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Második lett a 
kocsányos tölgy!

Mindössze 300 szavazattal szo-
rult a második helyre a nyírbátori 
kocsányos tölgy a zengővári sze-
lídgesztenyefa mögött az Ökotárs 
Alapítvány által meghirdetett idei 
Év fája pályázaton. 
 Cikk 4. oldalon

Milliárdos 
fejlesztések 
indulhatnak

„Három fontos terület van, amely-
lyel foglalkozni szeretnénk, illetve 
pályázatok hiányában is foglalko-
zunk. Az egyik a gazdasági fejlő-
dés, amit tovább kell vinni. Ehhez 
is kapcsolódik a roma integráció, 
illetve felzárkóztatás. A harma-
dik pedig, hogy a városi környezet 
minél élhetőbb legyen” – mondja 
Nyírbátor polgármestere.
  Cikk 8-9. oldalon

Bravó Bence!!!
A terv létezik Majoros Bence szá-
mára, és abban nem csak a mosta-
ni eredmény megismétlése szere-
pel.  Cikk 13. oldalon

Piac: friss zöldség, gyümölcs minden nap

„Az én logikám, amiért itt ■■
akkoriban nagyon meg kel-
lett küzdeni, az volt, ha egy 
gazdasági szereplőnek tervei 
vannak Nyírbátorban, akkor 
azt minden eszközünkkel se-
gíteni kell. Ma alapvetően ez 
a város vezetésének a 

felfogása. Minden törvényt 
betartunk, de megadunk 
minden adminisztratív segít-
séget...” árulja el Veres János 
a nyírbátori ipari fejlődés 
egyik titkát. Nagy Miklós 
interjúja.

Cikk a 2-3. oldalon

Feltűzték a szalagot

 Cikk a 16. oldalon

Elképzelhető, hogy a jövő-■■
ben nem csak piaci napokon 
árusíthatják terményeiket az 
őstermelők Nyírbátorban a 
városi piacon. Az üzemeltető 
igyekszik kedvezményeket 
biztosítani a termelők számá-
ra, emellett a kereskedők igé-
nyeinek megfelelően tervezik, 
hogy bővítik a piac fedett ré-
szét.

„Mindenszentek, Anyák napja, 
a tavaszi nagy bevásárlások idején 
több kereskedő kínálja termékeit 
a piacon, mint általában. Télen és 
nyáron elég gyenge a piac” – fogal-
mazott Orosz György, piacfelügye-
lő. Valamikor telített volt a piac, 
de megváltoztak a vásárlói szoká-
sok, egyre kevesebben jönnek ide 
vásárolni. 

Cikk a 4. oldalon

Kiderül a nyírbátori 
gazdasági titok
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Kiderül a nyírbátori gazdasági titok

Sokan állítják, hogy Nyírbátor 
szinte páratlan gazdasági fellen-
dülése onnan kezdődött, hogy Ön 
nagyon komoly kormányzati és 
politikai pozícióba került. Létez-
ne, hogy egy ember politikai sze-
repe elég, hogy egy kisváros 10-15 
év alatt, ilyen óriási gazdasági po-
tenciálra tegyen szert?

Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 
létezett, sőt létezik, lásd Felcsút. 
Nyírbátor esetében azért érdemes 
időben visszább menni. A városban 
2002-ben nagyon pesszimista volt a 
hangulat. Abban az évben sok olyan 
vállalkozó, aki ma is prosperál itt, ke-
resett meg azzal, hogy nem lát pers-
pektívát. Elmondták: Nyírbátor nem 
halad sehová, itt nem történik semmi 
érdemi, itt nekik nincs megélhetési 
jövőképük. Ezért azt tervezik, hogy 
elmennek a városból, hacsak abban 
az évben a választásokon nem lesz 
gyökeres változás. Abban az évben 
az MSZP megnyerte az országgyűlési 
választásokat. Engem akkor, egyéni-
ben nem választottak meg képviselő-
nek, de listáról bekerültem a parla-
mentbe. Ezután egy nagyon komoly 
nyomást helyeztek rám.

Csak közbevetőleg jegyezzük meg 
azért, hogy az egyéni képviselői 
választás eredménye igen szoros 
volt, csalás, bírósági ügy...

Ez igaz. Csalás volt, bírósági íté-
let született, de a végeredményen az 
már nem változtatott. Ennek ellenére 
nyomás alá helyeztek, hogy vállaljam 

föl a polgármester-jelöltséget. Ne fe-
lejtsük el, hogy addig, már 12 éve, 
Petróczki Ferenc vezette Nyírbátort. 
Nehéz döntés volt ez számomra, hi-
szen, ha tavasszal nem választottak 
meg országgyűlési képviselőnek – 
a városban persze jó volt az akkori 
eredményem is – akkor miért kelle-
ne ez nekem. Ráadásul én vállalko-
zó voltam, önkormányzati előéletem 
is volt, de nem voltak polgármesteri 
ambícióim.

Nekem az rémlik, hogy 2002-ben 
Ön inkább a megyei önkormány-
zat elnöki székét vette célba.

Annál a választásnál, a választás 
előtt nem dőlt el, hogy ki lesz az elnök-
jelöltünk. Akkor még két megyei lista 
volt, az egyiket Gazda László vezette, 
a másikat én, és közben mégis polgár-
mester-jelölt lettem Nyírbátorban. Az-
tán a városban meggyőző többséggel 
megválasztottak polgármesternek. Ak-
kor azután néhány dolog, fordulatként, 
elindult. Azaz a fordulat már azt meg-
előzően megkezdődött, hogy később 
államtitkár, illetve miniszter lettem. 
Nyírbátorban 2002-re már sürgetően 
kialakult az igény, hogy változtassunk 
az addig helyben járó helyzeten. Végre 
adjunk a városnak perspektívát. Ami-
kor polgármester lettem, rögtön meg-
néztem, milyen előkészített tervek, pro-
jektek vannak az önkormányzatnál. 
Nem találtam ilyet.

Egyáltalán nem volt gazdasági 
terve a városnak?

Na, jó. Volt egy előkészített projekt. 
Az úgynevezett „fecskeház” a József 
Attila út végére tervezve.

Ezen túl bármilyen gazdaságfej-
lesztési elképzelés, projekt, terv?

Mondom, semmi ilyen nem volt. 
Úgy értem ezt, hogy a város gazda-
sági fejlesztését célzó terve nem volt 
az önkormányzatnak. Amikor tehát 
megválasztottak polgármesternek, 
volt kormányzati kapcsolatom és utá-
najártam annak, hogy van-e olyan 
kormányzati terv, amelyből Nyírbá-
tor is részt vállalhatna, valamilyen 
benyújtott pályázatunk révén. Az is 
kiderült, hogy hiába lenne pozitív 
kormányzati hozzáállás, a városnak 
nincsenek pályázatai. Szerencsére ezt 

az említett fecskeházas pályázatot 
megváltoztatott tartalommal és hely-
színnel sikeresen menedzseltük le.

Az „első fecske” lett a fecskehá-
zas projekt. Ehhez képest ma, 
2017-re Nyírbátor olyan hatal-
mas ipari potenciállal rendelke-
zik, hogy jóval nagyobb városok is 
megirigyelhetik.

Ez igaz, és ezt is 2002-ben sikerült 
megalapozni. Amikor polgármester 
lettem, volt egy kész gazdasági prog-
ramom is. Helyi születésűként megél-
tem, hogy korábban a városban volt 
egy kb. 10 éves vita, amely arról szólt, 
hogy nálunk inkább a kultúra fejlesz-
tésére kell helyezni a hangsúlyt.   Ez 
a 80-s évek közepe, amivel már akkor 
is vitatkoztam, mert úgy gondoltam, 
hogy kulturális város akkor legyen 
egy település, amikor már van ehhez 
megfelelő gazdasági alapja, amiből 
eltartja azokat, akik élvezik, illetve 
azokat is, akik művelik a kultúrát.
Szerintem a sorrend az, hogy erős 
gazdasági bázist kell teremteni, ami-
re lehessen építeni magas minőségű 
kulturális funkciókat.

Így tehát, amikor polgármester 
lett, ezt igyekezett megalapozni?

Az én programom arról szólt, 
hogy erős gazdasági bázist tudjunk 

teremteni Nyírbátorban. Amikor elő-
ször országgyűlési képviselő lettem, 
kezdeményeztem a város vezetőinél, 
hogy menjünk el Győrbe és nézzük 
meg az ottani ipari parkot. Sajnos, az 
akkori városi vezetés egyetlen tagja 
sem ért rá eljönni, egyedül az ön-
kormányzat ezzel megbízott mun-
katársa jött el. 

Két dolog nagyon világossá vált. 
A tőke sehová nem érkezik vélet-
lenül. A másik: ha valahol nincs 
megfelelő, szervezett munka és elő-
készítés, akkor azon a helyen ne szá-
mítsanak beruházásokra. Azaz egy 
feltételrendszert kellett megalkotni. 
Nyírbátornak már 2002-ben is volt 
formálisan ipari parkja. Amikor meg-
választottak, a testülettel elfogadtunk 

végre egy gazdasági programot is. 
Először a város történetében.

Ma talán már nem annyira meg-
lepő, de akkoriban szinte elképzel-
hetetlen volt, hogy a „világ végén” 
lévő Nyírbátorba komoly ipari be-
ruházók jönnének. Nem arról van 
szó, hogy Ön olyan kapcsolatokkal 
és majd még pozíciókkal is rendel-
kezett, amivel befolyásolni lehetett 
a tőkét?

Kapcsolatok kellettek, ezt nem ta-
gadom, de az elején nekem még nem 
voltak kormánypozícióim. Mondok 
egy példát. Amikor már államtitkár 
voltam, a polgármester pedig Balláné 
Erzsike, volt egy pályázata az akko-
ri kormányzatnak ipari park infrast-
rukturális fejlesztésére. Nyírbátor is 
nyert. Akkor kezdtük kiépíteni a mai 
ipari parkban az utat, víz-, szenny-
vízhálózatot, járdát...

Ismétlem: a „világ végén” 
építették.

Igen, de ne feledje el, hogy itt az 
iparnak legalább 100 éves hagyomá-
nya van. Van egy szakképzési háttér. 
Ezzel párhuzamosan 101 tárgyalást 
folytattam le potenciális befektetők-
kel. Polgármesterként kezdtem, és 
államtitkárként folytattam. A száz-
egyedik partner volt az, aki vállalta, 

„Az én logikám, amiért itt akkoriban nagyon meg ■■
kellett küzdeni, az volt, ha egy gazdasági szereplőnek 
tervei vannak Nyírbátorban, akkor azt minden eszkö-
zünkkel segíteni kell. Ma alapvetően ez a város veze-
tésének a felfogása. Minden törvényt betartunk, de 
megadunk minden adminisztratív segítséget...” árulja 
el Veres János a nyírbátori ipari fejlődés egyik titkát. 
Nagy Miklós interjúja.

„
ˮ

Az egyik cég idetelepülését például az döntötte el, 
hogy a szomszéd városban 45 percen keresztül nem 
ért rá a polgármester fogadni a cég képviselőjét. 
Amikor átjött Nyírbátorba, Balláné Erzsike azonnal 
fogadta, és németül szólt hozzá. Ebből lett a DIEHL 
beruházás.

„ ˮMa azt tudom mondani, hogy a helyi, belső munka-
megosztásban én vagyok a nyírbátori önkormányzat 
budapesti kijáróembere.
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hogy itt létesít céget. Úgy vállalta, 
hogy még nem volt meg a park inf-
rastruktúrája, ezért aggregátorról ter-
melt árammal ment a betonkeverő. 
Ebből lett a kábelkorbács gyár. Mé-
száros Gyula volt ez a gyárépítő. Az 
ő referenciája a Baktalórántházán 
két évvel korábban épített hasonló 
gyár volt.

Mészáros kábelkorbács gyára 
volt tehát az első fecske itt. Mek-
kora tőkével létesítették ezt a 
beruházást?

Ha jól emlékszem, kétszáz és há-
romszáz millió forint közötti összeg-
ről beszélünk. 2005-ben kezdett ter-
melni a gyár. Kezdetben 40 embernek 
adtak munkát, majd elérték a 300-as 
létszámot is.

Hol tart ma a nyírbátori ipari 
parkban beépített tőke összege? 

Az biztos, hogy a 100 milliárd 
forintot eléri a beruházási érték. 
Amikor a COLOPLAST első üte-
mét avattuk, megyénkben az volt a 
legnagyobb értékű tőkeberuházás. 
Közel 30 milliárd forintos értékről 
beszélünk.

Ma mennyien dolgoznak az ipari 
parkban?

Ma már meghaladja az ötezret a 
foglalkoztatottak száma. Volt két 
minőségi ugrás. Kellett, hogy elin-
duljon az első cég, amelyre majd le-
hetett hivatkozni. Ezután volt egy 
szünet, kétségtelen. A továbblépést 
tényleg segítette, hogy közben mi-
niszter lettem és abban a minőségem-
ben már a multicégek topmenedzse-
reivel tudtam találkozni. Így például 
a Coloplast alelnökével találkozhat-
tam és tárgyalhattunk. Akkor a cég 
már eldöntötte, hogy Magyarorszá-
gon fejleszt tovább. Tatabányán már 

volt egy gyáruk. Eleve abban gondol-
kodtak, hogy ott bővítik a kapacitá-
sukat. A tárgyalás során elmondtam 
nekik – a kormány felhatalmazásá-
val - ha nem Tatabányán történne a 
beruházás teljes egészében, hanem a 
munkaerőigényes részét Kelet-Ma-
gyarországra vinnék, akkor a kor-
mány jelentősebb összeggel támo-
gatná a beruházásukat. Akkor volt 
egy ilyen kormányhatározat.

Ilyen egyszerű és máris irány 
Nyírbátor?

Nem egészen. Először megnézték, 
milyen lehetőségek vannak a térség-
ben. Négy helyszínt vizsgáltak meg. 
Kettő végig, mint lehetséges helyszín 
szerepelt. Nyírbátorba úgy jött el az 

alelnök, hogy ő jelölte ki a területet, 
ahol a gyárépítést elképzelte. Az ér-
dekesség az, hogy ez a terület akkor 
nem volt része az ipari parknak.

Hozzájutottak a területhez, 
de hogyan választották éppen 
Nyírbátort?

Eleve csak oda mentek, ahol ipari 
park volt. Nagyon nagy dolog volt, 
hogy az általuk kinézett, akkori ál-
lami ingatlan rekordidő alatt átment 
a tulajdonukba. Ehhez tényleg kel-
lettem én, elismerem. Jellemző a dán 
gondolkodásra: azért választotta ezt 
a területet, mert mellette szép nyár-
faerdő volt.

Megjött a várva várt gigaberuhá-
zás, az első multicég is. Az akkori 
időket értem. Ön miniszter, hát-
térben egy kormány és az ezzel já-
ró sebesebb ügyintézés, támoga-
tások megszerzésének nagyobb 
lehetősége. De ma is fejlődik a he-
lyi ipari potenciál. Mi hajtja őket 
ma?

A pozitív tapasztalat. Ezért is épül-
het jelenleg négy gyár is. Van egy 
imidzse a városnak, ami az elmúlt 
tíz évben alapozódott meg.

Ebben az imidzsben még ma is 
benne van Ön?

Talán nem leszek szerénytelen, ha 
azt gondolom, hogy benne vagyok. 
Az én logikám, amiért itt akkoriban 
nagyon meg kellett küzdeni, az volt, 
ha egy gazdasági szereplőnek ter-
vei vannak Nyírbátorban, akkor azt 
minden eszközünkkel segíteni kell. 
Ma alapvetően ez a város vezetésé-
nek a felfogása. Minden törvényt 
betartunk, de megadunk minden 
adminisztratív segítséget. Ha felve-
tődik a gazdasági szereplő részéről, 
hogy valakivel szeretne találkozni, 
az elősegítjük.

Ebben az egészben óriási szere-
pe volt Balla Jánosné, utánam meg-
választott polgármesternek. Ő ko-
rábban gazdasági szereplő volt, és 
pontosan értette ezt a menetet. Az 

egyik cég idetelepülését például az 
döntötte el, hogy a szomszéd város-
ban 45 percen keresztül nem ért rá 
a polgármester fogadni a cég képvi-
selőjét. Amikor átjött Nyírbátorba, 
Balláné Erzsike azonnal fogadta, 
és németül szólt hozzá. Ebből lett a 
DIEHL beruházás.

A város, politikailag ellenzékben 
van, már több mint hét éve, de a 
fejlődés töretlen.

Szerencsére a város ellenzékbe 
és ellenszélbe kerülésének idejére 
egy olyan szintre ért föl, ahol már 
nagyon nehéz lett volna megfojta-
ni. A mostani kormány tesz annak 
érdekében, hogy nehéz helyzet-
ben legyünk. Hiába van 1 milli-
árd forint fölötti iparűzési adóbe-
vételünk, ezt nem tudjuk szabadon 
felhasználni. Nagyjából 800 millió 
forintot olyan célokra kell elkölte-
ni, amit más településeken az ál-
lam finanszíroz.

Ha Ön ismét visszatérne az or-
szágos politikába, hozhatna egy 
újabb lendületet? 

Természetesen jelenthet pluszt, 
másrészt sohasem tagadtam, hogy 
kapcsolataim egy része nem pártpo-
litikai alapon áll. Nagyon sok emberi 
és működőképes szakmai kapcsola-
tom van ma is. A pártpolitika ahhoz 
kellett anno, hogy olyan helyzetbe 
kerüljek. Amikor bekerültem a pénz-
ügyminisztériumba, furcsán néztek 
rám, hogy vajon honnan szalasztot-
tak. Ugyanakkor volt néhány főosz-
tályvezető, illetve helyettes államtit-
kár, akivel a parlament költségvetési 
bizottságában évek óta együtt dolgoz-
tunk. Pontosan tudták, engem hová 
tegyenek magukban. Ezekkel az em-
berekkel megmaradt a kapcsolatom 
akkor is, amikor gyökeresen változott 
a politikai széljárás. Szerencsére ma 
is van olyan államtitkár és miniszter, 
aki becsüli, hogy én sohasem szemé-
lyeskedtem a politikai vitákban. Ma 
ezt viszonozzák. Szóba állnak ve-
lem, felveszik a telefont, vagy éppen 
visszahívnak. Ha a közösség érdeké-
ben kérek valamit, ezek az emberek 
erre odafigyelnek. Sajnos, ugyanez 
már nem működik itt a térségben. A 
fideszes képviselő, ahol lehet, ott pró-
bál betartani Nyírbátornak. Országos 
szinten viszont pontosan értik, hogy 
Nyírbátor esete egy nagyon pozitív 
példa, ez a kormánynak is egy siker-
történet. Ma azt tudom mondani, hogy 
a helyi, belső munkamegosztásban 
én vagyok a nyírbátori önkormány-
zat budapesti kijáróembere. Sok tár-
gyalást folytatok, amely valamelyik 
nyírbátori elgondolás megvalósítását 
szolgálja. Sokszor a polgármesteren 
kívül más nem is tud róla. Pontosan 
elég az, hogy legyen ennek eredmé-
nye. Egyszer majd azt is le lehet írni, 
hogy amiért én szóba állok azokkal az 
említett politikai szereplőkkel, még a 
szocialistáktól is kapok kritikát, bő-
ven. Én, a város érdekében mindig 
felveszem a telefont, elmegyek tár-
gyalni és az csak öröm, amikor ezt 
siker koronázza.„

ˮ
A mostani kormány tesz annak érdekében, hogy ne-
héz helyzetben legyünk. Hiába van 1 milliárd forint 
fölötti iparűzési adóbevételünk, ezt nem tudjuk sza-
badon felhasználni. Nagyjából 800 millió forintot 
olyan célokra kell elkölteni, amit más településeken 
az állam finanszíroz.

„
ˮ

Szerencsére ma is van olyan államtitkár, van olyan 
miniszter, aki becsüli azt, hogy én sohasem szemé-
lyeskedtem a politikai vitákban. Ma ezt viszonozzák. 
Szóba állnak velem, felveszik a telefont, vagy éppen 
visszahívnak. Ha a közösség érdekében kérek vala-
mit, akkor ezek az emberek erre odafigyelnek.
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Második lett a kocsányos tölgy!
Mindössze 300 szavazattal ■■

szorult a második helyre a 
nyírbátori kocsányos tölgy a 
zengővári szelídgesztenyefa 
mögött az Ökotárs Alapít-
vány által meghirdetett idei 
Év fája pályázaton. 

A versenyben összesen leadott 
18 ezer szavazat felét a dobogósok 
szerezték meg. A nyírbátori tölgyre 
leadott több mint 3700 szavazat azt 
mutatja, hogy igen sok nyírbátorit, 
illetve nyírbátori kötődésű személyt 
ért el ez a kezdeményezés. A részle-
tekről Tanyik József tájékoztatott.

Az Év fája, 2017 – elnevezésű or-
szágos pályázaton sikeresen szere-
pelt az a nyírbátori kocsányos tölgy, 
amely a város történelmi központ-
jában él több mint 120 éve. A kez-
deményezés Csehországból indult. 

Hazánkban idén is az Ökotárs Ala-
pítvány hirdette meg a versenyt, 
amelynek célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a közvetlen környezetünk-
ben élő fákra, a természet megvédé-
sének fontosságára, és mindennapi 
életünkben betöltött szerepére. A 
nyolcadik alkalommal megszerve-
zett kihívásra 48 fát neveztek az or-
szág minden részéről. A zsűri ezek 
közül azt a 13-at juttatta tovább 
a döntőbe, amelyekhez jelölőik a 
legnagyobb szeretettel ragaszkod-
nak, és amelyeket igazi tisztelet és 

odafigyelés vesz körül. „A kiírás 
szerint nem a méret, nem a szép-
ség számít, hanem a fák közösségre 
gyakorolt hatása – mondta Tanyik 
József, aki hozzátette: „köszöne-
tet mondunk mindenkinek, aki sza-
vazatával hozzájárult ehhez a szép 
eredményhez. Nemcsak a nyírbá-
toriak tartották fontosnak az ösz-
szefogást, hanem sokan szavaztak 
az innen elszármazottak közül, a 
fővárosból, az ország nyugati felé-
ből, de Angliából, Svédországból, 
Németországból és Erdélyből is. Így 
ennek a kezdeményezésnek egy ko-
moly közösség-összetartó szerepe 
alakult ki. Mi mindenképpen célt 
értünk.”

A verseny másik hozadéka: vélhe-
tően azok, akik szavaztak a verseny-
ben, megnézték a döntőbe jutott fák 
fotóját, leírását. Így elképzelhető, 

hogy a nyírbátori kocsányos tölgy 
kapcsán is több ezren olvashattak a 
városról, a történelméről, az itt élők 
ragaszkodásáról.

A nyírbátori tölgy jelölői szerint 
nem kizárt a folytatás, így 2018-ban 
egy másik csodálatos helyi fa vál-
hat ismertté nemcsak a városlakók 
számára. eni

Minden óvodában lesz sószoba
Hang- és fényterápiával el-■■

látott sószobát alakítanak ki a 
nyírbátori óvodában. Az in-
tézményvezető minden lehető-
séget megragadott ahhoz, 
hogy régóta dédelgetett álma 
valóra váljon. 

A fenntartó pozitív hozzáállásának 
köszönhetőn a tervek megvalósul-
nak, így két éven belül valamennyi 
nyírbátori ovis akár naponta meg-
fordulhat az egészség megőrzését, a 
prevenciót szolgáló sószobákban.  

A Fáy utcai óvodában 2016 au-
gusztusa óta használják a parajdi 
illetve Himalája sóval megépí-
tett gyógyszobát. Az épület adta 

lehetőségek 
miatt ebben 
az épületben 
tudták leg-
könnyebben 
megvalósí-
tani a sófal 
k ialakítá-
sát. A spe-
ciális szobában az ovisoknak fog-
lalkozásokat, a felnőttek számára 
pedig megbeszéléseket, értekezle-
teket tartanak. Az egymillió forin-
tos költséggel létrehozott helyiség 
alkalmazásának pozitív hatásai már 
érzékelhetőek – tájékoztatott Veres 
Jánosné. Az intézményvezető büsz-
kén árulta el, hogy belátható időn 

belül valamennyi óvodában lehető-
ség nyílik sószoba kialakítására. 

A gyerekek a csoportbeosztások-
nak megfelelően alkalmanként 15-20 
percet töltenek az óvónőkkel, fejlesz-
tő pedagógusokkal a sószobában. 
A hang- és fényterápiának köszön-
hetően a speciális nevelési igényű 
gyermekekkel kisebb létszámú cso-
portokban koncentráltabban és még 
hatékonyabban tudnak foglalkozni. 
A sófal mögé egyébként egy ventillá-
ciós rendszert építettek be, ami még 
intenzívebbé teszi a só hatását, ami-
kor a gyerekek bent tartózkodnak. A 
kétfajta só együttes alkalmazása pe-
dig tovább erősíti a hatékonyságot.

Még ebben az évben megvalósul 
a következő sószoba: a József At-
tila utca 17. szám alatti óvodában. 
A kivitelező elkezdte a munkálato-
kat, így a gyerekek legkésőbb de-
cember elején birtokba is vehetik a 
ltesítményt. A Kerekerdő tagóvodá-
ban a jövő évre betervezett felújítás 
alkalmával, a kiszolgáló helyiségek 
és a tornaterem bővítésekor alakít-
ják ki ezt a termet. Az azt követő 
évben pedig a József Attila utca 7. 
szám alatti óvodaépületben építe-
nek sószobát.

Hogy a trend megváltozzon, az 
őstermelők számára az alábbi lehe-
tőséget kínálja: akik rendelkeznek 
őstermelői igazolvánnyal, akár na-
ponta kijöhetnek ide, a piac műkö-
dési szabályzata szerint a zöldség-
piac minden nap kinyithat. 

A mindennapos árusítás lehetősé-
gén túl kedvezményeket is tudnak 
biztosítani az őstermelők számára. 
Az asztalokat 1,5 méteres egysé-
gekre osztották. Egy-egy ilyen egy-
ségen akár hárman is elférnek, ha 
néhány doboz tojással, vagy kisebb 
mennyiségű zöldségfélével érkez-
nek. Így a 600 forintos helypénz is 
háromfelé osztható. 

A városi piac területén több üzlet is 
folyamatosan zárva tart. Az üzemel-
tető azt kéri a bérlőktől, tulajdono-
soktól, nyissák meg üzleteiket, vagy 
adják át más vállalkozás számára, 
hogy élettel teljen meg a piac.  (eni)

Irány a piac
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Épül a tornacsarnok

Már a látványos építési fá-■■
zisban jár az épületbővítés a 
Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnáziumban. Ez a fej-
lesztés jövő év áprilisára a 
kormány és az egyházmegye 
támogatásával közel 1,3 mil-
liárd forintból valósul meg. 

A kivitelező cég folyamatos mun-
kával igyekszik tartani a vállalt ta-
vaszi határidőt. A Nyír-Komplett 
Kft. képviseletében Zsatku László, 
ügyvezető tájékoztatott az építkezés 
jelenlegi állapotáról.

„A nagyobb munkák közé tartozik 

ez a projekt a mi életünkben is. És 
azért is érdekes, mert a munkálatok 
egy működő intézményben zajlanak. 
Cégünk a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyével augusztusban kö-
tött szerződést, amelyben áprilisi 
befejezési határidőt vállalt” – mond-
ta Zsatku László. 

A projekt hosszú és nagy volume-
nű. Egy ilyen folyamatot általában 
különböző nem várt események is 
tarkítanak. Az építkezés helyszínén 
még a nyári időszakban, a terven 
felül a nyíregyházi régészek több 
mint negyven középkori sírt talál-
tak. Ezek feltárása már szakszerű-
en lezárult.

Az intézmény és a kivitelező cég 
vezetése igyekezett olyan kompro-
misszumot találni hogy az építkezés 
ideje alatt az oktatás zavartalanul 
folytatódhasson. A projekt két fő 
részből áll. Az egyik az 500 adagos 
konyha, a másik pedig a tornacsar-
nok kialakítása. Mindkét területen 
már az építés fázisai figyelhetők 
meg. 

A konyhai részen már lefektették 
az alap gépészeti vezetékeket. Rö-
videsen átvehetik a terepet az épü-
letgépészek és a villanyszerelők, 
hiszen a válaszfalak is elkészülnek, 
és azután már csak a konyhatech-
nológiát kell beépíteni – emelte ki 
az ügyvezető. 

A tornacsarnok kialakításánál a 
korábbi, kisebb tornaterem épüle-
te is érintett. A gyerekek az első 
félév végéig használhatják, így a 

tornatermi foglalkoztatás nem üt-
közik akadályba. Ez az épületrész 
nemcsak a tornacsarnokot foglalja 
majd magába, hanem azokat a tan-
termeket is ebben a szárnyban pó-
tolják, amelyek a konyha kialakítása 
miatt szűntek meg. 

Mindenképpen különleges épí-
tészeti feladat az, hogy Nyírbátor 
történelmi központjának szomszéd-
ságában kell elhelyezni egy modern 
csarnokot. Figyelembe kellett venni 
a tervezésnél, hogy az új épület épí-
tészetileg illeszkedjen ebbe a kör-
nyezetbe. A tervező ezt egy olyan 
alumínium üvegfallal képzelte el, 
amely a függőlegeshez képest ki-
csit meg van döntve, reflexiós üve-
get kap, és visszatükröződik ben-
ne a régi épület. Így lesz összhang 
a régi és az új között – tette hozzá 
Zsatku László.  (eni)
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„Az igaz ember hitből él...”
„Az igaz ember pedig hitből él” 

(Rómabeliek 1:17).

Hitből. De ne arra a töré-■■
keny, képlékeny hitre gon-
doljunk, mely áthatja felszí-
nes, rohanó világunkat, ha-
nem a cselekvésre buzdító, 
gondolkodásra ösztönző, 
igaz hitre. 

A hit több afféle meggyőződés-
nél. A hit az Istenbe vetett, csele-
kedetek által kísért, teljes biza-
lom. A hitnek cselekedettel kell 
párosulnia, máskülönben élette-
len. Akkor az egyáltalán nem is 
hit. Nincs benne annyi hatalom 
sem, hogy akár egyetlen személyt 
is megváltoztasson, a világról nem 
is beszélve.

A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola tanulói tartalmas, 
minőségi programokkal emlékez-
tek meg a jubileumi évről. A refor-
máció témahét izgalmas utazásra 
invitálta iskolánk tanulóközössé-
gét. Együtt fedeztük fel az elmúlt 
500 év örökségét, és együtt keres-
tük a választ azokra a kérdésekre, 
mit jelent ma reformátusnak lenni. 
Változatos programok, játékos fel-
adatok, énektanulás, dramatizálás 
és megannyi színes feladat várta 
a diákokat. 

Az ünnepi megemlékezésre 
Subáné Kiss Judit tanárnő készí-
tette fel a gyerekeket. Először isko-
lánk névadójáról, somlyói Báthory 
Annáról emlékeztünk meg. Az ün-
nepség végén virágokat helyeztünk 

el iskolánk főbejáratánál, a Bátho-
ry Anna tűzzománcképnél.

Ünnepségsorozatunk záró alkal-
mán a Református Templomban 
Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Re-
formátus Egyházmegye esperese 
hirdette az igét. Fazakas Ferenc 
Sándor, a Nyírbátori Református 
Egyházközség lelkipásztorának 
köszöntőjét Dr. Danku Csaba, a 
Miniszterelnökség jogi ügyekért 
felelős helyettes államtitkárának 
ünnepi gondolatai követték. „A 
reformáció 500 évvel ezelőtt a 
szükséges válasz volt egy válsá-
gos helyzet kezelésére és ez a vá-
lasz példaként állhat, álljon ma is 
előttünk, mert Európa népeinek 
oly sok veszély után újabb nehéz-
ségekkel kell megküzdeniük” – 
hangsúlyozta ünnepi beszédében 
az államtitkár. A politikus úgy fo-
galmazott: „1517. október végén 
egy fiatalember világraszóló tet-
tet hajtott végre, szembefordult a 

hatalmas túlerővel. 
Dr. Simon Miklós országgyűlé-

si képviselő és Dr. Báthori Gábor 
gondnok, a MNM Báthori István 
Múzeum igazgatója ünnepi beszé-
deit követően az iskola tanulói és 
a meghívott vendégek közösen sé-
táltak át az iskola előtti térre, ahol 
Máté Antal, Nyírbátor polgármes-
terének gondolatai után Sivadóné 
Cselenyák Dóra igazgatónő szólt 
a megjelentekhez. 

Intézményünk az 500 éves refor-
máció tiszteletére kopjafát állított 
az iskola előtti téren, amelyet ven-
dégeink lepleztek le majd esperes 
úr és tiszteletes úr áldottak meg. 

Felemelő érzés volt iskolánk ta-
nulóival, a szülőkkel és az érdek-
lődőkkel közösen ünnepelni ezt a 
kerek évfordulót. Büszkén vállal-
tuk/vállaljuk, hogy egy ilyen nagy 
múltú közösséghez tartozunk, s 
hogy részesei lehetünk e történel-
mi jelentőségű gyülekezetnek. Hi-
tünk áldást hozhat és az igazlelkű-
ség hatással lehet a körülöttünk 
lévőkre és ránk is egyaránt. Az 
igaz hitünk jósággal és békesség-
gel töltheti meg a világot, szeretet-
té változtathatja a gyűlöletet és ba-
rátokká az ellenségeket. Az igazak 
a hittel való cselekvésben élnek: 
úgy élnek, hogy bíznak Istenben 
és az Ő útján járnak. És ez az a 
fajta hit, amely képes megváltoz-
tatni az egyéneket, a családokat, a 
nemzeteket és a világot is.

Jóni János

magyar-történelem szakos tanár

Csökkenő ten-
denciát mutat az 
utóbbi években 
az anyatejleadás. 
A nyírbátori ál-
lomásra jelenleg 
egyetlen anyuka 
visz be anyatejet, 
amit két kisbabához juttatnak el.

Nyírbátorban évtizedek óta műkö-
dik anyatejgyűjtő állomás, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében egyedü-
liként. A városhoz legközelebb eső 
anyatejgyűjtő csaknem 60 kilométer-
re, Debrecenben található – mondta 
Deák Éva. A védőnői szolgálat egy-
ségvezetője kiemelte: kissúlyú új-
szülötteknek, koraszülött babáknak, 
valamely táplálási probléma esetén 
vihetnek anyatejet, illetve akkor is, 
ha az anya esetleg nem tud szoptatni, 
például egyes gyógyszerek szedése 
mellett. Számukra természetesen in-
gyenes a szolgáltatás, recept ellené-
ben. A maximális mennyiség a gye-
rek súlyának egy hatoda és a gyerek 
születésétől számítva maximum 8 
hónapig biztosított ilyen formában. 
Azoknak az anyukáknak, akik anya-
tejet szeretnének behozni, bizonyos 
vizsgálatokon kell megjelenniük. A 
többi között HIV-szűrés és érvényes 
tüdőszűrő lelet szükséges, továbbá 
a háziorvos igazolása arról, hogy az 
anya nem szenved fertőző betegség-
ben. Emellett be kell vizsgáltatni az 
anyatejmintát is. Ezek a vizsgálatok 
ingyenesek, de háziorvosi beutaló-
hoz kötöttek. A védőnői szolgálat 
kiemelt fontossággal kezeli az anya-
tejes táplálást, ezért nemcsak tanács-
adásokon, hanem családlátogatások 
alkalmával is nagy hangsúlyt fektet 
a szoptatás, a fejés jelentőségére, il-
letve arra is, hogy tájékoztatást adjon 
az anyukáknak, hogy hová fordulhat-
nak, amennyiben többlet anyatejük 
adódik. Eddig igen alacsony össze-
get fizettek az anyatejért literenként. 
Nemrégiben változás történt, 1900-
ról 2700 forintra emelkedett az ár, 
ami a tejadó számára adómentes jöve-
delem. Az anyatej leadásával és hor-
dásával kapcsolatosan további infor-
mációkért kereshetik személyesen a 
védőnői szolgálat munkatársait mun-
kanapokon Nyírbátorban, a Szentvér 
utca 28. címen, vagy érdeklődhetnek 
a szolgálat 06/42-284-704-es telefon-
számán.  (eni)

Kevés az anyatej
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Milliárdos fejlesztések indulhatnak
„Három fontos terület van, ■■

amellyel foglalkozni szeret-
nénk, illetve pályázatok hiá-
nyában is foglalkozunk. Az 
egyik a gazdasági fejlődés, 
amit tovább kell vinni. Ehhez 
is kapcsolódik a roma integrá-
ció, illetve felzárkóztatás. A 
harmadik pedig, hogy a városi 
környezet minél élhetőbb le-
gyen” – mondja Nyírbátor 
polgármestere. Máté Antallal 
a kisebb gazdasági csodát pro-
dukáló kisváros jövőbeni ter-
veiről beszélgetett Nagy Mik-
lós.

Hol tart a város, ami a nyertes, il-
letve a még lehetséges nyertes pá-
lyázatokat illeti? 

Ha abból indulunk ki, hogy a me-
gyei fejlesztési koncepcióban hová 
sorolták be Nyírbátort gazdasági, 
kulturális és társadalmi értelemben, 
illetve éppen ehhez hogyan rendelték 
a majdani forrásokat, hogy majd di-
namizálják a megyét, akkor azt lát-
juk, hogy városunk volt az egyik ki-
emelt település. A megyei fejlesztési 
koncepció is arról értekezik, hogy az 
ilyen kiemelt központok fejlesztése 
képes magával húzni a közvetlen tér-
ségét és ezzel a megyét is. Ha tehát 
ezt vesszük alapul, akkor kiderül, 
hogy a megye nem tartotta meg a sa-
ját koncepcióját, már ami a források 
elosztásában jelentkezik. A korábban 
prioritásként szereplő decentrumok 
sokkal kevesebb pénzt kaptak, és 
jellemzően inkább a kisebb telepü-
lésekre irányították a pénzt.

Mi a helyzet az elutasított 
pályázatokkal?

Ha innen nézzük, akkor kifejezet-
ten jól állunk, hiszen valójában nincs 
elutasított pályázatunk.

Csak az a szépséghiba, hogy pénz 
sincs.

Valóban, pénz sincs. Már koráb-
ban is mondtam, a pályázatainkról 
pontosan tudjuk, hogy szakmailag 
kiválóak, magas szakmai pontszá-
mot kaptak, illeszkednek a kiíráshoz 
is, valódi indok az elutasításra tehát 
nincs. Ugyanakkor politikai értelem-
ben oldalra tették ezeket. Most való-
színűleg azon gyötrődnek, hogy mit 
tudnának leírni. Mondok egy jellem-
ző példát. Megépültek a településeket 
összekötő kerékpárutak. Azt is tudja 
mindenki, hogy a belterületi szaka-
szok viszont nem épültek meg. Erre 
új pályázatot írtak ki. Mindenki pá-
lyázott, és hol nem indokolt a támoga-
tás? Természetesen Nyírbátorban. A 
többi település persze megnyerte a ki-
építéshez szükséges forrást, csak mi 
nem. Hogy lehet ezt szakmailag meg-
indokolni? Ezen gyötrődnek most. Ez 
csak egy jellemző példa.

Nyilván fontos ügy a belterüle-
ti kerékpárút, de azért ettől, mil-
liárdokban is, sokkal súlyosabb 
kérdés, hogy mi a helyzet az ipari 
parkos pályázattal.

Három fontos terület van, ami-
vel foglalkozni szeretnénk, illetve 
pályázatok hiányában is foglalko-
zunk. Az egyik a gazdasági fejlő-
dés, amit tovább kell vinni. Ehhez 
is kapcsolódik a roma integráció, 
illetve felzárkóztatás. A harmadik, 
hogy a városi környezet minél élhe-
tőbb legyen. Ezekben bizony nagyon 
komoly forrásigényt nyújtottunk be 

pályázatokra, egyelőre válasz nél-
kül. Most megy a huzavona például 
az ipari parkos projektnél. A megye 
már továbbengedte (csak másfél évet 
vártunk erre). Most azt várjuk, hogy 
Budapesten is jóváhagyják. Bonyolít-
ja a helyzetet, hogy a megye több pá-
lyázatot engedett át, mint amennyire 
valós fedezet lenne. Ezért aztán nem 
lehet tudni, végül lesz-e döntés, vagy 
sem.  Ugyanakkor, amit nem visel el 
a gazdaság, az a bizonytalanság. Ez 
a legfőbb baj ezzel.

Mi az ipari parkos pályázat 
lényege?

Ez a pályázat három részből áll. 
Az egyik az energiaellátás stabilitá-
sa, amire azért van szükség, hogy az 
ott működő cégek tudjanak bővíte-
ni. A másik egy klasszikus közpon-
ti buszpályaudvar, melegedőhelyek-
kel, fedett folyosókkal, amelyeken 
át el lehet jutni a gyárakba. Tessék 
elképzelni, hogy itt télen, az éj kö-
zepén kell valakinek műszakba jár-
ni. Ehhez szeretnénk kulturált kö-
rülményeket kialakítani. Mindenki 
tudja, hogy az ipari parkba több mint 
száz településről járnak az emberek. 
Mondhatnám, hogy ez megyei érdek 

lenne. A harmadik nagyon fontos 
része a pályázatnak, hogy végre az 
ipari parkból induló teherforgalom 
elkerülje a belvárost. 

Ez is az ipari parkos pályázat 
része?

Egy része abban a pályázatban van. 
Nevezetesen az M3-ról érkező for-
galmat vinné át a 471-s útra, Máté-
szalka felé. Ezen elvezetnénk az ipa-
ri parkos teher- és személyforgalmat 
és végre összekötné a két legforgal-
masabb utunkat. Ezt később tovább 
szeretnénk építeni egy közös román-
magyar projekt keretében. Egészen 
az Árpád utcáig építenénk tovább, 
onnan pedig a Tesco körforgalomig. 
Ha ezek megépülnének, szinte a tel-
jes átmenő forgalmat kiterelnénk a 
városból.

Most mind a két projekt oldalvo-
nalon áll?

Igen, de tegyük hozzá, hogy még 
egyik sincs elutasítva.

Mekkora projektek ezek?
Az ipari parkos kicsit több mint 1 

milliárd, az elkerülő út több mint 2 
milliárd forint. Nagy összegek, de 
ha összevetjük pl. Hódmezővásár-
hellyel, ahol 34 milliárdért építenek 
elkerülő utat, akkor talán mi is meg-
kaphatnánk egy 2 milliárdos elkerü-
lőt annak érdekében, hogy az itt élők 
is biztonságosan, és kulturált módon 
tudjanak létezni.

Említette a roma felzárkóztató, il-
letve integrációs projekteket. Úgy 
emlékszem, azon területen van 
nyertes pályázat.

Ezek jellemzően azért nyertek, 
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mert nem TOP-s forrásra pályáztunk. 
Magyarul, ebben nem játszhattak 
szerepet a térségi, illetve a megyei 
önkormányzati politikai szereplők. 
Objektív döntések születhettek. Két 
nagyobb projektünk van, amelyek 
jelentős módon beavatkoznak az itt 
élők életébe. Tehát nem csak a romák-
ról van szó. Az egyik programunk 
célja a hátrányos helyzetű, lemaradó, 
leszakadó fiatalok kezeléséről szól. 
Ebben sok kulturális program, nyá-
ri táborok, különböző létesítmények 
fejlesztése is szerepel.

Erre a célra 500 milliót nyert a pá-
lyázat. Ebben a programban van a 
sportpálya családbaráttá tétele fu-
tópályával, játszótérrel. Benne van a 
régi 2-s iskola mögötti terület komp-
lex fejlesztése. Azt egy senior park-
játszótér-családi központtá szeret-
nénk alakítani. Tehát kétségtelenül 
lesznek látványosabb, infrastruktu-
rális fejlesztések is. Még egy példa: 
állatbarát parkot, sétányt szeretnénk 
még kialakítani.

Nagyszerű gondolatok, de mennyi 
köze van ezekhez az elképzelések-
hez a nyírbátoriaknak?

Most egy teljesen új koncepciót in-
dítunk el. Nagyon vártuk már azt az 
időszakot, amikor 4-6 nyertes projek-
tünk lesz. Végre eljutottunk ebbe a 
szakaszba és most egy nagyon inten-
zív „társadalmasítás” kezdődik.

Nem gondolja, hogy fordítva 

ülnek a lovon? A lakosság bevo-
nása nélkül összeraktak projekte-
ket, programokat és most, hogy el 
kell költeni a pénzt, akkor szeret-
nék bevonni a lakosságot? Van itt 
bármilyen döntési helyzet még?

Az önkormányzat már a pályáza-
tok előkészítésénél is bevonta a la-
kosságot. Pontosabban a legfonto-
sabb és hangadó szereplőket, mint a 
cégvezetők, a társadalmi szerveze-
tek, a civil szervezetek képviselőit, 
vagyis a kisebb-nagyobb közösségek 
képviselőivel közösen alakítottuk 
ki a pályázatok kereteit. Viszonylag 
komoly itt még a mozgástér. Példá-
ul a Fáy úti lakótelepen kialakítjuk 
a zöld felületeket, a szeméttárolókat 
és a parkolókat is rendbe tesszük. 
A projekt erre van, de nincs benne 
konkrétan, hogy hová kerül majd a 
játszótér, milyen eszközökkel, já-
tékokkal lesz felszerelve. Nincs le-
írva, hogy hol lehet majd parkolni, 

hová tegyék a kukákat, stb. Ezeket 
nyilván az ott élőkkel kell megbe-
szélni. Például, hogy a sportpályán 
milyen tereket milyen eszközökkel 
hozzunk létre, azt a fiatalokkal kell 
majd megbeszélni. Ez így korrekt. 
Akkor menjünk oda az emberekhez, 
amikor már van rá forrásunk.

Jól hangzik, de nem lehet túl 
nagy a mozgástér, hiszen ezek-
nél a pályázatoknál elég szigo-
rú határok és szabályok vannak, 
hogy minek és hol és miből kell 
megvalósulni.

Éppen annyi szabadságfok van 
benne, ami mindenki beleszólását 
megengedi. Az pedig mindenki szá-
mára világos, ha zöldfelület rendezé-
se a cél, akkor oda nem lehet temp-
lomot építeni. Azt kell látni, hogy a 
végleges megvalósítási terveket, a 
finom hangolásokat a lakosság be-
vonásával végezzük el.

Ezek most a legfontosabb és leg-
égetőbb ügyek a városban?

Igen, ez a három fő célunk. Azaz 
a gazdaságfejlesztés, a roma integ-
ráció és az élhető város kialakítása 
most a legfontosabb.

Ha megvalósulnak ezek a prog-
ramok, akkor majd ugrásszerűen 
könnyebb és jobb lesz nyírbátori-
nak lenni?

Nekünk az a legfontosabb, hogy 
különböző társadalmi rétegek jól 
érezzék magukat a városban. Ak-
kor nagyon nagy a baj, ha a város-
lakó ezekből nem érzékel semmit. 
Abban bízom, hogy érzékelhető lesz 
a mindennapi életünkben is. Ezért is 
fontos, hogy a különböző kulturális, 
vagy szabadidőterek elkészüljenek a 
fiatalságnak, de adott esetben az idő-
sebbeknek is. Nagyon fontos, hogy 
lakásépítésekben is előrébb tudjunk 
jutni. Már lassan egy éve várunk a 
kormány döntésére ebben az ügy-
ben. Talán már sokan tudják, hogy 
egy komoly lakásépítési programot 
szeretnénk elindítani. Hiszen a mi 
jövőnket csak úgy szabad elképzelni, 
hogy a fiataljaink ne csak munkát, 
hanem lakást is találjanak helyben. 
Ha tehát közlekedésben (gyalogos, 
kerékpáros és gépjármű közlekedés-
ben) kulturált pihenési- sportolási- 
szórakozási lehetőségekben, lak-
hatásban előre lépünk, a gazdaság 
tovább fejlődik, akkor az emberek 
joggal érezhetik úgy, hogy érdemes 
itt élni.

Valós döntések születnek majd 
ezeken a fórumokon?

Első körben a véleményeket gyűjt-
jük össze és a következő körben már 
valós döntések születnek. Érdemi 
megbeszélésekre törekszünk, hi-
szen nem magunknak építünk, ala-
kítunk, hanem bizonyos és konkrét 
csoportoknak.

Összegezné, hogy jelenleg mennyi 
a nyertes pályázatok végösszege?

Jelenleg kb. 2 milliárd forint kö-
rül járunk. Ebben nincs benne az 
Ipari Park.

Ha a függőben lévő pályázatok is 
nyernek?

Akkor kb 3.5 milliárd forint lehet 
a teljes összeg. Ebben nincs benne 
az elkerülő út. De az nem is önkor-
mányzati feladat. 
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Egy készülőben lévő könyv be-
mutatójának részesei lehettünk a 
napokban. Raffay Zoltánné Oláh 
Katalin nyugalmazott iskolaigaz-
gató-helyettes a pedagógusok arc-
képcsarnokából az egykor Nyírbá-
torban tevékenykedő nagyszerű, 
példamutató életvitelű szemé-
lyeket gyűjtötte csokorba. Nagy 

érdeklődéssel hallgattuk az elő-
adást, amely sok-sok emléket ele-
venített fel a jelenlévők lelkében.

A kötet 2018-ban, a Nyírbátor 
újbóli várossá nyilvánításának 45. 
évfordulójára fog elkészülni. 

Tóth Árpádné

a Nyugdíjas Értelmiségiek Egye-

sületének elnöke

Egy egyesület életében ■■
vannak olyan események, 
amelyek ünneppé magaszto-
sítják a szürke hétköznapo-
kat. Ilyen pillanatok voltak a 
Nyírbátori Határőr Igazgató-
ság Nyugdíjasai Egyesület no-
vember havi összejövetelén, 
ahol 22 tagtársunk ünnepelte 
születés- vagy névnapját.

Közöttük is megkülönböztetett 
szeretettel köszöntöttük a kerek év-
fordulós születésnapját ünneplő Őz 
Lászlónét, valamint a 80. életévét el-
érő Fodor Sándor határőr alezredest, 
akit e kivételes alkalomból Farkas 
József dandártábornokot. Derültünk 
a 100. életévért fohászkodó tréfás 
versen és az ünnepelt életútját bemu-
tató ötletes csasztuskán. Őszintén 
gratuláltunk Szatmári Zoltán alezre-
des tagtársunk aranydiplomájához, 
azt kívánva, hogy minél többen ér-
jék el közülünk is az erre jogosító 

életkort. Büszkeséget éreztünk a 
pisztoly lövészversenyen szerzett I. 
helyezés hallatán, melyet a Benkő-
Tóth-Nagy-Oláh összetételű csapa-
tunk ért el a Baráti Egyesületek Or-
szágos Szövetsége által szervezett 
régiós versenyen.

A kitűnő hangulatot fokozták az 
ünnepeltek által felszolgált gasztro-
nómiai csodák: az ízletes töltött ká-
poszta, a fasírozott falatkák és a fi-
nomabbnál finomabb sütemények.

Vincze István

Bensőséges, lélekemelő ün-■■
nepség keretében emlékeztek 
elhunyt bajtársaikra a Nyír-
bátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület tagjai, 
valamint a rendőrség állomá-
nyában ma is aktív szolgálatot 
teljesítő egykori határőrök.

Janovics János egyesületi elnök 
emlékező beszédében méltatta az égi 
mezőkről ránk tekintő határőrök ki-
váló szakmai felkészültségét, hiva-
tásszeretetét, elkötelezettségét és ál-
dozatkészségét, akik – ha a helyzet 
úgy kívánta – az életüket is feláldoz-
ták a hazáért. Az Ő tisztességük-
ből, rendíthetetlen hazaszeretetükből 
kell példát és erőt meríteniük a ma 
határrendészeinek. Elődeink tiszte-
lete, hagyományaik ápolása egyben 
a jövő építésének záloga.

Az emlékező beszédet követően 
nyugdíjas határőrök évtizedes bon-
tásban olvasták fel elhunyt bajtársaik 
nevét, rendfokozatát és beosztását.

A határőr himnusz hangjainak kísé-
retével koszorút helyezett el a Határőr-
ség hősi halottainak emlékoszlopánál, 
továbbá  a Nyírbátori Kerület- és Igaz-
gatóság halottainak kopjafájánál Nyír-
bátor önkormányzata nevében Né-
meth Attila alpolgármester, a megyei 
rendőr-főkapitányság képviseletében 
Moldvai Csaba alezredes, a Nyírbátori 
Határrendészeti kirendeltség nevében 
Bári Ottó főhadnagy, a Csengeri Ha-
tárrendészeti Kirendeltséget képviselő 
Orosz Gyula százados, valamint a ha-
tárőr nyugdíjas egyesület delegációja. 
Az ünnepség résztvevői közül számo-
san rótták le kegyeletüket virággal, 
koszorúval és mécsesekkel.

Vincze István

Ragyogó napunk volt 

Bajtársaikra emlékeztek

Könyvbemutató

Nagyon jó hangulatú rendezvé-
nyen vagyunk túl. A nagykáro-
lyi Caritas Szent Teréz Nyugdíjas 
Klub tagjaival együtt ünnepelte 
egyesületünk az Idősek Világ-
napját. Délelőtt érkeztek a test-
véregyesület tagjai, mi pedig már 
nagy izgalommal vártuk őket az 
esztétikusan feldíszített  terem-
ben. Jó pár percig tartott egymás 
üdvözlése.

A szeretetteljes köszöntés után 
egy gyönyörű vers hangzott el, 
majd elfogyasztottuk a finom 
frankfurti virslit mustárral.

A kulturális blokkunk első ré-
szével – amely versből, ünnepi 
beszédből és vidám  dallamok 
előadásából állt – kedveskedtünk 
a jelenlévőknek.

A programmentes időben  rop-
tuk a táncot, nótáztunk. 

Az ebéd – melyhez a pohárkö-
szöntőt Németh Attila alpolgár-
mester mondta, de itt volt közöt-
tünk Mudri Imre is a Kulturális 
Központ képviseletében - nyírsé-
gi gombócleves, sült csirkecomb, 
rántott sertéskaraj, vegyes köret,  
savanyúság volt. A desszert házi 
süteményekből állt.  

A második kulturális blokkban 
vers, ének, vendégek tánca, kaba-
réjelenet tette  felejthetetlenné ezt 
a napot. Úgy váltunk el egymás-
tól, hogy farsangkor ismét talál-
kozunk Nagykárolyban.

Tóth Árpádné

a Nyírbátori Nyugdíjas Értelmi-

ségiek Egyesületének elnöke

Nagykárolyi barátainkkal 
ünnepeltünk

Fodor Sándor átveszi Farkas József 
megyei főkapitánytól az elismerést
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Már tankonyhát is működ-■■
tet a Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola.

Az iskolai főzőhelyiség egy sike-
res kanadai pályázatnak köszönhe-
tően valósulhatott meg. Az önkor-
mányzat, valamint helyi vállalkozók 
segítségével a kor és az oktatás igé-
nyeinek megfelelő konyhát alakított 
ki Meczner Béláné pedagógus.

A technika tantárgy keretén be-
lül új lehetőség nyílik a gyere-
kek számára, hogy az elméletben 
megszerzett tudást a gyakorlatban 
is alkalmazhassák. A tankony-
ha a tudatosságra való nevelésben 
fontos szerepet tölt be. A diákok 

megtanulhatják az egészséges táp-
lálkozást, a tudatos vásárlást és a 
gazdaságos felhasználást is. Emel-
lett gyakorlati ismereteket szerez-
hetnek arról, hogyan használják a 
különböző konyhai eszközöket, mi-
lyen higiénés követelményeket, bal-
esetelhárítási szabályokat tartsanak 
be a konyha rendjét figyelembe véve. 
Mindez hozzájárul a környezettuda-
tos életmód kialakításához.

Az iskolai tankonyha új teret biz-
tosít az angol nyelvű oktatásban is. 
A társalgás órák egyes témaköreinek 
a feldolgozásához ideális helyszínül 
szolgál, ahol oldottabb hangulat-
ban és valós környezetben tanulhat-
ják meg a gyerekek a főzés és sütés 
tudományát, elleshetik a konyhai 

eszközök praktikus használatát. A 
gyakorlati tantárgy során megismer-
hetik az amerikai, kanadai és angol 
étkezési kultúrát, így a jellegzetes 
ételrecepteket és a vendéglátás során 
használt angol nyelvű kifejezéseket 
is. A tankonyhai oktatás esélyt ad a 
szociális felzárkóztatásra azon gyer-
mekek számára is, akiknek nincs 

tapasztalatuk a korszerű konyhá-
val kapcsolatban, illetve a felgyor-
sult életmód miatt szüleiknek sincs 
erre ideje.

Az iskola tanulói konyhája egyre 
népszerűbb a gyerekek között, akik 
szüleiknek is büszkélkednek saját 
munkájuk gyümölcsével.

Polyák Dézi

Tankonyha

A Magyar-Angol Két tannyelvű 
Általános Iskolában fergeteges 
Halloween partin vehettek részt a 
két tannyelvű angolos osztályok ta-
nulói 2017. október 28-án. Iskolánk 
diákjai minden évben ilyenkor ré-
misztő jelmezekbe bújnak, hogy jól 
érezzék magukat, szórakozzanak 

ezen a mókás és tréfás összejöve-
telen. A Halloween ünneplésének 
amerikai változata hazánkban is 
egyre népszerűbb. A hagyományos 
ünnep kelta eredetű, amelynek a 
történetét a tanulók az angolórákon 
előzetesen megismerték.

Takács Adrienn, tanító

„Szörnyen” jó parti volt
Az Emberi Erőforrás Tá-■■

mogatáskezelő által meghir-
detett Nemzet Fiatal Tehetsé-
geiért Ösztöndíj egyik díja-
zottja általános iskolai kate-
góriában Berki Béla 
nyírbátori kisdiák.

A díjat ünnepélyes keretek kö-
zött a Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében október 13-án 
vehette át.

Felemelő érzés volt azokon a lép-
csőkön lépkedni, ülni a csodás te-
remben, ahol a reformkor nagyjai 
is megfordultak! Az ünnepi mű-
sor egyik szereplője Bécike volt, 
aki elmondta kedvenc népmeséjét. 
Mindannyian nagyon büszkék vol-
tunk Rá!

Az ösztöndíjjal egyéni teljesítmé-
nyeket ismernek el, valamint kifeje-
zik a fiatalok jövőbe vetett hitét és 
reményüket. „A tehetség lehetőség, 
amellyel élni lehet, a tehetség alap, 
amelyen el lehet indulni, de a siker 
nincs vele kódolva. A sikerhez ke-
mény küzdelem, harc és erőfeszítés 
is kell” – hangzott el Budapesten.

Berki Béla eredményeit a Nyír-
bátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola tanulójaként érte 
el tanítói, szülei segítségével. Je-
lenleg a Báthory István Katolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium diákja. Jó tanu-
lást és eredményes versenyzést kí-
vánunk neki a továbbiakban.

Varga Csabáné, tanító

Ösztöndíjat nyert

Berki Béla díjazott és volt tanítója Var-
ga Csabáné

Rémek a 
Kuckóban. 
Rémek, szelle-
mek, kísértetek, 
boszorkányok fog-
lalták el október 
utolsó estéjén az 
Ifjúsági és Családi 
Kuckót is. A kin-
ti hideg ellenére a 
szervezők meleg 
fogadtatásban ré-
szesítették a ven-
dégsereget.
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A regionális sportverseny ■■
a környéken lévő nyolcosztá-
lyos gimnáziumok erőpróbá-
ja, melyet minden évben meg-
rendeznek 8 iskola közel 600 
diákja részvételével. 

Idén a Báthory István Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium bonyolíthatta 
le szeptember 29-én a nyírbátori 
sportpályán, hiszen iskolánk éppen 
felújítás alatt áll. 

A megnyitó után az atlétikai ver-
senyszámok következtek: súlylökés, 
távolugrás, 400 méter váltó, 200 mé-
ter síkfutás. Több korcsoport is sze-
repelt a versenyeken. 

Nagyon sokat készültek a meg-
mérettetésre az iskolánk pedagó-
gusai és diákjai egyaránt, hiszen 
mindent gördülékenyen szerettünk 
volna megvalósítani, és azt hiszem, 
hogy ez sikerült. Délután kezdődtek 
a focimeccsek, külön mérhették ösz-
sze ügyességüket a lányok és a fiúk. 
Én is fociztam, mindent beleadtunk 
a csapattársaimmal, így első helye-
zést értünk el, amire büszke vagyok. 

Büszke vagyok az iskolámra is, mert 
mindannyian jól szerepeltünk.

A verseny zökkenőmentesen zaj-
lott, több, más nyolcosztályos gim-
náziumba járó ismerősömmel be-
széltem, és elmondásuk szerint 
remekül érezték magukat, jó élmé-
nyekkel távoztak a sportpályánk-
ról. Azt gondolom, hogy az ered-
mények összesítésénél is jó helyen 
áll az iskolánk, hiszen 5. helyezést 
értünk el.

Kovács Dominika 

10. F osztályos tanuló

Regionális sportversenyt rendezett a BIG

Sikeresen pályázott osztá-■■
lyunk a „Határtalanul!” 
programban, ennek köszön-
hetően egy emlékezetes, iz-
galmas, élményekkel teli ki-
ránduláson vettünk részt a 
közelmúltban Erdély csodála-
tos tájain.

A program célja a szomszédos 
országok magyarlakta területein a 
nemzeti összetartozás, a határon át-
nyúló szolidaritás erősítése. A kez-
deti izgalmak, a hosszú és fárad-
ságos út, a több száz kilométernyi 
buszozás kifárasztott bennünket, de 
az ott szerzett élményekért megérte. 
A napjaink zsúfoltak voltak, renge-
teg célunk volt minden napra. Az 
első megállónk Körösfőn volt, ahol 
találkoztunk a Kós Károly Általános 
Iskola diákjaival, majd átsétáltunk a 
körösfői református templomba. A 
templom történetéből számunkra 
sok érdekes információt hallhatunk. 

Jeles magyarok lábnyomait követve 
megkoszorúztuk a Vasvári Pál em-
lékére állított kopjafát. Estére értünk 
a szállásunkra, amely Ivómezején 
volt. Nagyon szépnek és otthonos-
nak találtuk.  

A második napon is rengeteg 
program várt ránk. Külön élmény 
volt számomra a Tamási Áron Em-
lékház meglátogatása, mivel nyáron 
olvastuk anyukámmal Tamási Áron 

Ábel-trilógiáját. Jó volt élőben látni 
ezeket a helyszíneket. Mikor Atyha 
településre értünk, hogy átadjuk a 
leégett templom újjáépítésére szánt 
adományt, mindenki meghatódott, 
látva, milyen nagy örömet szereztük 
vele az ott élő embereknek. 

A következő napon a székelyek 
Szent Hegyére látogattunk el, a 
Madarasi-Hargitára. Úgy tartják, 
hogy nem is járt Székelyföldön 

az, aki a Szent Hegyen nem járt. 
Nem volt könnyű megmászni, vi-
szont a tetejére érve fantasztikus 
látvány tárult elénk, szinte „egész 
Erdély” a lábaink előtt hevert. 
Ezt a látványt nem lehet elfeled-
ni. Másnap a csíksomlyói Mária-
kegyhely meglátogatása is hasonló 
élményt nyújtott, itt is adóztunk a 
híres magyarok emléke előtt. Az 
utolsó napon Székelyderzs unitári-
us erődtemplomát látogattuk meg, 
történelmi események helyszínén 
koszorúztunk. 

Sok célunk volt, mégis sikerült 
mindent megnéznünk, végig ki-
tartott mindenkiben a lelkesedés. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy 
eljuthattam ezekre a csodálatos he-
lyekre. Talán magyar szót keveseb-
bet hallottunk, mégis úgy gondolom, 
hogy Erdélybe nem elutaztunk, ha-
nem hazaérkeztünk. 

Mándi Anna 

7. F osztályos tanuló

Mintha hazaérkeztünk volna
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A terv létezik Majoros Ben-■■
ce számára, és abban nem 
csak a mostani eredmény meg-
ismétlése szerepel.

A német házidöntőben Dimitrij 
Ovtcharov nyerte a német nemzet-
közi bajnokságot, amely platinum 
minőségű volt, vagyis világbajnoki 
mezőny gyűlt össze rajta. A fináléban 
Timo Bollt 4:3-ra legyőző versenyző 
a főtábla első fordulójában, vagyis a 
16 közé jutásért Majoros Bencét múl-
ta felül 4:1-re.

A húszéves nyírbátori játékos a 
múlt heti magdeburgi viadalon nem-
csak azzal kápráztatta el a mezőnyt, 
hogy a világranglista harmadikja el-
len a megnyert játszma mellett má-
sik kettőben is győzelmi esélye volt, 
hanem az azt megelőző menetelé-
sével is. A két csoportmérkőzésén 
(a cseh Michal Obeslo és a nigériai 
Quadri Aruna) valamint a főtáblára 

jutásért (a portugál Joao Monteiro) 
is jóval előrébb jegyzett versenyzőt 
győzött le, így olyan magasságokba 
jutott, ahol magyar pingpongos már 
nagyon régen járt.

– A szeptemberi csapat Európa-
bajnokság nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna, de tudtam, amiatt 
nem voltam csúcsformában, mert a 
nyár elején az érettségi vizsgáim mi-
att néhány hetet kihagytam – mond-
ta a Dortmundból Ochsenhausenbe, 
vagyis a klubcsapata városából a né-
metországi bázisába tartó vonaton ül-
ve Majoros Bence. – Aztán jött egy 
kemény öthetes felkészülés, ami-
től nagyon sokat reméltem. Már a 
magdeburgit megelőző, belgiumi vi-
adalon is volt jele a jó szereplésnek, 
hiszen ott, igaz kisebb kategóriájú 
viadalon, a nyolc közé jutásért játsz-
hattam, és huszonegy éven aluliak 
mezőnyében is jól szerepeltem.

Ebből persze még nem következett 

egyenesen, hogy Magdeburgban a vi-
lágranglista 217. helyezettjeként le-
győzze a 143.-kat, az 51.-ket és a 27.-ket, 
majd megszorongassa a harmadikat.

– Obeslo ellen nagyon jól ment a 
játék, majd megpróbáltam alaposan 
felkészülni Arunából – mondta a leg-
magasabb kategóriájú egyéni ver-
senyen történtekről a nyírbátori ne-
velésű játékos. – Kétszer is sikerült 
egyenlítenem ellene, majd vezettem 
három kettőre, és a következő szett 
előtt tudtam, meg kell ragadnom az 
esélyt, hiszen a döntő játszmában 
a rutin az ellenfelem mellett szól-
na. Nyertem, és aznap már nem volt 
több mérkőzésem, ami nem is volt 
baj, hiszen nagyjából azt sem tud-
tam, hogy hol vagyok. Barátkoztam 
a gondolattal, hogy legyőzte a világ 
huszonhetedik legjobb játékosát… 
Másnap délelőtt megnéztem a kö-
vetkező ellenfelemet adó mékőzést, 
amelyen Monteiro kínai játékost múlt 
felül, de ettől cseppet sem ijedtem 
meg. Hasonló volt a koreográfia, mint 
Aruna ellen, kétszeri egyenlítés után 
a döntő szettet elkerülve nyertem. A 
főtáblán már mindegy volt, hogy ki-
vel játszom, bár érdekes, Ovtcharov 
friss világkupa-győztesként azok kö-
zé tartozott, aki ellen szívesen meg-
mérettettem volna magam. Örülök 
neki, hogy nem vallottam szégyent, 
de voltak olyan időszakok, amikor 

éreztem a mentális fáradtságot, amit 
a nagy menetelés okozott.

A szereplésének köszönhetően né-
hány száz euróval is gazdagodó Majo-
ros Bencétől ezek után elvárható lesz, 
hogy ezen a szinten teljesítsen?

– Létezik előttem egy terv, tudom, 
honnan hova szeretnék eljutni, és ta-
lán jó úton is járok – felelte a Borussia 
Dortmund Bundesliga másodosztá-
lyú csapatának játékosa. – Maradjunk 
annyiban, hogy a végállomást nem az 
jelenti, hogy felkerültem egy platinum 
kategóriájú verseny főtáblájára. Az idén 
még kemény edzések és néhány csapat-
bajnoki vár rám, nem tudom, hogy ott-
hon belefér-e majd a top-12-bajnokság, 
de azt igen, hogy nagyon várom már a 
karácsonyt, amikor július után vére elő-
ször mehetek haza, Nyírbátorba.

Forrás: Kelet Magyarország, 

Bodnár Tibor

A bravúrok közben azt sem tudta, hol van

Ütőnyélen a neve
Asztaliteniszben szokás, hogy 

az ütőfákat az egyes játékosokról 
nevezik el. Többnyire a koráb-
bi klasszisok neve szerepel az 
ütőnyélen, de immáron Majoros 
Bencéé is. Az egyik feltörekvő 
sportszermárka ugyanis a Nyír-
bátorból indult játékost látja el a 
termékeivel, és az egyik ütőfát el 
is nevezte róla.

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
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Október 21-én rendezték ■■
meg Debrecenben a Hajós 
Alfréd Kupa 3. fordulóját. 
„A” kategóriás úszóink bő 
másfél hónap kemény munká-
val a hátuk mögött álltak 
rajtkőre. Csapatunk most is 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a szezon első nagy 
versenyén: 4 arany, 4 bronz és 
7 ezüstéremmel bővült a Sár-
kányok gyűjteménye.

Eredmények:
• Bencsik Réka  100 mell 2. hely
• Antal Dávid  100 hát 2. hely, 
  200 gyors 1. hely
• Bégányi Ábel  100 mell 3. hely
• Csoba Krisztián  100 gyors 3. hely, 
  400 gyors 2. hely
• Csoba Adrienn  100 gyors 2. hely, 
 100 pillangó 2. hely,  400 gyors 1. hely
• Császár Dóra  100 gyors 2. hely, 
  400 gyors 3. hely
• Szakács Kamilla  100 pillangó 1. hely,  
 100 mell 3. hely,  200 gyors 1. hely
• Szécsi Zsófia  100 mell 2. hely

Nem sokat pihentek „A” kategó-
riásaink, hiszen október 28-29-én a 
hajdúszoboszlói Árpád uszodában 
rendezték meg a Hungarospa Kupa 
nemzetközi úszóversenyt, melyre 
24 úszóklub 398 versenyzője ne-
vezett. Erdélyből 9 egyesület 131 
úszója, valamint 1 szlovák csapat, a 
Ruzomberok 7 versenyzője vette fel 
a küzdelmet a magyar úszókkal.

A rangos versenyen mind a 4 
úszásnemben 100 méteres távo-
kon mérték össze tudásukat a 
résztvevők.

A Bátori Sárkányok csodás ered-
ményeket produkáltak! A gyűj-
temény, 7 arany, 6 ezüst, és 3 
bronzérem. 
Eredmények:
• Antal Dávid:  100 gyors 1. hely, 
 100 hát 2. hely,  100 pillangó 2. hely
• Bégányi Ábel:  100 gyors 2. hely,
 100 mell 3. hely,  100 hát 1. hely, 
 100 pillangó 1. hely
• Császár Dóra:  100 gyors 3. hely
• Szakács Kamilla:  100 gyors 1. hely, 
 100 hát 1. hely,  100 pillangó 3. hely
• Szécsi Zsófia:  100 mell 2. hely
• Csoba Adrienn:  100 gyors 2. hely, 
 100 mell 1. hely,  100 hát 1. hely, 
 100 pillangó 2. hely

Tíz évjáratban hirdettek győztest 
a szervezők, és különdíjakat is átad-
tak. Hatalmas örömünkre Szakács 
Kamilla (2006) és Bégányi Ábel 
(2008), összetett bajnoki címet is 
nyert a csodás érme mellé. A Jövő 
Bajnokai a budapesti Tüskében!

A magyar úszósport 2020 utá-
ni időszakának leendő főszereplői 
gyűltek össze november 4-én: a Jö-
vő Bajnokai program hagyományos 
összrégiós döntőjén, ahol 280 kivá-
lasztott tehetség versengett a Tüs-
ke-uszodában. Az eseményen ott 

voltak a program mentorai – a jelen 
bajnokai – közzük Kapás Boglárka, 
Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Dá-
vid, Bernek Péter, Kozma Dominik 
és Rasovszky Kristóf is.

Dr. Wladár Sándor, a MÚSZ el-
nöke rövid megnyitó-beszédében 
többek között azt üzente a fiatalok-
nak: „Tudnotok kell, hogy a tehet-
ség szükséges, de nem elégséges 
feltétel a siker eléréséhez. A siker 
képlete: tehetség, minőségi munka, 
sport iránti alázat. És persze nem 
is ritkán, szükség lehet egy jó adag 
szerencsére is. A tehetség nem örök-
kévaló adottság, munka nélkül el-
apad, mint a forrás. Nap nap után 
dolgozni kell, és örülni a kis ered-
ményeknek is.”

Moszkva olimpiai bajnoka fon-
tosnak tartotta elmondani: „Lesz-
nek közületek, akik elérik majd a 
csúcsot, megvalósulnak álmaik, és 
bizony olyanok is, akik végül nem 
lesznek a legjobbak. Olykor egészen 
kis dolgokon múlik, kinek sikerül 
győzni, és kinek marad a dobogó 
második, harmadik foka vagy kevés-
bé előkelő helyezés. Éppen ezért úgy 
kell edzenetek, hogy soha, egyetlen 
verseny után se tehessetek önmaga-
toknak szemrehányást, hogy nem 
tettetek meg mindent a sikerért, nem 
hoztatok ki mindent magatokból!”

A Tüske-uszodában jócskán vol-
tak, akiknek az álmai többé-kevés-
bé megvalósultak, avagy a jelenlegi 
felnőtt-válogatott több tagja, a Jövő 
Bajnokai program mentorai, Kapás 

Boglárka, Verrasztó Dávid és a többi 
klasszis, akiket az éppen nem ver-
senyző fiatalok folyamatosan ost-
romoltak autogramokért és közös 
fotókért. Nem maradt ki a sorból a 
négyszeres olimpiai bajnok Darnyi 
Tamás sem – illetve a kajak-kenu ki-
válóságai sem, az olimpiai ezüstér-
mes Kulifai Tamás és Tóth Dávid.

A Bátori Sárkány Úszóegyesü-
let úszói közül 4 régióválogatott is 
részt vett ezen a nem mindennapi 
eseményen. 
• Szakács Kamilla (2006) 100 méter 
gyorsúszásban egyéni csúccsal 1:07,02-es 
idővel ért el harmadik helyezést, és a 8x50-
es gyorsváltót is erősítette, így még egy 
ezüstérem került a nyakába. 
• Császár Dóra (2004) is 100 méter 
gyorsúszásban állt rajtkőre és 1:05,98-as 
idővel az előkelő 5. helyen ért célba.
• Csoba Adrienn (2005) kivételesen 
mellúszásban indult, ahol nagyon 
magabiztos úszással, és egyéni csúccsal 
1:19,34-es idővel ezüstérmet szerzett.
• Csoba Krisztián (2003) áttörte az 1 perc 
alatti álomhatárt, és 59,92-es idejével 7. 
helyen végzett a nagyon erős mezőnyben. 

Gratulálunk minden sportolónak 
és edzőjüknek, Kaliba Viktornak.

Baracsi Lajosné

Bátori Sárkány Úszóegyesület

Megkezdődtek a versenyek!

A Nyírbátori Lovassport ■■
és Hagyományőrző Egyesület 
első alkalommal rendezett 
napközis tábort az őszi szü-
netben.

A háromnapos programnak kö-
szönhetően a gyerekek a szünetben 
még több időt tölthettek a lovardá-
ban. Az egyesület tagjai érdekes 
programokat kínáltak a résztvevők-
nek.  Rácz László, szakmai vezető 
izgalmas előadást tartott a lovas tör-
ténelem rejtelmeiről. Megtudhatták 
tőle a táborozók, hogy a fehér lovon 

bizony hiába várják a lányok a sző-
ke herceget, az csak szürke paripán 
fog érkezni. Szakmailag értelmezve 
ugyanis fehér ló nincs.

Két oktató, Kovács Anita és Kiss 
Bernadett segítségével a kezdők fu-
tószáras, a haladók osztálylovag-
lással töltötték idejüket. Az oktatás 
mellett különböző játékos progra-
mokon és kézműves foglalkozáso-
kon is részt vehettek a gyerekek, 
alaposan megismerkedtek a lovar-
dával és felfedezhették a környék 
szépségeit.

Polyák Dézi

Napközis tábor a lovardában

Egyszerre két sárkánykislány a do-
bogón Szécsi Zsófia és Szakács Ka-
milla Bégányi Ábel Csoba Krisztián
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Sportnappal erősítették nemrégi-
ben Nyírbátorban a testvérvárosi kap-
csolatokat. November elején röplab-
dában, sakkban és asztaliteniszben 
vívtak nagy csatákat a rendezvényen 
résztvevő csapatok. A Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Álta-
lános Iskolában megtartott sportese-
ményt Rawa Mazowiecka, Nagyká-
roly és Szilágysomlyó is megtisztelte 
sportolói által. A nemzetközi sport-
nap apropóját a „100 éves a nyírbátori 
sport” centenáriumi év adta. A szer-
vezők hagyományt kívánnak terem-
teni az újszerű programmal.

„Nagyon fontos helye van a város 
életében a testvérvárosi kapcsola-
toknak, fontos azok erősítése, illet-
ve az a nyitási gondolat, amely most 
indult el Nyírbátorból. A települések 
életében nemcsak a delegációk talál-
kozása lényeges, hanem a gyereke-
ké, a fiataloké – mondta Máté Antal 
a kezdeményezésről szólva. Az első 
sportnap jó hangulatban telt, és va-
lamennyi résztvevő azon gondolko-
dott, hogyan lehetne ezt tovább bő-
víteni. A delegációk vezetői abban 
egyetértettek, hogy még több tele-
pülés bevonásával, akár egy körtú-
rát, egy egész évre szóló bajnoksá-
got is meg lehet szervezni. Ehhez 
alaposan fel kell térképezni, melyik 
településen, mely sportágak, milyen 
szinten működnek jelenleg. „Fontos a 
sportban is, hogy egy egységes szín-
vonalat próbáljunk meg kialakítani, 
és akkor szerintem mehetünk tovább 
ezen az úton” – tette hozzá Nyírbátor 
polgármestere.  

Szilágysomlyó polgármestere el-
mondta: a településen többféle spor-
tot is űztek a lakosok az elmúlt idő-
szakban, de a legkedveltebb sportág a 
röplabda. Több éven át az A-Ligában 
szerepelt a település csapata szere-
pelt. Jelenleg a ligába való visszatérés 
a célja az utánpótlás nevelésnek. A 
szilágysomlyói gyerekek közül sokan 

karatéznak, több országos bajnokuk 
van. Emellett testépítésben is tehetsé-
gesek, sokan járnak asztaliteniszez-
ni. Septimiu Catalis Turcas szerint a 
sport által a testvérvárosi kapcsolato-
kat tovább lehet fejleszteni.

„Nekünk, románoknak a jövő év 
nagyon fontos. 2018-ban 100 éves 
lesz ugyanis Románia, és mi a sport 
terén is szeretnénk többet nyújtani. 
A nyírbátori sportnap nekünk is öt-
letet adott, és jövőre hasonló prog-
ramot szervezünk, amelyre Nyír-
bátort és valamennyi testvérvárosát 
szeretnénk meghívni, hogy tovább 
bővítsük a testvérvárosi kapcsolato-
kat” – vetítette előre Szilágysomlyó 
polgármestere.

Szilágysomlyón Iván László tanítja 
sakkozni a gyerekeket. Mint mondja, 
igen tehetségesek a fiatalok, akikkel 
Nyírbátorban és Szarvason is meg-
fordulnak a sport kapcsán. „Most is 
nagy örömmel jöttem ebbe a gyönyö-
rű városba” – emelte ki a sakkozó.

„Nagyon örülünk a meghívásnak, 
remek a hangulat és közvetlenek a 
résztvevők Nyírbátorban. Az aszta-
litenisz verseny döntőjét egy nagyon 
profi lengyel pingpongossal játszot-
tam, aki valóban nagyon tehetséges” 
– mondta Tilinger János, nagykárolyi 
asztaliteniszező.

Sportos testvérvárosok

Hatvanadik házassági évfordulóját ünnepelte november 16-án Takacs 
Gabor és felesége,Tarcsa Vilma.

Anyakönyvi események
2017. SZEPTEMBEr – SZüLETÉS

Mihály Marcell Hajek Mihály Gyarmati Viktória
Amin Tatár Simona Enikő
Zoé Márton József  Balogh Emese
Izabella Léna Pénzes Péter Ádám Szolnok Anita
Botond Kovács József Kun Barbara
Abigél Antal Zsolt Nagy Tünde
László Szláma László Vámos Klaudia
Szofia Huszti Balázs Miklós Balogh Karina
János Balázs János Szakály Dzsenifer
Mirabella Varga Sándor Varga Anita
Anna Székely Gábor Pálóczi Beáta
Boglárka Kovács Gábor Libis Krisztina

2017. oKTóBEr – SZüLETÉS
Kíra Sivadó László Oláh Zsanett
Bella Balaton Zoltán Papp Beáta
Zsófia Dr. Küzmös Imre Varga Ildikó

Magyar Teréz  Kolozsvári Dávid
Lakatos Henrietta Varga Attila
Sáfár Kinga  Pál Csaba
Haklik Noémi Márta Beláz Péter
Trencsényi Bettina Piros Gábor
Major Enikő Szerencsi Szabolcs
Horváth Patrícia Mezei Tamás
Hetei Melinda Karóczkai József
Hadas Lilla Sum Péter

Vajsz Enikő Csoba Gábor

Beri Miklósné
Telkiné Dani Anna
Győri János
Polyák István
Bencsik Ferenc

Molnár József
Szilágyi Ferencné
Szűcs Imre
Farkas Zsigmondné
Vámos Istvánné

Forgács Lajosné
Volfold Antalné
Gergely Gáborné
Kis Zoltán Tamás
Lálóczki László

Lengyel Istvánné
Polyák Elekné
Nagy László
Mándi András
Pável György

Molnár Mihály 
Sándor
Popovics Mihályné
Bütösné Polgár 
Margit

Szondi Jánosné
Lórencz Antalné
Divinyi Károly
Molnár Miklós
Sándor Tiborné

2017. SZEPTEMBEr – HALÁLESET:

2017. oKT=BEr – HALÁLESET:

2017. SZEPTEMBEr – HÁZASSÁg: 

2017. oKTóBEr – HÁZASSÁg: 

Az összesített eredmény alapján 
az I. helyezett Rawa Mazowiecka 
lett, a II. Szilágysomlyó, a III. 
Nyírbátor, a IV. Nagykároly 
csapata lett. A sportnap végén 
jó hangulatú, kötetlen baráti be-
szélgetéssel folytatódott az este. 
A vendégek jelezték szándékukat 
a sportkezdeményezés folytatá-
sára, és visszahívták Nyírbátort 
egy hasonló programra. Másnap 
a versengő csapatok tagjai megte-
kintették a város nevezetességeit 
és építészeti látnivalóit.  (eni)



Feltűzték a szalagot a végzősöknek
Mindkét nyírbátori középisko-

lában megtartották az idei szalag-
avatókat. A Báthory István Katoli-
kus Gimnáziumban 66, az MSZC 

Bethlen Gábor Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában 118 végzős ta-
nulónak tűzték fel a szalagot az ok-
tóberi ünnepségeken.


