon

VOLT EGYSZER 
EGY STÚDIÓ

7. oldal

Az, hogy Nyírbátorban úszás, mi több, ilyen színvonalú versenyúszás van, nagymér-
tékben köszönhető Horváth Gábornak a Városfejlesztő és Működtető Kft, illetve a 
Sárkányfürdő néhány éve elhunyt vezetőjének. A lokálpatrióta és szakember minden 
lehetőséget megragadott, hogy ebben a városban meghonosodjon az úszósport, és 
hogy lehetőleg minél többen megtanuljanak úszni.              11. oldal

HORVÁTH GÁBOR ÚSZÓ 
EMLÉKVERSENY

Ismét nekifutott az önkormányzat, és 
együttműködve a helyiekkel is, elképesz-
tő, több száz tonna mennyiségű szeme-
tet gyűjtöttek össze, illetve hordtak el a 
József Attila utcán túli városrészből. A 
terület tisztaságát lakossági meggyőzés-
sel, szabálykövető magatartásra bírással, 
illetve fizikai akadályok létesítésével pró-
bálják megőrizni.                                8. oldal

„Ha nem marad megtakarítá-
sunk, ha az áram drágább lesz, 
akkor már szeptemberre elfogy-
hatnak a tartalékaink. Mindezek 
ellenére az alapvető működésünk 
biztosítva lesz. Bölcsőde, óvoda, 
hivatal, szociális intézmények, 
védőnői szolgálat, idősotthon 
működni fog” – mondja a pesz-
szimista forgatókönyvet Máté 
Antal Nyírbátor jövő évi működé-
séről.  Ha az optimista verzió jön 
be, akkor év végéig talán elég lesz 
a pénz. A riporter Nagy Miklós.

KITAKARÍTOTTÁK 
AZ ÉSZAKI 

VÁROSRÉSZT
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Folytatás az 1. oldalról

 – Nyírbátor víziközmű-vagyonának 
az értéke kb. 2.5 milliárdot ér?
 – Azt hiszem, ez a helyes szám, de 
ez mindig attól függ, hogy milyen érté-
ken tartjuk nyilván.
 – Arra pedig, legfeljebb csak gya-
núnk lehet, hogy az állam miért szeret-
né ezt hatalmas vagyont megszerezni.
 – Nyilván mindenki mástól tart. 
Van, aki tart, hogy azután az állam to-
vábbadja valamilyen, hozzá kötődő 
piaci szereplőnek – láttunk már erre 
példát, hiszen más közműszolgáltatók 
azért jól körülhatárolható magántu-
lajdonban vannak. Ezt az egészet nem 
igazán lehet észérvekkel megmagya-
rázni, hiszen a veszteséget nem a rossz 
gazdálkodás okozza, hanem az állami 
rezsicsökkentés – ez jó a lakosságnak, 
de nem fedezi a szolgáltató költségeit 
– ráadásul még egy nagy összegű köz-
műadót is kivetett az állam. Ez csak a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt esetében 600 millió 
forint. Ugye jól látszik, az állam mes-
terségesen teszi veszteségessé ezt a 
szolgáltatást is. Persze most az extrém 
energiaárak még tovább növelik a vesz-
teséget, de ha okával megnézzük, nincs 
valós ok, magyarázat arra, hogy miért 
kéri el az állam az egész országban a 
teljes közmű vagyont. Segíteni akkor is 
tudna, ha nem kérné el a vagyont is.
 – Ez a mostani patthelyzet fenye-
getheti-e az ivóvízellátást, a szennyvíz-
elvezetést?
 – Ha a veszteség oldaláról néz-
zük, persze, hogy fenyegető a 4 milli-
árd veszteség, hiszen ezt valakinek ki 
kell fizetni. Én azt mondtam, hogy a mi 
részarányunknak megfelelő 8–9 millió 
Ft-ot hajlandóak vagyunk befizetni, de 
a vagyont ne adjuk oda. Itt a nagy tu-
lajdonosnál van a nagy probléma. Eddig 
előny volt, hogy Nyíregyháza a többségi 
tulajdonos, eddig mindenben dönthe-
tett egyedül, vezetésről, fejlesztésekről, 
most viszont Nyíregyházának kellene fi-
nanszírozni a veszteség felét is. De itt az 
államnak kell megérteni, hogy az önkor-
mányzatok nem adják oda a vagyonu-
kat. Viszont mégis az állam felelőssége, 
hogy ne legyen zavar a szolgáltatásban. 

Hiszen az állam elismerte, hogy van erre 
pénze.
 – Mégis mi történhet, ha az állam 
nem hajlandó a vagyon nélkül a veszte-
ség átvállalására?
 – Akkor az önkormányzatoknak kell 
zsebbe nyúlni, és bele kell tenni a pénzt.
 – Az teljesen kizárt, hogy Nyírbátor 
önállóan működtetheti a saját vízi köz-
művét, vagyis a víz- és szennyvízszol-
gáltatást?
 – Ennek ma jogszabályi akadálya 
van.
 – Amúgy egyébként képes lenne 
erre a szolgáltatásra a város?
 – Mi teljes egészében tudunk önál-
lóan működni, sőt bizonyos, szomszé-
dos települések nem tudnak nélkülünk 
működni.

 – Szóval, ha (zárjuk ki, de azért 
gondoljuk végig) pénzügyi okok miatt 
a szolgáltatónál zavarok keletkezné-
nek…
 – A mi rendszerünk műszakilag le-
választható, és önállóan is működtethe-
tő. Egyébként akkor térünk vissza a vízi 
közmű sorsára, ha lesz, bármilyen érde-
mi változás. Akkor van értelme, ha olyan 
ajánlat kerül az asztalra, amit komolyan 
lehet majd venni. Mi nem akarunk le-
mondani a vagyonunkról.
 – Annak idején a települések gáz-
vagyona is eltűnt…
 – És azt is tudjuk, hogy azóta hol 
van. Pontosan ez az egyik példa arra, 
hogy ragaszkodunk a még meglévő köz-
műhöz és tulajdonunkhoz.

 – Amiről eddig beszéltünk, az még 
a halogatható probléma, de az energia 
áremelés viszont már most valóság. A 
város már érzékeli a brutálisan meg-
emelkedett energiaárat?
 – Jelenleg még nem olyan szörnyű a 
valóság, mint amilyen drasztikusan fog 
változni hamarosan. De azért már van-
nak területek. Például a villanyáram ma 
106 Ft, ami másfél éve 19 Ft volt. Persze 
a decemberi beszerzések fogják a valós 
helyzetünket determinálni. Egyébként 
csak egy mondatot előljáróban. Szem-
ben a kormányzati narratívával, ezek az 
árak jóval a háború előtt elkezdtek drá-
gulni. Most úgy tűnik, mintha egy kicsit 
esnének az árak, de azért a mostani köz-
világítási tarifánk legalább 3–4 szerese 
az 1 évvel ezelőttinek… Az igazán nehéz 

helyzetet majd a fűtési szezon kezdete 
és a gáz árának durva emelkedése hoz-
za majd. A villanyáramnál ez majd január 
1-jével változik.
 – Kezdjük a távhőszolgáltatással, 
mert ez az a szolgáltatás, ahol a legke-
vésbé tud bármivel is takarékoskodni 
az önkormányzat. Hiszen a szolgálta-
tás fix áras. Már eddig sem fedezte a 
szolgáltatási díj a költségeket. Itt mi 
lesz?
 – A távhőnél, nagyjából 400 millió 
Ft-os drágulással kell kalkulálnunk, úgy, 
hogy a másik oldalon a bevétel egy fo-
rinttal sem nő. Csak a távhőszolgáltatás 
egy év alatt tehát 400 millió Ft veszte-
séget fog termelni a városnak. Ez csak 
akkor nem lenne veszteséges, ha az 
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állam teljes egészében átvállalná a kü-
lönbséget.
 – A helyi távhőszolgáltatást nem 
akarná megvenni az állam, vagy valaki?
 – Jelen helyzetben nincs olyan pia-
ci szereplő, aki ezt megvenné. Ki akarna 
egy olyan szolgáltatást megvenni, ahol 
valaki megmondja, mennyiért kell szol-
gáltatni, és ettől függetlenül valaki más 
azt mondja meg, hogy mennyiért adja 
a szolgáltatáshoz szükséges alapanya-
got, és a kettő még köszönő viszonyban 
sincs egymással.
 – Oké, a szolgáltatónak nincs igazi 
mozgástere, de valahol mégis megpró-
bálnak spórolni. Mondjuk a nagyobb 
intézményeknél talán valamennyit 
meg lehet takarítani?
 – Az ár az kötött, még a nagy intéz-
mények esetében is. Három dolgot te-
hetünk. Kérjük az államtól a veszteség 
lefinanszírozását. Jó esély van rá, hogy 
ezt nem kapjuk meg. Már annak is örül-
nénk, ha egy jelentős részét átvállalná 
az állam. A másik lépés, hogy tárgyalunk 
a nagyfogyasztókkal a fogyasztás csök-
kentéséről. Arra kérjük az intézménye-
ket, hogy minimalizálják a fogyasztást.
 – Az is elképzelhető, hogy ebben a 
helyzetben kevesebb hőt adnak az in-
tézményeknek?
 – Ez egészen biztosan így lesz. A 
szerencsés az, ha pontosan kontroll 
alatt tartjuk, hogy mennyire van szük-
ség, és pont annyi hőt szolgáltatunk, de 
mi mindenképpen a külső körülménye-
ket is figyelembe véve (hőmérséklet) a 
legminimálisabb hőmennyiséget szeret-
nénk szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy a 
két nagyfogyasztó a református általá-
nos iskola és a szakközépiskola is teljes 
mértékben együttműködik velünk.
 – Mi a helyzet a lakossági szolgál-
tatással? Itt is megbecsülik majd, hogy 
kb mennyi legyen elég a megfelelő fű-
téshez, és punktum?
 – Miután a városban már egyedi hő-
mennyiségmérők vannak a lakásokban, 
és azóta drasztikusan csökkent a fel-
használt hő, itt túl sok változás nem vár-
ható. Egyébként persze ez még mindig 
nem csúcs, hiszen, ha a valós piaci áron 
kapna meleget a lakástulajdonos, akkor 
valószínűleg még jobban takarékoskod-
na. Most úgy számolunk, hogy a valós ár 
20%-át fizetik majd a melegért, illetve a 
szolgáltatásért. Egészen biztos, hogy a 
jövőben a külső hőmérséklet alakulását 

jobban figyelembe fogjuk venni a leadott 
hőmennyiség kiszámításánál.

 – Hogy számolnak, hogy kb. meny-
nyit tudnak ezekkel az intézkedésekkel 
megtakarítani?
 – Ha a lakosság is és az intézmények 
is jobban odafigyelnek, és mi visszafog-
juk a szolgáltatást, akkor maximum 10–
15% költséget tudunk megspórolni.
 – Nem kevés ez sem.
 – Valóban, itt 40–60 milliós tételről 
lehet szó. Egyébként a város is feszes 
kereteket határozott meg saját magára 
nézve. Az óvoda-bölcsőde-szociális in-
tézmény, idősotthon kivételével pontos 
hőmérsékleti számok vannak. Irodákban 
maximum 20 fok lehet, de csak azokban 
a helyiségekben, ahol valós munkavég-
zés történik.

 – A távhő szolgáltatás a megszo-
kott időben indul?
 – Ha drasztikusan esne a külső hő-
mérséklet, vagy erős és számos lakos-
sági igény merülne fel, mint máskor, idén 
is ugyan úgy indítjuk a fűtést.
 – Milyen áron sikerült szerződni 
gázra?
 – A távhőszolgáltató már a nyáron 
szerződött, 1300 Ft-os áron, a város 
most szerződött az egyéb intézménye-
ire, 1200 Ft-os gázáron. Nálunk tizen-
kétszeresére nő a gázár.
 – Ilyenkor kétségbeesett számítá-
sokat végeznek a polgármesteri hivatal 
munkatársai, hogy hol van tartalék, mi-
lyen pénzeket kell máshonnan elvenni, 
hogy legyen fűtés, világítás?
 – Tagadhatatlan, hogy kétségeink 
vannak, de nem kétségbeesetten szá-
molunk. Racionálisan és józan ésszel 
kell ilyenkor gondolkodni. Azt látni kell, 
hogy egy nagyon feszes téli működést 
hagyott jóvá a testület, és ezt mindenki-
től számon fogjuk kérni. Még az utolsó, a 
legkisebb fogyasztónktól is. Akkor lehet 
ezt végigcsinálni, ha mindenki betartja a 
rá vonatkozó szabályokat.
 – Persze ettől még „elég” a pénz.
  – Ez vitathatatlan, csak alapvető kü-
lönbség, hogy tönkre megyünk-e, vagy 
sem.
 – Miért, a jelenlegi számítások, 
vagy modellek azt mutatják, hogy „ki-
bírja” a város?
 – Ha nem tudunk többletforrásokat 
találni, akkor nem bírja el a költségvetés. 
Hiszen az látszik, hogy többlet bevéte-
lünk nem lesz, nem fog nőni az iparűzési 
adó, nem emelünk szolgáltatási díjakat. 
Tehát a bevételi oldal nem változik. A 
kiadási oldalon viszont óriási rezsinö-
vekedés lesz, kb. 250 millió Ft-tal nő a 
szolidarítási hozzájárulásunk, amit el-
visz az állam, és még az infláció és az 
ehhez kapcsolódó béremelési nyomás is 
rajtunk van. A meglévő tartalékaink nem 
elegendőek a jövő év finanszírozásához.
 – Amikor a tartalékokról beszél, 
akkor ebbe már a „vastartalékot” is be-
leszámolta?
 – Mindent. Ezzel együtt sem ele-
gendő a jövő évre. Csak azért nem tár-
gyaltuk még ezt, mert nem tudjuk, hogy 
mennyi lesz az áram ára jövőre. Hogy 
mikor és milyen áron tudunk szerződni, 
az százmilliókat is jelenthet a költségve-
tésünkben. Most olyanok a piaci ingado-
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zások, hogy erre nincs létező szakérte-
lem. Augusztus végén 400 Ft fölött volt, 
most 180 Ft-os az ár, na hogy lehet ezt 
kiszámítani?
 – Optimista és pesszimista forga-
tókönyvet kérek 2023-ra.
 – Optimistaként megpróbálunk 
olyan üzleteket kötni befektetőkkel, 
hogy ingatlanhasznosításból többletfor-
rásokhoz jussunk. Ez az egyetlen moz-
gásterünk. Éves szinten 200–300 millió 
Ft-ot tudunk így a költségvetésbe tenni. 
Ezt eddig fejlesztésre használtuk, most 
pedig túlélésre. Ha ez sikerül, akkor ta-
lán valamennyi pénz még maradhat jövő 
év végére. Ez persze attól függ, hogy az 
idei és a következő tél 2023 végén mi-
lyen lesz.
 – No és a pesszimista verzió?
 – Ha nem marad megtakarításunk, 
ha az áram drágább lesz, akkor már 
szeptemberre elfogyhatnak a tartalé-
kaink. Mindezek ellenére az alapvető 
működésünk biztosítva lesz. Bölcsőde, 
óvoda, hivatal, szociális intézmények, 
védőnői szolgálat, idősotthon működ-
ni fog. Amiket bezárunk, azok olyanok, 
hogy azok a tevékenységek szünetel-
tetése nem hozza el a világ végét. Vagy 

át tudjuk telepíteni őket olyan épület-
be, mint pl. a városháza, ahol szűkebb 
helyen, de tudnak működni. Bezárjuk a 
régi 2-es iskolát, bezár a Családi Kuckó, 
bezár az új közösségi ház a József Attila 
utcán, bezár a Várkastély, bezár a Műve-
lődési Központ. Ez utóbbi azzal a kitétel-
lel, hogy a nagyobb előadások idejére a 
színháztermet felfűtjük. Bezár az Alko-
tóház, kivétel az a kis része, ahová most 
a Múzeum irodáit átköltöztettük. Janu-
ártól pedig még bezárjuk a fürdőt is. A 
gyógyászatot minimum szolgáltatással 
tervezzük működtetni januártól. Bizo-
nyos feltételek esetén az úszóedzésekre 
lehetőséget biztosíthatunk januártól is.
 – Mi lesz a karácsonyi programok-
kal, illetve a díszkivilágítással?
 – A programok nem maradnak el, 
és a díszkivilágítás olyan csekély tétel, 
hogy ezt egy ilyen lelkileg is megterhe-
lő helyzetben, szerintem nem szabad 
megszüntetni. A programok nagyobb 
része egyébként is szabadtéren lesz. 
Azt gondolom, hogy erre a karácsonyi 
programsorozatra és magára az ünnep-
re amúgy szükség van, hiszen lesz épp 
elég szorongás, amire kell a gyógyír.
 – Közvilágítás?

 – Biztosra veszem, hogy itt lesznek 
megtakarítások. Vagy nem ég az összes 
lámpa, vagy nem egész éjjel ég a lámpa. 
Ebben nem mi leszünk az elsők.  Ezzel 
párhuzamosan az energiakorszerűsítési 
programokat is el kell indítani. Erre mi 
már sokszor pályáztunk, de az ismert 
körülmények miatt keveset nyertünk. 
A nagy cégekkel együttműködve egy, a 
teljes várost lefedő energetikai progra-
mot dolgozunk ki. Ez a folyamat már el-
kezdődött az év első felében. Egy orszá-
gos mintaprojektet szeretnénk letenni 
az asztalra. Erről már a minisztériumban 
tárgyalunk.
 – Csak egy mondat még az önkor-
mányzati szféra bérfejlesztéséről, ami 
a jövő évet illeti. Az biztos, hogy idén 
több lesz az éves infláció, mint 10 szá-
zalék. Lesz egy, sőt van egy erős elvá-
rás.
 – Nyilván kalkulálnunk kell béreme-
léssel. Ráadásul az inflációt követő bér-
emelés az nem is béremelés. Ugyanak-
kor nálunk nem az a helyzet, mint a piaci 
cégeknél, hiszen mi nem tudjuk növelni 
a bevételeinket. Biztos, hogy lesz bér-
emelés, de most nem tudom megmon-
dani a mértékét.
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f Szerkezetlakatos

f Oszlop fúrós
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Akár véletlennek is köszönhető, hogy 30 éve Nyírbátorban is megalakult 
a Lions Klub, de persze tudjuk, véletlenek nincsenek. Egy tény, hogy egy 
dániai látogatás, kapcsolat indította be a nyírbátoriak fantáziáját, s kez-
dődött el a csoport megszervezése.

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk augusztusi számának 5. ol-
dalán sajnálatos elírás történt a 
Diehl-csoport új gyártócsarnokának 
avatásáról szóló cikk címében. A cikk 
címe helyesen:
 ÚJ GYÁRTÓCSARNOKOT AVAT-
TAK A DIEHLBEN
 Az elírásért az érintettektől és ol-
vasóinktól elnézést kérünk.

Egy hivatalos úton voltunk Dániában. 
Az ottani házigazda Lions tag volt, és ő 
vetette fel, hogy működjünk együtt, ala-
pítsuk meg Nyírbátorban is az első ke-
let-magyarországi klubot – emlékezett 
a kezdetekre Petróczki Ferencné.

 Máté Antal polgármester arról be-
szélt az ünnepségen, hogy az alapvető 
igazságok és értékek mentén – melyek 
mindenki számára ugyanazt az igazsá-

got, illetve információt jelentik – lehet 
közösségeket építeni. A Lions Klub is 
egy ilyen alapértékre hivatkozva tudott 
létrejönni, és nemzetközi színtérben is 
elterjedni, nevezetesen a rászorulók, 
az elesettek támogatása egy olyan hí-
vószó, amely képes tömegeket is meg-
nyerni a nemes ügynek. Amennyire 
ismerjük a történelmet, vagy látjuk, ta-
pasztaljuk, hogy mi történik körülöttünk, 
illetve szerte a világban, folyamatosan 
találunk olyanokat, akik több-kevesebb 
segítségre szorulnak. Számosan van-
nak, akár közvetlen környezetünkben is, 
akik külső segítség nélkül nem tudnak 
továbblépni.  Szívet melengető, nagy-
szerű dolog, hogy mindig vannak olya-
nok, akik ilyenkor meg is adják a hiányzó 
segítséget. A polgármester elmondta, 
büszke arra, hogy ebben a városban is 

HÁROM ÉVTIZEDE SEGÍTENEK 
A NYÍRBÁTORI OROSZLÁNOK

sokan vannak ilyen emberek, akik fon-
tosnak érzik, hogy segítsenek.
 Petróczki Ferenc volt polgármester, 
maga is alapító felhívta a figyelmet arra, 
hogy ez olyan nemzetközi szervezet, 
amely a legfiatalabb klubtagokat, a diá-
kokat – akik egyébként maguk is aktívan 
és cselekvően is részt vállalnak a segítő 
munkában – külföldi táborokba is eljut-
tatják, így több nyírbátori fiatal, szerte 
a világban táborozhatott együtt más 
nemzetiségű diákokkal, ismerhette meg 
a világ másik felén élők gondolkodását, 
szokásait, és alakíthatott ki hosszú távú 
kapcsolatokat.
 Petróczki Ferencné hosszan so-
rolhatta volna a támogatottakat, szer-
vezeteket és intézményeket, de külön 
is kiemelte, hogy rögtön az alakulástól 
és azóta is támogatják a Kislétai Ápo-
ló – Gondozó Otthont, hasonlóképpen 
működése idején a Nyírbátori Csecse-
mőotthont és ma a családotthonokat, 
illetve az Éltes Mátyás intézmény lakóit. 

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 
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2021.07.31-vel zárult Monéta Centrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Europai Unios pályázata. A projekt a  Széchenyi 2020 program keretében valósult 
meg, melynek címe „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program”, kódszáma: 
GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-00800 volt.  
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Autó-Cupák Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztéseinek támogatása

2022 / 08 / 29

Az AUTÓ-CUPÁK Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül meghirdetett, 
GINOP-PLUSZ-1.2.1 kódszámú, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívások-
hoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati konstrukcióban 30,05 millió 
forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz 
program keretében valósul meg.

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-03221 azonosítószá-
mú pályázatban az AUTÓ-CUPÁK Kft. fejlesztésének cél-
ja olyan modern gépbeszerzések megvalósítása, mely 
által a cég szolgáltatásai magasabb hozzáadott értéket 
képviselnek. A géppark fejlesztése lehetővé teszi a tár-
saság számára, hogy az utak téli síkosság mentesítése 
terén hosszútávú együttműködéseket alakítson ki már 
meglévő és potenciális megbízókkal. Az eszközbeszer-
zések mellett a projekt megvalósítása során napelemes 
rendszer telepítésére is sor kerül az energia-, és költség-
takarékos működés érdekében. 

 A projekt keretében az alábbi projektelemek valósul-
nak meg: 
• Megújuló energiaforrást hasznosító 33,2 kW-os 

napelemes rendszer beszerzése és telepítése a Kft. 
székhelyén található épület és a benne végzett tevé-
kenységek (autóbontás, javítás) energiaigényének fe-
dezése érdekében;

• 2 db 4 m3-es sószóró adapter beszerzése, melyek 
egyenletes, precíz adagolást biztosítanak az utak sí-
kosságmentesítési munkálatai során; 

• 1 db 3,5 tonna teherbírású homlokvillás targonca 
beszerzése a sószóráshoz használt alapanyagok és 
eszközök, valamint az autóbontás és kereskedelem 
alkatrészeinek rakodása céljából;  

• a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavál-
lalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő kép-
zésen való részvétel 1 fő részére;

• 1 db laptop beszerzése az irodai, adminisztratív tevé-
kenységek elvégzéséhez.

 A fejlesztés eredményeként a társaság gépparkja 
megújul, a Kft. által nyújtott szolgáltatások magasabb 
minőséget képviselnek a jövőben. A korszerű gépek be-
szerzésével a vállalkozás növelni tudja a termelékenysé-
gét, ugyanakkor megújuló energia fejlesztéssel költség-
csökkenést valósít meg.

A kedvezményezett neve: Autó-Cupák Kft.
A megvalósulás helyszíne: 4300 Nyírbátor, Császári u. 

77.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. 10. 31.

A projektről bővebb információt a www.autocupak.hu 
internetes oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Farkas János, sajtóreferens 
Elérhetőség: telefonszám: 06/20-955-9299, 

e-mail cím: autocupak@freemail.hu

SZÜLETÉS
Richárd Orosz Beatrix Kismárton Richárd
Emma Mihaleczku Edit Kelemen Zoltán
Karina Mihaleczku Edit Kelemen Zoltán
Norbert Csiki Anikó Mocsár Norbert
Dézi Varga Erzsébet Berki Attila
Benedek Megyesi Flóra Balabán Tibor
Attila Pál Lizetta Pataki Attila
Dominik Kovács Ágnes Guba Máté
József Zoltán Balogh Alexandra Jóni László
Hédi Varga Julianna Varga Zoltán
Nimród Lengyel Adrienn Balabán Zoltán

Attila Kozma Szilvia Novák Attila
Sára Fábián Eszter  Balog Ján
Sára Schmidt Katalin Boglárka  Emőd Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Sivadó László – Pető Nóra • Papp Zoltán – Peleskei Judit

Lovász János – Dombovári Zsófia • Fülöp András – Huszti Beáta
Varga Kálmán – Varga Ágnes • Kiss Zoltán – Szidon Helga

Véber Ádám – Nagy Lívia • Szilágyi Dávid – Milák Emília
Szilágyi Sándor – Varga Tünde • Hamza Arnold – Kotosz Éva

Szilágyi Dávid – Kiss Tünde

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 2022. AUGUSZTUS
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a 20 évvel ezelőtti képző- és 
iparművészeti műhelymun-
kát, ami Nyírbátorban és a 
megyében is egyedülálló volt.
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t a n í t -
v á -
n y a i m 

munkáit, ha még őrzik az al-
kotásaikat.

Makrai Zsuzsa
zománcművész

Sorozatunk eddig megjelent írásaiban ízelítőt lát-
hattak, olvashattak a volt Stúdióban működött 
szakkörök tevékenységeiről.

MÚLTIDÉZŐ V.

VOLT EGYSZER EGY 
STÚDIÓ /1971-1999/

Mottó: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrá-
ja egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, 
amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.” 

Kodály Zoltán

Anyaggyűjtés közben rá-
bukkantam egy mívesen 
megrajzolt színes tűzzománc 
kép tervére. Tudtam, hogy két 
szép ovális zománcképet ké-
szített ennek alapján Halász 
Lilla 2000-ben, 11 évesen. 

 Szüleiknél őrzött zománc-
munkáikat kölcsön kértem 
dokumentálás céljából. Test-

vérével – Gáborral – együtt 
27 zománcmunkát gyűjtöttek 
össze. A kollekció áttekintést 
nyújtott a gyerekek zománc-
szakkörében folytatott alkotó-
tevékenységéről. A három cso-
port tehetségesebb tanulóiból 
alakult meg a zománcozók köre.

zene” – „Szárnyas sárkányok” 
– egy-egy telep témái voltak. 
És szabadon választott témák 
szerint is dolgozhattak. Mun-
káikat hazavihették; válogat-
tunk a gyűjteménybe is, ami 
az intézményben maradt.
 Sajnos, az Alkotóház 
2003-as átépítése miatti 
ki- és visszapakolásakor sok 
eltűnt. Véglegesen megsem-
misült 2015 után, amikor is 
az Alkotóház műhelyeit vég-
leg felszámolták. Két ládányi 
műalkotás, gyerekek által 
készített zománcmunka tűnt 
el… 2002-től 2015 nyaráig az 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban – az Alkotóházban – már 
rajz-festészet, grafikai és zo-
máncműhelyek sem működ-
tek, csak a kézműves osztály.
 Ezért különösen értéke-
sek és bemutatásra érdeme-
sek a Halász testvérek zo-
máncmukái. Bizonyítják, hogy 
ezt a legösszetettebb anyag- 
és műhelyfeltételeket igénylő 
technikát is meg lehet ismer-
tetni a 10–14 éves korosztály 
tanulóival. 
 Halász Gábor festett zo-
mánctechnikával készített al-
kotásai igényesek, tudatosan 
választott színviláguk eszté-
tikus. Különösen bravúros a 
Csikóhal rekeszzománc tech-
nikával történt kivitelezése.
 Halász Lilla zománcképei 
színvilágukkal, míves festék-
felrakásukkal igazi gyöngy-
szemek a műfajon belül. Sod-
ronyzománc és rekeszzománc 
technikával készített darab-
jai – amiket 12–13 évesen 
csinált, és ékszerzománccal 
rakott be, amelyek a drága-
kövek fényét-tüzét tükrözik, a 
legmagasabb szintű zománc-
technikát képviselik. Felnőtt 
stúdiótagok közül is kevesen 
vállalkoztak arra, hogy rekesz-
zománcot készítsenek.

Képjegyzék:

Halász Gábor 10-12 éves:
1. Akvárium I., 11 cm, 1999-

2000, festett zománc, 
vörösréz

2. Akvárium II., 11 cm, 1999-
2000, festett zománc, 
vörösréz

3. Ezüst címer, 15x20 cm, 
1999-2000, festett zománc, 
vörösréz

4. Csikóhal, 15x5 cm, 2001-
2002, rekeszzománc

Halász Lilla 10-12 éves:
5. Ezüst gyík, 10-20 cm, 

1998-1999, festett zománc, 
vörösréz

6. Kompozíció kékben, 15x10 
cm, 2001-2002, festett 
zománc, vörösréz

7. Kékmadár, 11 cm, 
1998x1999, festett zománc, 
vörösréz

8. Kolibri, 11x13 cm, 2001-
2002, rekeszzománc

5.

2.

6.

3.

8.

 1997 nyarán a felnőtt zo-
mánctábort követően – „a ke-
mencék még nem hűltek ki” –, 
kéznél voltak a zománcozható 

f é m e k 
és zo-
m á n c -
f e s -
t é k e k . 
Volt a 
kísérle-
tekhez 
kedv és 
akarat.

 Témáink tervezése a de-
koratív – díszítő – felületek 
hangsúlyozására épült. Egy 
héten át dolgoztunk. Sikeres, 
örömteli próbálkozás volt… 

Ezután a 2001–2002-es 
tanévig külön zománc-szek-
cióban évközi és azt követő 
gyermektáborban készültek 
alkotásaik. „Nyírbátor és a 

1.

4.

7.



8 • 2022 bátor VÁROSI HÍREK

KITAKARÍTOTTÁK AZ ÉSZAKI VÁROSRÉSZT
Akit tetten érnek illegális hulladéklerakásban, a helyi szabá-
lyozás értelmében, a jövőben kizárják a segélyezésből, illetve 
a támogatásokból.
 A helyzet ma már egészen kulturált, szinte átlagos és 
elfogadható, mutatja Tóth Viktor a polgármesteri hivatal, a 
terület tisztításával foglalkozó munkatársa. Mármint ahhoz 
képest, ami volt. Na, de erről később, mert előbb egy meghök-
kentő ároknál állunk meg. A, körülbelül másfél méter széles, 
egy-másfél méter mély, az egyik utcát L alakban lezáró mű bi-
zony most készült. Nem, nem a vizet akarják ebben elvezetni, 
mint ahogy alapból feltételezné az ember. Persze ezt már jelzi 
az is, hogy a földet, amit az ásásból nyertek, az árok partján 
halmozták fel, azt is mintegy 1-1.5 m magasra. Láthatón aka-
dályként.
 Tóth Viktor: Az árkot azért ástuk ki itt is, de még van más 
területen is, hogy megakadályozzuk a szemét lerakását eze-
ken a helyeken. Nagy munka volt ezt a területet kitakarítani. 
Az önkormányzat nagyon sok pénzt költ, illetve költött arra, 
hogy ismét megtisztítsák ezt a városrészt, és muszáj ilyen 
drasztikus módszerekhez folyamodni, hogy megmaradjon ez 
az állapot.

 Bizony, hogy kell a drasztikus védelem is, derül ki a hely-
ben lakó Varga László szavaiból. Reggel, fél 6 lehetett talán, 
amikor Varga úr azt hallotta, hogy érkezik egy autó. Utánfutót 
húzott, s hirtelen leborították az egyik üres telekre a szemetet, 
majd szélvészgyorsasággal eltűntek. Azt mindenesetre látni 
vélték az itteniek, hogy nem a romatelepen, hanem a város 
elegánsabb részén lakó lehetett az illető. Nagyon úgy néz ki, 
hogy sokan használták ki a terület áldatlannak tűnő állapotát 
arra, hogy a saját ilyen-olyan, de mindenesetre kényelmetlen 
és kellemetlen, akár még veszélyes hulladékát ide hozzák. Ami 
ugye jóval olcsóbb, mint elvinni a gyűjtőhelyre, és kifizetni a 
megsemmisítés költségét.
 A helyi legendák szerint persze, vannak, akik direkt fel-
ajánlják a portájukat, hogy mások ott öntsék le a szemetet. 
Persze megfelelő díjazás ellenében. S tudjuk, egyik szemét-
domb szüli a másikat, a vége szeméthegyek, patkánytanyák, 
betegségek, bűz és kilátástalanság.

 A mostani akcióval 331 tonna szemetet vittek el a nyír-
egyházi hulladéklerakóba, de ez még nem minden, hiszen a 
helyi lerakóban is van már 150 tonna. Arra már ne is tippel-
jünk, hogy mennyi lehet még a föld alatt, mert biztos, hogy 
van.
 Emlegettük már az árkokat, mint az egyik fizikai akadályt. 
Igaz, azt is lehet hallani, hogy élelmes emberek már jó pén-
zért árulják az így kinyert sárgahomokot. Nos, visszatérve a 

teendőkhöz: egyrészt ástak árkokat, emeltek sáncokat, s 
most elkerítik az üres, gazdátlannak látszó telkeket, hogy oda 
se tudják bevinni a szemetet. Itt is érvényes, ami bárhol, hogy 
már egy eldobott műanyag palack, mint a mágnes vonzza a 
világ összes szemetét. Ma este egy palack, holnap reggelre 
szétszedett hűtők, buszok, s a jó ég tudja még mikből, de akár 
hegynyi szemét mutatja a körforgás állandóságát.
 Varga úr szerint is roppant hasznos a kerítés, az árok, és 
szükséges is, ha tartós eredményt akarnak.
 Egyébként hajlamosak vagyunk egy sommás mondattal 
elintézni a térséget, a „vasúton túli terület” ami egyszerre hely-
zetleírás, bélyeg, állapot és távolságtartás. Ami, mint minden 
általánosítás, tartalmaz erős igazságot, és süt belőle az elha-
tárolódás. Okkal és ok nélkül. Mert például a Pipacs utca a vá-
ros bármelyik területének lehetne része. Szemet nem lógna ki.
 Most, a sommás mondatok után, jöhet a megoldás. Ami 
persze nem megy majd egyik napról a másikra. Segítő kéz, 
türelem, megoldási javaslatok tömkelege és kellő szigor egy-
szerre. És éveken át és következetesen. S közben talán még a 
kabítószer sem számít majd természetesnek, iskolába is járni 
kell, munka is van, dolgozni is lehet.

Tóth Viktor: több, mint 830 méter kerítést kell építenünk, 
és akár az illegális átkötő utakat is lezárjuk, elkerítjük
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Kérjük hívja a hirdetésben található telefonszámot vagy küldje el önéletrajzát a

hr@tranzitfood.hu email címre!

+36-30-223-3707

GÉPKEZELŐ BEÁLLÍTÓ-OPERÁTOR

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ MŰSZAKVEZETŐ
CSOPORTVEZETŐ

CSATLAKOZZON
HOZZÁNK!

Elvárások:
C+E kategóriás jogosítvány
GKI kártya
érvényes magyar okmányok
digitális gépjárművezetői kártya

+36 70 632 4843

A TRANZIT-FOOD KFT. NYÍRBÁTORI GYÁRÁBA MUNKAVÁLLALÓKAT
KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE.

Daraboló-Csomagoló üzembe:

Csomagoló üzembe:

A Gyulaji utcai lakott terület kezdetét jelző táblát áthelyezik 
Nyírgyulaj irányába, a Gyulaji utca-Fürdő utca csomópontja 
után. 
 A Nyírgyulaj felől érkezők a várostáblától – a kempingtől 
– kezdődően számíthatnak arra, hogy már csak a lakott terü-
leten érvényes 50 km/h-s se bességgel közlekedhetnek.
 A tábla áthelyezéséhez szükséges jogszabályi feltételek is 
megvalósultak, többek között ilyen a gyalogos és kerékpárút 
kiépítése és a közvilágítás. A közút szeptember 30-ig vállalta 
a helységtábla áthelyezését, így a lakott területre vonatkozó 
sebességkorlátozások feltehetően hozzájárulnak majd a biz-
tonságosabb közlekedéshez.

Polyák Dézi

ÁTHELYEZIK 
A VÁROSTÁBLÁT

HELYI  TERMÉKEK: 
BEMUTATÓHÁZ ÉPÜL

Dr. Fülöp Enikő, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási 
osztályának vezetője elmondta: a város itt reklámozni sze-
retné azt, hogy milyen értékek készülnek a térségben. Hozzá-
tette, ezeket a termékeket ebben az új létesítményben majd 
meg is lehet vásárolni. A helyi termékeket értékesítő bolt egy 

román-magyar határon átnyúló program keretében, Nagyká-
rollyal közösen valósul meg. A projekt másik részében az inku-
bátorház bővítése szerepel. 

 „A pályázatból és a saját erőből bruttó 140 millió forint-
ba kerül a kivitelezés, ezenfelül az eszközök és a berendezési 
tárgyak beszerzése lesz még költség, de ennek a forrása is a 
pályázatban rendelkezésre áll” – tette hozzá az osztályvezető.
 A helyi termékek boltját a tervek szerint jövő év elején 
nyitják meg. A termelők már jelentkezhetnek a polgármesteri 
hivatal munkatársánál, Oroszné Koczkás Gabriellánál a helyi-
termek@nyirbator.hu címen vagy a 06-42-281-155/146-os 
mellék számon.

Polyák Dézi

Formát öltött a Helyi Termékek Bemutató Háza. A 
Gyulaji utcán zajló építkezés nemcsak a nyírbátori, 
hanem a térség termelőinek is bemutatkozási és 
értékesítési lehetőséget nyújt.
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AZ ELSŐ OSZTÁLYBA KATAPULTÁLTAK
Ősztől már a honi élvonalban kergetik a labdát a 
nyírbátori futsalosok. Lássuk be, elég szokatlan 
módon jutottak a legfelsőbb osztályba, de ettől 
még igaz, mint NBI-es klub, a hazai meccsen fo-
gadhatja az élvonal összes labdaművészét. Baksa 
Csaba tulajdonos és edző főként helyi játékosokra 
építi a csapatot. Az edző-tulajdonossal Nagy Mik-
lós készített interjút.

 – Nyírgyulajban meg-
szűnt az addig NB I-ben játszó 
futsalcsapat, s ezután a Nyír-
bátori SC játszik a honi élvo-
nalban. Ez hogy történhetett 
meg, hiszen a nyírbátori csa-
pat az NB II-ben volt addig, s 
még csak nem is jogutódja a 
gyulaji klubnak?
 – Miután Nyírgyulaj nem 
tudta vállalni az élvonal felté-
teleit, mi vettük át az indulás 
jogát. Nem volt egyszerű fo-
lyamat. Legalább egy hónapig 
zajlottak a háttértárgyalások, 
és csak a bajnokság előtt tud-
tuk meg, hogy megkaptuk az 
élvonalbeli indulás jogát.
 – Mikor vetődött fel elő-
ször, hogy esetleg az NYSC 
indulhatna a nyírgyulajiak he-
lyén?
 – Már az első osztályú baj-
nokság vége felé tudható volt, 
hogy ott megszűnik a csapat. 
Az egyeztetések már korán 
megkezdődtek, de addig sem-
mi esetre sem szerettem volna 
belevágni, amíg nem tudok egy 
biztos anyagi hátteret össze-
hozni az egyesületnek.
 – Azért is érdekes ez a 
szituáció, mert a nyírbátori 
klub nem jogutód, de akkor 
hogy lehetett megszerezni az 
indulási jogot?
 – Elég komoly háttér-
munka kellett hozzá. Az MLSZ 
rugalmas és segítőkész volt 
és végül az indulási jog került 
a tulajdonunkba. Egyébként 
Nyírgyulajban amúgy is vége 
lett volna a futsalnak.
 – Az indulási jog átvétele 
nem a csapat átvételét jelen-
tette, ha jól tudom.

 – Erről már eleve nem is 
volt szó.
 – Amikor a tárgyalások 
megkezdődtek, a gyulaji csa-
pat még egyben volt?
 – Természetesen, hiszen 
még zajlott a bajnokság.
 – Amúgy az NB-II-es csa-
pat akkor hogy szerepelt?
 – Mi az NB-II alsó házában 
voltunk. A két szintet nem le-
het összehasonlítani.
 – Éppen ez az érdekes, 
hogy váratlanul az élvonalba 
katapultálnak, a volt élvo-
nalbeli csapat játékosait nem 
veszik át, de akkor hogy gon-
dolta, meddig maradnak az 
NB-I-ben?
 – Ó, persze, hogy tudom, 
hogy ez egy teljesen más vi-
lág. Az élvonalban egy hét alatt 
többet edzenek, mint mi két 
év alatt. Amikor kiderült, hogy 
valószínűleg mi indulunk, ak-
kor nagyon sok játékos beje-
lentkezett. Nálam az alapvetés 
volt, hogy magyar játékosa-
ink legyenek. Úgy gondoltam, 
hogy mi helyiek, környékbeli 
fiatalok mutassuk meg, hogy 
alkalmasak vagyunk az első 
osztályra is. Egyébként a kül-
földi játékosok az egyesület 
költségvetésébe sem férnének 
bele. Ugyanakkor azt is fontos-
nak tartom, hogy ez a város is 
érezhesse, ez a csapat szerve-
sen a városhoz tartozik.
 – Nos, akkor most jön az 
1 millió forintos kérdés. Hány 
nyírbátori játszik a csapat-
ban?
 – Opre Rajmund, Tóth 
Krisztián, Molnár Richárd, de 
van máriapócsi, nyírbogáti já-

tékosunk, de Csoma Alpár is 
végleg Nyírbátorban telepedett 
le, évekkel ezelőtt. Van bátorli-
geti, újtanyai játékosunk is.
 – Egyébként mekkora ke-
rettel dolgoznak?
 – Van még egy határon túli 
játékosunk, s vannak ófehértói, 
baktalórántházi játékosaink 
is, illetve még Debrecenből jár 
hozzánk három srác.
 – A játékosoknak profi 
szerződésük van?
 – Szó nincs róla.
 – AZ NYSC játékosai közül 
mennyien élnek csak a foci-
ból?
 – Senki nem ebből él. Úgy 
raktuk össze az edzéseket, 
hogy mindenki tudjon mellette 
dolgozni.
 – Mindenki dolgozik?
 – Lehetőségük van, és so-
kan dolgoznak a foci mellett.
 – Mekkora a klub költ-
ségvetése? A beszélgetés 
elején mondta, hogy csak biz-
tos költségvetéssel hajlandó 
belevágni az első osztályba. 
Ezek szerint ez rendben van, 
de mennyi az annyi? Normális 
körülmények esetén ezek a 
számok nem lehetnek titkok.
 – Azért ezt én most nem 
szeretném így kimondani. 
Az biztos, hogy van egy nagy 
MLSZ-s támogatás…
 – Mennyi?
 – Ezt én most nem mon-
dom ki.
 – Nem csak mellékesen 
kérdezem akkor, hogy: egy 
sportklub költségvetése nem 
nyilvános?
 – Ezt én még nem ponto-
san tudom, hiszen ezen a szin-
ten újak vagyunk…
 – Bocsánat, de az MLSZ 
támogatásnak biztos, hogy 
nyilvánosnak kell lennie.
 – Az MLSZ támogatás-
sal is el kell számolnunk, de a 
szerződésben leírták, hogy mi 
közvetlenül ne publikáljuk, és 
ne kerüljön ki a sajtóba.

 – Nem mondja komo-
lyan, hogy egy köztestület 
támogatását nem mond-
hatja meg. Ez költségvetési 
pénz, amivel el kell számol-
ni.
 – El fogunk számolni ezzel 
a pénzzel is.
 – Akkor ez végül csak 
nyilvánosságra fog kerül-
ni. Nos, miért nem lehet ezt 
elmondani? Hét, vagy nyolc 
számjegyű az összeg?
 – Nem szeretnék az anya-
giakról beszélni.
 – Pedig ez egy lényeges 
kérdés…
 – Nyolc számjegyű az 
MLSZ támogatás.
 – Tehát több, mint 10 mil-
lió forint, de kevesebb, mint 
100 millió?
 – Sajnos nem közelíti a 
100 milliót.
 – Nos, akkor ebből a 
pénzből jut a játékosok támo-
gatására is, igaz?
 – A pénzt nagyon sok min-
denre kell beosztani. Például 
béreljük a csarnokot. Hetente 
utazunk, sokszor az ország 
másik végébe.
 – És persze valamilyen 
személyes juttatások is fel-
merülnek. Például a szakmai 
stáb költsége. Hoztak új edzőt 
is?
 – Nekem van edzői vég-
zettségem, és mellettem segít 
Csoma Alpár és Szentes-Bíró 
Tamás. Én már tavaly, a szezon 
végén Nyírgyulaj csapatát irá-
nyítottam.
 – Érez magában any-
nyi szakmai felkészültséget, 
hogy egy első osztályú csapa-
tot irányítson?
 – Pontosan ezért raktam 
össze egy olyan stábot, mely-
lyel meg tudjuk oldani. Fontos 
a kapcsolat, jelenlét a pályán, 
öltözőben és a pályán kívül is. 
Pont ez volt az elképzelésem. 
Nem akarok mindent egy 
kézben tartani.
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 – De persze ön a főnök, s 
a végén az ön szava dönt.
 – Nem feltétlenül. Én is 
mondhatok hülyeséget. Ez 
benne van, és elvárom a többi-
ektől, hogy mondják meg.
 – Most mi látszik, hol van 
a helyük ebben a magasabb 
osztályban?
 – Most feljutott 4 csapat, 
de a miénket is új csapatnak 
kell számolni. Azaz, van 5 új 
csapat, ahol nincs első osztá-
lyú múlt. Tehát a 12-es me-
zőny feléről beszélünk. Most 
az a cél, hogy a mi fiataljaink 
tudják megmutatni, hogy al-
kalmasak az élsportra, és 
érezze meg a város, hogy van 
egy helyi csapat, amelyiknek 
helyszínen érdemes szurkolni.
 – Milyen hírek jutottak 
el önhöz a városból, hogy 
mit szólnak az emberek az 
első osztályú futsal csapat-
hoz?

 – Nagyon vegyesek a be-
nyomások. Az egyik témakör, 
hogy vajon én meg tudok-e 
bírkózni ezzel a kihívással, de 
az itthoni mérkőzésekre igen 

sokan kijöttek. Ezt én nagyon 
fontosnak és biztatónak tar-
tom.

 – Milyen tervek vannak, 
hol kellene végezni a me-
zőnyben?
 – Én maximalista vagyok. 
Amit lehet, meg kell nyerni. A 

labda kerek.. a benn-
maradás az alapcél.
 – Azért, mert a 
költségvetés jövőre 
is rendben lenne?
 – Az MLSZ tá-
mogatása jövőre is 
meglesz, és kapunk 
a várostól is jelen-
tős támogatást.
 – Ezt viszont 
nem lehet eltitkol-
ni, mert az önkor-
mányzat nyílt ülé-
sen szavaz erről.
 – Ez egy bajnoki 
évre 15 millió forint 
lesz.

 – Vannak még magán-
cégek is, ahonnan kapnak 
támogatást?

 – Igen, persze. Ha meg-
nézik a mezünket, szinte tele 
van a támogatók nevével. 
Olyan támogatók szálltak be, 
akik eddig egyáltalán nem 
foglalkoztak sporttal.
 – Meséljen, hogy sike-
rült rávenni a cégeket!
 – Próbálunk lobbizni. Ne-
künk ma minden segítség jól jön.
 – Ilyenkor óhatatlanul 
eszébe jut az embernek a 
lobbizásról, hogy manapság 
vannak arról hírek, hogy po-
litikai nyomásgyakorlással 
vesznek rá cégeket, hogy 
támogassák ezt-azt a sport-
csapatot.
 –Nálunk nincs köze a po-
litikának a támogatásokhoz. 
Itt már elég erős a marketing 
érték. Országos tévében is 
megjelenünk, és a mezünk-
re nyomtatott cégek is. Helyi 
szinten is több száz ember 
jön a mérkőzéseinkre.

A hétvégén már a negyedik Horváth Gábor Úszó Emlékver-
senyt rendeztük meg. Ezzel a versennyel, évről évre tisztel-
günk a nagyszerű ember emléke előtt. Ez a verseny az egész 
megyét megmozgatja. Most 9 egyesület 200 versenyzője ug-
rott vízbe. Ez jóval több lett volna, de több tucat gyerek ma-
radt otthon betegség miatt – mondta Baracsi Lajosné a Báto-
ri Sárkány Úszóegyesület elnöke, aki hozzátette: ellentétben 
más rendezvényekkel, itt nincsenek dobogók, első, második, 
vagy harmadik helyezettek. Mindenki saját maga, a legjobb 
ideje ellen úszik. Persze nem egyedül, hiszen minden pályán 
úsznak.
 Bennünket is megkerestek 
azzal a kéréssel, hogy a család is 
képviselje magát az édesapám 
emlékére rendezett versenyen. 
Persze, hogy szívesen fogadtuk 
a meghívást. Nagyon megható 
volt, hogy ilyen formán emlékez-
nek édesapámra – nyilatkozta 
ifjú Horváth Gábor, aki kiemelte: 
természetes, hogy itt vagyunk. 
Egyébként is figyelemmel kísér-
jük a helyi úszók eredményeit, ráadásul nem egy olyan gyerek 
van köztük, akit személyesen ismeretünk. Nagyon büszkék 
vagyunk az eredményeikre.
 Arra a kérdésre, mennyire fontos a város számára ez az 
emlékverseny, Máté Antal polgármester közölte: maga a ver-
seny több szempontból fontos a városnak. Egyfelől nagyon 

fontos a sportoldala, hiszen Nyírbátor egyik legfontosabb le-
hetősége és értéke, hogy nagyon sok gyerek sportol az egye-
sületeinkben, és közülük is kiemelkedik az úszóegyesület. 
A Bátori Sárkányok országosan is jegyzett, komoly eredmé-
nyeket érnek el rendre az országos bajnokságokon is. Másfe-
lől pedig a hagyományok is fontosak a város számára, és ez 
is hagyományteremtő emlékverseny. Egy olyan személyre, 
Horváth Gáborra emlékezünk, aki nagyon fontos volt a város 
életében, nagyon fontos szerepe volt a fürdőkultúra megho-
nosításában, és Gábor több szempontból is példa a gyerekek, 
az itt dolgozók, a sportolók előtt. Arra törekszünk, hogy ezt 
a versenyt a következő évtizedekben is meg tudjuk rendezni 
egyre több és több sportoló jelenlétében.

HORVÁTH GÁBOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY
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Zoli NBI-es kapus lett, Jós-
ka is eljutott az NBI kapujá-
ig, a körülmények hatására 
nem lépett be rajta. Nem a 
képességein múlt. A régi, 

úgynevezett görög iskolában 
kezdett tanulni. Majd a volt 
reformátusba, az akkor már 
1. számú iskolába járt. Emlé-
kezete szerint Baracsi Gyula 
volt a testnevelője. A nyol-
cadik után rögtön dolgozni 
ment. Ötgyermekes család 
esetén ez nem volt meglepő. 
Édesapja a dohánybeváltó 
alkalmazottja volt, meg kel-
lett gondolni, hogy egyszerre 
hány gyermeket taníttathat-
nak. Ő is a dohánybeváltó-
nál kezdett. A szorgalmas, 
megbízható legényt innen a 
nyírgyulaji szárítótelepre he-
lyezték, itt már komolyabb 
feladattal bízták meg. 
 Az ÁFÉSZ következett, 
mint újabb munkahely. Szil-
ágyi János bácsi zöldségbolt-
jában volt eladó és mindenes. 
Fontos momentum, hogy 
munka mellett focizott. Az 
ifi csapatban rendszeresen 
játszott, méghozzá remekül. 
A SPARTACUS akkori elnöke 
a focit imádó Román Zol-

SPORT

Tősgyökeres nyírbátori. 1947. június 11-én látta meg 
a napvilágot. Májer István és Laskai Ilona házasságá-
ból öt gyerek született: István, József, Ilona, Margit 
és Zoltán. Sportcsalád. Hárman kiváló sportolók let-
tek, a család többi tagja kiváló drukker. Jóska és Zoli 
focizott, Ica röplabdázott, atletizált.

MÁJER JÓZSEF

tán volt, aki az Asztalosipari 
KTSZ-t is vezette. Ugye nem 
meglepő, hogy következő 
munkaadója Román Zoltán 
lett. Az MHSZ-nél (Magyar 
Honvédelmi Szövetség) jo-
gosítványt szerzett, a KTSZ-
nél már gépkocsivezető volt. 
A karrierépítésnek vannak 
fokozatai. Jóska megkezdte 
az araszolást, becsületére 
legyen mondva, mindig mun-
kával. Érdemes megnézni, 
hogy az ifiben kik voltak játé-
kostársai. Vincze Misi, Vágó 
Laci, Hakucsák Bandi, Ham-
za Sanyi, Dévai Lajos, Zelen-
ák Dezső, Pál Gyuszi, Gáspár 
Gyuszi, Baranyai Gabi. Csak 
az idősebb szurkolók tudhat-
ják, hogy ez egy fantasztikus 
névsor, szinte valamennyi-
en remek futballisták lettek. 
Nemsokáig volt ifista, For-
gács László edző meglátta 
benne a tehetséget. Tizeny-
nyolc évesen már a felnőt-
tek között találta magát. Itt 
olyan társak voltak körülötte, 
akik közül sokan a nyírbátori 
labdarúgás ikonjainak számí-
tanak. Vecza Laci a kapuban, 
Bihari Sanyi, Kiss Miki, Ba-
logh Pista a hátvéd sorban, 
előttük Óváry Zoli, Seres Tóni 
half volt. A csatárok? Báthori 
Pityuka, Mitzi Karcsi, Kará-
csony Jóska, Tóth Gabi. De 
Oláh Janika, Somogyi Lajka 
és mások is a kerethez tar-
toztak. Későbbi korosztályok 
el sem tudják képzelni, hogy 
a felsoroltak milyen futballis-
ták voltak. 
 Ennyi év távlatából is bol-
dog vagyok, hogy a barátaim 

voltak. Ilyen társaságban 
Józsi eleinte azt sem tudta, 
hogy szólítsa őket. 1966 áp-
rilisában volt egy ominózus 

SPARTACUS-DÓZSA mér-
kőzés. Ezek a helyi ranga-
dók mindig vérre mentek, 
méghozzá 1500-2000 néző 
előtt. Az álló helyen voltak 
a kivezényelt határőrök. A 
SPARTACUS nyert 3-0-ra, 
Jóska szuper teljesítményt 
nyújtott. A meccs végén elé 
állt egy hosszú, fekete bőr-

kabátos tiszt, s csak annyit 
mondott: „maga egy fél év 
múlva a DÓZSÁBAN fog ját-
szani”. Novemberben meg 
is kapta a behívóját. A bőr-
kabátos ugyanis Gerencsér 
József ezredes volt, a határ-
őrség akkori parancsnoka. 
Bevonulása másnapján kö-
zölte Jóskával, hogy ha jól fog 
játszani, aranyélete lesz, ha 
nem akkor jön a pokol. Ara-
nyélete lett. Jó csapata volt 
a DÓZSÁNAK. Szabó Jóska a 
FRADIBÓL, aztán Pál Gyuszi, 
Dolezsár, Gyömbér, Szől-
lősi, Docs, Révész Zoli, Gál 
Csaba, Franyó Jóska, Bodó, 

Papp Lajos (Teremről), Mile 
Sanyi. Szabó Józsi a DVSC, 
Papp Lajos a SZOLNOK, Mile 
Sanyi az ETO kiválósága lett 

később. Derencsér József tő-
lünk Pécsre került. Vitte volna 
Jóskát a Pécsi DÓZSA NBI-es 
csapatába. Nem ment, mert 
szerelme – Vadon Piroská-
ban testet öltve – Nyírbá-
torhoz kötötte. Arról nem is 
beszélve, hogy megkapták a 
beígért lakáskiutalást, így a 
pécsi átigazolás okafogyot-

tá vált. Pirivel két gyermeket 
neveltek: Csaba építész, köz-
gazdász, Attila informatikus, 
ő Angliában él családjával. 
 Amíg dolgozott, folya-
matosan képezte magát. 
Leérettségizett, elvégezte a 
zászlósképzőt, adatvédelmi 
biztosként ment nyugdíjba. 
Nyugdíjasként sokáig ker-
tészkedett, a gyümölcsöst ta-
valy eladta. Aktív tagja a Ha-
tárőr Nyugdíjas Egyesületnek. 
Ragaszkodik szülővárosához, 
szeret Nyírbátorban élni. Jós-
ka! Ez tartson még sokáig!
 Sportbaráti öleléssel: 

Szabó Laci
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A pályázati kiírás szerint 22 hetedik év-
folyamos diák és 3 kísérő pedagógus 
számára nyílt lehetőség, hogy 2022. 
augusztus 22-től 26-ig, azaz öt napot 
határon túl, mégis „magyar földön” tölt-
sön.  

 A kiránduláson részt vevő tanulók 
Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő segítségé-
vel előkészítő foglalkozáson készültek 
fel a rájuk váró programokra. 
 Hálásak vagyunk Kóródiné Tóth 
Mária, Nagyné Lőrincz Lilla és Zséder 

Gábor pedagógusoknak, akik örömmel 
kísérték el tanítványainkat a székelyföldi 
és erdélyi körutazásra.
 A következőkben a nyolcadikosok 
élménybeszámolóiból szemelgettünk. 
Úgy véljük, hogy azt a közösségi él-
ményt, amellyel most gazdagodtak, a 
leghitelesebben az ő tollukból érezhet-
jük. Ari Panna és Srepler Emma Kiara 
lelkes beszámolójából idézünk néhány 
igen szívhez szóló gondolatot.
 „Az odafelé vezető úton Nagyenyed 
és Gyulafehérvár látnivalóit tekintettük 
meg. A második napon a csíkszeredai 
Székely Múzeumban egy alapos tár-
latvezetéssel betekintést nyerhettünk 
a székely emberek mindennapjaiba, 
majd a csíksomlyói Mária kegyhelyhez 
is ellátogattunk. Ezek után következett 
mindenki kedvence: a Békás-szoros és 

a Gyilkos-tó megtekintése. Leírhatatlan 
érzés ott sétálni, bár a tó vízszintje fo-
kozatosan csökken, ennek ellenére el-
bűvölő látvány tárult elénk. A harmadik 
napon személyesen is találkozhattunk 
a székelyvarsági általános iskolás gye-

rekkel. Egy rendhagyó történelemórán 
vettünk részt, s ott meggyőződhettünk 
arról, hogy az itteni emberek mennyire 
ragaszkodnak a gyökereikhez. A délután 
folyamán lovasszekéren közlekedve ju-
tottunk fel a Csorgókő-vízeséshez.
 Csütörtökön a Kőrispatakon talál-
ható Szalmakalap Múzeum meseszép 
alkotásaiban gyönyörködhettünk, majd 
ellátogattunk Farkaslakára, ahol meg-
emlékeztünk Tamási Áron költőről. Az 
utolsó nap is tartogatott értékes prog-
ramot számunkra. A tordai sóbánya lát-
ványa mindenkit lenyűgözött. Felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodva tértünk 
haza, s úgy gondoljuk, hogy ez volt az 
eddigi legemlékezetesebb osztálykirán-
dulásunk.”

Kóródiné Tóth Mária 
az Élménysuli pedagógusa

Első nap az iskolában: ez a nap a legkülönlegesebb az első-
seink számára volt. Ők először vették hátukra az első isko-
latáskájukat, és izgatottan léptek be szüleik kíséretében az 
intézménybe. Nagy volt a nyüzsgés kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Minden gyerek tekintete kutatva kereste osztály-
főnökét, akik összefogták csoportjukat, elfoglalták helyüket. 
Az ünnepi alkalomhoz illően rövid, de élményszerű, tartalmas 
műsorral indítottuk a tanévet.
Iskolánkban a korábbi évekhez hasonlóan 3 első osztályt in-
dítottunk. 
 Az 1. a osztály Fülepné Baracsi Tünde osztályfőnök veze-
tésével kéttannyelvű képzésben részesül, ahol lektor tanár is 
segít felkészíteni a diákokat az általános iskolai tanulmányaik 
utolsó éveiben megszerezhető középfokú nyelvvizsgára.

Folytatás a következő oldalon

Újra gyermekzsivaj varázsolta élővé az iskolát. Nagy 
örömünkre ismét jelenléti formában tarthattuk meg 
a tanévnyitót. Bízunk benne, hogy járványtól men-
tes, nyugodt tanévnek nézünk elébe. Az induláshoz 
minden adott mind személyi, mind tárgyi feltételek 
tekintetében. Korszerűsített, megújult tantermekben 
kezdhetik tanulóink az oktatást.

Határtalanul boldogok voltunk, 
amikor 2022 tavaszán megtud-
tuk, hogy az LMA Nyírbátori Tag-
intézményének 7. évfolyamos 
tanulói Erdélybe utazhatnak a 
„Határtalanul ”nemzeti összetar-
tozás program jóvoltából. A prog-
ram célja, hogy diákjaink szemé-
lyes kapcsolatokat alakítsanak 
ki azokkal a gyerekekkel, akik a 
szomszédos országok magyar-
lakta területein élnek.

HATÁRTALAN(UL) ÉLMÉNY(SULI) ERDÉLYBEN

BECSENGETTEK
Zökkenőmentes tanévkezdés a 

Kéttannyelvűben
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Az 1.b osztály osztályfőnöke Vargáné Csonka Dóra.  Az osz-
tályban a  mindennapos testnevelésórák  keretén belül, heti 
két alkalommal, Puskás Ádám, a  Szatmár Alapfokú Művészeti 

Iskola táncos és próbavezető, egyetemi végzettségű pedagó-
gusa látja el a feladatot. Intézményünk feladatellátási helye a 
fent nevezett művészeti iskolának. 
 Az 1.c osztály osztályfőnöke Matolcsi Katalin. Az osztály 
heti két testnevelésóráján Böszörményi Ildikó képzett lovas-
kultúra oktató és Jacsó Ilona illetve Királycsik Petra lovas 
edzők segítségével a lovaglás jótékony hatásait alkalmazva, 
lovaskultúra oktatásban részesítik a tanítványainkat. Az okta-
tás minden péntek délelőtt, testnevelésórák keretében való-
sul meg. A lovardában történő kiszállítás is szervezetten, az 
önkormányzat által biztosított autóbusszal történik.
 Mindkét oktatási forma térítésmentes. Mindezért köszö-
netünket szeretnénk kifejezni a Mátészalkai Tankerületi Köz-
pontnak és Nyírbátor Város Önkormányzatának.

 Intézményvezetés

„A csodák mindig halkan zörgetnek ajtódon. Ha azt mondod, csak 
a szél zúg odakint, kavics koccant az üveghez, vagy néhány száraz 
falevél rezzent a földön, ha ülve maradsz, a csoda kívül reked. Te 
nem nyitottál ajtót neki.”  Szepes Mária

A Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Kész-
ségfejlesztő Iskola és Kollégium a 2022/2023-as tanévben 
nyitott kapuval kezdte meg működésének 45. tanévét. A köz-
nevelés rendszerében, mint gyógypedagógiai nevelési-ok-
tatási intézmény, sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, 
oktatását végzi. Iskolánk összetett feladatot lát el, mert a 
tanulók alapfokú, illetve szakmai képzése mellett kollégiumi 
férőhelyet is biztosít. Jogelődjét 1977-ben alapította az akkori 

ISKOLAI HÍREK

Az óvodánk nyáron kicsit csendesebb a megszokott-
nál, azonban sokkal családiasabb mind a gyermekek, 
mind az óvodapedagógusok számára. 

„…MINDEN ESEMÉNYÜNK A TÁRSADALMI 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS REMÉNYÉBEN ZAJLIK…”

megyei tanács. Tehát nagy múltú, és társadalmi igényekhez, 
továbbá a fenntartói elvárásokhoz igazodva folyamatosan 
épülő, és megújuló iskola. 
 Az előző évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is külön 
figyelmet szentelünk a magas színvonalú oktató-nevelő mun-
ka mellett az intézményi, tagozatonkénti programjaink színes 
megvalósításának. Tesszük ezt a tanagyagtartalom kiegészí-
tése és tanulóink napjainak varázslatosabbá tétele érdekében. 
Kiemelt fontosságú, hogy ettől a tanévtől, ezen rendezvények, 
és egy „Csillagfény” című programsorozat által kívánunk na-
gyobb betekintés biztosítani a városban és a térségben élő, ér-
deklődő személyek számára. Kívánunk kapcsolatot teremteni 
minél több érintett gyermekkel, és családdal, hogy szerves ré-
szei legyenek iskolánknak. Minden eseményünk a társadalmi 
szemléletformálás reményében zajlik majd, hogy szűkebb és 
tágabb környezetünk befogadóbb, elfogadóbb szemléletűvé 
formálódjon. 
 Külön öröm számunkra, hogy ismét fordulóponthoz ér-
keztünk, és nagyszabású ünnepség keretein belül évfordulót 
ünnepelhetünk. Továbbá még ebben a tanévben helyszínt 
biztosítunk a XXXVII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Ver-
senynek, ahol az ország különböző pontjáról érkező csoportok 
iskolánk mellett városunkkal is megismerkedhetnek.

Intézmény vezetése

Örömmel mondhatjuk, hogy 
egész nyáron biztosíthattuk 

a gyermekek óvodai ellátá-
sát, nevelését és változatos 

programokat szerveztünk 
számukra. Ebben a néhány 
hónapban a különböző cso-
portokba járó gyermekek 
egy szorosabb közösséget 
alkottak, ezért célként fo-
galmazódott meg az óvoda-

pedagógusok számára a 
közösségformálás. Fontos 
feladatunk az óvodás társak 
megismerése, elfogadása, a 
gyermekek együttműködé-
si képességének alakítása. 
Mindez hozzájárul a sze-

ÉLMÉNYEKKEL TELI NYÁR ÓVODÁNKBAN
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Benkő Zsuzsanna – Csájiné Knézics Anikó: 
Tedd élménnyé az olvasást!

Kooperatív technikák – kortárs irodalom az alsó tagozaton

Hogyan alkalmazhatók a 
kooperatív módszerek a be-
tűtanítástól a szövegfeldol-
gozásig az olvasásórákon? 
Hogyan fejleszthetők az ol-
vasáshoz nélkülözhetetlen 
részképességek versekkel, 
játékos feladatokkal? Hogyan 
lehet használni a kortárs iro-
dalmat és a drámajátékokat 
az olvasóvá nevelésben, az 
olvasás megszerettetésé-
ben? Sok kérdésre választ 
adnak a több mint 30 éve pe-
dagógusként dolgozó szerzők 
a kiadványban, amelyet alsós tanítóknak és főiskolai hallga-
tóknak egyaránt ajánlunk.

Könyvajánló

ISKOLANYITOGATÓ

mélyiségük fejlesztéséhez, 
szociális kompetenciáik és a 
keresztyén értékek erősíté-
séhez.
 A nyári időszakban is 
olyan tartalmas programok-
kal töltöttük meg a gyerme-
kek mindennapjait, amelyek 
bár egy kicsit eltértek a meg-
szokottól, mégis színesek, 
változatosak voltak és sok-
sok élményt nyújtottak.  A 
rugalmas napi- és hetirend 
mellett, az óvodapedagógu-
sok a pedagógiai program ki-
emelt területeire, a mozgás-
fejlesztésre és a környezeti 
nevelés adta lehetőségekre 
építve szervezték meg a te-
vékenységekbe ágyazott is-
meretszerzést. A gyermekek 
érdeklődésüknek, és kedvük-
nek megfelelően választhat-
tak a számukra felajánlott 
változatos tevékenységek 

közül, amelynek során új ta-
pasztalatokat és ismereteket 
szereztek.  
 Sokat játszottunk, amik 
a klasszikus játéktevékeny-
ségekkel együtt nagyon nép-
szerűek voltak.
 Sokat tartózkodtunk a 
szabadban, lehetőséget adva 
ezzel az udvari szabad já-
tékra, mozgásra. Reggelente 
szintén az udvaron gyüle-
keztünk, kihasználva ezzel 
a nemrég megújult, modern 
játékokkal ellátott játszóud-
varunkat. 

 A szülői felajánlásoknak 
köszönhetően, változatos 
idény gyümölcsöket is kós-
tolhattak a gyermekek. Az 
édes, lédús dinnyét, ribizlit, 
szedret, cseresznyét, megy-
gyet jóízűen fogyasztották el 
az árnyas fák hűvösében.
 Nyírbátor Város Önkor-
mányzata felajánlásának kö-

szönhetően meglátogathat-
tuk a Sárkány fürdőt. Vidám 
pancsolással, csúszdázással 
töltöttük a napot, élménye-
ikről örömmel meséltek szü-
leiknek a gyerekek. Ezúton 
is köszönjük a lehetőséget, 
nagy örömet szereztek gyer-
mekeinknek.
 Szeptemberben nagy 
szeretettel vártuk régi és le-
endő gyermekeinket refor-
mátus óvodánkba.

Pécsiné Fazekas Ágnes
óvodapedagógus




