
Újévköszöntő vállalkozói  ■
fórumot tartott a közelmúlt-
ban Nyírbátor Város Önkor-
mányzata, melyen Máté An-
tal polgármester egyaránt ér-
tékelte a múlt év eredményeit 
– kiemelve az adóbevételek 
jelentős növekedését – és 
megfogalmazta a város jövő-
beni célkitűzéseit.

A korábbi években már hagyo-
mánnyá vált, hogy Nyírbátor város 
polgármestere minden év elején az 
Újévköszöntő Vállalkozói Fórum 
keretein belül számol be az előző 
évi városfejlesztésekről, gazdasági 
mutatóink változásairól. Az idén 
2017. január 19-én a kulturális köz-
pont színháztermében tájékoztatta a 
településen működő cégek, vállala-
tok, vállalkozások és intézmények 
vezetőit, képviselőit, az elmúlt esz-
tendő beruházásairól.

A megjelenteknek a rendezvény 
első felében Nagyné Varga Kata-
lin a Szabolcs-Szatmár- Bereg me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
főtitkárasszonya tartott tájékozta-
tást a kamara tevékenységéről. A 
2000. novemberében, a kamarai tör-
vény módosításával újjászervező-
dött és mintegy 1500 vállalkozást 

képviselve működik azóta is gazda-
sági önkormányzatként a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, mely 2000. 
április 1-je óta a kézműves vállal-
kozók érdekeit is képviseli. 

Az azóta eltelt időszakban bi-
zonyítást nyert, hogy az országos 
és helyi önkormányzatokra épülő 
szervezet jelentős szerepet tölt be 
a megye gazdaságszervezésében. 
A kamara széleskörű és egyre bő-
vülő szolgáltatásokkal áll a tagok 
rendelkezésére, fontos feladata és 
szerepe van a gazdaság általános 
érdekképviseletében, főként a pálya-
orientáció és a szakképzés területén 
kívánnak szorosan együttműködni 
a cégekkel.

Ma már tény, hogy Nyírbátor a 
megye egyik legmeghatározóbb gaz-
dasági centrumává fejlődött az évek 
során. A hosszú, kitartó munkának 
köszönhetően infrastrukturális há-
lózatával, igényes szolgáltatásaival, 
idegenforgalmával és kulturális ér-
tékeivel az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő város. Az önkormányzat 
és a multinacionális cégek képvise-
lői szorosan együttműködve stabil, 
erős települést alkotnak.

A korábbi évek hagyományainak 
megfelelően Máté Antal polgármes-
ter számolt be az idén is az elmúlt 

esztendő eredményeiről és az ön-
kormányzat adóbevételeiről a vá-
ros gazdasági életét meghatározó 
vállalkozások vezetőinek. A leg-
nagyobb sikernek azt könyvelte el, 
hogy a 2016-os adóbevételek (1 mil-
liárd 280 millió forint) a 2015-öshöz 
(1 milliárd 46 millió forint) képest 
jelentősen nőttek. Kiemelte: külön 
öröm a számára, hogy az idegenfor-
galmi adóbevétel is emelkedett. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy a 
saját lábunkon állunk. Az iparűzési 
adó-bevétel az elmúlt két évet tekint-
ve 24 százalékos növekedést mutat, 
az idegenforgalmi adóé pedig 20-at 
– emelte ki Máté Antal. – Tovább 
dolgozunk a tavaly ilyenkor beje-
lentett lakópark megépítésén, ehhez 
továbbra is keressük a befektetőket. 
Mivel a környék 90 településéről 

több mint 2400-an járnak be nap, 
mint nap Nyírbátorba dolgozni, a 
lakópark megépítésével, bérházak 
és munkásszállások kialakításával 
azt szeretnénk elérni, hogy az ingá-
zók itt telepedjenek le.

Az önkormányzat több pályáza-
ta is döntés előtt áll. Ilyen pl. egy 
logisztikai központ és hűtőház épí-
tése, a városi piac fejlesztése, vagy 
a megújuló energia felhasználása 
kapcsán, Nyírbátor külterületére 
tervezett naperőműves rendszer 
telepítése, mely a bevont épületek: 
a polgármesteri hivatal, a gyógy-
fürdő, a kulturális központ és egy 
oktatási-nevelési intézmény teljes 
villamos energia fogyasztását fe-
dezi majd.

Folytatás a következő oldalon.

Eredmények, tervek, célok
nyírbátor város önkormányzatának lapja xxv. évfolyam 1. szám 2017. január
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A fórumon a településvezető egy 
új sportcentrum kialakításáról is be-
szélt, amely egy közel 1,5 milliárdos 
projekt lesz, és a belvárosban találha-
tó, régi cipőgyár épületének felújítása 
során fogják kialakítani. 

– A 2017-es év Nyírbátorban a fi-
atalok és a sport éve lesz. 100 éves 
idén a helyi sportélet, ennek méltó 
megünneplése mellett a városveze-
tés célja, egy olyan központ létre-
hozása, – TAO-s források felhasz-
nálásával – ahol megvalósulhat a 
gyermekközpontú utánpótlás-neve-
lés. Az átadás időpontja még kérdé-
ses, ez az idén biztos nem történik 
meg. – tekintett előre Máté Antal. 
– Viszont szeretnénk még az idén 
kialakítani az Édesanyák útján lévő 
épületünkben egy Ifjúsági és csalá-
di kuckót, ahol a fiatalok saját maguk 
által szervezett programok és fog-
lalkozások segítségével hasznosan 
tölthetik el szabadidejüket. A város 
sikeréhez és versenyképességéhez 
elengedhetetlenül szükséges a fiatal 

generációk kreativitása, szemlélet-
módja és tudása.

2017-ben 4 multinacionális cég is 
bővítést tervez, ezért egy komplex 
program kidolgozására volt szükség, 
amellyel visszavezethetők az alulkép-
zett munkanélküliek az elsődleges 
munkaerő-piacra.

– „Most már hét multinacionális 
vállalat van a városban, és mind a hét-
nek nő a piaca, ami azt jelenti, hogy 
ők is bővíteni szeretnének itt Nyírbá-
torban. A Rosenberger augusztustól 
már új gyáregységében akar termelni, 
a Coloplast, ahol már most 2000 em-
ber dolgozik, év végéig egy új csar-
nokot szeretne átadni, ahol további 
kb. 1000 embert foglalkoztatnának, 
de a Diehl Aircabin Hungary Kft., az 
Unilever, a Farmol és a Serioplast is 
bővíteni szeretne. Ez, a mostani mun-
kaerőhiányt még nagyobb mértékben 
fogja érinteni. Égetően fontos volt ki-
dolgoznunk egy programot, az „Esély 
a jövőért”nevezetűt, amely 2017-től 
segítséget nyújt azon aluliskolázott, 

munkanélküli, vagy közmunkából 
élő nyírbátori lakosok számára, akik 
önként vállalják, hogy visszatérnek 
a munka világába, hogy esélyük le-
gyen az elsődleges munkaerőpiacon 
való elhelyezkedésre. Az eddigi rossz 
rendszerben élők hozzászoktak a szo-
ciális segélyekhez, lakhatási, beisko-
lázási támogatáshoz, ez azonban nem 
lehet perspektíva a jövőre nézve. Ez 
a struktúra akkor működött, amikor 
nem tudtak hol dolgozni az embe-
rek, most azonban rengeteg mun-
kahely van. Ez egy hosszú folyamat 
lesz, nem fog menni egyik nap-
ról a másikra, de ez a program 
megkönnyíti és megrövidíti az 
átmenetet azoknak, akik önként 
csatlakoznak.” 
– tette 
hozzá a 
vá r o s -
vezető. Az 
ö n k o r m á n y -
zat az Ipa-
ri parkban egy 

buszpályaudvar kialakítása mellett 
elkötelezett a tudatos városrende-
zési terv alapján egy nyugat-euró-
pai színvonalú, biztonságos kisváros 
kialakításában is, ezért a közterek 
parkosítása és a térfigyelő kamerák 
kitelepítése mellett körforgalmakat, 
kerékpárutakat létesít, ill. járdaépí-
tési-felújítási koncepciót dolgozott ki 
az elkövetkező 
3 évre.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara kormányzati támogatás-
sal hívta életre a Modern Vállal-
kozások Programja – Vállalkozz 
digitálisan! infokommunikációs 
szemléletformáló és kompeten-
ciafejlesztő programot, amely ed-
dig több mint 5200 vidéki mikro-, 
kis- és középvállalkozás számára 
nyújtott segítséget informatikai 
fejlődésük előmozdításában. 

A megyében eddig 3 alkalommal 
került megrendezésre hasonló prog-
ram, mint amilyen 2017. január 18-

án Nyírbátorban, a Kakukk Étte-
remben is lezajlott.

A jelentkezők száma alapján a 
meghirdetett rendezvény aktuális 
és valós problémákat vetett fel és 
ajánlott azokra megoldást. A mai 
modern kor fejlődése óriási mér-
tékű, nem egyszerű feladat lépést 
tartani a változásokkal. 

Nagyné Varga Katalin a Szabolcs-
Szatmár- Bereg megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Főtitkára is 
arról beszélt köszöntőjében, hogy a 
cégvezetők szakértő segítség nélkül 

gyakran érzik úgy, hogy elvesznek 
a lehetőségek tengerében. Ez az oka 
annak, hogy a digitális eszközök ad-
ta lehetőségeket csak korlátozottan 
használják, viszont emiatt jelentős 
lemaradásban vannak európai uniós 
versenytársaikhoz képest. 

Az idén tavasszal indult Modern 
Vállalkozások Programja – Vállal-
kozz digitálisan! projekt  a problé-
mák megoldására nyújt lehetőséget. 
Országosan 29 infokommunikációs 
tanácsadó áll rendelkezésre, akik 
többéves szakmai tapasztalattal 

felvértezve felmérik a vállalkozá-
sok digitális helyzetét, megvizs-
gálják informatikai felkészültsé-
güket, majd javaslatot tesznek a 
cégnél megvalósítandó fejleszté-
sekre. Mindezt a programkereté-
ben teljesen ingyen! 

A vállalkozások a részvételt kö-
vetően a Digitálisan Felkészült Vál-
lalkozás minősítést is megkapták, 
amelynek birtokában plusz 5% visz-
sza nem térítendő többlettámogatást 
kaphatnak vállalati informatikai pá-
lyázatok esetében.

Eredmények, tervek, célok

Modern Vállalkozások Programja –Vállalkozz digitálisan!
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Magyarország egyetlen repülőgép-
alkatrész-gyártó vállalata, a DIEHL 
hagyományteremtő szándékkal idén 
is megrendezte munkatársainak az 
év végi DIEHL karácsonyt. Az idén 

5 éves vállalat ebben az évben elő-
ször a karácsonyi partyval egybe-
kötve díjazta azokat a kollégákat, 
akik a kezdetektől erősítik a nyír-
bátori repülőgépalkatrész-gyártó 

vállalat csapatát: az eseményen át-
adták a DIEHL törzsgárda tagjainak 
járó elismeréseket is. 

„Rendkívül sikeres évet zár-
tunk, amit jól jelez, hogy a DIEHL 
Aircabin Hungary ebben az évben 
átlépte az 500 fős létszámot. Jö-
vőre ez a fejlődés tovább folyta-
tódik, munkatársaink száma is to-
vább bővül. Így mindazok, akik 
hosszú távú, biztos munkahelyet 
keresnek, szívesen végeznek va-
lódi alkotó munkát, a következő 
időszakban is bátran választhatják 
a DIEHL-t” – fogalmazott évérté-
kelő köszöntőjében Christian Utz, 
a DIEHL Aircabin Hungary ügy-
vezető igazgatója. 

A DIEHL idei karácsonyi ren-
dezvényén az ügyvezető igazgató 
köszöntőjét követte a törzsgárda dí-
jak átadása. Az 5 éve a vállalatnál 
dolgozó kollégák 2011-es évjáratú 
bort, illetve pénzjutalmat is kaptak. 
Közülük többen nagyívű karrierutat 
jártak be már az itt töltött fél évtized 
alatt. A jelenlegi pénzügyi igazga-
tó 5 évvel ezelőtt például könyve-
lőként kezdett a DIEHL-nél, míg a 
törzsgárda egy másik tagja logisz-
tikai asszisztensi pozícióból mára a 
középvezetői szintre lépett. 

Az első törzsgárda díjátadót köve-
tően az estén több különleges prog-
ram is szórakoztatta a kollégákat. 
A személyzeti osztály munkatársai 
például a vállalat életére átültetett 
stewardess előadást tartottak, de volt 
„zenés üzembejárás” is. A „Túl a Ti-
szán” DIEHL átirata végigvezette a 
vállalati egységeken a résztvevőket, 
a dal az egyes osztályok, egységek 
mindennapjait énekelte meg vic-
cesen, gitárkísérettel. A produkció 
szintén egy munkatárs szerzeménye 
volt, a szerző előadásában. Az este 
fénypontjaként Nótár Mary is fellé-
pett a rendezvényen. A koncertet a 
munkatársak nagy lelkesedéssel fo-
gadták. A vállalaton belüli barátsá-
gos légkört, családias hangulatot jól 
tükrözi, hogy a munkatársak közül 
szinte senki nem hiányzott az évzá-
ró eseményről.

Diehl karácsony Nótár Mary-vel 
és törzsgárda díjakkal
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Remek volt a hangulat szil- ■
veszterkor is a Nyugdíjas Ér-
telmiségiek Egyesületében.

Mivel többen is vannak közöt-
tünk, akik egyedül lennének otthon 
szilveszter éjjelén, ezért jött az ötlet, 
hogy aki kedvet érez hozzá, eljön és 
együtt búcsúzunk el az Óévtől és 
köszöntjük az Új Évet.

Ilyenkor az alkalomhoz illő vidám 
dekorációt készítünk, megterítjük 
az asztalokat.

A pohárköszöntő után jó étvágy-
gyal elfogyasztjuk a finom vacso-
rát, amely most sült hurka, kolbász 
és oldalas volt. Folyamatosan ki-ki 

kívánsága szerint kávézhatott, teáz-
hatott, forralt bort kortyolgathatott, 
s lehetőségünk volt jóízű beszélgeté-
sekre, vidámságra, táncra, éneklés-
re. Megnézhettük a sztár vendégek 
műsorát, hallhattuk a polgármesteri 
beszédet a Himnuszt megelőzően, 
amit a csodálatos tűzijáték és pezs-
gős koccintás követett.

Kívánjuk, hogy
„Hozzon az újév örömből végte-

lent szeretetből önzetlent, sikereket, 
mit csak lehet”  (Ismeretlen)

Tóth Árpádné

a Nyírbátori Nyugdíjas Értelmisé-

giek Egyesületének elnöke

Óévbúcsúztató

Anyakönyvi események
2016. dEcEmbEr – szülETÉs

Zsófia Hanna Somogyi Ferenc Szoták Eszter
Tamás Lamos Tamás Pető Tímea Csilla
Lea Zselyke Fülep Ferenc Simon Beáta
Bíborka Barabás István Soós Erika
Nelli Csiki Roland Farkas Natália
Gergő Váradi Gyula Horváth Hajnalka
Amanda Dorina Csiki Brúnó Kanálos Szabina

Pál Józsefné
Laza Györgyné
Orbán Mihályné
Baracsi Lajosné
Kovács András
Dr. Szakács Bertalan
Ligetfalvi Béla

Mudra István
Leveleki Lászlóné
Vitár Mihály
Szilágyi Zoltán
Brenner Tamásné
Rácz Gyula Bertalan

Vajda Melinda  Tóth Norbert
Balogh Piroska Varga Zsolt
Horváth Ilona Páskuly Tibor
Könnyű Mária Malvin Bényei László

2016. dEcEmbEr – halÁlEsET:

2016. dEcEmbEr – hÁzassÁg: 

Évzáró
A Nyugdíjas Értelmisé- ■

giek Egyesülete Nyírbátor-
ban évzáró összejövetelét 
tartotta meg december  
15-én.

Ilyenkor a népi hagyományo-
kat ápolva , karácsonyi műsorral 
készültünk, ahol a betlehemi já-
tékkal, a felújított kórusunkkal, 
valamint gyönyörű verssel , ka-
rácsonyi történetekkel színesítet-
tük a repertoárt. Felelevenítettük 
a mögöttünk hagyott év történé-
seit, amelyből a teljesség igénye 
nélkül a legemlékezetesebbek pél-
dául a disznóvágással egybekö-
tött farsang a nagykárolyi testvér 
egyesülettel, Nőnap, Férfinap, a 
Költészet napi megemlékezés a 
drága Losonczi Lénával, a Má-
tészalkán élő költőnővel, akivel 
már zsinórban több éve, hogy ta-
lálkozunk itt az egyesület keretein 

belül, így még bensőségesebbé 
téve az eseményt. Aztán a remek 
kirándulások, a városi rendezvé-
nyeken való aktív részvétel, mint 
a Gyermeknap, Majális, szüreti 
felvonulás, stb. 

Nagyon kedves színfoltja az 
eseménynek a retro emlékek után 
a kerek évfordulójukat idén ün-
neplő tagtársak köszöntése. Nem 
maradhatott el a finom ebéd, a sü-
temények és a születésnapi torta, 
miközben szólt az élő zene, min-
denki táncolhatott kedvére.

Nagyon örültünk, hogy meg-
tisztelt bennünket jelenlétével 
Román Demeterné a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Szövetségének elnök 
asszonya, Máté Antal, városunk 
polgármestere és nem utolsó-
sorban Mudri Imre, a Kulturális 
Központ vezetője.

Tóth Árpádné
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A Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület tagsága ez-
úttal is együtt búcsúztatta a 2016-os 
esztendőt, és köszöntötte az előttünk 
álló évet. Egyetértőleg nyugtáztuk 
Janovics János elnök évet értékelő 
gondolatait, melyek a gazdag, sze-
mélyiséget gazdagító és lélekeme-
lő programokon túl elsősorban az 
egyesületen belüli jó hangulatról, 
valamint egymás kölcsönös tisztele-
téről és megbecsüléséről szóltak. 

Egész éjjel jókedvűen anekdotáz-
tunk, nótáztunk és önfeledten tán-
coltunk, mely utóbbihoz a zenét 
Pásztor István zenész szolgáltatta.
Éjfélhez közeledvén kollektíven vo-
nultunk a város főterére, hogy része-
sei legyünk a település lakosságát 
átható örömérzésnek, s hogy együtt 
köszönthessük a titkos vágyainkat 
és fogadalmainkat remélhetően be-
teljesítő új esztendőt.

Vincze István

Együtt búcsúztattuk az Óévet
Önfeledt mulatozás az Óév-búcsúztatón

Ötvenedik
házassági 
évforduló

2016. december 17-én 
családi körben ünnepelte 
50. házassági évfordulóját 
Vonza sándor és felesége 
Erzsike. gratulálunk 
és a továbbiakban sok, 
szép együtt töltött évet 
kívánunk Nekik.

Hulladékszállításról
Tájékoztatjuk Önt, hogy  ■

településükön a hulladék-
közszolgáltatást az Észak-
Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. végzi.

A vegyes hulladék gyűjtése 
Nyírbátor egész területén az ed-
dig megszokott napokon (hétfőn 
és kedden) történik.

Szelektív hulladékként – a már 
korábban megszokott módon – a 
kiosztott 240 l-es kék kukákban az 
üveg kivételével valamennyi újra-
hasznosítható anyag elhelyezhe-
tő (műanyag, papír, fém). Vegyes 
háztartási hulladékot, veszélyes 
és zöld hulladékot kérjük, ne te-
gyen bele, a gyűjtőedényt kizáró-
lag szelektív hulladék gyűjtésére 
használja, ellenkező esetben azt a 
közszolgáltató nem üríti ki! Felhív-
juk figyelmüket, hogy a szelektív 
hulladék gyűjtése nem a korábban 

megszokott 4 körzet szerint (4 nap 
alatt) fog lezajlani, hanem annak 
begyűjtését egy nap alatt végzik el. 
A szelektív hulladék begyűjtését 
az év folyamán a következő napo-
kon végezzük: január 05, február 
02, március 09, április 06, május 
04, június 08, július 06, augusztus 
03, szeptember 07, október 05, no-
vember 02, november 30. Társas-
házaknál – az eddigiek szerint – 2 
hetente történik a gyűjtés.

A társaság a zöld hulladékot 
az alábbi időpontokban szállítja 
el: április 13-tól december 01-ig 
valamennyi csütörtökön.

Felhívás
Tisztelt Lakosság!

Bizonyára sokak előtt is- ■
meretes, hogy a Városban 
többször előfordul úgyneve-
zett „bűz”, ami mindenkit 
rosszul érint.

A város vezetése szeretne egy 
„bűzészlelési csoportot” felállíta-
ni, ezért várja azon ÖNKÉTESEK 
jelentkezését, akik vállalják, hogy 
több hónapon keresztül feljegyzik 
otthon, hogy mikor, milyen időpont-
ban, időintervallumban pontosan 
milyen jellegű „szagot” éreznek la-
kóhelyük környékén. Erről havon-
ta Bűzészlelési naplót is vezetné-
nek, melyet a Polgármesteri Hivatal 

biztosít, mely havonta leadásra ke-
rülne, hogy összesíthessék.

A város vezetésének ezzel az a 
célja, hogy a havonta beérkezett 
adatok és bejegyzések alapján fel-
méri, hogy melyek azok a városré-
szek, ahol a leggyakrabban előfordul 
a bűz és igyekszik kideríteni annak 
lehetséges okait, és hogy azt milyen 
formában tudja csökkenteni.

A Bűzészlelési napló elindításá-
nak kezdete 2017. január 1. 

Az Önkéntesek jelentkezhet-
nek személyesen (itt átvehetik ha-
vonta a Bűzészlelési naplót is) a 
Polgármesteri Hivatal Titkársá-
gán, 42/281-042/102 telefonszá-
mon vagy a titkarsag@nyirbator.
hu e-mail címen.

Felelős kiadó: Nyírbátor Város 
Önkormányzata, Máté Antal polgármester.

Felelős szerkesztő: Horváthné Karsai Hédi  
media.karsaihedi@gmail.com

szerkesztőség: 
Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális 

Központ II. em. 233. iroda, tel.: 42/510-
076/133-as mellék vagy 06/70/339-38-47; 

fax: 42/281-311.
Nyomdai munkálatok: Russmédia Kft. 

Debrecen; Felelős vezető: Dubóczki Tibor
hU IssN: 0864–7259

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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A karácsony meghitt pillanatai
„Érzed ezt az illatot? Látod a 

fényeket?
Az angyalok küldte mosolygós 

éneket?
A szeretet költözött be ma hoz-

zánk, s
öltöztette díszbe a fenyőfát!”

Hosszú évek óta hagyomány isko-
lánkban, hogy az adventi időszak-
ban meghirdetjük a felső tagozatos 
diákjainknak a „Szeretet hangja” 
karácsonyi rajzpályázatot, amely-
nek pályamunkáit az iskola aulájá-
ban mindenki megcsodálhatja. Kö-
szönettel tartozunk ezért Havasiné 
Dudics Mónika tanárnőnek.

Szintén ebben az időszakban ke-
rül sor a 7- és 8. évfolyamos tanulók 
részvételével a műveltségi vetélke-
dőre. A gyerekek szívesen vesznek 
részt ezen a megmérettetésen, ahol 
kellemes, oldott légkörben mérhetik 
össze a tudásukat. Hálánkat fejezzük 
ki Sáriné Matolcsi Anikó tanárnőnek, 
aki több éve szervezi és megvalósítja 
ezt a programot.

Immáron 20 esztendeje, hogy az 
utolsó napokban szavalódélutánt ren-
dezünk, amelyen a diákok által vá-
lasztott legszebb karácsonyi versek 
hangzanak el a felsős tanulók elő-
adásában. Tanítványainkat nem az 
motiválja, hogy dobogós helyezése-
ket érjenek el, hanem, hogy a költő-
ink által közvetített gondolatokat, ér-
zelmeket, a szeretetet közösen éljük 
meg. A meghitt pillanatok megszü-
letéséhez a gyerekek segítségére vol-
tak iskolánk következő pedagógusai: 
Baracsiné Magyar Csilla, Geszten 
Edit, Kóródiné Tóth Mária, Nagyné 
Lőrincz Lilla, Orosz Marietta, Tóthné 
Bihari Gyöngyi.

Az adventi időszak legszebb 

pillanata az iskolai karácsonyi ünne-
pély. Intézményünk mind alsó, mind 
felső tagozatos diákjai és tanárai he-
teken keresztül lelkesen készülődtek 
erre az estére, hogy örömteli pilla-
natokat szerezzenek egymásnak és 
szeretteiknek. 

Ünnepségünket az angol 
kéttannyelvű osztályok közös éne-
kes produkciója nyitotta meg. Ismert 
karácsonyi dallamokat hallhattunk 
angol nyelven közel 200 diák előadá-
sában, angol nyelvet tanító pedagógu-
saink közreműködésével: Baracsiné 
Tardi Nóra, Nagy Lászlóné, Takács 
Adrienn. 

Ezt követően Gyermán László, In-
tézményvezető Úr tolmácsolta ünne-
pi gondolatait a vendégeknek.

A következő percekben Bartáné 
Ember Erika: Karácsonyi üzenet cí-
mű versét Nagy Péter Attila 8. a osz-
tályos tanuló előadásában hallhattuk, 
akit édesanyja, Nagyné Lőrincz Lilla 
tanárnő készített fel. 

Aztán a színpadon köszönthettük 
a Kispántlika és a Pántlika néptánc-
csoportot. A csoport művészeti ve-
zetői: Fehértói Anett és Demarcsek 
Dániel.

Az újabb ajándékunkat a 2. a 

osztály tanulóitól kaptuk, akik egy 
betlehemi jelenetet adtak elő Kisded 
született címmel. Felkészítő pedagó-
gusok: Brevákné Nánássy Erika és 
Csonka Gáborné tanító nénik.

Egy mindenki számára ismert ka-
rácsonyi dal következett, melyre a 
3. a osztály tanulói egy tánccal ked-
veskedtek nekünk. A táncot betaní-
totta: Hornyákné Helmeczi Orsolya 
tanító néni.

A következő előadónk Sersényi 
Dóra 8. c osztályos tanuló, aki Ara-
nyosi Ervin: Add tovább című ver-
sét szavalta a vendégeknek. A felké-
szítésben közreműködött: Kóródiné 
Tóth Mária tanárnő.

Az emberek azért örülnek a ka-
rácsonynak, mert tudják, akkor jön 
el a csodák ideje. A 8. c osztály is 
egy csodát varázsolt elénk. Irodal-
mi-zenés összeállításuk egy külön-
leges gyertyatánccal teljesedett ki. 
A csodájuk megvalósításában osz-
tályfőnökük, Kóródiné Tóth Mária 
tanárnő volt segítségükre.

Ismét egy szemet és fület gyönyör-
ködtető, lelket melengető műsorszám 
következett, amelyet az 5. a osztály, 
valamint osztályfőnökük, Nagyné 
Lőrincz Lilla előadásában láthattak 

és hallhattak. Szólót énekelt Nagy 
Péter Attila 8. a osztályos tanuló, aki 
az angol nyelvű dal betanításában 
is közreműködött. További szólis-
ták: Balaton Bianka, Balaton Szon-
ja, Seres Antónia, Pető Korinna, Ba-
kó Bence, Brevák Dávid és Cserpák 
Marcell, valamint Fazekas Gábor és 
Hermanovszky Márk ismeretlen szer-
ző csodálatos versét szavalta el. 

A legnagyobb és egyben utolsó 
ajándékunkat iskolánk énekkara 
nyújtotta át a hálás közönségnek. Az 
énekkar művészeti vezetője: Nagyné 
Lőrincz Lilla tanárnő.

Az ünnepi dekorációért köszönet 
illeti Balla Erika, Barna Istvánné, 
Benyák Lászlóné, Havasiné Dudics 
Mónika, Meczner Béláné pedagó-
gusokat, valamint Fekete Lászlót 
és Molnár Tibort. A hangosításért 
felelt Tóth Attila. A műsort levezé-
nyelte Kóródiné Tóth Mária tanár-
nő. Köszönjük Horváthné Karsai 
Hédinek és családjának, hogy ta-
nítványainknak felajánlotta a fe-
nyőfát. Köszönjük a városvezetés 
és a képviselőtestület azon tagjai-
nak, akik jelenlétükkel megtisztel-
tek bennünket. 

Karácsonyfánk alá kerültek a kü-
lönböző tanulmányi, művészeti és 
sportversenyek dobogós eredmé-
nyei is. 

Úgy gondoljuk, hogy minden ked-
ves vendégünk felejthetetlen élmé-
nyekkel tért haza és otthon, saját 
családja körében teljesedett ki a sze-
retet érzése.

Kóródiné Tóth mária és  

Nagyné lőrincz lilla

a Nyírbátori magyar-angol 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

és alapfokú művészeti Iskola 

pedagógusai

Pántlika néptánccsoport műsora

a 8.c osztály ünnepi pillanatai Iskolai énekkar
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A Báthory István Katoli- ■
kus Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium 
diákönkormányzata 2016. 
december 14-én második al-
kalommal rendezte meg ad-
venti délutánját. 

Az advent szellemében zajló ren-
dezvény a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is nagy érdeklődést keltett a di-
ákok körében. A karácsony hangu-
latát megidéző délután során gyö-
nyörű és egyedi díszek készítésére 
nyílt lehetőség. Valamint, a fiatalok 

ízlésük szerint mézeskalácsot is de-
koráltak. Mindezt az alkalomhoz 
illő ünnepi dallamok, forró tea és 
sütemény kíséretében. Idén megle-
petéssel is készültünk, szaloncukor 
hullott az égből a kicsik legnagyobb 
örömére. Rendezvényünket a rég 
várt hóesés koronázta meg.

Ebben az évben különleges dél-
után volt ez, hiszen a BIG BUMM 
is ekkor került megrendezésre az is-
kola munkaközösségei által. Ennek 
keretében az iskolaválasztás előtt 
álló hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulók szemügyre vehették gim-
náziumunkat és betekintést nyer-
hettek diákéletünkbe. 

Különböző tantárgyakkal kap-
csolatos vetélkedőkön, prezentáci-
ókon, kísérleteken vehettek részt, 
valamint dartsozhattak és akár 
korhű középkori ruhákat is ma-
gukra ölthettek. Emellett persze 

bekapcsolódhattak az adventi 
mulatságba. 

Reméljük jövőre is hason-
ló sikerrel rendezhetjük meg 
programjainkat.

Kovács gábor

a diákönkormányzat elnöke

Adventi Big Bumm

Lelki nap Vízkereszt ünnepén
2017. január 6-án, Vízke- ■

reszt napján úgy, mint tavaly, 
most is együtt ünnepeltünk a 
Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnáziumban. 

Az iskola vezetése, papjaink, ta-
nárok, a diákok és a dolgozók szent-
misével kezdtünk reggel 8 órakor 
egyszerre két helyszínen, ki-ki fe-
lekezetének megfelelően, a Római 
Katolikus Minorita Templomban 
és a Görög Katolikus Templom-
ban, amelyek alatt az atyák vizet 
is szenteltek. 

A szentmise után iskolánk 

aulájában közös lelki programon 
vettünk részt, amelyet Tóth  Kons-
tantin alperjel, a győri Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnázium és Kollé-
gium igazgatója vezetett. A téma 
Szent Benedek élete és munkássá-
ga, közösségszervező tevékenysége 
volt. Konstantin atya igyekezett úgy 
szólni, hogy abból a legkisebbektől 
a felnőttekig mindenki lelki útrava-
lót meríthessen. Sok-sok személyes 
példával magyarázta és kapcsol-
ta össze Szent Benedek tevékeny-
ségét és a bencések reguláját a mi 
életünkkel. Nem utolsó sorban pe-
dig felhívta a figyelmet a bencések jelmondatára: Ora et labora, azaz 

imádkozzál és dolgozzál!  Ez a rö-
vid, de annál mélyebb tartalmú jel-
mondat tantermeink falán is el van 
helyezve, hiszen iskolánk az okta-
tói-pedagógiai feladatokon kívül 
hitre is nevel.  

A közös program után az osztá-
lyok termeinek megszentelése kö-
vetkezett. Tóth Konstantin atya, 
Babály András atya és Kiss Zsolt 
atya a megszentelt vízzel előbb meg-
hintettek és megáldottak bennünket, 
majd elindultak a tantermek felé. Az 

osztályközösségek osztályfőnöke-
ikkel együtt imádkoztak ebből az 
alkalomból. 

Koszta Ágnes bernadett

magyar nyelv és irodalom, törté-

nelem szakos tanár



Visszapillantó



Visszapillantó
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A Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium-
ban idén decemberben is megrendezés-
re került az a több tantárgyat is felölelő 
versenysorozat, amelyet 2013-ban indítot-
tunk el, és - Rácz Tiborné Igazgatóasz-
szony díjátadón elhangzott szavaival él-
ve – e pár év alatt egyházmegyei, megyei 
szintű rendezvénnyé nőtte ki magát.

A versenysorozat keretein belül két idő-
pontban, több tantárgyból, több kategóri-
ában és korosztályban is összemérhették 
erejüket a versengeni vágyó diákok. De-
cember 1-én zajlottak az írásbeli anya-
nyelvi, német nyelvi szövegértési és a 
BIG-tipp matematika megmérettetések 7. 
és 8. évfolyamon. A német szövegértési 
versenyen 35 fő vett részt, az anyanyelvi 
feladatsort közel 40 diák töltötte ki, míg 
matematikából idén 15 iskola 72 diákja 
mérhette össze tudását. A versenyekkel 
párhuzamosan a két délután folyamán a 
fiú és lány labdarúgó kupa is lezajlott az 
iskola tornatermében. Az írásbeli verse-
nyek eredményei mellett a rajzpályázatra 
beérkezett pályamunkákat is a december 
7-én lezajló szóbeli erőpróbák megnyitója 
alkalmával díjaztuk. 

A szóbeli megmérettetések zsűrijeként 
neves szakemberek vettek részt a verseny-
zők teljesítményének értékelésében. Az 
anyanyelvi szavalóverseny zsűrijét Vona 
Éva színész, drámapedagógus és Szláma 
Gabriella a Városi Könyvtár munkatár-
sa alkották, az angol nyelvi szavalóver-
senyen Kovács Leslie nyelvi lektor és 
Vitár Tamás angoltanár zsűrizett, míg 
az énekversenyt Sztanojevné Kiss Er-
zsébet nyugdíjas pedagógus és Kiss Irma 
az Alapfokú Művészeti Iskola tagintéz-
mény vezetője értékelték. A beérkezett 
pályamunkákat, rajzokat Makrai Zsuzsa 
tűzzománcművész bírálta el. 

A versenyek során több, mint kétszáz-
ötven diák mérte össze tudását a megye 
különböző iskoláiból. A sokrétű meg-
mérettetésen a következő eredmények 
születtek:

Komplex versenysorozat a BIG-ben
Tantárgy, 
kategória 7. évfolyam 8. évfolyam

anyanyelvi 
verseny

(írásbeli)

I. Jakab Fruzsina 
(Felkészítő tanár: Murgulyné Kovács Edit)
Kálvin János Református Ált. Isk. Mátészalka

I. Turcsák Cintia
(Felkészítő tanár: Kóródiné Tóth Mária)
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Ált. Isk.

II. Kovács Ádám
(Felkészítő tanár: Jurásné Papp Mónika)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda

II. Apáti Jázmin
(Felkészítő tanár: Kálnásiné Katona Judit)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

III. Ujvári Dorina
(Felkészítő tanár: Jurásné Papp Mónika)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda

III. Kékesi Klaudia
(Felkészítő tanár: Murgulyné Kovács Edit)
Kálvin János Református Ált. Isk. Mátészalka

III. Papp Lóránt András
(Felkészítő tanár: Jurásné Papp Mónika)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda

német nyelvi 
szövegértési 

verseny
(heti 2-3 óra)

I. Kusnyér János Patrik
(Felkészítő tanár: Belicza Anita)
Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.

I. Kósa Fruzsina
(Felkészítő tanár: Horváth Gáborné)
Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.

II. Kardos Luca Réka
(Felkészítő tanár: Belicza Anita)
Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.

II. Vágó Anita
(Felkészítő tanár: Horváth Gáborné)
Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.

III. Linzenbold Réka
(Felkészítő tanár: Horváth Edit)
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttanny. Ált. Isk.

III. Jendrek Vivien
(Felkészítő tanár: Mező Sándorné)
Balkányi Szabolcs Vezér Ált. Iskola

német nyelvi 
szövegértési 

verseny
(heti 5 óra)

I. Takács Lili
(Felkészítő tanár: Vígh Ottóné)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

I. Kun Máté
(Felkészítő tanár: Szabó Tímea)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

II. Viktor Emma
(Felkészítő tanár: Vígh Ottóné)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

II. Nyíri Zsolt
(Felkészítő tanár: Szabó Tímea)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

III. Bohus Evelin
(Felkészítő tanár: Vígh Ottóné)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

III. Kovács Nikolett
(Felkészítő tanár: Szabó Tímea)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

BIG TIP 
matematika 

verseny

I. Prokob András Benedek
Felkészítő tanár: Alvári Mihályné)
Kállay Miklós Ált. Isk. Kállósemjén

I. Mező Dávid
(Felkészítő tanár: Mátyusné Csurka Hedvig)
Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

II. Orosz Réka Ildikó
Felkészítő tanár: Alvári Mihályné)
Kállay Miklós Ált. Isk. Kállósemjén

II. Molnár Máté
(Felkészítő tanár: Jeneiné Biervarth Andrea)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda

III. Láposi Zoltán
(Felkészítő tanár: Balogh Ferencné)
Kálvin János Református Ált. Isk. Mátészalka

III. Kerekes Miklós
(Felkészítő tanár: Kerekesné Puholla Mária, Opre Csabáné)
Nyírbátori Református Ált. Iskola

Rajzpályázat

Kardos Luca, Kiss László, Papp Virág (Felkészítő tanár: Kópisné Nagy Mária) Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.
Kovács Mónika (Felkészítő tanár: Ferenczné Farkas Viktória) Szent János Katolikus Általános Iskola, Egyek
Bíró Csenge, Kóródi Konrád Ede, Nagy Noémi, Pénzes Alexandra (Felkészítő tanár: Havasiné Dudics Mónika) Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Ált. Isk.

Anyanyelvi 
szavalóverseny

I. Csapos Zsolt
(Felkészítő tanár: Tanyik Józsefné)
Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimn.

I. Fodor Gvendolin
(Felkészítő tanár: Nagy Bernadett)
Nyírbátori Református Ált. Iskola

II. Király Anna Leila
(Felkészítő tanár: Jurásné Papp Mónika)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda

II. Nagy Péter Attila
(Felkészítő tanár: Kóródiné Tóth Mária)
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Ált. Isk

III. Berencsi Lilla
(Felkészítő tanár: Jurásné Papp Mónika)
Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda
III. Lipécz Ferenc
(Felkészítő tanár: Forgácsné Dobos Emőke)
Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Nyírgelse

III. Sersényi Dóra
(Felkészítő tanár: Kóródiné Tóth Mária)
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Ált. Isk

Angol nyelvi 
mesemondó 

verseny

I. Ruzsányi Panna (Felkészítő tanár: Balla Jánosné) Szent János Katolikus Általános Iskola, Egyek
II. Szabó Kristóf Áron (Felkészítő tanár: Kerezsi Béláné) Szent László Kat. Gimnázium, Kisvárda
III. Vass Virág Vanda (Felkészítő tanár: Kállai-Dunavölgyi Éva) Nyírbátori Ref. Ált. Iskola
Különdíjas: 
Sándor Vivien (Felkészítő tanár: Lőrinczyné Csonka Tünde) Szabolcs Vezér Ált. Isk., Balkány 

Népdaléneklés

I. Hompoth-Zolnai Gergő (Felkészítő tanár: Balogh Ferencné) Kálvin János Református Ált. Isk. Mátészalka
II. Biró Máté József (Felkészítő tanár: Angelné Kozma Krisztina) Báthory I. Kat. Ált. Isk., Gimn. és Szakgimnázium
III. Kulcsár Hanna (Felkészítő tanár: Tóthné Szabó Beáta) Szent Imre Katolikus Gimn. Nyíregyháza
Különdíj: 
Viktor Emma (Felkészítő tanár: Veresné Bujáki Éva) Széchenyi I. Katolikus és Német Nemz. Ált. Isk. Mátészalka

Szent István 
labdarúgó kupa
(leány 7-8. évf.)

1. Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
2. Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola
3. Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent István 
labdarúgó kupa

(fiú 7-8. évf.)

1. Nyírbátori Református Általános Iskola
2. Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
3. Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola
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Helyzetértékelés után, rajt előtt...

III. Székely László Emlékverseny Kisvárda

Alig, hogy véget értek  a  ■
bajnoki küzdelmek a labda-
rúgó bajnokságokban, a Nyír-
bátori FC NB-III. osztályban 
szereplő csapata már is meg-
kezdte a felkészülést a tavaszi 
folytatásra. A csapat kecseg-
tető pozícióban várja a folyta-
tást, ezzel együtt rendkívül 
kiélezett, küzdelmes tavasz 
elé nézünk. (Janovics János)

Alig egy hónapja értékeltük  az 
NYFC őszi produkcióját, már is a 
folytatáson dolgozik játékos, szak-
mai stáb és vezérkar egyaránt. 

Az őszi szezont követő értékelés 
vacsorával zárult és a korábbi évek 
hagyományainak megfelelően a ta-
vaszi folytatásra való felkészülést 
január 14-én is egy kiadós vacsora 
(disznóvágás utáni tor ) vezette be. 
Szó se róla, rá is fért a fiúkra egy 
kis energia utánpótlás az első heti 
embert próbáló edzések után.

A játékoskeretben ez ideig nagy 
mozgást nem figyelhettünk meg. 
Ami biztos, hogy Nagy Dávid már 

nem tagja a keretnek, viszont az 
ő pótlására minden bizonnyal mi-
nőségi támadót sikerült igazolni a 
Cigánd csapatát hosszú évek óta erő-
sítő Roszel Róbert személyében. Azt 
csak remélni szeretnénk, hogy az 
eddig csapatunk orra alá sok borsot 
tört „Magyar Rooney” ezt követően 
a hazai közönség kedvencévé lesz 
és meghatározó részt vállal majd a 
tavaszi szezon sikeres teljesítésé-
ben. További változás lehet még a 
csapatban, hogy a próbajátékon ve-
lünk edző Bereczki (Cigánd), Ács 
(Nyíregyháza), Mankó (Putnok) tri-
óból ki, vagy kik nyerik el a veze-
tőség bizalmát és kerül (kerülnek) 
csapatunk keretébe.

Örömhír, hogy Kornutyak 
Volodimir továbbra is rendelkezé-
sünkre áll és hogy immár teljes ér-
tékű harcosként számíthatunk Gál 
Richárdra is, aki a tavalyi szezon 
utolsó hazai mérkőzésén, a Ceg-
léd csapata elleni nem mindennapi 
győzelemmel zárult összecsapáson 
szenvedett súlyos sérülést. A felké-
szülési időszakban kedd, szerda és 

csütörtöki napokon két-két-, míg a 
többi napokon egy-egy edzés sze-
repel a programban, a szombati na-
pokon edzőmérkőzésekkel.  

Úgy gondolom, hogy amennyiben 
a csapat pontszámban meg tudja is-
mételni az őszi teljesítményét, nem 
lehet gond az osztályban maradással 
(azonban tudni kell, hogy ehhez az 
ellenfeleinknek is lesz némi köze). 

Ezen felül azt is gondolom, hogy 

ezzel a játékos kerettel és a mögöt-
tünk lévő őszi szezon tapasztalatai-
val tavasszal idegenben lényegeseb-
ben jobb teljesítményt kell elérnünk 
és akkor talán a jelenleginél is jobb 
pozíciót foglalhatunk el.

Ehhez egy jó felkészülés és egy jó 
rajt (február 18. Újpest FC II. ellen) 
megfelelő alapot teremthet. 

De utána is vannak még 
mérkőzések…

Már harmadik alkalom- ■
mal rendezték meg 
Kisvárdán a Székely László 
Emlékversenyt, 2016. novem-
ber 26-án, szombaton. 

A verseny színvonalát tükrözte, 
hogy a sportágból három világbaj-
nok is indult a versenyen, többek kö-
zött én is, a top 3 legerősebb Magyar 

RAW fekvenyomók közül pedig ket-
ten is beneveztünk. 

Persze rajtunk kívül voltak még 
más többszörös bajnokok, rutinos 
versenyzők is, szóval akadt bőven a 
200 kg fölötti nyomásokból. Életem 
első versenye volt, ahol a 100 kg-os 
súlycsoportban versenyeztem, igaz 
ruhában mérlegeltem, 92 kg voltam. 
Ennek ellenére a várt eredményeket 

hoztam, a súlycsoport I. helyét, és 
az abszolút I. helyet, mindezt egy 
új versenyrekorddal. Az idei évre 
betervezett 245 kg is meglett vég-
re, méghozzá szabályos harmadik 
fogásként. 

Mondanám hogy ezután jöhet a pi-
henés, de nem így lesz, hanem egy-
fajta regeneráló időszak következik, 
amit nem lesz egyszerű kivitelezni. 

Szeretném minél jobb formában, 
erősebben kezdeni a tavaszi szezont, 
mindezt sérülésektől mentesen per-
sze, amihez elengedhetetlen némi 
pihenés és terheléscsökkentés. 

Ez viszont gyengüléshez vezet-
het önmagamhoz képest. De pozi-
tív vagyok, hiszen a 2016-os év is 
sikeres volt.

gönczöl mihály erőemelő

Egy éve a megyeri úton is sikerült nyerni…
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2016. december 10-én ke- ■
rült megrendezésre a Sár-
kány Wellness és Gyógyfür-
dőben az V. Szabolcs Tour 
Úszóverseny 2. fordulója, az 
MSK kupa. A versenyt az 
MSK képviseletében Trefán 
Szilárd nyitotta meg.

 Egyesületünk hazai pályára 33 
versenyzővel „érkezett” a megmé-
rettetésre. A verseny rendhagyó mó-
don a váltóversenyekkel kezdődött, 
ahol a 2009-esek 4x25 méteres ver-
senyszámát várhattuk nagy izgalom-
mal. A Nagy Vanda, Lakics Szilárd, 
Barnai Nikolett, Fring Péter össze-
állítású váltónak sikerült megsze-
rezni az első helyet, amíg ugyan-
ebben a versenyszámban a másik 
váltó Fring Petra, Szilágyi Borka, 
Tóth Marcell, Trefán Huba tagok ál-
tal alkotott fiatal csapat a negyedik 
helyen végzett. A 6x50 méter leány 
gyorsváltónk az előkelő első helyen 
végzett Nagy Vanda, Bencsik Ré-
ka, Prokob Réka, Szakács Kamil-
la, Csoba Adrienn, Császár Dóra 
összeállításban. A 6x50 méter fiú 
gyorsváltóban az edzők döntése ér-
telmében két váltót indított egyesü-
letünk. Nagy örömünkre sikerült a 
dobogó két legelőkelőbb helyét el-
foglalni. Az „A” váltó  Lakics Szi-
lárd, Antal Dávid, Szilágyi Merse 
Pál, Hermanovszky Márk, Orosz 
Gergő Erdélyi Kristóf csapattagok-
kal az első helyet szerezték meg. A 
„B” váltó Fring Péter, Bégányi Ábel, 
Rácz Elek, Tóth Ábel, Tóth Dániel 

Zsolt, Gál Sándor) a második helyre 
küzdötte fel magát!

A váltók után elkezdődtek az 
egyéni versenyszámok.

Eredményeink:
2009
Nagy Vanda: 50 gyors 3. 50 hát 4. 50 
mell 2.
Barnai Nikolett: 50 gyors 5. 50 mell 5.
Fring Petra: 50 m gyors 7. 50 m hát 6. 50 
m mell 5.
Lakics Szilárd: 50 m gyors 1. 50 hát 1. 50 
mell 1.
Fring Péter: 50 gyors 5. 50 hát 6. 50 mell 
3.
Trefán Huba: 50 gyors 10. 50 hát 10.
Tóth Marcell: 50 gyors 12.
2008
Bencsik Réka: 50 gyors 3. 50 pillangó 2. 50 
hát 1. 50 mell 1. 100 vegyes 2.
Prokob Réka: 50 gyors 2., 50 pillangó 3., 
50 hát 2.
Prokop Dorottya: 50 gyors 4., 50 pillangó 
5., 50 hát 6. 50 mell 4., 100 vegyes 3. 
Bégányi Ábel: 50 gyors 1. 50 pillangó 1. 50 
hát 1. 50 mell 1. 100 vegyes 1.
Antal Dávid: 50 gyors 2. 50 pillangó 2. 50 
hát 2, 50 mell 2. 100 vegyes 2.
Vislóczki Alen: 50 gyors 16. 50 hát 14. 50 
mell 10.
2007
Szilágyi Merse Pál: 50 gyors 1. 50 hát 1. 
50 mell 1.
Rácz Elek: 50 gyors 4. 50 hát 3. 50 mell 3.
Kónya Márk: 50 gyors 7. 50 hát 6.
2006
Szakács Kamilla: 50 gyors 1. 50 pillangó 1. 
50 hát 1. 50 mell 2. 100 vegyes 1.
Szécsi Zsófia: 50 gyors 2. 50 pillangó 3. 50 
hát 2. 50 mell 1. 100 vegyes 2.
László Bianka: 50 gyors 3. 50 pillangó 4. 
50 hát 3. 50 mell 5. 100 vegyes 4.
Orosz Zsófia: 50 gyors 14. 50 hát 10.
Hermanovszky Márk: 50 gyors 2. 50 
pillangó 2. 50 mell 2. 100vegyes 2.
Tóth Ábel: 50 gyors 4. 50 pillangó 5. 50 
hát 3. 50 mell 4. 100 vegyes 3.
Gál Sándor: 50 gyors 7. 50 pillangó 6. 50 

hát 5.
2004/2005
Kiss Boglárka: 50 gyors 4. 50 pillangó 2. 
50 hát 3. 50 mell 1. 100 vegyes 2.
Erdélyi Kristóf: 50 gyors 4. 50 pillangó 2. 
50 hát 9. 50 mell 5.
Orosz Gergő: 50 gyors 9. 50 pillangó 6. 50 
hát 7. 50 mell 10. 100 vegyes 6.
Tóth Dániel Zsolt: 50 gyors 15. 50 hát 11. 
50 mell 6.
2002/2003
Licska Stefánia: 100 gyors 2. 50 pillangó 1. 
50 hát 1. 50 mell 4. 100 vegyes 2.
Barta Inez: 100 gyors 8. 50 pillangó 5. 50 
hát 5. 50 mell 6.
2001 és korábban születettek:
Czakó Boglárka: 100 gyors 5. 50 pillangó 
3. 50 hát 5. 50 mell 3. 100 vegyes 3.
A kategória 2005 és korábban 
születettek
Császár Dóra (2004): 50 gyors 1. 50 
pillangó 1. 50 hát 2. 50 mell 1. 100 vegyes 1. 
Csoba Adrienn(2005): 50 gyors 2. 50 
pillangó 2. 50 hát 1. 50 mell 2. 100 vegyes 2.
Csoba Krisztián: (2003) 50 gyors 1. 50 
pillangó 1. 50 hát 1. 50 mell 1. 100 vegyes 1.

A csapatversenyben a Bátori Sár-
kány Úszóegyesület az első helyen 
végzett 12 csapat közül! Az egyesü-
let úszóinak 35 arany, 30 ezüst és 14 
bronzérmet sikerült „összeúsznia”. 

Gratulálunk minden sportoló-
nak, az edzőiknek, Kaliba Vik-
tornak és Nagy Gábornak az elért 
eredményhez!
1. Bátori Sárkány ÚE  875 pont
2. Vásárosnamény DSE  405 pont
3. Nyh-i Sportcentrum  381 pont

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
támogatónknak az MSK tulajdono-
sainak, vezetőinek és segítőinek ezt 
a rendkívül színvonalas versenyt, 
ahol az úszók a megérdemelt érmek 
mellé ajándékokat is kaptak. 

December 16-17-18-án egyesüle-
tünk „A” kategóriás úszói  Budapes-
ten a XI. BVSC Felmérő Versenyen 
zárták le az évet. Összességében na-
gyon jól szerepeltek úszóink. 18-
szor kerültek döntőbe, ott 4 arany, 
7 ezüst és 8 bronzérmet szereztek. 
Felkészítő edzőjük Kaliba Viktor. 
Részletes eredmények a következő 
számban. 

Év eleji örömhírek, nem is akár-
milyen örömhírek! 

Az ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 
vezetője kihirdette a 2017-es Jövő 
Bajnokai keretet. Legnagyobb örö-
münkre egyesületünk 3 új és 2 „ré-
gi” Jövőbajnokai taggal képviseli 
magát a Magyar Úszó Szövetség 
utánpótlás programjában!

Szenzációs nyírbátori siker ez. 
kisvárosunknak, hiszen 7. éve van 
uszodája, nekünk meg van 5 régió 
válogatott úszónk. Gratulálunk!
Büszkeségeink:
Csoba Adrienn 2005
Császár Dóra 2004
Szakács Kamilla 2006
Szécsi Zsófia Anna 2006
Pál Attila 2004
Edzőjük: Kaliba Viktor

baracsi lajosné

a bátori sárkány Úszóegyesület 

elnöke

MSK kupa

msK kupa, a csapat Trefán szilárddal

régió válogatottak edzőjükkel, Kaliba Viktorral
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A VKK Nyírbátorról az elmúlt hó-
napokban sok kósza és alaptalan infor-
máció keringett a városban, illetve a ké-
zilabda berkekben. Volt ez azért, mert 
néhány sértődött ember jobban szerette 
volna, ha a VKK Nyírbátor megszűnik. 
Ez a néhány sértődött ember nem volt 
arra tekintettel sem, hogy mi lenne an-
nak a majd 300 gyereknek a sorsa, ha a 
klub megszűnik. Ez a néhány sértődött 
ember lobbizott azért is, hogy ne le-
gyen a VKK Nyírbátornak városunkban 
edzéslehetősége sem. A VKK Nyírbátor 
láthatóan nem szűnt meg, van is edzésle-
hetősége és nincs is abban a pozícióban, 
hogy a megszűnés kérdése esetlegesen 
napirenden lenne. A szakmai munka fo-
lyik tovább, igaz, időközben túl kellett 
élni pár karaktergyilkosságot.

A szakmai munka az elmúlt hóna-
pokban olyan magas szintre emelkedett, 
hogy például a női szakágban az U13 és 
az OSB korosztály karnyújtásnyira állt 
a felsőházba való bejutáshoz; az OSB 
csapat abszolválta a feladatot és feljutott 
a felsőházi rájátszásba, az U13-as csa-
pat sorsa a saját kezében van, hiszen az 
utolsó mérkőzéseken dől el az alsóházi, 
vagy a felsőházi további szereplés sorsa. 
Ilyen a klub életében még nem fordult 
elő, példaértékű!

2015. novemberében új elnökség állt 
fel a VKK Nyírbátornál, melyet első-
sorban az egyesületet érintő negatív fi-
nanciális problémák vindikáltak. Az új 
vezetést sem kerülte el „a szekrényből 
kieső csontvázak” esete. De nagyon 
komoly válságmenedzseléssel, szabott 
költségvetés mellett sikerült a klubot 
egyenesbe hozni anyagilag. Soha nem 
látott összegű TAO támogatást is el tu-
dott nyerni az idén a VKK Nyírbátor, 
mely alapja lehet a stabil, biztos építke-
zésnek. Ezen túlmenően 2 új beszerzésű 
kisbusszal is gyarapodik az egyesület. 
No ezek a hírek nem éppen egy hal-
dokló egyesületet mutatnak be, ezért 
a VKK Nyírbátort érintő folyamatos 
rossz hír keltése így egy alaptalan plety-
ka marad.

Nyírbátor Város Önkormányzata 
megismerve a VKK Nyírbátor ötéves 
sportkoncepcióját a közös együttmű-
ködés mellett tette le voksát, minden 
segítséget, támogatást megad a gye-
rekek sporttevékenységét szem előtt 
tartva. Az új klubvezetés ötéves sport-
koncepciójának végrehajtása ezzel a tár-
sadalmi szerepvállalással és az Önkor-
mányzat támogatásával már biztosított. 
Ebben a sportkoncepcióban beruházás 
és eszközbeszerzések szerepelnek, de 

kiemelt helyen prioritást élvez maga 
a gyerek. 

Kimutatható ugyanis, hogy napjaink-
ra a fiatal generáció szabadidő eltölté-
sének struktúrája jelentősen átalakult. 
Vannak olyan tevékenységek, melyek 
kockázatnövelő hatásaival hajlamosíta-
nak a dohányzásra, alkohol- és drogfo-
gyasztásra. Ide sorolható a „bandázás” 
fogalma, a fogyasztásorientált tevékeny-
ség elterjedése és az internet „nem tu-
dásalapú” használata. Itt léphet előtérbe 
a sport, melynek védőhatást kifejtő kö-

vetkezménye van a szabadidő hasznos 
eltöltésében. A sport a teljes személyisé-
get formálja, a testi és a lelki egészségre 
egyaránt kedvezően hat. A fiatalkorban 
elkezdett, rendszeresen űzött testedzés 
nagy jelentőségű egész életünkre nézve. 
Nem csak a pozitív társadalmi, gazda-
sági hatásai miatt van értelme sportolni, 
hanem az élményt nyújtó, örömszerző 
eredménye miatt is. 

Ezen filozófia mentén haladva dol-
gozunk tovább azon, hogy minél több 
gyereket tudjunk bevonni a sport-
ba, minél több gyerekkel szerettes-
sük meg az egészséges életmódot, a 
kézilabdázást.

A koncepció egyik szegmense, hogy 
minden oktatási intézményben tanuló 
gyerekek részére is biztosítsuk a ké-
zilabda sportág oktatását, a kézilabda 
versenyeztetést. Ehhez a VKK Nyírbá-
tor tudja biztosítani a képesítéssel ren-
delkező sportedzőt, így az oktatási in-
tézményeknek ez költséget nem jelent, 
de a legfontosabb az, hogy a gyerekek 
tömegsport keretein belül megtanul-
nak kézilabdázni, versenyeztetésüket 
a VKK Nyírbátor szervezi és rendezi. 
A szülőknek tehát fizetnivalója nem ke-
letkezik, minden költséget a VKK Nyír-
bátor Sportegyesület vállal át.

A sportkoncepció további fontos 

eleme, hogy a felnőtt csapatokba elkezd-
jük beépíteni a saját nevelésű ifjúsági 
játékosainkat, illetve visszacsábítsuk 
az egyesületünktől a korábbi klubve-
zetés miatt eligazolt szintén saját neve-
lésű, de máshol kézilabdázó fiatalokat. 
Az új vezetőedző Szilágyi Attila – aki 
korábban igazolt játékosa volt egyesü-
letünknek - azonosulni tudott ezzel az 
elképzelésünkkel, és a felnőtt csapat 
keretébe már meghatározó számú he-
lyi kötődésű és nevelésű fiatal kerül be 
a 2016-2017-es szezonra. 

Továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk 
fektetni az utánpótlásra, az utánpót-
lás-nevelés színvonalának növelésére, 
ahol sok új ember lesz eme feladatra 
megbízva.

Tudva lévő, hogy sok gyereket szer-
veztek ki, igazoltak át a VKK Nyír-
bátorból egy másik sportegyesületbe. 
Sajnáljuk azokat a gyerekeket, akiket 
a szüleik téves, félrevezető informáci-
ók alapján igazoltak át, hiszen nálunk 
volt jövőkép, volt lehetőség a maga-
sabb korcsoportba „feljátszani”, nálunk 
nincs éves tagdíj, …. Sorolhatnánk ki-
zárólag szakmai aggályainkat. Azonban 
a szülők döntését tiszteletben tartjuk, 
egyben ezeket a gyerekeket bármikor 
visszavárjuk, amennyiben vissza akar-
nak térni a VKK Nyírbátorba, az „al-
ma mater”-be.

2017. januártól a VKK Nyírbátor és 
a Nyírbátor Város Önkormányzata ál-
tal közösen felújított Református Is-
kola tornatermét is birtokba vesszük, 
kihasználva a szerződésekben koráb-
ban részünkre átengedett edzésidőket. 
Örülünk annak, hogy városunk a VKK 
Nyírbátor segítségével ezzel az értéknö-
velő beruházással gyarapodott, a Refor-
mátus Iskola tanulói pedig egy szebb, 
jobb, igényesebb tornateremben lehet-
nek a testnevelés órákon. A fenntartó, 

valamint az iskola igazgatója a felújítá-
sért cserébe 15 év időtartamra átengedte 
a VKK Nyírbátor részére a tornaterem 
iskola időn kívüli, azaz 16.30 órától kez-
dődő edzéslehetőségeket.

Az edzések nyilvánosak, megtekint-
hetőek, és ha a gyerekek szeretnének 
akár évközben csatlakozni a már kézi-
labdázó gyereksereghez, az edzőknél, 
vagy az egyesület vezetőinél bármikor 
jelentkezhetnek. 

Ezúton is tisztelettel köszönjük meg 
Nyírbátor Város Önkormányzatának 
és azon cégeknek, vállalkozásoknak, 
magánszemélyeknek a támogatását, 
akik hittek a klubunkban, hittek ab-
ban, hogy ennek a tavalyi évben 25 
éves sportegyesületnek van jövője és 
létjogosultsága. Megköszönjük mind-
azoknak azt a társadalmi szerepválla-
lását, amit a VKK Nyírbátor iránt ta-
núsítottak mind anyagi, mind erkölcsi 
támogatásukkal.

Úgy gondoljuk, hogy az új koncepció 
egy új fejezet a VKK Nyírbátor törté-
netében. Ez az új fejezet egy sikertör-
ténet lehet, melynek rövid távú célja a 
női szakág NB II-be való feljuttatása, 
szerepeltetése, a gyerek-, utánpótlás- és 
serdülő-bajnokságokban a regionális, il-
letve az országos megmérettetés.

A VKK Nyírbátor jövőbeli eredmé-
nyességéhez, mint minden más magyar 
sport működéséhez társadalmi összefo-
gás szükséges. Ennek részesei lehetnek 
a támogatást nyújtó cégeken kívül támo-
gatást nem nyújtó magánszemélyek is, 
akik ötleteikkel, véleményükkel, kap-
csolataikkal segítik a Klub működését 
annak sikerei érdekében. Ezért tiszte-
lettel várjuk mindazok jelentkezését 
nemtől és kortól függetlenül az egye-
sület tagságába, akik részesei kívánnak 
lenni eme sikertörténetnek.

Ezen túlmenően várjuk azon gye-
rekek jelentkezését is, akik a komoly 
gyökerekkel és jövőképpel rendelkező 
VKK Nyírbátor sportegyesületben kí-
vánnak a sportággal megismerkedni, 
itt kívánnak kézilabdázni. Mindegy, 
hogy mennyi idős a gyermek, a megfe-
lelő csapatba kiváló edző mellett hamar 
behozhatja hátrányát.

Végezetül tisztelettel várunk min-
den érdeklődőt, szurkolót a felnőtt 
csapatok és a gyermekek mérkőzése-
ire, szurkoljunk együtt a nyírbátoria-
kért, szurkoljunk fiataljainknak, szur-
koljunk a nyírbátori Városi Kézilabda 
Klub sikereiért!

Végvári győző
VKK Nyírbátor elnöke

Sportkoncepció
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Új kötettel jelentkezett Egri Lász-
ló nyírbátori származású költő 2016 
decemberében. A Szúnyog Szabi 
címet viselő, gyermekverseket és 
képességfejlesztő feladatokat tar-
talmazó alkotás néhány nappal a 
megjelenése után máris jelentős si-
kereket tudhat magáénak. 

A mű jelenleg az Ekönyv.hu 
könyváruház legnépszerűbb gyer-
mekkönyve, a Libri oldalán a leg-
népszerűbb elektronikus képes 
mesekönyv, a Bookline könyv-
portálon pedig a legjobbra értékelt 
mesekönyv. 

A költő számos tanulmány, cikk 
és recenzió szerzője, a Polikróm 
művészeti folyóirat alapító-főszer-
kesztője, a Cédrus-díj kurátora és a 
Kortárs Költő Liga irodalmi szer-
vezet elnöke. 

Az országos Karinthy verspályá-
zat ezüstérmes helyezettje (2012) 
és a „Lapra magyar!” jótékonysági 
könyvgyűjtő akció kezdeményező-
je. Egri Lászlót 2014-ben a legbefo-
lyásosabb fiatal írók közé sorolták. 
Több kulturális kiállítás is fűződik 

nevéhez (Látható költészet, Dedikált 
könyvritkaságok). Jelenleg Hajdú-
szoboszlón él és  alkot.

Eddig megjelent munkái:
Pennamorzsák (versek, 2013)
Közösségi kóter (regény, 2014)
Világmező (versek, 2015)
Szúnyog Szabi (gyermekversek, 
2016)

Szúnyog Szabi
Új kötete jelent meg Egri László nyírbátori származású költőnek

Egri lászló (1988) Év Felfedezettje 
díjas irodalmár, a Fiatal Költők 
Kulturális Követe cím birtokosa

Ötletek farsangra
Közeledik a február. Anyukák és 

nagyik sokasága töri már most is 
a fejét, hogy mi legyen a gyerkőc 
az idei farsangon, különösen, ha 
a bálon díjazzák a saját készítésű, 
egyedi ötleteken alapuló jelmeze-
ket. Sandán pislognak a varródo-
bozra, remélve, hogy nem kell vele 
éjszakázniuk az elkövetkezendő né-
hány hétben. Adunk néhány ötletet, 
a könnyen és gyorsan elkészíthető 
jelmezek kategóriájában, arra vo-
natkozólag, hogy milyen egyszerű 
és kézenfekvő elkészíteni otthon a 

szekrény mélyén, vagy a fiókba rej-
tőző anyagokból, tárgyakból egy-
egy kifejezetten egyedi és ötletes 
farsangi jelmezt.

Néhány csomag vatta segítségével 
felhőcske…

légy fánk, csak egy úszógumi kell 
hozzá… csiga-biga egy vékony takaró által…

ha meg a fellegekbe vágysz és 
még egy lyukas kosár is kéznél 
van, fújjatok fel egy lufit és változz 
hőlégballonná
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Az Orlai Produkciós Iro- ■
da (Budapest) előadásában 
tekinthetnek meg egy krimit 
- egy részben 2017. február 
13-án (hétfő) 19.00 órától, el-
sősorban azok, akik felnőtt 
színházi bérlettel rendelkez-
nek, bár jegyek korlátozott 
számban még kaphatók.

Három idegen férfi találkozik 
egy üres lakásban. Keresnek va-
lamit, ami a háziaknak nem jelent 
semmit, nem is emlékeznek, hogy 
hová tehették, de a három idegen 
közül egy tisztában van vele, mi-
lyen sokat ér. 

Hogy mi ez a valami, és miért 
olyan fontos, azt csak ez az egy 

szereplő tudja. Mindenkinél ki-
szolgáltatottabb azonban a hama-
rosan hazaérkező háziasszony, a 
gyanútlan Susy, akit még a látása 
sem segít abban, hogy felismerje az 
egyre növekvő veszedelmet. 

Bravúros szerepjátékok egész 
sorával próbálják a bűnözők ki-
szedni belőle azt, amiről fogalma 
sincs. Igazi macska-egér játszma 

kezdődik, és a növekvő sötétben 
összemosódik, ki az üldöző és ki 
az üldözött. 

A darab számtalanszor ara-
tott nagy sikert a világ színpa-
dain (Quentin Tarantino is sze-
repelt egyik felújításában), az 
Audrey Hepburn főszereplésével 
készült filmváltozat pedig örök 
klasszikus. 

VÁRJ, MÍG SÖTÉT LESZ

SziLágySági 
táNcokkaL 

iSmerkedhettek
meg 2017.01.07-én, szombaton azok, akik a 
rendkívüli hideg ellenére is ellátogattak a 
Nyírbátori Kulturális Központ tükrös tánctermébe. 
akik dideregve érkeztek, azok gyorsan 
átmelegedtek a friss tánclépések által. a kicsik 
és nagyok a megtanult mozdulatsorokon kívül 
örömmel vitték haza süvegmalackáikat és az 
elkészített fotóalbumot. legközelebb mezőségi 
tánclépéseket tanulhatnak az érdeklődők Puskás 
lászlótól 2017. február 11-én 15 órai kezdettel a 
kulturális központ tánctermében.




