
Milyen városban szeretnék élni? 

 

 Úgy hiszem, Nyírbátort jómagam nevezhetem az otthonomnak, mivel ez az a város, ahol 

bölcsődébe és óvodába jártam. Nem sok idő múlva az általános iskolát is itt végzem el. 

Családommal és barátaimmal örökre szóló élményeket szereztem ebben a városban. Mióta az 

eszemet tudom, itt járok - kelek fel s alá a város utcáin, ismerem minden szegletét, és még sokat 

tudnék mesélni. De amikor arra gondolok, hogy jó pár év múlva hogyan fog kinézni, milyen 

lehetőségekkel bővül, vagy hogy milyennek szeretném látni, elsősorban gondolok a: turizmusra, 

és az új munkahelyek létrehozására. És természetesen még sok másra, amivel fejlődhetne 

városunk. Mert amikor az egyetemet elvégeztem, és visszatérek szülővárosomba családot 

alapítani, egy virágzó helyre érkezzek. Van egy visszatérő álmom: egy nyári napon a 

gyerekeimmel kisétálok a Papok rétjére, hogy megetethessem a kacsákat, s új élményeket 

szerezzenek. A sétányon lomha, forróságtól összemosódó júliusi napok egyikén alig lehet majd 

lépni a turistáktól. A levegőt betölti bóklászó lépteik zaja, és a dombtetőt tarkán színes fagylaltos 

kocsik dallamos dudálása. Idegenvezető mutatja az utat azoknak, kik még e , szent helyeinken, 

nem jártak, s történelmünket meséli, mire mind büszkék vagyunk. A körforgalomhoz érve - ami 

megjegyzem városunk szíve -, nehéz virágillat száll, s a mellettem elhaladó emberek mind rám 

mosolyognak. Az összes mosolyt előzékenyen viszonzom. Tovább lépve a formaságokon, 

véleményem szerint a munkahelyek gazdagítása felettébb hasznos lehetne. Rengeteg embernek 

adna lehetőséget és nem csak Nyírbátor lakosai számára, hanem a környező településeken élő 

emberek részére is. Ha csökkenne a munkanélküliség több család biztosíthatna magának 

megélhetést. És rendkívül hasznosan lehetne felhasználni ebből a forrásból származó munkaerőt. 

Ha több szórakozóhely vidítaná vendégeit, sok turista csábulna szeretett városunkba és nőnének 

a bevételek. Az iskolák bővítésével felkapottabb lehetne az oktatás. Sok száz gyermek lelhetne 

örömet városunkban, ha több játszótér épülne, melyekre rendszeresen visszatérhetnének 

szüleikkel, mikor a kikapcsolódásra, élményszerzésre kerül a sor. Fenséges látványt nyújtanának 

a virágos, rendezett udvarok, melyek ámulatba ejtően pompáznának a szürke hétköznapokban. 

Ehhez hozzájárulhatna tegyük fel, egy olyan virágüzlet, mely csak ezt a célt szolgálná. Persze 

városunkban van már efféle bolt, viszont ez sok más végcélt helyez előnybe. Ezekbe az üzletekbe 

mik már helyükön vannak főleg már kifejlődött virágokat kaphatunk. Miket általában a temetőkbe 

vagy szeretteink meglepésére vásárolunk meg. Ellenben ha egy ilyen áruda tárná ki kapuit a 

lakosság felé, amelyet imént említettem, egyetlen szándékot képviselne és ez nem más, minthogy 

az emberek szebb udvart és közértet teremtsenek maguk körül. A családommal napjainkban 

sokszor járunk el nagyobb városokba hétvégente. Ilyenkor betérhetünk egy - egy étterembe, 

vendéglátóhelyre. Nyírbátorban ugyan van jó néhány étkezde de nem itt a legtöbb a választék. 

Ámde e helyek gyarapodásával a szomszédos városok lakói járnának a mi városunkba. Ennek 

beteljesülésével felvirágozhatna kereskedelmünk. Tudom, hogy nem csak a városvezetésen és a 

lakók kívánságán múlik, de milyen jó lenne, ha a város közepéről kitiltanák az autóforgalmat, és 

sétáló utcává alakítanák a város eme pontját. Városunk adottsággal rendelkezik, ami nem más, 

mint a "park", a település közepén található füves - fás terület, ami nagyon megszépíti a 

településünket. Szépen felújított épületek veszik körül, sok üzlet és vendéglátóhely található itt. 

Milyen hangulatos lenne, ha nemcsak 1 - 2 nyári hétvégén, hanem egész évben sétáló városlakók 

illetve turisták népesítenék be ezt a helyet; gyerekeiket sétáltató, babakocsit toló fiatalok, kutyát 

pórázon vezető idősebbek, bámészkodó idegenek, akik elfogyaszthatnának egy-egy üdítőt vagy 

kávét a hangulatos teraszokon, esténként pedig a fiatalok jöhetnének különböző kulturális 



rendezvényekre. Mindazonáltal remélem, hogy míg távol kell lennem hazámtól eredményes 

fejlődésben lesz része. 
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