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A városban működő nagyvállalatokhoz 
több, mint 5000 ember ingázik be na-
ponta más településről. A munkaerőhi-
ány sürgetően vetette fel a kérdést, hogy 
Nyírbátorban munkásszállás építésével 
tudják megoldani a nagyobb távolságról 
bejáró dolgozók lakhatását. 
 A nyírbátori önkormányzat  hazai for-
rásból elnyert pályázatnak köszönhetően 
munkásszállót alakított ki a Császári út 
végén.  A szálló 36 szobával, 114 férő-
hellyel várja a lakókat. 
 A jól felszerelt szobák komfortos 
környezetet biztosítanak a beköltözők 
számára. 
 A nyírbátori önkormányzat már egy 
újabb pályázat keretében tervezi a mun-
kásszálló bővítését a megnövekedett 
igényekre reagálva.

Hotelminőségű 
munkásszálló 
Nyírbátorban

30. Szüreti 
felvonulás

(16.oldal)
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Eljutott a város abba a szakaszba, 
hogy a nyírbátori élet már vonzó 
lett az itt élőknek, az itt születet-
teknek és az ideköltözőknek. Itt 
lehet tanulni, egészen egyetemi 
szintig, lehet szórakozni, lehet 
kulturálódni, van munka, van 
nagyon szép környezet, van biz-
tonság – jelenti ki Veres János, a 
városi képviselőtestület tagja. A 
riporter Nagy Miklós.

Veres János: „VONZÓ VÁROS”

 – Nyírbátor ma kifejezetten jó mu-
tatókkal rendelkező város, ahol jó élni 
– mondják sokan – s bizonyos mutatók-
ban akár a nagyvárosokkal is felveheti a 
versenyt. Már csak az a kérdés, hogy ma 
jobb-e a város, mint 5 évvel ezelőtt.
 – Két szembetűnő különbség bizto-
san van. Ma sokkal többen dolgoznak a 
városban újonnan létesült munkahelye-
ken, mint 5 éve. A rendszerváltás utáni 
Nyírbátort is az határozta meg, hogy sok 
volt a munkanélküli, nagyon nehéz volt 
elhelyezkedni, és nehéz volt a megél-
hetés. Ez változott meg onnantól, hogy 
jöttek az első multinacionális cégek. Az 
utóbbi 5 évben is dinamikus volt a nö-
vekedés, ami jól érzékelhető a munka-
erőpiacon, illetve az ebből egyenesen 
következő vásárlóerő növekedésén.
 – Az egyértelmű, hogy ma jóval 
többen dolgoznak az ipari parkban, 
mint 5 éve, de vajon a nyírbátoriak is 
többen dolgoznak ott?
 – Van egy szegmens, ahol nagyon 
nagy a különbség. Míg 5 évvel ezelőtt 
nagyon sok közfoglalkoztatott volt a 
városban (500 fölötti létszámról van 
szó), és közöttük nagyon sok volt a roma 
ember, ma már 50 alá csökkent a köz-
foglalkoztatottak száma, és nagyon sok 
roma ember valódi munkahelyet talált 
az igazi munkaerőpiacon. Biztosra ve-
szem, hogy ma többszáz roma ember 
dolgozik az ipari parkban. Persze ilyen 
statisztika nincs, de azt tudjuk, hogy sok 
roma család büszkén vállalja azt, hogy 
egy-két-három családtagjuk jár dolgozni 
rendszeresen és többszázezer forintos 
havi jövedelmük van. Na, ez a lényeges 
változások közül biztosan az egyik leg-
fontosabb.

 – Egy másik szembetűnő változás 
az 5 évvel ezelőttihez: a ciklus elején 
azt lehetett mondani, hogy egy óvoda 
kivételével, 10 év alatt valamennyi in-
tézményünket felújítottuk. Mára elértük 
azt, hogy új intézmények is létrejöttek a 
városban. Olyan új szolgáltatásokat tud 
nyújtani a város, amelyekre korábban 
nem volt lehetőség.
 – Mondana erre egy példát?
 – Vegyük például a Kuckót. De ma 
már beszélhetünk a régi gimnázium te-
rületén kialakított helyszínekről, ame-
lyek egy komoly városi igényt elégítenek 
ki. Nézze meg az udvarát, ahol olyan ját-
szótér épült, amelyről korábban el sem 
tudtuk képzelni, hogy itt is lesz ilyen! De 
ebbe a sorba tartozik a Sport utcai óvoda 
bővítése, az infrastruktúrájának fejlesz-
tése. Ha valaki megnézi azt az óvodát, 
az udvarát, akkor láthatja, hogy a Dunán 
innen nincs még egy ilyen óvoda. 
 – Amikor még csak készültek a vá-
lasztásokra 2014-ben, készítettek egy 
probléma-térképet, hogy az előző cik-
lusban mit sikerült megoldani, és mi 
maradt el. Hiszen a baloldal 2002 óta 
vezeti ezt a várost, azaz saját maguk 
után kellett a leltárokat és hiányossá-
gokat feltérképezni. Melyek voltak a 
legnagyobb súlyú problémák, amelye-
ket biztosan meg kell oldani, függetle-
nül attól, hogy ez népszerű, vagy sem?
 – Természetesen ezt elkészítet-
tük. Az akkori problémák fele fejleszté-
si gond volt, s csak a második fele volt, 
amely sokkal inkább az élhetőség javítá-
sát szorgalmazta. Ilyenek voltak például 
a zöldfelületek növelésére vonatkozó 
javaslatok, vagy például, hogy több ke-
rékpárútra lenne szükség. Ma erre is azt 
mondhatjuk, hogy közben épültek ke-
rékpárutak és van két, megnyert pályá-
zatunk, amelyből folytatjuk a programot.
A ciklus kezdetén nagyon komoly prob-
lémánk volt, hogy a várost az autópályá-
val összekötő út szinte járhatatlan volt, 
és sajnálatos módon 3 évig nem lépett 
ebben a kormány. Röviden tehát: igen, 
volt problématérképünk.
 – Mi a helyzet ma, 2019-ben? Ma is 
készült hasonló problémákat és meg-
oldandó feladatokat tartalmazó lista?
 – Természetesen a mai kihívásokra 
is fel kell, kellett készülnünk. 2014-ben 

még nem volt gond az, hogy a gyereke-
inket milyen fenntartású iskolába visz-
szük be. Ma ez kifejezetten izgalmas 
kérdés. Jelenleg valós igény, hogy a két 
egyházi iskola és az egy állami általános 
iskola mellett legyen egy olyan alapítvá-
nyi iskola, ahol világnézettől függetlenül 
tudnak megfelelő színvonalú oktatást 
biztosítani. Ma tehát arra kell törekedni, 
hogy ezt az igényt valóra váltsuk.
 – Ez a kérdéskör, tetszik, nem tet-
szik egyúttal romaügy is. Ugyanis fel-
vetődik a roma gyerekek sorsa, jövője, 
integrációja is. Hogyan kerülhetnek 
közel egymáshoz a magyarok és a ro-
mák, ha iskolai szinten is elkülönülnek?  
Hiszen az egyházi iskolákba is kevés 
roma gyerek jár, a majdani alapítványi 
iskolába sem fognak túl sokan beirat-
kozni, akkor hogyan kerülhetnek majd 
felnőttként normális viszonyba romák 
és nem romák?
 – Már 20 éve ugyanazt az álláspon-
tot képviselem. A roma lakosság felzár-
kóztatásának a kulcsa az oktatás és a 
munka. A munka területén nagyon nagy 
eredményt értünk el. A rendszerváltást 
követően rengeteg olyan munkahely 
szűnt meg, amelyen romákat foglalkoz-
tattak. Óriási munkanélküliség alakult 
ki. Generációk nőttek föl úgy, hogy nem 
volt munkaviszonyuk. Mára megválto-
zott a világ. Olyan munkaerő kereslet 
keletkezett, amely a nem képzett roma 
embereknek is képes munkát kínálni. Jól 
érzékelhető, hogy a roma emberek jelen-
tős része is belátta ezt, elfogadja és alkal-
mazkodik az új helyzethez. Ma már sok 
roma is pontosan tudja, ha tanul, akkor 
sokkal jobb színvonalú álláshoz juthat, 
ami lényegesen magasabb jövedelmet 
biztosít számára is. Ma tehát az, amit 
20 éve mondok, közel van a valósághoz, 
a jelen valóságához. Van munkahely, és 
közben az is észrevehető, hogy képzett-
séggel még jobb munkához lehet jutni. Ez 
pedig számukra is perspektíva. Meggyő-
ződésem, hogy az, amit roma integráció-
nak nevezünk, erről kell, hogy szóljon. A 
romáknak el kell fogadni, hogy a korábbi 
hozzáálláson változtatniuk kell, azaz ta-
nulni és dolgozni, a nem roma lakosság-
nak pedig segíteni kell, és elfogadónak 
kell lenni a romák felé.
 – Sokszor volt hangos Ön is, hogy a 
megyebeli, vagy talán a térség fideszes 
politikusaival nem lehet, vagy roppant 
nehéz normálisan együttműködni. 
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Ugyanakkor pedig azt halljuk, hogy a 
ciklusban, ha mindent összeszámolunk 
– s ebben bőven van kormányzati és 
uniós forrás –, legalább 45 milliárdnyi 
fejlesztés, beruházás történt a város-
ban. Utak épültek, iskolák bővültek, 
gyárak telepedtek le, vagy bővültek. De 
akkor ez hogy van?
 – Az a bizonyos 45 milliárd többféle 
forrásból jött össze. Ennek egy része a 
Nyírbátorban működő gazdasági szer-
vezetek beruházása. 
 A gazdaságfejlesztési ügyekben 
rendkívül harmonikus a város és a mi-
nisztérium együttműködése. Nyilván 
lehet benne személyes kapcsolati tőke 
is, de több a szakmai hozzáértés része. 
Van az a része a 45 milliárdnak, amit a 
város saját forrásból valósított meg. 
Ez, durván 7 milliárd forint. Ezt a pénzt 
a helyi önkormányzat teremtette elő és 
költötte el fontos célokra. Ilyen például a 
körforgalom megépítése, amivel egy na-
gyon jelentős közlekedési veszélyforrást 
szüntettünk meg. Ezeken túl itt vannak 
még a pályázati források.
 – A ciklus alatt mennyire pályázott 
a város? A 15–20 milliárdot eléri az 
egész?
 – Jóval többre, legalább 25 milliárd, 
amennyi a pályázati összeg volt. A meg-
nyert pályázatok összege eléri a 17 mil-
liárd forintot.
 – Ez kétharmad. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jó arány.
 – Nem ez a kérdés. Nyírbátor ön-
kormányzatának az állami pályázatok-
ból megvalósuló beruházásainál nem a 
kellő időben hozták meg a döntéseket. 
Ez mindegyik pályázatra igaz. A leglát-
ványosabb a már említett autópályás 
út, amit 2 évvel korábban meg kellett 
és meg lehetett volna csinálni. Ehelyett 
Nyírbogáton építettek egy értelmetlen 
körforgalmat abból a pénzből. Az, hogy 
végül mégis felújították, azért volt, mert 
kikényszerítették a helyi multinacionális 
cégek. Akik levelet írtak a miniszterel-
nöknek, mi pedig a háttérből segítet-
tük, hogy ez a döntés megszülessen. 
Mondok még egy példát. Itt van az ipari 
parkos pályázat. A város egy nagyon jó 
pályázatot adott be. Ezzel 18 hónapig 
szórakoztak. Elfogyott a türelem 2017-
ben. Akkor és addig mindössze egy kis, 
de az is közös pályázatunk nyert. Szóval 
a pályázatunknál akadékoskodtak, illet-
ve gáncsoskodtak olyan politikai szerep-
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lők, akinek semmi dolga nem lehetne a 
pályázatokkal.
 – Miért gáncsoskodtak volna?
Nem akarták, hogy a 2018-s parlamen-
ti választás előtt egy ekkora összeget 
nyerjen a város, illetve ezzel párhuza-
mosan azt sem akarták, hogy ez a pályá-
zat megvalósuljon az idei önkormányza-
ti választások előtt. Ezután Máté Antal 
polgármesterrel írtunk egy levelet az EU 
illetékesének, másrészt elküldtük ezt a 
levelet a magyar illetékes államtitkár-
nak, illetve Lázár János miniszternek is. 
Ezután a miniszter beavatkozott, és vé-
gül elnyertünk 1.5 milliárd forintot.
 – Ebben a ciklusban melyik társa-
dalmi réteg volt a figyelmük előteré-
ben?
 – Ha egy városvezetés csak egy ré-
teget emelne ki, akkor egészen biztosan 
nem választanák újra. 
 – Pedig sokszor hangsúlyozták, 
hogy a fiatal korosztály számíthat a 
kiemelt figyelmükre, hiszen a cél, hogy 
itthon maradjanak, itt vállaljanak mun-
kát, jussanak lakhatáshoz.
 – De ezt nem szabad önmagában 
nézni. Mert vegyük például a sokszor 
dicsért Szociális Szolgálat működését. 
A szervezet 14 tevékenységéből lega-
lább 12 az idősekkel való törődést jele-
níti meg. Akkor tehát, most azt kellene 
mondani, hogy mi csak az idősekkel 
törődünk? Amúgy pedig teljesen ter-
mészetes az, ha egy felelős városveze-
tés – a város jövőjére gondolva – a fi-
atal korosztályokra koncentrál. Amikor 
2002-ben átvettük a város vezetését, 
előbb a stabil gazdálkodást kellett 
megvalósítani. 2002-ben 186 millió Ft 
volt a hiány. Nagyon sokat dolgoztunk 
azért, hogy mára ekkora saját bevé-
tele legyen Nyírbátornak. Legalább 
15 év kellett ahhoz, hogy ezt a ma 
létező stabil gazdasági alapot meg-
teremtsük. Pontosan látszik – rá-
adásul –, hogy a város gazdasági 
alapja továbbra is erősödik.
 A következő lépés az volt, 
hogy a város intézményei megfe-
lelő szinten tudjanak szolgáltatni 
a lakosságnak. Az összes intéz-
ményünket felújítottuk – óvo-
dákat, iskolákat, illetve a bölcső-
dét már bővítettük. Ez volt tehát 
a második ütem a 2005–2015 
közötti időszakban, és jött a 
harmadik ütem, amikor a város 

fejlődése érdekében olyan feltételrend-
szert kell teremteni, amiből az követke-
zik, hogy jó itt élni. Ez nemcsak azt je-
lenti, hogy innen ne akarjanak elmenni, 
hanem azt is jelenti, hogy itt akarjanak 
élni azok, akik már egyébként is itt dol-
goznak. Ez is nagyon sok pénzbe kerül, 
gondoljunk csak például a mai bérlakás-
építésre!
 Eljutott tehát a város abba a sza-
kaszba, hogy a nyírbátori élet már vonzó 
lett az itt élőknek, az itt születetteknek 
és az ide költözőknek. Itt lehet tanulni, 
hamarosan egészen egyetemi szintig, 
lehet szórakozni, lehet kulturálódni, 
van munka, van nagyon szép környezet, 
van biztonság. Talán mi, itt élők nem is 
vesszük észre az összes előnyünket, de 
bárki, aki idejön, és van összehasonlítási 
alapja más szabolcsi városokkal, nagyon 
is látja a különbséget. Röviden tehát, ma 
már ebben a harmadik dimenzióban na-
gyot léptünk.
 – Lesz negyedik fázis is?
 – Biztosra veszem. Az valami olyan 
lesz, hogy hogyan tud úgy együttműköd-
ni, együtt fejlődni, együtt gondolkodni a 
város és közönsége (a  városlakók), hogy 
még a mainál is lényegesen erősebb civil 
bázis működjön. Arra gondolok, hogy pár 
éven belül annyira megerősödhetnek a 
város civil szervezetei, hogy ezeken ke-
resztül nagyon erőteljesen jelenik meg 
majd a városlakók szándéka, elgondo-
lása, amelyek aztán az önkormányzat-

tal együttműködve va-
lósulnak meg. Jó 
esetben ez nem-
csak igénybeje-
lentés szintjén, 
hanem aktív köz-

reműködéssel 
is történik 

majd.
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Nemzetiségi választás
Balogh Attila LUNGO DROM

Váradi Zoltán (1994) MCF

Márton József MCF

Pál Barnabás LUNGO DROM 

Varga Gyula RPM

Varga Miklós PHRALIPE

Rácz Friderika RPM

Váradi Zoltán (1975) MCF

Berki Béla PHRALIPE 

Takács Tibor MCF

Balogh Sándor LUNGO DROM

Balogh Zsolt MCF 

Varga Gábor MCF

Csiki Aladár (1993) 
PHRALIPE

Váradiné Antal Kinga MCF

Farkas István RPM

Cseh Lászlóné PHRALIPE

Pál Béla MCF

Varga Sándor PHRALIPE

Kiss Renáta MCF

Danó János LUNGO DROM

Szilágyi János MCF

Varga Attila MCF

Csiki Aladár (1969) 
PHRALIPE

Váradi Gábor

Lálóczki Marietta Éva 

Márton József

Váradi Zoltán

2. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

1. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

3. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

6. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

7. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

8. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

5. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

4. egyéni választókerület
képviselőjelöltjei

Tóthné Barna Júlia

Simon József

Kerezsi István

Balla Jánosné

Nagy Elek

Polyák László

Dr. Báthori Gábor

Levendáné 
dr. Lengyel Valéria

Baksa Csaba

Gönczőné Kovács Éva

Deméné Nagy Mónika 

Mátyás József

Jóni János 

Biró Ferenc

Böszörményi Sándor

Független

Balláné Mátyás Márta

Kádár András Miklósné

Dr. Szabó Sándor

Független

Független

Független

Független

Független

2019. október 13.
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Máté Antal 

Nyírbátor 2002 óta folyamatosan fejlődő, az itt élők 
számára valódi jövőképet kínáló város lett. Ehhez a 
stabil pénzügyi és gazdasági alapot megteremtet-
tük. Biztos lábakon áll a város, és bátran tervezheti 
és építheti a jövőjét.
 Az elmúlt 5 évben tovább fejlődött a gazdaság, 
oktatás, közlekedés, valamint a kikapcsolódási és 
szórakozási lehetőségek területén is sokat léptünk 
előre. Az itt élő családoknak biztonságos élhető kör-
nyezetet tudunk kínálni.
 A jelen kihívásaival szembe mertünk nézni és 
olyan programokat indítottunk el, amely garantálja a 
város további fejlődését, és az itt élők biztonságát. 
Ezeket a megkezdett programokat kívánjuk folytatni 
a jövőben.
 Fejlesztjük a gazdaságot, további munkahelye-
ket hozunk létre, és kiemelten fogjuk segíteni a helyi 
kisvállalkozásokat, vállalkozókat, hogy megbirkóz-
zanak az előttük álló nehézségekkel.
 Tovább fejlesztjük és színesítjük az oktatás-ne-
velést a településen, együttműködve az egyházak-
kal. Az alapítványi iskolát is elindítjuk a településen. 
2020-tól megkezdődik az egyetemi képzés is a vá-
rosban, segítve ezzel a helyi fiatalokat.
 Továbbra is abban hiszünk, hogy a közmunka 
helyett a vállalatoknál kell elhelyezkedniük azoknak, 
akik korábban nem jutottak munkához. Ezért csök-
kentettük le a közfoglalkoztatottak létszámát 511 
főről 50 főre.
 Folytatni fogjuk az elindított útfelújítási és járda-
építési programunkat valamennyi választókerület-
ben, és a csapadékvíz elvezető hálózat átépítését is 
folytatjuk a legproblémásabb városrészekben.
 Fontos számunkra a tiszta, rendezett lakóöve-
zetek kialakítása. Itt a zöldfelületek rendbetételével, 
az átmenő- és teherforgalom kitiltásával, sebesség-
korlátozással fogjuk megóvni a városban élők nyu-
galmát.
 Valamennyi környezeti terhelést jelentő kérdés-
ben (szag, zaj, por, teherszállítás) elindultunk a meg-
oldás irányába, és ezeket a problémákat meg fogjuk 
oldani a hatóságokkal és a cégekkel együttműködve. 
Legyen szó a régi szövetkezet területén működő vál-
lalatokról, Unileverről, takarmánykeverőről, vasútál-
lomásról, vagy árufuvarozásról.
 Elindult a városban több fejlesztés, amelyeket a 
következő évben fogunk befejezni. Ilyen az elkerülő 
út építése, kerékpárhálózat kialakítása, sétány to-
vább építése, buszpályaudvar kialakítása.
 A teljes programunkat a város lakossága már 
korábban megismerte. Képviselőjelölt társaimmal 
ezt kívánjuk végrehajtani a következő 5 évben.

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Jóni János
Nyírbátorban élek párommal és kisfiammal. Édes-
apám a nyírbátori közútnál dolgozik 39 éve, édes-
anyám rokkantnyugdíjas. A Nyíregyházi Egyetem 
magyar-történelem szakán diplomáztam, majd 
sikeresen végeztem az Államigazgatási Főiskola 
igazgatásszervező szakán. Harmadik diplomámat a 
Nyíregyházi Egyetemen szereztem magyar mester-
szakon. 
 Magyar nyelv és irodalmat, valamint történelmet 
tanítok a Báthory Anna Református Általános Iskola 
és Óvodában a jövő nemzedékének.
 Nyári szabadságom alatt mézédes görögdinnyét 
értékesítek a 2X6 dinnyés standokon vásárlóink nagy 
örömére.
 Édesapámtól örököltem azt a tulajdonságomat, 
hogy hozzám bármilyen problémával fordulhatnak az 
emberek, megpróbálok nekik segíteni. Több nyírbátori 
lakos megkeresett a 7. számú választókörzetet illetve 
a várost érintő problémával, melyekkel rögtön az il-
letékesekhez fordultam, vagy saját kezembe vettem 
a dolgot, és törekedtem a probléma orvoslására. A 
jövőben magasabb szinten szeretnék tenni a válasz-
tópolgárokért.
 Megválasztásom esetén az önkormányzat által 
nyújtott támogatások igazságosabban kerülnek el-
osztásra, és sokkal szigorúbban fogjuk ellenőrizni a 
felhasználásukat! 
 Az itt élők biztonsága érdekében a térfigyelő 
rendszert modernizálni fogom, és jelentősen bővíte-
ni. A polgárőrséggel való együttműködést helyre kell 
állítani, erősíteni. 
 A Debreceni utca, a Pócsi utca és a Gyulaji utca 
járdáinak állapota elkeserítő, melyet a kampány so-
rán szinte minden ott élő szóvá tett beszélgetésünk 
alatt. A járdafelújítás mellett igény van a kerékpárutak 
kiépítésére is, mivel mindhárom szakasz végén sok 
embert érintő létesítmény van: a Tesco, a köztemető, 
a Sárkány strand és gyógyfürdő.
 Állatbarátként kiemelten fontosnak tartom az 
állatorvosi ügyelet újbóli működését, valamint az ál-
latmenhely támogatását.
 A Sárkány strand- és gyógyfürdő hatalmas em-
bertömegeket vonz. Ezért úgy kívánom bővíteni, kor-
szerűsíteni, hogy még vonzóbb legyen az ide látogatók 
számára. 
 A folyamatosan bővülő ipari park miatt Nyírbátor 
már nem képes ekkora forgalmat feldolgozni, így be-
látható időn belül meg kell épülnie az elkerülő útnak, 
mely tehermentesítené a belvárost.
 Pedagógusként kiemelten fontos a számomra, 
hogy a nyírbátori tehetséges diákokat támogassa az 
önkormányzat mind továbbtanulási céljaiban, mind 
tehetsége kibontakoztatásában, fejlesztésében.
 Arra kérek mindenkit, hogy 2019. október 13-án, 
vasárnap menjen el szavazni, és döntsön legjobb be-
látása szerint. Remélem sikerült meggyőznöm önö-
ket, és méltónak találnak az önök együttműködésével 
Nyírbátor vezetésére. Köszönöm.

Független

Dr. Gárdos László

Megtisztelőnek érzem, hogy szülőváro-
som, Nyírbátor polgármesterjelöltjeként 
mutatkozhatok be Önöknek. Családom 
gyökerei itt vannak, itt köttettek meg a 
máig tartó szoros barátságok. Szüleim 
életét a tisztességesen elvégzett munka 
és a család szeretete jellemezte, nevelte-
tésem is ennek szellemében történt.
 A más emberek iránti segítő szándé-
kom már korán megmutatkozott, ezért 
is mutattam érdeklődést a jogászi pálya 
iránt. Jogászként a Debreceni Egyetemen 
végeztem, majd később európai-uniós 
szakjogász diplomát szereztem. Életemet 
a folyamatos tanulás jellemzi. Közel más-
fél évtizede dolgozom a közigazgatásban, 
jelenleg két településen a jegyző felada-
tokat látom el. Jegyzőként mélyreható 
tapasztalatokat szereztem, hogyan kell 
sikeresen és eredményesen gazdálkodnia 
az önkormányzatnak úgy, hogy azzal az 
ott élő lakosság érdekeit szolgáljuk. Mun-
kám során mindig a polgárok életminősé-
gének és megélhetésének a javítása volt 
a célom. Számomra kiemelten fontos, 
hogy a közösségen belül figyelni tudjunk 
az egyéni élethelyzetekre is. Munkámat 
mindig a segíteni akarás és a jó szándék 
vezérli. Feleségem az egyházi gimnázi-
umban pedagógus. Nejem és a két álta-
lános iskoláskorú fiú gyermekem jelentik 
számomra a biztos családi támaszt és a 
boldogságot. Családom, közvetlen kör-
nyezetem és szeretett városunk iránt ér-
zett felelősségtudatom ösztönzött arra, 
hogy képviseljem a polgári konzervatív 
értékeket egy élhetőbb, sikeresebb Nyír-
bátorért. Örömmel tölt el, hogy nap mint 
nap támogatásukról biztosítanak az em-
berek, egyre többen hiszünk abban, hogy 
eljött az ideje a változásnak, hogy Önök-
kel szövetségben élhetőbb, sikeresebb 
Nyírbátorért dolgozhassunk Magyaror-
szág Kormányának támogatásával.
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Nyugdíjas kulturális találkozó

Szeptember 5-én a Báthori István Nyugdíjas Klub nyugdíjas 
klubok, egyesületek gálaműsorát szervezte kilencedik alka-
lommal városunkban. Máté Antal polgármester, a gála fővéd-
nöke, köszöntőjében elmondta: büszke arra, hogy a nyugdíjas 
szervezetek tagjai nagy lelkesedéssel ápolják ezt a hagyo-
mányt. 
 A csoportok most is örömmel fogadták el a meghívásun-
kat és ismét szívesen töltötték velünk ezt a napot. A megyéből 
több helyről, a megyehatáron túlról Miskolcról és Alsózsolcáról 
is érkeztek nyugdíjas szervetek. A városban működő másik két 
nyugdíjas egyesület, a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete és 
a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjas Egyesülete is nagy 
sikert aratott előadásával a színpadon.

Kovácsné Posta Enikő

A város kistérségből történő kiválását követően számos kérdést kellett tisztázni. 
Ezek között volt, amiben a felek megegyeztek, volt amit a bíróság zárt vagy zár le. 
Ilyen többek között az idősotthon kérdése, amely 2020-ban kerül vissza a városhoz.

A leginkább nyitva maradt 
kérdés a vagyon felosztása 
körül alakult ki. Itt is elsősor-
ban nem az a kérdés, hogy a 
kistérség vagyonát hogyan 
kell felosztani, hanem az, hogy 
mit értenek a felek a kistérségi 
társulás közös vagyona alatt.
 Nyírbátor város állás-
pontja egyszerű és világos 
volt ebben a kérdésben. Az 
a közös vagyon, amelynek a 
tulajdonosa a társulás, és ezt 
bizonyítani is tudja: ingatlany-
nyilvántartásból, szerződés-
sel, egyéb dokumentumokkal.
 Az egyeztetések során 
azonban világossá vált, hogy 
a kistérség közös vagyonnak 
tekinti a Nyírbátor számára 
megítélt 6 jelentős uniós pá-
lyázat támogatását is. Ez a 

Utolsó kérdés: a vagyon megosztása

HALÁLESET
Csepcsányi Lajos

Szücs János
Lukács Istvánné sz. Filep Irén

Lengyel István
Hosszú Erzsébet

Szőke Györgyné sz. Győri Magdolna
Nagy Zoltán (Erzsébet u. 35.)

Csiki Lívia
Fülep Imréné sz. Breczka Erzsébet

Dorogi János
Tóth Károlyné sz. Weibli Klára

Tripsánszki Mária

HÁZASSÁG
 Angyal Péter Nagy Anita
 Rebenyák Balázs Somos Brigitta
 Farkas Dániel Kondás Brigitta
 Sebők Attila  Varga Eszter
 Krayzell András Kondás Hajnalka
 Burzán Tibor Oláh Mariann
 Horváth Krisztián István Karczub Erika
 Üveges Norbert Berna Katalin

Anyakönyvi események 
2019.  szeptember

támogatás összesen 1,5 mil-
liárd forint. Arra hivatkozik, 
hogy ebből 5 pályázat esetén 
a projektek a társulás által 
jóváhagyott, komplex térsé-
gi felzárkóztatási program 
részeként valósultak meg. A 
tény azonban az, hogy ezeket 
a projekteket a város készí-
tette el, nyújtotta be a pályá-
zatot, biztosította hozzájuk 

a saját erőt, a város számolt 
el a projektekkel, működtette 
őket és nem utolsó sorban az 
ingatlannyilvántartás szerint 
is az önkormányzat tulajdonát 
képezik.
 Ezt a tényt a kistérségi 
társulás, és az azt vezető Dr. 
Simonné Dr. Rizsák Ildikó el-
nök nem kívánja figyelembe 
venni, és követeli a város 6 je-

lentős összegű pályázatának 
támogatását, mint társulási 
közös vagyont is megoszta-
ni. Összeségében azt akarják, 
hogy Nyírbátor Város Önkor-
mányzata 919 millió forintot 
fizessen részükre a vagyon 
megosztása kapcsán.
 Ez a kérés teljesen meg-
alapozatlan, és jogilag is elfo-
gadhatatlan, ezért fordultunk 
bírósághoz. Fontos, hogy a 
város vezetése kitartson az 
álláspontja mellett, mert biz-
tosak vagyunk benne, hogy a 
tárgyalás végén az ítéletben 
Nyírbátornak adnak igazat. 
A társulás több körben lassí-
totta a folyamatot, hogy a vá-
lasztásig ne szülessen döntés. 
Ezért nem mindegy, hogy az 
új – választások után felálló 
– városvezetésnek és testü-
letnek mi lesz a hozzáállása a 
kérdéshez.

Badics Ildikó 
jegyző

Badics Ildikó, jegyző
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 – Nagyon örülünk, hogy elkészült a 
parkoló és az óvodához, iskolához vezető 
új út. Sokkal kulturáltabban lehet így köz-
lekedni – nyilatkozta Sivadóné Cselenyák 
Dóra, a református iskola igazgatója az át-
adást követően. 
 – Fontos számunkra, hogy a lakóte-
lepek, intézmények környékén minél több 
parkolót alakítsunk ki, mert erre reális igény 
mutatkozott. Látszik, hogy az amúgy kevés-
bé forgalmas időszaknak számító délelőtt 
is szinte tele vannak a parkolóhelyek. Nem 
beszélve a délutánokról, estékről, amikor 

mindenki hazatér a családjával az iskolából, 
óvodából, illetve a munkahelyéről. A parko-
lók arányát próbáljuk úgy növelni, hogy az 
ne váljon a zöldfelületek kárára. Igyekszünk 
minél nagyobb részben megtartani a pihe-
nőrészeket, zöldfelületeket. Lépésről lépés-
re haladunk, ez ugyanis az egész városra 
vonatkozó koncepcionális kérdés. Konkré-
tan ennek a beruházásnak az iskola és az 
óvoda közelsége miatt muszáj volt nyáron 
megvalósulnia. Mindenképpen az volt a cé-

„Ezek a szeptemberi útátadások szerves részei egy átfogó, a közle-
kedést segítő, városi koncepciónak. Egyfajta szimbólumai annak a 
programnak, amelynek keretében a lakótelepek, a sűrűn lakott terü-
letek, az intézmények környékén szervizutakat és parkolókat építünk” 
– mondta Máté Antal polgármester az átadási ünnepségen.

Új utak, parkolók segítik a közlekedést
Hivatalosan is átadták a leaszfaltozott Széchenyi utcát 

és a Fáy utcai parkolót

lunk, hogy a kivitelező elkészüljön a mun-
kával szeptember elsejére, a tanévkezdés-
re. A Széchenyi utca is szilárd útburkolatot 
kapott. Sok éves ígéretét teljesítette ezzel a 
város a lakosság felé. Ezekben a beruházá-
sokban nincsenek pályázatok, kormányzati 
támogatások, a két útépítés mintegy 200 
millió forintos saját költségvetésből való-
sult meg – tájékoztatta szerkesztőségün-
ket Máté Antal. Nyírbátor polgármestere 
hozzátette: ezek az útátadások szerves ré-
szei egy átfogó, a közlekedést segítő, városi 
koncepciónak. Egyfajta szimbólumai annak 

a programnak, 
amelynek kere-

tében a lakótelepek, a 
sűrűn lakott területek, 
az intézmények kör-
nyékén szervizutakat 
és parkolókat építünk. 
Másfelől pedig elin-
dítottunk egy olyan 
lakossági útfelújítási, 
útépítési programot, 
amelyben évről-évre 
haladunk előre, és ami-

nek köszönhetően valamennyi rossz állapo-
tú utat felújítjuk, illetve ahol még nincs szi-
lárd útburkolat, elvégezzük az aszfaltozást.
 A Fáy utcai beruházással eleget tud-
tunk tenni az ott lakók, és az ott közle-
kedők komfortigényének. Az útépítést 
követően további lakossági igények je-
lentkeztek, amelyekre reagálva a Fáy ut-
cai parkoló és bekötőút elkészülte után a 
munkálatok járdaépítéssel folytatódnak 
– emelte ki Polyák László, önkormányzati 
képviselő (MSZP) kér désre válaszolva.  

eni
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1. A fiatalok új otthona lett a régi 2-es iskola • 2. A városi sporttelep is te-
lejsen megújult • 3. A fürdő fejlesztése során a gyerekmedencét is felújítot-
tuk • 4. Sok óvoda és iskolafejlesztés valósult meg az elmúlt 5 évben • 5. 
Színes porgramok a családoknak • 6. Új körforgalmak épültek a veszélyes 
csomópontokon • 7. Az Ifjúsági és Családi Kuckó rendszeres programokat 
kínál • 8. Újra élesztettük a városi Expót • 9. A Református templopkert is 
új köntösbe öltözött • 10. Új sportcsarnok épült a katolikus gimnáziumban 
• 11. Új nagyvállalat, a Rosenberger érkezett a városba • 12. Megdupláztuk 
a bölcsőde befogadóképességét • 13. Folyamatos nyári programok a város-
központban • 14. 71 új bérlakás épül a nyírbátoriaknak saját forrásból • 15. 
Folyamatosan fejlesztjük a köztereket, parkokat • 16. 5 év alatt két új üze-
met is épített a Coloplast • 17. Új Csepererdőt alakítottunk ki az újszülöttek 
tiszteletére • 18. A Diehl gyárcsarnokot és logisztikai központot is épített • 
19. Folyamatosan átépítjük a lakótömbök környezetét

11. 16.

12. 17.

13. 18.

14. 19.

15.
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Ismét EXPO 
Nyírbátorban!

Benépesedett az Édesanyák útja szep-
tember harmadik hétvégéjén. A változatos 
programoknak köszönhetően szinte folya-
matosan voltak látogatók az egykori 2-es 
iskola udvarán. A helyi lakosok, családok 
mellett a környező településekről is érkez-
tek érdeklődők Nyírbátorba, hiszen a Városi 
Expo igen sokszínű műsorelemeket kínált. A 
felállított expo sátorban a településen mű-
ködő vállalkozások, vállalatok, egyesületek 
és civil szervezetek számára nyílt lehetőség 
a bemutatkozásra, itt egyfajta állásbörze is 
kialakult a különböző standoknak köszönhe-
tően. Az expo sátor mellett előadások zajlot-
tak az Ifjúsági és Családi Kuckó udvarán, a 
filagóriánál kialakított helyszínen. A rendez-
vény idején itt tartott előadást Geszti Péter, 
Takács Nóra és Fejős Éva író-olvasótalálko-
zója is itt kapott helyet. A gyerekeket minden 
nap mobil kalandpark várta, kipróbálhatták a 
mászófalat, és kimondottan az ő kedvükért 
koncertezett Nyírbátorban a Kicsi Gesztenye 
Klub. Az expo idején zajlott az EFI által szer-
vezett, mellrák elleni séta is, és ekkor adták 
át a város jelenleg legnagyobb és legérdeke-
sebb játszóterét, a Hattornyú várral. 
 A Városi Expót, a nulladik napot Curtis és 
Essem koncertje nyitotta, ami már sokakat 
a rendezvényhelyszínre vonzott. Az első na-
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pon az AZFESZT-élményeket feleleve-
nítő kerekasztal beszélgetés után több 
ismert hazai rockbanda lépett színpad-
ra, akik egykor visszatérő vendégei, fel-
lépői voltak a nyírbátori Amatőr Zene-
karok Fesztiváljának. Szombaton helyi 
csoportok szórakoztatták műsorukkal 
a közönséget. Így színpadra léptek a 
nyírbátori mazsorettek, a színjátszó 
csoportok és a nyugdíjas egyesületek 
is. Helyet kapott a hétvégi programban 
a nyíregyházi Karmapirin zenekar, ame-
lyet az óriási rajongótáborral rendelke-
ző Follow The Flow követte a színpa-
don. 
 A 2019-es Városi Expo zárónap-
ján a Tinódi Vegyeskar adott műsort, 
az expo sátorban pedig a Bátori ASE 
tartott bemutatót. A polgármesteri zá-
róbeszéd alkalmával elismerést adtak 
át a közönség által legszebbnek ítélt 
stand készítőinek. A díjat a Kerekerdő 
Óvoda közössége kapta 2019-ben. 
 A tervek szerint 2020-ban is meg-
rendezi Nyírbátor a Városi Expót. 

eni
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A 2018/2019-es tanév újdonsága volt, hogy Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium diákjai és pedagógusai, a fenntarthatóság 
gondolatvilága köré építették eseményeiket, programjaikat egy egész héten át. A 
jól sikerült előzmények után 2020-ban sem múlhat el ez a hét lelkes közreműkö-
désünk nélkül.

Pályázati forrásból valósult 
meg idén a Magyar népme-
se napja a Városi Könyvtár 

A Magyar népmese napja 
a Városi Könyvtárban

Fenntarthatósági Témahét 
a Báthoryban

gyermekrészlegén. Lakatos 
Andrea és Vasváriné Tarnó-
czy Száva közreműködésével 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma 2020. április 
20–24. között hirdette meg 
a Fenntarthatósági Témahe-
tet, melynek kiemelt témái 
az ENERGIA, a KLÍMAVÁLTO-
ZÁS és az EGÉSZSÉGNEVE-
LÉS. 
 A tanév elejétől szervez-
zük az eseményeket. Neves 
előadókat hívunk, akik szak-
tudományos, érdekes, élve-
zetes előadásaikkal kápráz-
tatják el a diákokat. 
 Továbbra is bekapcsoló-
dunk a „TeSzedd!” országos 
kampányba intézményünk 
valamennyi tanulójával és 
pedagógusával, az idén még 

a tavaszi szelektív hulladék-
gyűjtési versenynek is aktív 
részesei leszünk. 
 Egy egész napot szá-
nunk az egészséges élet-
módnak: készítünk reform-
konyhai ételeket, különböző 
szűrővizsgálatokon veszünk 
részt, az életmentés alap-
elemeivel ismerkedünk, és 
végül, de nem utolsó sorban 
a biológia-kémia projekt is 
ehhez a témához kapcso-
lódik, mert az energiaitalok 
tanulmányozása lesz a köz-
ponti téma.
 Az energia kiemelt témát 
célozza az „Öveges nyomá-
ban” fizika projektmunka.

torna- és művészetterápiás 
elemekkel kiegészülve raj-
zoltak le az interaktív foglal-
kozások. 
 Ebben az esztendőben is 
a mesében maradás és a sár-
kány legyőzése volt az irány-
adó, a gyerekek saját életük 
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 Terveink szerint az ál-
latoknak is szentelünk egy 
fontos napot, hiszen a diákok 
a legnagyobb állatbarátok. 
Behozhatják majd kedvence-
iket a gimnáziumba, sőt fel-
adatuk lesz bemutatni őket a 
nagyközönségnek.
 A tavalyi sikereken fel-
buzdulva részesei leszünk 
versenyeknek, pályázatok-
nak. A ZöldOkos kupa megyei 
döntőjéig meneteltünk és az 
Utazz velünk! pályázat kap-
csán, Kása Bence hetedikes 
diák rajza díszelgett a buda-
pesti villamosokon. 
 Élménypedagógia esz-
közökkel tartunk délelőt-

ti tanórákat, melyekhez 
a részletes óravázlatokat 
megjelenítik a mozgalom 
honlapján.
 Izgalommal várjuk a 
részleteket, visszük tovább a 
hagyományokat!

Kovács Andrea
munkaközösség-vezető

’sárkányainak’, nehézségei-
nek a legyőzéséhez is útmu-
tatást kaptak. 
 Sok játék, a mozgás és 
az alkotás öröme tette ma-
radandó élménnyé az együtt 
töltött időt. Köszönjük a nyi-
tottságot és az aktivitást!
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A 2011-től induló, látvány csapatsportok támogatását bizto-
sító kormányzati program a nyírbátori klub számára is lehe-
tőséget teremtett, hogy a fejlesztésekhez és az utánpótlás 
neveléshez plusz forrásokat biztosítson. Sajnos a több éven 
át tartó program során az egyesület nem tudott megfelelően 
elszámolni, mert több szükséges dokumentumot nem küldött 
meg a szövetség részére.
 Ezzel kapcsolatban több téves információ látott napvilá-
got az elmúlt napokban a felelősökkel, a fejlesztésekkel és az 
önkormányzati támogatásokkal kapcsolatban, ezért érdemes 
néhány kérdést tisztázni.
 A városi sporttelepen az alábbi fejlesztések valósultak 
meg az elmúlt években TAO forrásból: 

év fejlesztés bruttó összeg
2012 2 db műfüves pálya (kis- és nagy méretű) 175 260 000

 300 fős műanyag székes, fedett lelátó a 
nagy műfüves pálya mellé 15 240 000

 45 személyes busz beszerzése 38 100 000
2013 öltözőépület felújítása és bővítése 40 000 000

 Sport utcai kerítés cseréje kb.200m 2 500 000
 konditerem épület felújítása 3 000 000

 kistraktor beszerzése, (műfűápoló, hótoló, 
fűnyíró) 15 240 000

2014 nagypálya körüli kerítés cseréje 3 175 000
 ipari mosógép, szárítógép beszerzése 4 000 500
 jégkabin beszerzése 10 000 000
 kondigépek beszerzése 16 510 000
 hátsó épület felújítása (volt szikvízüzem) 2 540 000

2015 9 személyes kisbusz beszerzése 6 350 000
2017 kicsi műfüves pálya befedése 35 000 000

 2 db. Teqball asztal beszerzése 1 500 000
 Összesen: 368 415 500

A sporttelepen megvalósult fejlesztések összege több, mint 
368.000.000,- Ft, amihez az önkormányzat 36.070.780,- Ft 
saját erőt biztosított.

 A város természetesen a korábbi évekhez hasonlóan 
ezekben az években is támogatta az egyesület működését és 
a sporttelep üzemeltetését, fenntartását. Ez a támogatás a 
település méretéhez, és a labdarúgó csapat osztályához ké-
pest nem számít kiugrónak.

Év Működési támogatás összege (millió Ft.)
2011 9
2012 8
2013 9
2014 11,2
2015 10,6
2016 11,9
2017 11,7
2018 15
2019 10

 Sajnálatosan az elszámolási hiányosságokat a klub nem 
tudta pótolni, így elveszítette a nemzeti bajnokságban az in-
dulás jogát. Ezért idén nyáron a sportszerető nyírbátori fia-
talok egy új egyesületet hoztak létre, és ez az új klub tudott 
nevezni a legalsó osztályba, így a labdarúgás nem szűnt meg a 
településen. Az újonnan induló csapatot a város is támogatta 
8 millió forinttal. Ez finanszírozza az elinduláshoz szükséges 
beszerzéseket, a felnőtt csapat támogatását, és az utánpótlás 
finanszírozását, mivel az első évben a csapat nem kap támo-
gatást a szövetségtől a működéshez.
 A kialakult helyzet hogyan érinti a várost és a klubot?
 A város döntése értelmében a sporttelepen egy komplex 
fejlesztés valósul meg részben pályázatból, részben saját for-
rásból. Ennek részét képezi az egyesület eszközeinek megvá-
sárlása, a kialakított pályák felújítása, a futballpálya öntözőre-
ndszerének kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a terület 
rendezése, konditerem helyreállítása. Uniós pályázat keretében 
új funkciók is kiépítésre kerülnek a sporttelepen: új játszótér, tri-
álpálya, salak futópálya és kültéri kondipark épül. Az új sportte-
lep így minden családnak és korosztálynak biztosítja a mozgás, 
sportolás lehetőségét úgy, hogy a város üzemelteteti. Mivel a 
sporttelepről semmilyen fejlesztés nem került el, és a korábbi 
beruházások is itt maradnak, így a várost nem érte kár.
 Az egyesületek jogszerű működését ellenőrző szerv a jog-
szabályok értelmében az ügyészség. A civil szervezetek belső 
működését ellenőrző szerv a saját maguk által létrehozott el-
lenőrző, felügyelő bizottságok. Ezen szervezetek által lefoly-
tatott vizsgálatokról és azok eredményéről az önkormányzat-
nak nincs tudomása.

Hol pattog a labda?
A városi közbeszéd egyik fontos kérdése az elmúlt 
évben: mi a helyzet a focival? Ennek oka a városi 
labdarúgó klub körül kialakult TAO elszámolási 
kérdések.
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Tagjaink a rekkenő hőség el-
lenére is vállalták, hogy jó 
adag babgulyással és a hozzá 
illő hűsítőkkel köszönjenek el 
az idei nyártól, jó hangulattal 
fogadják az őszt.

 
Így történt meg, hogy au-
gusztus napján immár sokad-

Nyárbúcsúztató, ünnepléssel…
Nem mindennapi eseményekkel búcsúzott az idei 
nyár a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagjajaitól.

szor rendezték meg a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szö-
vetsége Észak-Alföldi Ré-
gió tagegyesületei részére a 
hagyományos főzőversenyt, 
melyen ez úttal a Szabó Győző 
által vezényelt csapat elhódí-
totta az első helyezést.
 A verseny végén az egye-
sület tagjai és a meghívottak 
jóízűen fogyasztották el a 
hatalmas kondér tartalmát, 
mellyel egyben minősítették 
is azt.
 Más alkalmak is adtak 
okot az egyesület tagjai szá-
mára a finom falatok és italok 
fogyasztására.
 Augusztusban a Májer 
(Májer József és Vadon Pi-
roska) házaspárt, míg szep-

Győző és segédje a kondér mellett

Valahogy így mondták a régi öregek, ha emelkedőre 
vitte útjuk. Így van ez a Nyírbátori Labdarúgó Sport 
Egyesület menetelését illetően is. Túl a dicstelenre 
sikeredett, Nemzeti Bajnokság III. osztályból való 
távozás után (akkor még NYFC, majd NYLSZ KFT.), 
mindent elölről kellett kezdeni, ami egy ilyen lab-
darúgó hagyományokkal rendelkező város életében 
rendkívüli.

Hegynek fel…

De ami megtörtént, azt már 
nem lehet meg nem történtté 
tenni, nincs más hátra, mint 
előre…
 Előző lapszámunkban be-
mutattuk az új sportegyesület 
tisztségviselőit, akik elvállal-
ták ennek a népszerű sport-
ágnak a helyi képviseletét és 
vállalták, hogy tehetségük és 
lehetőségük szerint mihama-
rabb méltó helyére vezetik vá-
rosunk labdarúgó életét.
 Vállalásukat anyagilag 
is támogatja a város önkor-

mányzata, de nem kevésbé 
jelentős az az erkölcsi támo-
gatás sem, amit a helyi lakos-
ság szimpátiájával nyilvánít ki.
 A lényeg, hogy a nyár eleji 
sokk után a város labdarúgó 
élete újra beindult, és tovább-
ra is jelentős helyet foglal el a 
helyi sportéletben.
 A felnőtt csapat a megyei 
III. osztályban megkezdte a 
szereplését, és elmondhatjuk, 
hogy az eddigi eredmények 
összhangban vannak a spor-
tegyesület vezetőségének 

céljával, miszerint a bajnoki 
szezon végén felsőbb osztály-
ba kell lépnie a csapatnak.
 Ezidáig a csapat hat mér-
kőzést játszott le, és meg-
elégedéssel könyvelhetjük 
el, hogy határozottan lépked 
a felsőbb osztály kapuja irá-
nyába. Eddig a mérleg hibát-
lan, úgy tűnik, hogy a „csikó-
kat és a korosakat” magába 
foglaló alakulat képes megfe-
lelni a kitűzött céloknak.

Régi póz, új szereplőkkel, avagy öltözői hangulat győzelem után.

 Magam és a társasá-
gomba tartozó, labdarúgást 
szerető sportemberek véle-
ménye szerint – bár viharos 
eső áztatta úton halad lab-
darúgásunk – az irány jó, de 
nagyon sok és kemény mun-
kát, e mellett finomhango-
lásokat is el kell végezni ah-
hoz, hogy az év végén célba 
érjünk.

Janovics János

temberben a Mátrai (Mát-
rai Zoltán és Baracsi Jolán) 
házaspárt köszöntötték az 
egyesület tag-
jai abból az al-
kalomból, hogy 
nem kevesebb, 
mint ötven éve 
mondták ki 
egymásnak a 
boldogító igent.
 Az évfordu-
lót ünneplők köszöntése után 
természetesem most is fel-
csendült az „Éljenek soká…” 
kezdetű dalocska, melyet az 
ünnepeltek szemmel látha-
tóan meghatódottan hallgat-
tak.
 A szeptemberben sem 
telt el programok nélkül. A 
hónap elején részt vettünk 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Nyugdíjas Egyesü-
letek Szövetsége hagyomá-

nyos gáláján, majd követke-
zett a szintén hagyományos 
szüreti mulatságunk, amelyet 
végre ismét a szívünknek-lel-
künknek tetsző „Tiszti Klub”-
ban rendezhettünk meg.

 
Szeptemberben kétségtele-
nül kiemelkedő rendezvénye 
volt egyesületünk számára is 
a VÁROSI EXPO. 
 Aki ott járt, maga is 
meggyőződhetett arról, hogy 
egyesületünkben  pezsgő 
élet folyik, tagjaink számára 
változatos , élvezetes progra-
mokat szervezünk, melyeken 
szívesen látjuk a „külsős” ba-
rátainkat is.

Janovics János

Ötven éve egy úton… Májer József és Vadon Piroska
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Kívülről is megszépült, belülről is megújult a nyír-
bátori Báthory Anna Református Általános Isko-
la. Az intézmény új köznevelési tagintézménnyel 
bővült. Olyan oktatási-nevelési bázissá fejlődött, 
amely 3 éves kortól a 14 éves korosztályig hitben 
és nevelésben értékadó, biztos tudást nyújt a di-
ákjainak. Olyan tudást, ahol a hit és a szeretet is 
fontos a közösségnek. 

Hit, szeretet, tudás...

Magyarország kormánya 30 milliárd forint 
állami támogatásban részesítette a Ma-
gyarországi Református Egyházat 2017 

év végén. Ennek a programnak köszönhe-
tően az országban 66 helyen valósul meg 
óvodafejlesztés. A nyírbátori református 
iskola is ennek a támogatásnak köszön-
hetően bővült az új óvodával, és válhatott 
igazi oktatási komplexummá.
 Mint ismeretes, Nyírbátorban a re-
formátus közösség múltja a reformáció 
idejére nyúlik vissza. Fontos ez a város 

Ez a református oktatási komplexum

története és a vallási élet szempontjából 
is. A református kertvárosi komplexum 
gyökereket adó, értékálló szellemiség 

megteremtésére törekszik. „Olyan közös-
séget szeretnénk itt formálni, ahol a fejlő-
désben lévő gyermekek már kiskoruktól a 
tudás mellett élményeket, tapasztalatokat 
gyűjthetnek. Ahol fontos a gyermek-szülő 
és intézmény közötti kötődés, hiszen a leg-
féltettebb kincsünknek, a gyermekeinknek 
együtt adhatjuk meg azt a lelki biztonságot, 
amellyel az élet bármely területén megáll-

hatják majd a helyüket. Nagyon fontos sze-
repe van itt az értelmi-érzelmi intelligencia 
fejlesztésének, a tapasztalatok élménysze-

rű átadásának” – mondta el Sivadóné 
Cselenyák Dóra, az intézmény vezetője.
 A Báthory Anna Református Általá-
nos Iskola és Óvoda minden lehetőséget 
kihasználva újítja, szépíti létesítménye-
it azért, hogy a diákjai a legfelszereltebb 
intézményben és a legtöbb lehetőséget 
megadva kapjanak információt, ismeretet 
és lelki biztonságot. Pótor Melinda
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úgy éreztük, hogy erre fogadókész a 
város, a lakosság. Egyébként nálunk 
is van szüret, csak nem szőlő, hanem 
almaszüret. Ma már nyugodtan kije-
lenthető, hogy érdemes volt elindítani 
ezt a rendezvényt, hiszen az idei már 
bizony a 30. felvonulás és mint lát-
szik ma is sokan vonulnak, és óriási a 
közönség is. Ez bizony egy olyan ese-
mény, amikor a mosolygós Nyírbátor 
van az utcán.

 A hőskorban saját kezünkkel raj-
zoltunk a plakátokat, zsírkrétával kiszí-
neztük, és ezeket a plakátokat itt és a 
környező településeken is kiraktuk Ak-
kor még elég volt ennyi is, és jöttek a 
jelentkezők jó pár településről. Főként 
iskolai csapatok voltak, illetve különböző 
néptánccsoportok ropták a táncot itt, a 
főtéren. Jöttek Ököritófülpösről, Nagy-

„A város vezetése észrevette, hogy ez egy olyan nagyszabású rendez-
vény, ahol az intézményeink, iskoláink, óvodáink, egyesületeink kijö-
hetnek a „város színpadára”, és megmutathatják magukat, amit ér-
demes támogatni.” – mondja Boros Vilma, a szüreti felvonulás egyik 
kitalálója és szervezője.

 – Az idei már a 30. 
szüreti felvonulás 
volt Nyírbátorban. 
Ha jól tudom, erede-
tileg ez egy teljesen 
más jellegű rendez-
vény volt, csak a 
rendszerváltás után 
alakult át szüreti 

rendezvénnyé. Beszélne picit az előz-
ményekről?
 – Ilyenkor ősszel, mint 
szerte az országban, me-
netdalverseny volt nálunk is, 
a rendszerváltás előtt. Meg-
jegyzem, az is egy nagyon 
sikeres rendezvény volt, de 
– érthető okok miatt – azt 
a hagyományt nem lehetett 
és nem is lett volna értelme 
folytatni. Miután látszott, 
hogy ez megszűnik, azon 
gondolkodtunk a barátaink-
kal, kollégákkal, szervezők-
kel, milyen más alapon lehetne folytatni, 
vagy esetleg valami újat kezdeni.
 – Tulajdonképpen ügyes a váltás, 
és ebben még az is kuriózum, hogy 
egy olyan településen ragadt meg ez a 
szüreti felvonulás, amely nem éppen a 
szőlőtermesztéséről híresült el.
 – Nálunk tényleg nem volt ha-
gyománya a szüreti felvonulásnak, de 

30. SZÜRETI FELVONULÁS

kállóból, a környező településekről. Fan-
tasztikus volt.
 – A lelkes amatőr szervezők mellé, 
vagy helyébe mikor szállt be a város és 
lett belőle hivatalos program?
 – Amikor 30 évvel ezelőtt civil kez-
deményezésre elindult ez a program, 
az akkori városi vezetés nem gördített 
elénk akadályt. Mondjuk nem is mindig 
támogatták anyagilag, de szerencsé-
re akadtak olyan helyi emberek, akik a 
szükséges pénzt előteremtették. Volt 
olyan segítőnk, aki ideadta a pénztár-
cáját és azt mondta: „Vili vegyél ki annyit, 
amennyi szükséges, mert nekem fontos, 
hogy a program megmaradjon a gyereke-
inknek és sikeres legyen!” Ilyen is volt.
 – Arra azért nem lehet építeni 
hosszabb távon, hogy majd csak ad va-
laki egy tele bukszát. Nyilván egyszer 
bekopogtattak a város vezetőihez?
 – Az a helyzet, hogy nem mi kopog-
tattunk. A város vezetése észrevette, 
hogy ez egy olyan nagyszabású rendez-
vény, ahol az intézményeink, iskoláink, 
óvodáink, civilszervezeteink kijöhetnek 
a „város színpadára” és megmutathat-
ják magukat, amit érdemes támogatni. A 
bölcs belátás, a célszerűség és ráadásul 
a hagyományápolás okán is döntöttek 
úgy, hogy a szüreti felvonulás legyen a 
város hivatalos programjainak egyike.  
Közben ez egy komplett programmá for-
málódott.


