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Tisztelt Nyírbátori Polgárok!
Nyírbátor sikeres, fejlődő és egyre szebb
város. Legyünk együtt büszkék rá! Lássuk
a fejlesztéseket, melyeket a Nemzeti
Összetartozás Kormánya támogatásával
meg tudunk és tudtunk valósítani! Járjunk
nyitott szemmel és lássuk a valóságot! Ne
hagyjuk
magunkat
elvakítani,
megtéveszteni! Téves információk helyett a
valóságot kell látni. Kiadványunk ebben
fog Önöknek segíteni.

Lakossági fórum a Nemzeti konzultációról

Nyírbátorban nagy érdeklődés mellett Varga Mihály miniszter úr
tartott lakossági fórumot. Hangsúlyozta, Európa vezetői „rossz
irányba” mennek. Ezért fontos a nemzeti konzultáció, a részvétel,a
közös vélemény nyilvánítás.

Újabb támogatás: 858 millió forinttal
támogatja a magyar Kormány a Rosenberger
Magyarország Kft. Nyírbátori beruházását,
1,38 milliárd forinttal pedig a Diehl
Aircabin Hungary német légi ipari beszállító
cég Nyírbátori vállalatát - jelentette be
Szíjjártó
Péter
külgazdasági
és
külügyminiszter
Budapesten
tartott
sajtótájékoztatón, ahol Simon Miklós
térségünk országgyűlési képviselője is részt
vett.

Közel 90 millió forint - Európai Uniós és
Kormány
támogatásnak
köszönhetően
megújult, megszépült a Bethlen Gábor
Szakgimnázium Szakközépiskola kollégiumi
épülete Nyírbátorban.

Milliárdos beruházásból valósul meg a Báthory István Katolikus
Általános Iskola , Gimnázium és Szakgimnázium bővítése.
Ünnepélyes keretek között a közelmúltban Palánki Ferenc püspök atya
és Soltész Miklós államtitkár úr tették le a beruházás alapkövét.

120 millió forint értékű, új, magyar gyártású, legmodernebb tűzoltóautó
állhatott Nyírbátor térségében szolgálatba.

JOBBátor 2. oldal
Elhallgatott milliárdok
A Nemzeti Összetartozás Kormánya már 2012-ben
bebizonyította, hogy felelősséggel tartozik minden egyes
településért, amikor is döntött arról, hogy kiszabadítják az
önkormányzatokat az adósságcsapdából, ezzel megteremtve
egy eredményes és hatékony gazdálkodási rendszer
kialakításának lehetőségét. Nyírbátort a szocialista vezetés a
megye egyik legeladósodottabb településévé tette! A 3,6
milliárd forint összegű adósságállományt a Fidesz-KDNP
kormánya Nyírbátor önkormányzatától átvállalta, mutatva
helyes utat, hogy nem önmagunkért, hanem minden
magyarért, a nemzetért kell cselekedni. A kormányhoz
hasonlóan én is, mint országgyűlési képviselő azon
dolgozom, hogy Nyírbátor egy fejlődő, élhető, sikeres és szép
város legyen. Elfogadhatatlan számomra, hogy azokat a

beruházásokat, melyek a település tekintélyét növelik, a város
szocialista vezetése nemes egyszerűséggel letagadja. Nem
elhallgatni kellene az eredményeket, hanem hitelesen
tájékoztatni a lakosságot! Lehet, hogy egyes önkormányzati
képviselőknek (különösképpen aki nem is itt lakik, hanem pl.
Budapesten vagy esetleg Bécsben) és a holdudvaruknak
talán nem is fontosak az itteni beruházások, hisz számukra
lényegtelen, hogy a nyírbátoriak hogyan és milyen
körülmények között élnek. Mi itt élünk, itt szeretnénk
megöregedni, ezért a szocialistákkal ellentétben nekünk ezek
elengedhetetlenül fontos dolgok. Mi nem tudjuk, nem akarjuk
elhallgatni a Nyírbátorba érkezett milliárdokat!

Simon Miklós
országgyűlési képviselő

Nekünk fontosak a Nyírbátorban jelenleg zajló fejlesztések
A Nemzeti Összetartozás kormánya 858 millió forinttal
támogatja a családi tulajdonban lévő német Rosenberger cég
3,1 milliárd forint értékű, zöldmezős, nyírbátori beruházását
az autóipari alkatrészeket gyártó üzemben, így 400 új
munkahely jön létre - jelentette be Szijjártó Péter
külgazdasági
és
külügyminiszter
sajtótájékoztatón
Budapesten. A miniszter hangsúlyozta: a beruházás révén
Nyírbátor az autóipari beszállítók egyik fellegvára lesz a
keleti országrészben, majd hozzátette: a magyar gazdaság
gerincét az autóipar alkotja, az ágazat tavaly minden idők

legmagasabb termelési értékét állította elő, az idén az első hét
hónapban újabb négy százalékos növekedést ért el. A
Rosenberger cégnél napi rutin a technológiai fejlesztés, a
német családi vállalat 7 ezernél is több munkavállalót
foglalkoztat világszerte, tavaly árbevételét 15 százalékkal
növelte, több mint 800 millió euróra. Papp Francisco, a
Rosenberger Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta, a
versenyképesség megőrzése, javítása érdekében folyamatosan

fejlesztenek a vállalatnál, világszínvonalú technológiával,
jelentős gépparkkal rendelkeznek.
A Cég a megnövekedett megrendelések miatt épít teljesen új
üzemet Nyírbátorban, ami a bérelt épülettől pár száz méterre
lesz, a 471-es számú főút mellett. A 8 ezer négyzetméteres
üzemben kb. 6 ezer négyzetméteren a gyártás zajlik , emellett
kétezer négyzetmétert a raktárak és a szociális helyiségek,

parkolók foglalnak el. A szükséges munkaerő képzését a
jászárokszállási és nyírbátori üzemeiben már megkezdte a
családi tulajdonban álló vállalkozás. A nyírbátori gyárat 2017
végéig körülbelül 400-500 fővel szeretnék bővíteni. A tervek
szerint még idén elkezdődik a termelés a német tulajdonú
Rosenberger Magyarország Kft. új nyírbátori üzemében.
Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője szólt
arról, hogy 2010 óta a 21 százalékos munkanélküliség 8
százalékra csökkent, ehhez hozzájárult a közfoglalkoztatás,
és az, hogy az elmúlt öt évben Nyírbátor térségében 3 ezer új
piaci munkahely jött létre. Képviselő úr a sajtótájékoztatón
kiemelte: A 471-es főút, az M3 Nyírbátor összekötőút
felújításával a kerékpárutak megépítésével jelentősen javul
Nyírbátor város elérhetősége.

Befejeződött a Nyírbátori Járási Hivatal két épületének az energetikai korszerűsítése
A Nyírbátori Járási Hivatal két egységének, a Kossuth utcán
található foglalkoztatási osztály és a Szentvér utcán működő
földhivatali osztály épületeinek energetikai korszerűsítése a
napokban fejeződött be. Az ügyfeleket korszerűbb
épületekben fogadhatják az ügyintézők, köszönhetően az
uniós és állami támogatásból megvalósult, több mint 75
millió forint összértékű beruházásnak. Megyeszerte, a
kormányhivatali épületekben huszonegy hasonló jellegű
korszerűsítés zajlik vagy fejeződött be. Ezek részei egy
komplex fejlesztéssorozatnak. A célunk az, hogy az
állampolgárokat modernebb környezetben fogadhassuk –

fogalmazott Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
kormánymegbízottja. A fejlesztés során kicserélték a
nyílászárókat,
kondenzációs
kazánokat
telepítettek,
beüzemeltek egy-egy napelem rendszert, illetve a
hőszigetelés is korszerűsödött, mely révén az épületek
energetikai minősítése nagy mértékben javult. Dr. Simon
Miklós úgy fogalmazott, hogy folyamatosan fejlődik a
kormányhivatal egységeinek eszközparkja, javul az
infrastruktúra. – Ezzel még nem érnek véget a fejlesztések,
hiszen jövőre a Nyírbátori Járási Hivatal új épületbe
költözhet – tekintett előre az országgyűlési képviselő.

JOBBátor 3. oldal
Nekünk fontosak az új munkahelyek!
- 230 új munkahellyel bővül a nyírbátori Diehl Aircabin
Mintegy 3,7 milliárd forint értékű beruházással bővíti
kapacitását a Diehl Aircabin Hungary német légi ipari
beszállító vállalat Nyírbátorban, amelyhez a magyar
kormány 1,38 milliárd forint értékű támogatást biztosít. jelentette
be
Szijjártó
Péter
külgazdasági és
külügyminiszter Budapesten azon a sajtótájékoztatón, amit
Mario Amschlinger a Diehl Aircabin Hungary Kft
pénzügyi vezetőjével és Simon Miklós országgyűlési
képviselővel tartott a Külügy és Külgazdasági

Minisztériumban a közelmúltban. Mario Amschlinger, a
Diehl Aircabin Hungary Kft. pénzügyi vezetője felidézte,
hat éve hozták létre a nyírbátori leányvállalatot, amely az
első Németországon kívüli termelési egysége volt a
cégnek. Pár alkalmazottal kezdték a működést, mára már
több mint 500 munkavállalót foglalkoztatnak. A vállalat és
a magyar kormány nagyon jó együttműködést alakított ki.
Simon Miklós országgyűlési képviselő részletesen szólt a
nyírbátori fejlesztésekről: Jelenleg Nyírbátorban 4
program fut, ami összesen 3.5 milliárd forintos állami
támogatást hozott a településre. Ezek, a Báthory István
Római Katolikus Gimnázi-um felújítása, az M3-Nyírbátor
összekötő út felújítása, a Rosenberger cég új

üzemegységének építkezése és egy új járási hivatal
létrehozása. Ezenkívül dolgozunk egy ötödik milliárdos
nagyságrendű programon Nyírbátorban, ami a Báthory
István Múzeum felújítását jelenti. A sajtótájékoztatón az is
elhangzott, hogy Nyírbátor fejlődését nem 1, hanem 7
TOP program szolgálja:
1. A már említett M3-Nyírbátor összekötő út felújítása
milliárdos támogatással.
2. A Nyírgyulaj és Nyírbátor közötti kerékpárút
megépítése, amely 359 millió forintos támogatással
valósul meg.
3. Az önkormányzati épületek megújítása 150 millió ft
támogatással (Szakollyal közös pályázat),
4. Turisztikai fejlesztés, amely során a 30 millió forintos
támogatással a Nyírbátori református templom
látogatóbarát fejlesztése valósul meg, másrészt 42,5 millió
forint támogatásból a Nyírbátori minorita kolostor udvarán
rendezvény helyszín kialakítása történik meg
5. A Kelet Nyírségi Foglalkoztatási Paktum, amely a
munkavállalók munkába állását segíti 349 millió forintos
keretösszeggel.
6. Ügyeleti ellátás fejlesztése a Kistérségi Társulásnál
7. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva.
Emellett 2014 óta Nyírbátorban és közvetlen környékén
17, 5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg
több,,mint 20 program jóvoltából. Ezen beruházások
javítják a város infrastruktúráját, elérhetőségét és
közlekedésbiztonságát is. A munkanélküliségi ráta 2010
óta a felére csökkent a térségben.
Simon Miklós
hozzátette Kormány és a Diehl Aircabin megállapodása
révén családok százainak élete válik jobbá majd a
térségben, újabb bizonyítékát adva a
Nemzeti
Összetartozás Kormánya felelősségteljes munkájának.

Nekünk fontos, hogy gyerekeink milyen iskolában tanulnak!
Modern, igényes, a kor színvonalának megfelelő, milliárdos beruházásból megvalósuló iskolában
tanulhatnak a közeljövőben a Nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai
A Fidesz-KDNP kormány kiemelt figyelmet szentel az

ifjúság segítésére. A családok támogatása, a
munkahelyteremtés és természetesen az oktatás
támogatása is ezt a célt szolgálja. A megfelelő színvonalú
oktatáshoz a pedagógusok megbecsülésén kívül az oktatási
intézmények
infrastrukturális
fejlesztése
is
elengedhetetlen. Soltész Miklós államtitkár úr az

ünnepélyes alapkőletételen hangsúlyozta: A kormány az
elmúlt években erősíteni próbálta a pedagógusok, diákok
és szülők "hármas egységét". Az ezt célzó intézkedések
során emelkedett a pedagógusok bére, a rászoruló
gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkezést kapnak,
a térítésmentes tankönnyek pedig már az általános iskola
első kilenc osztályában bármelyik gyermek számára
elérhetőek - sorolta az államtitkár. A mostani 1,28 milliárd
forintos fejlesztés során ötszáz adagos főzőkonyha,
ebédlő, kilenc tantermes oktatási épület és egy tornaterem
épül meg. Az intézmény 3200 négyzetméter új építésű
épületrésszel bővül, a már meglévő épületszárny
átalakításával készül el az új főzőkonyha és az ebédlő. A
beruházás összesen 4170 négyzetméternyi területet foglal
el. Köszönet a Nemzeti Összetartozás Kormányának és az
intézmény fenntartójának, a Debrecen - Nyíregyházi
Egyházmegyének a támogatásért. A választókerületben
4,5 milliárd forint értékben 14 iskola és kollégium
felújítása valósul meg, melyből 3 Nyírbátorban, 1,5
milliárd értékben.

JOBBátor 4. oldal
Nekünk fontos Nyírbátor, a nyírbátori fejlesztések!
Újabb milliárdos útfejlesztés: Hamarosan elkezdődik az M3 Nyírbátor összekötő út felújítása
Sokunk örömére, a közelmúltban sok év várakozás után végre
megújult a 471-es főút megyehatár-Nyírbátor közti szakasza.
A nyírbátori szocialisták arról is előszeretettel feledkeznek
meg, hogy ennek az 2,1 milliárdos beruházásnak a jelentős
része Nyírbátort, illetve az itt lakókat, az itt közlekedőket
szolgálja. Országgyűlési képviselőnk, Simon Miklós lobbi

tevékenységének sikerét az is mutatja, hogy Nyírbátorban e
beruházásban két körforgalom is épült. Persze e sikernek az
ellen drukkerek nem örülnek, hisz nekik nem az a fontos,
hogy városuk fejlődjön? Illene pedig tudni, hogy nem a
hangoskodás, hanem a csendes valóság a fontos.
Kifogásolták, hogy miért ott épül körforgalom, miért nem a
Fáy és Árpád út kereszteződésében!
Nos, a tisztánlátás érdekében: A fejlesztés a 471 sz. főút
felújításáról szólt, s az említett kereszteződés ennek nem
része. De ami ennél sokkal fontosabb, e terület fenntartása

önkormányzati feladat, tehát nyugodtan lehet a
polgármesternél reklamálni, hiszen szerény számítások
szerint is az éves 1,4 milliárd forintos iparűzési adóból 6
körforgalom is megépíthető lenne. Mire költi a városvezetés
azt a rengeteg pénzt, ha az említett jogos igényt évek óta nem
hajlandó megoldani? Különösképpen fontos ez az óvoda és
iskolák közelsége miatt. Természetesen minden józanul
gondolkodó örül e beruházásnak, hiszen ezzel gyermekeink
és a közlekedésünk vált sokkal biztonságosabbá,
kényelmesebbé. A tapasztalat viszont az, hogy a város
vezetése nem sokat ad a közlekedésre, hiszen még egy
gyalogátkelőhelyet sem épített saját költségvetése terhére.
Most újabb milliárdos útfelújítás kapott zöld-utat a polgári
kormány részéről. Közel 1 milliárd forintból újul meg az M3as autópályát Nyírbátorral összekötő 4105 számú út 11 km-es
útszakasz a TOP 1.2.3 program keretében. Jó esély van arra,
hogy a felújítás tavasszal elkészül. A közlekedésbiztonságot
ezen útszakaszon tovább növeli, hogy jövőre megépül a
kerékpárút ezen útvonal mellett Nyírbátor és Nyírgyulaj
között, aminek a költségét a már elnyert 350 millió forintos
TOP
pályázat
biztosítja.
Ez
természetesen
gazdaságfejlesztést, valamint munkaerő mobilitást hoz majd
magával.
A beruházások eredménye nem csak öröm, de újabb
bizonyítéka annak, hogy valótlanságokat beszél Veres János,
amikor azt állítja, hogy Nyírbátor csak egy TOP pályázatból
részesül. A valóság az, hogy Nyírbátor 7 pályázatból
gyarapodik, ahogyan a 8. oldalon a felsorolásban láthatják is.

Nekünk fontos, hogy milyen körülmények között fogadjuk és szolgáljuk polgárainkat!
Új helyre költözhet a Járási Hivatal

2013-tól a Nemzeti Összetartozás kormánya visszaállította
a több évszázados múlttal rendelkező járásokat. Ennek

Ünnepi istentisztelet és kopjafa állítás
A Báthory Anna Református Általános Iskola és a Nyírbátori
Református Egyházközség a Reformáció 500 éves évfordulója
alkalmából ünnepséget szervezett, amelynek keretében ünnepi
Istentiszteletre és kopjafaállításra került sor 2017. október 27én Nyírbátorban. Az eseményen ünnepi igét dr. Gaál Sándor, a
Nyírségi Református Egyházmegye esperese, igei köszöntőt
Fazakas Ferenc Sándor, a Nyírbátori Református
Egyházközség lelkipásztora hirdetett, ünnepi köszöntőt dr.
Danku Csaba, a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős
helyettes államtitkára, dr. Simon Miklós Országgyűlési
képviselő, dr. Báthori Gábor gondnok, a MNM Báthori István
Múzeum igazgatója, valamint Máté Antal Nyírbátor város
polgármestere és Sivadóné Cselenyák Dóra igazgató mondott.

legfontosabb célja a közigazgatási rendszer átláthatóbbá,
hatékonyabbá tétele volt. Ekkor még sokunknak idegenül
hangoztak a kormányablak, kormánymegbízott kifejezések,
azonban mára már teljesen megszokottá váltak, s
élvezhetjük ennek az átalakításnak minden előnyét ügyeink
intézése során. Büszkén mondhatjuk el azt is, hogy az
országban az elsők között a nyírbátori kormányablakban
nyitott a NAV ügyfélszolgálati irodát. A gazdaságosabb
működtetés érdekében a Nyírbátori Járási Hivatal a volt
rendőrség felújított épületébe költözhet a közeljövőben. Így
a hivatal megközelítése is könnyebb lesz, hiszen közelebb
helyezkedik majd el a vasút-, illetve a busz állomás is. Az
átalakítás közel fél milliárd forintos beruházást jelent. A
megújult, korszerű épületbe több szervezeti egység is egy
helyre kerül majd. Itt lesz megtalálható az
élelmiszerbiztonsági, valamint a népegészségügyi és
tisztiorvosi szolgálat is.

JOBBátor 5. oldal
Nekünk fontosak a Nyírbátorban korábban befejeződött beruházások is!
Több százmilliós támogatás kerékpárutakra
Térségünkben, így Nyírbátorban és környékén is több
tucat beruházás, fejlesztés fejeződött be és zajlik
napjainkban is, köszönhetően a Nemzeti Összetartozás
kormányának. A kormány gazdaságpolitikája, kiegészülve az uniós forrásokkal - lehetővé teszi ezt a
hatalmas fejlődést. Csoda, hogy „irigykednek” a
szocialisták? Az ő regnálásuk idején nagyságrendekkel
kisebb volt hazánk, s benne Nyírbátor fejlődése is.
Előzőleg már ismertettük a 471-es „halálút” felújítását,
korszerűsítését, de láthattuk, tapasztalhattuk, hogy ezzel
párhuzamosan kerékpárutak is épültek környezetünkben.
Természetesen ez a gyalogos és kerékpáros közlekedést
tette biztonságosabbá, illetve a turisztikai lehetőségeket is
bővítette a városban épp úgy, mint környezetében.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy Nyírbátorban ehhez
kapcsolódóan egyetlen méternyi belterületi kerékpárút
nem épült! A város vezetői, a képviselők miért
feledkeznek meg erről is? Pedig térségünkben, Nyírbátor
környékén közel 1 milliárd forintos ilyen típusú fejlesztési

támogatás jelent meg, ami a jövőben is tovább folytatódik.
A hamarosan megújuló M3-as autópályát Nyírbátorral
összekötő útszakasz felújítása mellett Nyírbátor és
Nyírgyulaj között is kiépül a kerékpárút, több mint 350
millió forintos beruházási összeggel.

Nekünk fontos, hogy milyen minőségű vizet fogyasztanak a nyírbátori lakosok!
Akik Nyírbátorban élnek, - akik itt rendszeresen
megfordultak korábban -, azok tudják, hogy 2016 előtt
ihatatlan volt a víz a városban. Büdös szaga, kellemetlen
íze miatt fogyasztásra alkalmatlan volt. 2016 elején
befejeződött a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító
beruházás projekt, ami megváltoztatta ezt a helyzetet. A
közel 900 millió forintos fejlesztést a kormány 100 %ban támogatta! Ennek köszönhetően kicserélődött a
városi hálózat elavult, elhasználódott csőrendszere,
felújításra került a víztorony, valamint a víz magas arzén,
vas, ammónium és mangán tartalma okán új víztisztító
technológiát alakítottak ki, mely korszerű biológiai elven
működik. Így a víz minősége jelentősen javult, ihatóvá
vált.

Nekünk fontosak a hétköznapokat, a pihenést biztosító beruházások is!
Nyírbátor szocialista vezetése részéről nem csak arcátlanság, de teljesen megalapozatlanok azok a vádak, hogy a polgári
kormány politikai szempontok alapján megkülönbözteti az önkormányzatokat, a településeket, így pl. Nyírbátor is
hátrányt szenved. Nézzünk és látjuk! Már megszokott szocialista hazugság az egész, amit a jelenleg futó beruházások is
megcáfolnak. A Nyírbátortól átvállalt 3,6 milliárdos
adósságállomány mellett számos jelentős fejlesztés is
történt a városban, amit a városvezetés vagy elhallgat,
vagy igyekszik sajátjának feltüntetni. Na de más tollával
ékeskedni a legegyszerűbb. Nézzünk néhány példát a
2015-ben befejeződött fejlesztések közül: A városközpont
rehabilitációja 100 %-ban állami támogatásból valósult
meg, közel 450 millió forintból. Több önkormányzati
épület energetikai fejlesztése is megtörtént (polgármesteri
hivatal, óvoda, iskola, Szárnyas Sárkány fürdő, stb.). Ezek
összértéke közel 400 millió forint, melyből a kormány
közel 350 millió forinttal segítette Nyírbátor városát,
pl.: hőszivattyús rendszer fűti a sárkányfürdőt és az
Oktatási centrumot.

Karácsony közeledtével Kovács István Máriapócson élő költő verssoraival kívánok
minden kedves Nyírbátori lakos számára
Áldott Karácsonyi ünnepeket és eredményekben, egészségben gazdag, Boldog Új Évet:
„Köszöntsük az Égi Királyt, Mondjunk néki hálaimát.
Hogy itt van köztünk dicső fénye, Szeretete békessége!”

JOBBátor 6. oldal
Nekünk Nyírbátor múltja, jelene és jövője is fontos!
Újságunk hasábjain keresztül természetesen nincs arra
lehetőségünk, hogy minden beruházást, minden támogatást

felsoroljunk, de a néhány kiemelt fejlesztés is hűen bizonyítja,
hogy a FIDESZ-KDNP kormány nem bánik szűkmarkúan
Nyírbátorral. A szocialista városvezetés megtévesztő állításai
ellenére is jól látszik ez. A korábbi, a jelenleg zajló
fejlesztések mellet természetesen a jövőre is hangsúlyt kell
fektetni. Az új munkahelyek, az útfejlesztések, a kerékpárutak
mind-mind ezt szolgálják. Magunktól is elvárjuk, hogy
biztosítsuk azt, hogy az itt élők könnyebben, komfortosabban
tudják élni mindennapjaikat. A jövő tekintetében fontos
projektek fognak még megvalósulni mint pl.: a Báthory István
Múzeum korszerűsítése, önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése, valamint turisztikai fejlesztések. A Tiszántúli
Egyházkerület
a
Nyírbátori
református
templom
látogatóbarát fejlesztése címén, a Római Katolikus Debrecen
- Nyíregyházi Egyházmegye pedig rendezvény helyszín
kialakítására kap támogatást a Nyírbátori minorita kolostor
kertjében, melynek összértéke közel 75 millió forint.

Nekünk felfoghatatlan – a szocialistáknak természetes! Újra adósságcsapdába kerülhet Nyírbátor!
Amíg milliárdos beruházásokat tagad el a város szocialista
vezetése, addig Nyírbátor újabb eladósítására készülnek.
Milliárdos nagyságrendű hitelt vennének fel, luxos
beruházásokra.
2012-ben
a
város
akkori
polgármesterasszonya arra nem volt képes, hogy átvegye
Orbán Viktor bizonyságlevelét, de a 3,6 milliárd forintos
tartozás átvétel az jól jött „őnagyságának”. Miután a kormány
megszabadította az adósságtehertől a várost, most ők újra
elakarják adósítani a várost. Ugyan miért? Miért és vajon
kivel, na és nem mellékesen mennyiért akarnak lakóparkot
építtetni abban a városban, ahol szinte minden harmadik ház
üres, eladó? Miért kell hitel locsi-pocsi medence építésre,
mikor az iparűzési adóbevétel meghaladja az 1 milliárd
forintot? Abból nem futja se körforgalomra, se medencére?

Akkor hol van az a rengeteg pénz? Minden józanul
gondolkodó emberben felmerülnek ezek a kérdések.
Érthetetlen a városvezetés részéről a hitelfelvételi szándék!
Nyírbátor függetlennek álcázott polgármestere miért nem tud
örülni azoknak a beruházásoknak, fejlesztéseknek,
amelyekkel Nyírbátor gyarapodott? Talán mert nekik ezekhez
semmi közük? A választásokhoz közeledve miért lett ennyire
fontos, hogy milliárdok fölött diszponáljanak a szocialisták?
Na de sok megválaszolatlan kérdés helyett mi örüljünk
inkább, hogy a város kormányzati és uniós segítséggel
fejlődik, az új munkahelyeknek köszönhetően csökken a
munkanélküliség, az itt élő családok, emberek jobban és
biztonságosabban élhetnek!

Nekünk nem elfogadható! - Megalapozatlan rágalmak a nyírbátori szocialistáktól
A nyírbátori helyi médián keresztül is meglepetten és
döbbenettel értesülhettünk, hogy a város vezetése nem látja,
nem érzékeli a települést és környékét érintő sok, milliárdos
fejlesztési beruházásokat. Az, hogy Veres János nem tud
ezekről, még el is hihető, hiszen ő nem itt él közöttünk, csak
ingázik lakhelye Budapest és/vagy Bécs ? és Nyírbátor
között, fittyet hány a sok milliárdos fejlesztésre. Érthető ez,
de nem elfogadható, hiszen ő elfoglal egy helyi
önkormányzati képviselői helyet a nyírbátori képviselőtestületben, így illene tisztában lennie, hogy mi is történik a
városban. Illene tudnia róla még annak ellenére is, hogy
városi pletyka szerint (index.hu ) Amerikába készül. Az
pedig megdöbbentő, hogy a függetlennek álcázott szocialista
polgármester sem vesz tudomást olyan fejlesztésekről,
amelyek a településen élő emberek javát, megélhetését,

komfortérzetének fokozását szolgálják. Talán már nem is
meglepő, hogy a szocialisták újfent csak hazudnak, reggel,
délben, meg este. Kiadványunk utolsó oldalán egyszerűen
felsoroljuk a várost érintő fejlesztéseket a teljesség igénye
nélkül. Ezek hűen mutatják a valóságot. Ebből mindenki
láthatja, hogy alaptalan, hazug rágalmak, melyekkel illetik a
szocialisták a polgári kormányt, valamint térségünk
országgyűlési képviselőjét! Az pedig már minősíthetetlen,
hogy a közpénzből fenntartott helyi médiát a nyírbátori
szocialisták pártlapként, párt TV ként használják. Uszítanak,
szétverik a jól működő kistérséget, politikai cikkeket
jelentetnek meg, teljesen megalapozatlan híreket gyártanak.
Úgy tűnik, már elkezdték gyűlölet kampányukat! Ezen nincs
is mit csodálkozni, hisz tanultak a negatív kampányairól
elhíresült Ron Werber izraeli tanácsadótól.

A kollégista diákok is méltó körülmények között tölthetik mindennapjaikat
Az idén közel 90 millió forint - Európai Unió és Kormány
támogatásnak köszönhetően - a Bethlen Gábor
Szakgimnázium Szakközépiskola kollégiumi épületének
energetikai korszerűsítése valósulhatott meg Nyírbátorban. A
kollégium mennyezetét, külső falfelületét szigeteléssel látták
el, a nyílászárókat hőszigetelt ablakokra cserélték, az épületet
a műemléki környezetbe illő színnel, nemes vakolattal tették
színesebbé. A megújult, megszépült kollégiumi épületet
Fazakas Ferenc református tiszteletes és Kiss Zsolt görög
katolikus parókus szentelte és áldotta meg. Így a 100
kollégista tanuló méltó, megújult, esztétikus környezetben
töltheti mindennapjait. Ezzel a megújult épülettel nemcsak az
iskola gazdagodott, hanem a város is.

JOBBátor 7. oldal
Nekünk felfoghatatlan – egyes szocialistáknak így természetes „ Rezsicsökkentés” szocialista módra”
Vádemelés alatt a gázos nyírbátori ügy.
Forrás:http://magyaridok.hu/belfold/gyanusitas-nyirbatorigazszivargasi-ugyben-1598074/
Gyanúsítottként hallgatta ki a nyírbátori rendőrkapitányság ez év áprilisában - egy 40 éves helyi férfit közveszély okozás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, abban a
gázszivárgási ügyben, amelyről a Magyar Idők is beszámolt.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
hozzátette, a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel
bővebb információt jelenleg nem áll módjukban adni. Az eset
egy nyírbátori ingatlannál történt, az ügyben több hatóság is
intézkedett. A rendőrség akkor arról adott tájékoztatást, hogy
a szivárgást a gázszolgáltató szakemberei szüntették meg.
Megírtuk, hogy az intézkedés érintette a Pálma Wellness
Hotelt is, a szolgáltatóegységet üzemeltető társaság
tulajdonos-ügyvezetője Levenda Attila, Levendáné Lengyel
Valéria nyírbátori MSZP-s képviselő fia. Száraz Gábor, a
Tigáz-csoport szóvivője azt közölte, hogy egy rendőrségi
akcióban Nyírbátorban két fogyasztási helyet ellenőriztek,
ahol mindkettő ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz köthető, és a
Tigáz a rendőrség munkáját segítette. Részleteket azonban
nem árult el. A lap úgy értesült: a rendőrségi akciót azért

rendelték el, mert a hatóságok tudomására jutott, hogy az
egyik helyszínen illegális gázüzemű töltőállomás működik,
amit meg is találtak. A gáz olyan nagy nyomáson szivárgott,
ami rendkívül balesetveszélyes volt. A környékbeli lakókat
egy időre ki kellett telepíteni – írta meg a Magyar Idők
napilap. Tavasszal Nyírbátorban „robbant” a hír, amikor is
kiderült, hogy a szocialista kötődésű vállalkozói körhöz
tartozó nyírbátori szállodát és környékét megszállták a
katasztrófavédelem szakemberei gázszivárgás miatt, mivel az
Iskola utca lezárásra került. A szóbeszéd alapján furcsa
dolgokat találtak a helyszínen. Az ügy érdekessége, hogy az
ügy egyik főszereplője évek óta visszatérő vendég, az
adóhatóság „szégyenlistáján”, mint akinek 10 millió forintot
meghaladó adótartozása van. Hogyan lehetséges akkor az,
hogy luxusautókkal furikázik? A nyomozás határidejét
meghosszabbították. Álságos, hogy miközben a szocik azzal
kampányolnak, hogy „fizessenek a gazdagok”, egyesek
még a közüzemi szolgáltatásokért sem hajlandóak fizetni.
Ezt úgy teszik, hogy veszélyeztetik mások élet – és
vagyonbiztonságát is, ráadásul a közelben egy óvoda is
működik. Az ügyben vádemelési indítvány van folyamatban,
hangzott el egy rendőrségi tájékoztatón.

Nekünk felfoghatatlan – A szocik szétverték, a Jobbikosok lenyúlják a Városi Kézilabda Klubbot?
Avagy szocialista - jobbikos házipénztár?
Érdekes események zajlanak mostanság a VKK Nyírbátor
háza táján. Ez ugyebár az a sportegyesület, amit a
polgármester egyetértésével több millió forint közpénzzel
stafírungozott ki az önkormányzat. Az előző elnök sokak
számára teljesen érthetetlen módon történő eltávolítása óta új
vezetés irányítja a klubot. Ehhez
komoly pénzügyi
támogatást nyújt a szoci városvezetés. Az egyesület szakmai
igazgatója a helyi szocialistákkal régóta együttműködő
jobbikos önkormányzati képviselő Deméné Nagy Mónika,
akinek már a fia is az egyesületnél tevékenykedik.
Akárcsak az elnök nyugdíjas sógora is. Deméné sportszakmai
múltja sokak számára ismeretlen a sportág berkein belül, de
bárcsak ez lenne a legnagyobb baj! A klub elmúlt időszakbeli
működését botrányok, rendőrségi ügyek, valamint a gyenge
versenyeredmények jellemzik. Nézzünk néhány példát,
hogyan is működik ez a klub. Előfordult például, hogy olyan
gyerek dobott - papíron - gólokat és került kiállításra, aki ott

sem volt a mérkőzésen! Ráadásul a szülő helyett valaki más
írta alá a nevezési lapot! A megyei szövetség
Versenybizottsága megállapította, hogy a VKK Nyírbátor
sportszervezete hamis adatok bemutatásával kért és kapott
játékengedélyt a vonatkozó bajnokságba (kötelezettség
szegés hamis adat-szolgáltatás, hamis személyazonosság
igazolása miatt). Elgondolkodtató, hogy erről azonban sem az
elnök, sem a szakmai vezető nem tud érdemben nyilatkozni.
A VKK Nyírbátor jelenleg 37,5 millió forint tartozást nem
tud visszafizetni az önkormányzatnak, holott ezt már június
30. napjáig meg kellett volna tennie. A baj akkora, hogy a
bankszámla feletti rendelkezést a VKK meghatalmazottja
már csak önkormányzati felügyelet mellett gyakorolhatja!

A két darab vadonatúj egyesületi gépkocsira közjegyzői
intézkedéssel az önkormányzat javára ingó jelzálogjog
bejegyzése vált szükségessé! A dolog pikantériája, hogy a
beszerzett járművek összértéke 25.960.000,-. Ft, azonban
hasonló típusú és felszereltségű gépkocsikat darabonként már
8,5-9,5 millió (!) forintért is be lehet szerezni. Talán ezért
kellett a régi elnököt eltávolítani a klub éléről? Ezért volt
útjában valakiknek, hogy nyugodtan lehessen mutyizni?
Hogyan adhat több tízmilliós pénzügyi támogatást az
önkormányzat egy ilyen nem megfelelően működő
szervezetnek? Jó lenne, ha Nyírbátorban a VKK működése
valóban közösségi célokat szolgálna, nem pedig azt, hogy 34 család úri módon megéljen belőle! Minderről bővebben, a
Magyar Idők napilap is írt, melyet az internet használók
megtalálhatnak
a:http://magyaridok.hu/belfold/gyanusugyletek-balbarat-nyirbatorban-2319325/ oldalon.
Máté
Antal Nyírbátor polgármestere a Magyar Idők
napilapnak azt mondta: aggódnak és mindent megtesznek
azért, hogy az önkormányzat a kölcsönadott pénzét
visszakapja. – „Abban bízom, hogy a forrás az év végéig
visszakerülhet az önkormányzat számlájára. Ennek minden
feltétele teljesíthető, csak az a kérdés, hogy a különböző
szereplők megtesznek-e mindent ezért. Ennél több garanciát
nem tudunk adni.” – fogalmazott. Jelezte, ha a pénz
december 31-ig nem érkezik meg, akkor a testület hoz
döntést az ügyben. – Ha nem látnánk olyan jogilag
elfogadható menetrendet, amivel az összes pénzünkhöz
hozzájuthatunk, akkor maradnak a jogi lépések – fűzte hozzá.

A szocik nekiestek a jól működő Kistérségnek is!
A nyírbátori polgármester bevallása szerint is a szocialista
város vezetés politikai okok miatt lépett ki a kistérségi
társulásból. Lejárató hadjáratba kezdett és pereket indított a
társulás ellen, mert tévesen úgy gondolják, hogy az egy
politikai szervezet, s nem pedig több száz embert
foglalkoztató, a térség és korábban a város összes szociális
feladatát ellátó, több ezer embernek segítséget nyújtó
intézmény. Egy példa a szakmaiságukra. Kiléptek az orvosi
ügyeletből, arra való hivatkozással, hogy sokba kerül, most
pedig a többszörösét fizetik meg a minőségében gyengébb
ellátásért. Nekik semmi sem drága, hisz a vezetőjük
Veres János nem itt éli mindennapjait.

JOBBátor 8. oldal
Állami/uniós támogatással folyó milliárdos és megvalósult jelentős fejlesztések
Nyírbátorban 2014 - 2017 között
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M3 - Nyírbátor összekötő út felújítása
Támogatás:
(a 4105 sz 32,6km-42,9 km közötti szakaszának felújítása) TOP-1.3.1-15 -SB1
1 milliárd nagyságr.
Báthory István Római Katolikus Gimnázium Infrastrukturális fejlesztése
1,28 milliárd
Beruházó: Debrecen- Nyíregyháza Római Katolikus Egyházmegye
Rosenberger Magyarország Kft új gyáregységének építése Nyírbátorban,
858 millió
400 új munkahelyet hoznak létre
Járási Hivatal kialakítása a rendőrség volt épületéből
~ 500 millió
Diehl Air Cabin Hungary Kft Új üzemegységének építése, 230 új munkahely
1,38 milliárd
Báthory István Múzeum felújítása - folyamatban
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Nyírbátor és Szakoly települések
149, 5 millió
önkormányzati épületeinek energiahatékonyságát javító felújítás; TOP-3.2.1-15-SB1
Kelet Nyírségi Foglalkoztatási paktum - foglalkoztatási és képzési programok
megvalósítása, a helyi munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a
gazdaság fellendítése, a foglalkoztatási szint növelése, a lakosság életszínvonalának
növelése, a járás fejlődési potenciáljának erősítése érdekében. TOP- 5.1.2 SB1
Ügyeleti ellátás fejlesztése a Kistérségi Társulásnál Nyírbátorban TOP-4.1.1-15-SB1

9.
10. Kerékpárút fejlesztése Nyírgyulaj és Nyírbátor között TOP 3.1.1-15
11.

12.

Turisztikai fejlesztés a Nyírségben (megyei program). Ebből a Tiszántúli Egyházkerület
30,62 millió forint támogatásban részesül, a Nyírbátori református templom látogatóbarát
fejlesztésére, a Római Katolikus Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pedig 42, 54 millió
forintot rendezvény helyszín kialakítására a Nyírbátori minorita kolostor kertjében.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi
helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP-7.1.1-16
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Óvodai férőhelybővítés Nemzetgazdasági Minisztérium

13.
14.
15. Gyermekesély program EFOP 1.4.2-16-00028
2014 óta elkészült fejlesztések Nyírbátorban és közvetlen környékén
16. Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt
17. Hőszivattyús rendszer kiépítése a nyírbátori Sárkány Gyógyfürdő épületén
18. Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével

A Nyírbátori önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítése, a városháza

19. épülete – padlás födém részleges hőszigetelése, napelemes rendszer kiépítése
20. Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás
21. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között
22. Nyírbogát és Nyírbátor közötti hivatásforgalmú külterületi kerékpárút építése
23. Dél-Nyírségi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt (Gesztor Nyírbátor)
Komplex útfelújítási program - 471 sz. főút 43 -52,6 km szelvény közötti közúti
24.
szakasz felújítása
Komplex útfelújítási program -471 sz. főút 52,6 km -53,2 km szelvény közötti
25.
közúti szakasz felújítása (2 körforgalom építése)
26. Coloplast - Új gyártócsarnok került átadásra a Coloplast Nyírbátori gyárában
27. Inkubátorház fejlesztése
28. Szervezet fejlesztési pályázatok az Önkormányzatnál
29. Nyírbátori Kollégium energetikai fejlesztése
Egyéb egy tucat Kistérségi pályázat, amelyből Nyírbátor több százmilliót kapott
Adósságrendezés 2014-ben
Hírek, információk: www.simonmiklos.hu, jobbator.hu
https://www.facebook.com/simonmiklos.sza6.vk/

349,9 millió
42 millió

359 millió
73,2 millió
TOP 1.2.1
37,4 millió
9 millió
27 millió

500 millió

50,8 millió
112,7 millió
448,7 millió
55,8 millió
883,1 millió
500 millió
324,1 millió
4,3 milliárd
1,39 milliárd
390 millió
1.1 milliárd
187,8 millió
80 millió
90 millió
3, 6 milliárd

