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Ez történt 
a jubileumi 

évben
Képes beszámolónk  

a 8.-9. oldalon.

Nemzetközi 
versenyen 
bizonyított

Csoba Adrienn (2005) a nyári 
Országos Bajnokságon már 
megmutatta, hogy milyen ki-
váló úszó. Kétszeres magyar 
bajnokként bekerült a Hérak-
lész keretbe, ami a válogatott 
előszobájaként is ismert. 
 (16. oldal)

Áldozatkész emberek 
kemény munkája a 

sikerünk titka
„Azt gondolom, hogy igen, 
nyitottabbak vagyunk, de azt 
is látni kell: ezen a területen 
nagyon nehéz falakat lebon-
tani, és nem könnyű elhitetni 
az emberekkel, hogyha akar-
nak, tényleg beleszólhatnak a 
város ügyeinek alakításába” 
– mondja Máté Antal polgár-
mester. A riporter Nagy Mik-
lós. /2-3. oldal

Kedves Városlakók, 
Nyírbátoriak!

Az adventi készülődés időszaká-
ban szeretettel köszöntöm Nyírbátor 
minden lakóját és a Bátor újság min-
den olvasóját!

Közeledünk az év végéhez és 
ilyenkor rendszerint visszatekintünk 
és összegzést készítünk. Sok terv-
vel és kitűzött céllal kezdtük 2018-
at. Van, amit sikerült megvalósíta-
ni, van, ami még folyamatban van, 
és olyan is akad, ami nem sikerült. 
Mindezekkel együtt is nagyon moz-
galmas, eseményekben és eredmé-
nyekben gazdag évünk volt.

Az ismételt várossá válás 45. évfor-
dulójának jegyében telt el 2018. Ün-
nepeltünk emléküléssel, fotókiállítás-
sal, az Elszármazottak találkozójával, 
a 45 éves városlakók köszöntésével, 
a felújított park átadásával, a három 
torony túrákkal, a III. Almanach el-
készítésével, a Csepere(r)dő megnyi-
tásával.  Fontosnak tartottuk, hogy 
visszaemlékezzünk mindenre, ami a 
város életében meghatározó esemény 
volt. Visszagondoljunk azokra a sze-
mélyekre, akik sokat tettek a települé-
sért, az itt élők életének jobbításáért. 
Hiszem, hogy ezek a rendezvények 
erősítették a nyírbátoriak kötődését 

a városhoz, és azt, hogy van mire 
büszkének lennünk. Korábban is is-
mert volt Nyírbátor neve a kulturá-
lis rendezvényeinknek, a történelmi 
örökségünknek köszönhetően. Má-
ra már a város gazdasági szerepe is 
meghatározó lett, nemcsak a megyé-
ben, hanem az országban is.

Tervszerű, következetes és kitartó 
munkával tovább fejlesztettük a vá-
rost. Az itt működő nagyvállalatok, 
a Rosenberger, a Coloplast és a Diehl 
új üzemcsarnokokkal bővültek, így 
nőtt a munkahelyek száma.

Megszépültek a köztereink, a jár-
dáink, utcáink. Épül a várva várt 
körforgalom az Árpád-Hunyadi-Fáy 
utcai kereszteződésben. Óvodákat és 
iskolákat sikerült felújítani, bővíteni, 
korszerűsíteni. Közelebb kerültünk 
ahhoz, hogy 2019-től meginduljon 
az egyetemi szintű mérnökképzés 
Nyírbátorban.

Sokat dolgoztunk azért a képvise-
lő-testülettel, hogy segíteni tudjunk 
a hátrányos helyzetű, nehéz körül-
mények között élő nyírbátori csalá-
doknak. Elindítottuk a diákösztöndíj 
programot az általános iskola felső 
tagozatosainak részére. Babacsomag-
gal köszöntjük az újszülötteket. Ez 
az év különösen kedves számomra, 

mivel többször megtapasztaltam a 
közösségi összefogás erejét. 

Szeretném megköszönni minden-
ki munkáját és támogatását, amire a 
jövőben is számítok!

Kedves Nyírbátoriak!
Közeledik a karácsony, az év leg-

szebb és legmeghittebb ünnepe. 
Nyírbátor is ünnepi fényekbe öltö-
zött. Most még a készülődés idő-
szakában vagyunk. S hogy ez a ké-
szülődés még emelkedettebb, még 
ünnepélyesebb legyen, ha tehetik, 
kapcsolódjanak be minél többen az 
adventi programjainkba. Azt kívá-
nom, éljük meg mind, közösen az 
ünnep igazi lényegét, az összetar-
tozást, az odafigyelést, a szeretet-
tel való odafordulást mások felé. Ne 
feledkezzünk meg azokról az em-
bertársainkról sem, akik nehéz kö-
rülmények között élnek, magukra 
maradtak, vagy betegséggel küsz-
ködnek. A törődés, az adományozás, 
egy baráti látogatás –szintén szép 
karácsonyi ajándék lehet.

Meghitt  karácsonyt és  bol-
dog új évet kívánok minden 
nyírbátorinak! 

Máté Antal

polgármester

Karácsonyi köszöntő
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Egy év végi, polgármesterrel 
folytatott beszélgetésben a leg-
fontosabb kérdés talán az lehet, 
hogy ennek az évnek a végére él-
hetőbb város lesz Nyírbátor, mint 
volt 2017-ben.

Nyilván egy folyamatról kell be-
szélnünk, amikor az élhető, vagy 
élhetőbb város kérdését felvetjük. 
Ugyanakkor bátran kijelenthető, 
hogy a város ma élhetőbb, mint 
egy évvel korábban volt. Ha a rész-
leteket is kibontjuk, akkor azt is el 
kell mondani, hogy ez egy soha be 
nem fejezhető folyamat, azaz van-
nak még megoldandó problémák. 
Egy városlakó az élhető város kér-
dését másként kezeli, mint akár a 
város vezetése. A „hétköznapi” em-
ber ezt abban érzékeli, hogy van-e 
munkahely, ha van, milyen a fizeté-
se, milyen szolgáltatások és milyen 
minőségben érhetők el. Hajlamo-
sak vagyunk azt gondolni, hogy az 
emberek a város fejlődését a nagy 
dolgokban mérik és értékelik, mi-
közben a hétköznapi problémákkal 
foglalkoznak inkább.

Egyébként pedig egyszerű ezt 
tesztelni, hiszen Önnek is vannak 
szomszédjai, akikkel beszélget, 
vagy éppen az utcán is megszólít-
hatják és szembesítheik a hétköz-
napi „kis ügyekkel”.

Ez is igaz és az is, hogy ez az él-
hetőség egy lelki, mentális kérdés 
is. A városban, korábban a járdák 
állapotával csak nagyon periféri-
kusan tudtunk foglalkozni. Egysze-
rűen azért, mert nem volt rá pénz. 
Érdekes módon ez nem is igen volt 
beszédtéma. Az utóbbi időszakban 
egy jelentős járdaprogramba kezd-
tünk. Több kilométernyi járda épült 
és épül. Ez ismét visszahozta témát, 
és a közbeszédben is szóba kerül, 
hogy éppen hol kellene még sür-
gősen járdát építeni. Ha azt érzik 
az emberek, hogy egy területtel ki-
emeltebben foglalkozunk, az rög-
tön megjelenik a további igények 

szintjén is. Ez egyébként azt is jelzi: 
elhiszik az emberek, hogy érdemes 
a problémákról beszélni, mert elő-
utóbb lesz rájuk megoldás.

Ez az év ismét egy forduló volt. 
45 éve ismét megkapta a városi 
rangot Nyírbátor, s ezt egész éves 
rendezvénysorozattal tették emlé-
kezetessé. Az évfordulónak mi a 
hozadéka?

Mindent azért teszünk, hogy va-
lamilyen hozadéka legyen a városla-
kók számára. Az idekapcsolódó ren-
dezvények nyitott, ingyenes elérhető 
események voltak. Fontos volt, hogy 
tudjunk együtt ünnepelni, és az itt 
élők az egyesületeken, civil szférán 
keresztül nagyon is bevonhatók vol-
tak. Úgy érzem, ez egy nagyon jó 
kezdeményezés volt.

Ebben a városban szeretnek ün-
nepelni, hiszen tavaly a sportot, 
idén a városi címet, jövőre pe-
dig a 740 éves évfordulót lehet 
ünnepelni.

Erre itt mi, a város lakói is büsz-
kék vagyunk. Vannak történelmi 
hagyományaink és vannak elért 
eredményeink. Ez pedig mindig kö-
zös siker, illetve közös eredmény. 
Ezek mögött áldozatkész emberek 
kemény munkája van, és ezt érde-
mes az emlékezetbe idézni. Ha csak 
az utolsó 45 évet nézem, hogy hon-
nan jutottunk el a mai helyzetünkig, 
akkor látszik, hogy óriásit halad-
tunk előre, ami nagyon sok ember 
és családtagjainak a munkájával volt 
lehetséges.

Magyarán egy ilyen ünnepség-
sorozat konkrétan a nyírbátoriak 
elismerését is jelenti egyben?

Pontosan erről van szó.

Ez egy kimondott cél is ilyenkor?
Én nagyon fontosnak tartom, hogy 

a lakosság érezhesse azt, hogy ez a 
város az övék. Ez a város azért van, 
hogy őket segítse, és amit ebbe a 

városba, munkaként beletesznek, 
az a város fejlődését, jobbítását 
szolgálja.

Ha már itt tartunk, hogy a siker, 
a város előrébb jutása főként a 
nyírbátori emberek eredménye, 
akkor azért talán jogos a kérdés: 
hogyan szólhat bele egy  város-
lakó Nyírbátor működésébe? Ma 
nyitottabb a város, a városi veze-
tés, mint volt korábban?

Azt gondolom, hogy igen, nyi-
tottabbak vagyunk, de azt is látni 
kell, ezen a területen nagyon nehéz 
falakat lebontani, és nem könnyű 
elhitetni az emberekkel, hogy ha 
akarnak, tényleg beleszólhatnak a 
város ügyeinek alakításába. Em-
lékeztetnék, hogy rendeztünk egy 
fórumsorozatot, amikor a szélesebb 
nyilvánosság bevonásával alakítot-
tuk a városi fejlesztési terveket. En-
nek tervezzük a folytatását. Adott 
esetben akár az egyes emberek is 
megtalálnak, de a civil szerveze-
tek, kulturális egyesületek, egyéb 
közösségek könnyen megkereshetik 
az adott terület illetékesét, és egy 
jó párbeszéddel mindig eljutunk a 
megoldásig. 

Nem olyan régen tartottak köz-
meghallgatást. Ez persze kötelező 
önkormányzati feladat is, de va-
jon ez a fórum jár valamilyen fel-
használható tanulsággal is?

Szerintem ennek a fórumnak van 
fontossága és jelentősége a város 
életében. Az a kérdés, hogy meny-
nyire figyelünk oda az ott elhang-
zottakra, mármint rendszerszerűen 
akarjuk-e értelmezni a közmeghall-
gatást. Ezen a fórumon lenyomatot 
kapunk arról, hogy melyek az ál-
talános problémái az embereknek, 
vagyis mi a problémák sorrendje 
Nyírbátorban.

Egy ilyen rendezvényről lemérhe-
tő a város hangulata?

Nem merném állítani, de jó in-
dikátor a hangulatot illetően, ha az 
aktív emberek elmondják a vélemé-
nyüket. A mostani rendezvényen 
nem fogalmazódott meg nagy jelen-
tőségű, átütő probléma és ez azért 
jelzi, hogy jó irányba megyünk.

Bár tegyük hozzá, hogy talán 
azért nem volt ilyen, mert szintén 
idén, nem a távoli múltban, már 
egy nagy fórumon kibeszélhette 

interjú
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mindenki az irritáló szaghatás, 
vagyis a bűz problémáját.

Ez a szaghatás az eddigiekben, 
az év bizonyos szakaszában bizony 
meghatározta a hétköznapjaink meg-
élését. Ahol irritáló a szag, ott nem 
jó élni. Ezt alaposan kibeszéltük a 
társadalmi vitában, a szakhatósá-
gokkal és a cégek tulajdonosaival, 
vezetőivel. Az intézkedések meg-
történtek, a megoldásra vivő folya-
matok elkezdődtek. Ezekről tudunk. 
A nyár végén eljutottunk oda, hogy 
a jövő évi melegebb időszak kezde-
téig két dolog történhet. Vagy egy új 
és jó technológiával megszüntetik a 
bűzt, vagy, ha ez nem sikerül, akkor 
befejezik azt a tevékenységet, ami a 
bűzt okozza. Nyilvánvaló, hogy az 
első változatot szeretnénk, ha meg-
valósulna, hiszen ezek a cégek sok 
család megélhetését is biztosítják.

Amikor összegzi a most múló 
évet, mit szokott kiemelni, mint az 
idei év legfontosabb eseményét?

Ha lehet, három dolgot emelnék ki. 
A gazdasági növekedésünk továbbra 
is nagyon jó ütemű, további munka-
helyek jönnek létre. Itt az is nagyon 
fontos, hogy éppen ezért munka-
erőhiány is keletkezett. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a cégek béremelésekre 

kényszerülnek, ha szeretnék megtar-
tani az embereket.  Ez már érzékel-
hető a cégek részéről is. Ez nagyon 
fontos a város életében.

A második: a korábban tervezett 
fejlesztéseink, a pályázataink pozi-
tív elbírálása után idén elindultak. 
Sok fejlesztés kezdődött a város-
ban. Már idén is átadhattunk felújí-
tott, továbbfejlesztett intézményt, 
iskolát, közösségi tereket. A város 
fejlődése infrastrukturális beruhá-
zásokkal jól halad.

A harmadik: a civilszervezetek-
kel, egyesületekkel nagyon jó az 
együttműködés. Igyekszünk min-
den civil szervezetet segíteni abban, 
hogy a saját közösségeikben a prog-
ramjaikat, működésüket zavartala-
nul tudják folytatni. A városban ezek 
a különböző civil közösségek nagyon 
erős szövetet alkotnak.

Még nem beszéltünk arról, hogy 
ugyan itt is politikai pártok kép-
viselői alkotják a képviselő-testü-
letet, de igazán éles vita nem szo-
kott előfordulni, és általában, az 
esetek legalább 90 százalékában 
egyhangú szavazással döntenek 
az aktuális ügyekről.

Az a helyzet, hogy a város ve-
zetése mögött van egy nagy jó 

szakapparátus, és a különböző ügye-
ket úgy készítik elő, szakmai ala-
pon, figyelembe véve a lehetősége-
ket, hogy a testület, szintén szakmai 
alapon, egyhangúlag tud dönteni. 
Ezért tűnhet úgy a kívülálló számá-
ra, hogy itt nincs ellenzék és több-
ség. A szakmai alapon álló ügyek-
ben ez így is van. Az mindig egy 
veszélyes helyzet, ha az ilyen kis 
településeken az országos politikai 
felosztás alapján kerülnek az ügyek 
napirendre. 

Kifelé is egy jó üzenet, hogy az 
ügyek döntő többségében egyet-
értenek a képviselők. Ezért aztán 
azt gondolom, hogy a jövő évi vá-
lasztásokon főként az emberi mi-
nőség dönt majd, és nem feltétle-
nül a párthovatartozás.

Én is úgy látom, hogy személyek 
fontossága felértékelődik a kistele-
püléseken. Nyírbátorban a személy 
számít. A hitelesség, a megbízha-
tóság sokkal fontosabb, hiszen itt 
mindenki ismer mindenkit.

Említette a hivatal munkáját. Va-
jon milyen változásra lehet számí-
tani, hogy decembertől új jegyző 
irányítja az apparátust?

Úgy látom, hogy a váltást sikerült 

megoldani, szinte zökkenőmentesen. 
Mindenesetre a hétköznapi műkö-
désben semmilyen fennakadás nem 
volt. Az új jegyző korábban hasonló 
méretű városban látta el ezt a fel-
adatot, nagy tapasztalattal rendelke-
zik. A jegyzőváltás együtt járt egy 
minimális hivatali átszervezéssel 
is. A jövőben a városüzemeltetés, a 
vagyongazdálkodás nagyobb hang-
súlyt kap.  Az új hivatali egység fel-
adata az előbbi területek és a beru-
házások összehangolása is.

Milyen évet zár Nyírbátor?
Ha a pénzügyi szempontokat néz-

zük, akkor stabil a költségvetésünk. 
A fejlesztéseket, amelyeket erre az 
évre terveztünk, sikerült elindítani, 
vagy éppen megvalósítani. Vannak 
olyan pályázataink, amelyeket még 
nem bírálták el, de úgy gondolom, 
hogy még idén lesz nyertes pályá-
zatunk. Ami az év utolsó napjait il-
leti, számtalan kulturális rendez-
vényünk lesz, de ezt a városlakók 
már pontosan tudják. Rendszeres 
programok zajlanak a főtéren, de 
például a karácsonyi hangverseny 
a minorita templomban lesz, az új-
évi koncert a kulturális központban, 
a szilveszteri pezsgőbontás viszont 
a téren lesz.

interjú

Igen sok érdeklődő gyermeket vonzott a városi Mikulás ház, amiben november 30. és december 5. között 
minden nap lehetett találkozni a Mikulással.
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Egy kisebb politikai kitérő-
vel, de csak visszakanyarodott 
a közigazgatáshoz, hiszen ko-
rábban Tiszavasvári jegyzője 
volt, majd az időközi választá-
son polgármesternek jelöltet-
te magát, s most Nyírbátor jegy-
zőjeként mutathatjuk be. Jobb a 
közigazgatás, mint a politika?

Valóban, a közigazgatás az igazi. 
Az időközi választás kampányidő-
szakát leszámítva régen a közigaz-
gatás a terepem. Tiszavasváriban 
11 évig láttam el a jegyzői felada-
tokat. Azt megelőzően pedig 17 
évet töltöttem el különféle közép-
vezetői beosztásokban.

Ami a feladatokat illeti, túl 
nagy változás nem hiszem, hogy 
lenne, hiszen a két város ha-
sonló méretű. Teljesen áttele-
pül Nyírbátorba, vagy ingázik 
naponta?

Egyelőre még ingázom, de igé-
nyeltem szolgálati lakást, és itt sze-
retnék letelepedni. Egyébként pe-
dig valóban sok a hasonlóság, de 
az is nyilvánvaló, hogy jelentős kü-
lönbségek is vannak a két város kö-
zött, amelyekhez a jegyzőnek iga-
zítani kell a szakmai programját.

Mi a legnagyobb különbség?
Egyértelmű különbség Nyírbátor 

javára, hogy itt nagyon dinamikus 
a gazdasági növekedés. Így tehát a 
hivatalnak is sokkal nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a gazdaságfej-
lesztéssel kapcsolatos feladatok-
ra, a turizmusra. Nyomokban ez 
Tiszavasváriban is fellelhető, de 
itt sokkal nagyobb mértékben ér-
hető tetten.

Van még egy óriási különbség, 
ami alapvetően politikai termé-
szetű. Nyírbátor azon kevés tele-
pülések közé tartozik, ahol bal-
oldali többségű önkormányzat 
irányítja a várost. Mennyire ha-
tározza meg egy jegyző munká-
ját, hogy milyen politikai alapon 
áll a testület? Vagy ez egyáltalán 
nem számít, csak és kizárólag a 
törvények számítanak?

Nyilvánvaló, hogy a törvények az 
elsődlegesek. Annak idején, amikor 
bennünket képeztek, az volt az el-
várás, hogy a törvényesség minde-
nekfölött, és ennek napjainkban is 
úgy kell működni, hogy a jegyző a 
törvényesség őre. Teljesen mindegy, 
milyen összetételű a testület, illetve, 
hogy a polgármester milyen „szín-
ben” nyert, a törvényesség az első. 
A köztisztviselőnek persze mindig 
lojálisnak kell lennie.

Mennyire fontos a jegyző lojalitá-
sa a mindenkori városvezetéshez, 
vagy a jegyzőnél kizárólag a tör-
vényesség az elsődleges?

Szakmai lojalitás mindenképpen, 
és persze emberi lojalitásról is be-
szélnünk kell. Amikor elvállal az 
ember egy ilyen feladatot, akkor 
tudja, hogy lehetnek olyan döntések, 
előterjesztések, amelyekkel esetleg 
magánemberként talán nem értene 
egyet, de nekünk nem az a dolgunk, 
hogy magánemberként alkossunk 
véleményt. Az a dolgunk, hogy a 
mindenkori polgármester, illetve 
a mindenkori testület eredményes 
munkáját segítsük. Ha valakinél ez 
olyan szintet ér el, hogy már túl sok 
dologgal nem ért egyet, mert azok 
esetleg politikai indíttatásúak, akkor 

vagy abba kell hagynia ezt a mun-
kát, vagy el kell mennie egy másik 
településre.

Egy jegyzőnek van valamilyen 
konkrét terve, ami alapján elvál-
lalja egy település polgármesteri 
hivatalának irányítását?

Természetes, hogy konkrét ter-
veket kellett leírni már a pályáza-
tomban is, amellyel elnyertem ezt 
az állást. A pályázati időszakban 
igyekeztem minél jobban megis-
merni Nyírbátort, a testületet. A 
Bátor Média műsorait alaposan 
megnéztem. Természetesen meg-
néztem a testületi ülések közvetí-
téseit is, a testületi ülések anyagait 
is áttanulmányoztam.

Nyilván nem kerülhetjük meg 
azt a kérdést sem, ami még 
Tiszavasvári múltjából adódott, 
amikor úgy nyilatkozott példá-
ul Nyírbátorról, hogy ez a város, 
Veres Jánosnak köszönhetően, 
aránytalanul nagyobb támogatá-
sokat kapott, mint ami indokolt 
lett volna.

Tiszavasváriból nézve ez így lát-
szott. De az itteni testületi ülésen 
is elhangzott ellenzéki képviselő 
szájából, hogy lehetnek más telepü-
lések, amelyek irigykedve néznek 
Nyírbátorra, a város lehetőségeire, 
főként az iparűzési adóbevételeink-
re. Gaál képviselő úr volt talán, aki 
egyszer elmondta, hogy találkozott 

olyan polgármesterrel, aki azt java-
solta, hogy Nyírbátor beadhatná a 
közösbe ezeket a bevételeket, hogy 
jusson belőle a szegényebb anyagi-
akkal rendelkező önkormányzat-
oknak is.

Miközben a képviselő pontosan 
tudja, hogy az adóbevétel növe-
kedése azzal is együtt jár, hogy 
hihetetlen mértékben csökken 
az állami normatíva, illetve egy-
re több feladatot ró az állam a 
városra, érdemi finanszírozás 
nélkül.

Ez pontosan így van. Egyébként 
ma már látom, hogy teljesen más 
megítélés alá esnek a dolgok innen 
belülről, mint ahogyan gondoltam 
még korábban – Tiszavasváriból.

Milyen startot vett, hogy érzi?
Az apparátussal ismerkedtem. 

Sorra járom a kollégákat, hogy sze-
mélyesen is beszéljünk arról, ki mi-
lyen feladatot végez. Nagy szervezet, 
sok intézménnyel, de bízom benne, 
hogy rövid idő alatt megszerzem 
azokat az ismereteket, információ-
kat, amelyek az eredményes, közös 
munkánkhoz nélkülözhetetlenek.

Hogy tervezi, meddig marad 
Nyírbátorban?

Mindig hosszú távra tervezek. 
Tiszavasváriban 30 évig szolgáltam. 
Ha rajtam múlik, akkor hosszú évek-
re szeretnék itt berendezkedni.

A törvényesség őre 
Tiszavasváriból érkezett

Decembert már új jegyzővel kezdte a nyírbátori képvise-
lő-testület, illetve a polgármesteri hivatal. Badics Ildikó 
korábban Tiszavasváriban volt jegyző, illetve köztisztvi-
selő, különböző beosztásokban. A város jegyzőjével Nagy 
Miklós beszélgetett.
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2018-ban 
is átadták a 
„Gondozott 
Virágos por-
ta” díjakat 
Ny í rbátor-
ban. Az elis-

merő címet először 2003-ban ítélték 
oda az arra érdemes ingatlantulaj-
donosoknak. Idén ismét kiemelték 
azokat a nyírbátori lakosokat, akik a 
kezdeményezés indulásakor, tizenöt 
évvel ezelőtt lettek díjazottak, és ak-
kor is példát mutatva járultak hozzá 
ösztönzőleg a sajátos önkormányzati 
pályázat sikerességéhez. 

Minden év áprilisától a Közszol-
gáltatási Bizottság feltérképezi, 
fényképezi a város portáit, majd a 
fotók alapján javaslatot tesz a díja-
zottakra. A város vezetése és a bi-
zottság a novemberi közmeghallga-
tás keretében mondott köszönetet 

mindazoknak, akik odafigyelésük-
kel, saját ingatlanjuk környezetének 
gondozásával, szépítésével hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy Nyírbátor ren-
dezett, virágos, színes város lehet. A 
díjazottak az eredményhirdetés után 
vehették át az elismeréseket és a vá-
ros ajándékát. Ezúttal 17 magánla-
kás tulajdonosa, 2 cég és 1 társasház 
részesült az elismerésben.
A 2018-as díjazottak listája:
Tóth Gábor, Nyírbátor,  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9. sz.
Nagy Elek, Nyírbátor, Császári utca 34. sz.
Varró Imréné, Nyírbátor,  
Damjanich utca 30. sz.
Birta János, Nyírbátor,  
Damjanich  utca 43. sz.
Jakab Sándor, Nyírbátor,  
Debreceni utca 26. sz.
Turzó Zoltánné, Nyírbátor,  
Encsencsi utca 6. sz.
Nagy József, Nyírbátor,  
Édesanyák útja 32. sz.
Ary Ildikó Mária, Nyírbátor,  
Édesanyák útja 47. sz.

Lőrincz Sándor, Nyírbátor,  
Fedics Mihály utca 9. sz.
Gáll József, Nyírbátor, Kisbogáti utca 15. sz.
Dr. Szemán László, Nyírbátor,  
Mester utca 11. sz.
Juhász István, Nyírbátor,  
Rákóczi Ferenc utca 9. sz.
Ruszin István, Nyírbátor,  
Sóhordó utca 95. sz.
Debrenczki Lajosné, Nyírbátor,  
Széchenyi utca 35. sz.
Tóth Lajosné, Nyírbátor,  
Szentvér utca 42. sz.

Kónya Zsolt, Nyírbátor,  
Szentvér utca 65. sz.
Borsi Zsolt, Nyírbátor, Zrínyi utca 46. sz.
Cégek:
Farmmix Kereskedelmi Kft., 
Mezőgazdasági Áruház,  
Nyírbátor, Árpád utca 156. sz.
Lakatos György Miklós e.v.,  
Nyírbátor, Széchenyi u. 37. sz.
Társasház:
Nyírbátor, Károlyi utca 6. sz.

Gratulálunk a díjazottaknak!

„Gondozott Virágos porta” - 2018

Nyírbátor Város Önkormányzata és a Nyírbá-
tori Kulturális Központ a hagyományokhoz híven 
idén decemberben is rajz- és kézműves pályáza-
tot hirdetett, melyek témáit a közelgő ünnepek 
ihlették. Nyírbátor és vonzáskörzetéből közel 
300 meseszép alkotás érkezett. Az óvodások és 
az alsó tagozatos iskolások karácsonyi képesla-
pot készítettek, míg a felső tagozatos diákok az 
advent témájában bontakoztathatták ki rajztu-
dásukat. Mind a képeslapokat, mind a rajzokat 
szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Jurth 
Sándorné, nyugdíjas pedagógus, Szláma Gab-
riella, a Városi Könyvtár könyvtárpedagógusa 
és Vigh Gábor, a Kulturális Központ grafikusa 
voltak. Az első adventi gyertyagyújtáson, de-
cember 2-án átadták a dobogós helyezettek, va-
lamint a különdíjasok számára az emléklapokat. 
A szebbnél szebb műveket a Kulturális Központ 
aulájában lehet megtekinteni. Polyák Dézi

Eredmények:

Kézműves pályázat
Óvoda:
I helyezett: Horváth Aman-
da Nyíradony
II. helyezett: Jesenszki 
Tifani Nyíradony
III. helyezett: Czakó Bence 
Encsencs
Különdíj: Katona Léna 
Nyírgelse
Különdíj: Som Eszter Kerek-
erdő Óvoda
Alsó:
I helyezett: Molos Flóra 

Báthory Anna Református 
Ált. Isk. 
II. helyezett: Kópis Orsolya 
Báthory István Katolikus Ált. 
Isk., Gimn. és Szakgimn.
III. helyezett: Szabó Márta 
Báthory István Katolikus Ált. 
Isk., Gimn. és Szakgimn.
Különdíj: Turbucz Dávid 
László Báthory Anna Refor-
mátus Ált. Isk. 
Különdíj: Varga Tifani Ilona 
Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Ált. Isk.

Rajzpályázat

Felső:
I helyezett: Tejfel Krisztián 
Báthory István Katolikus Ált. 
Isk., Gimn. és Szakgimn.
II. helyezett: Likvácsik Hella 
Nyírmeggyesi Arany János 
Ált. Isk.
III. helyezett: Szilvási Mer-
cédesz Nyírbogát, Vántus 
István Ált. Isk.
Különdíj: László Bianka 
Báthory Anna Református 
Ált. Isk.
Különdíj: Tóth Liliána Kata 
Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Ált. Isk.

Adventi rajz és kézműves pályázat
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Általános meglepetésre lemon-
dott a jegyzői állásáról és most 
a városházán osztályvezetőként 
dolgozik tovább. Miért mondott 
le és lépett eggyel hátrébb?

A lemondásom csak a nyilvános-
ság részére volt meglepetés. Ez egy 
hosszabb, belső vívódásnak az ered-
ménye, s ennek pusztán magánjel-
legű okai vannak.

A meglepetés az biztos, amit a 
lemondás kiváltott, hiszen úgy 
tűnt, hogy Ön akár az idők vé-
gezetéig is betöltheti a jegyzői 
tisztséget. Nem hallottam sen-
ki részéről kritikát a munkájával 
kapcsolatban.

A november végi testületi ülésen 
szinte mindenki elismeréssel beszélt 
a hivatal munkájáról. Talán gondol-
hatom azt, hogy ez elismerés egy ki-
csit az én munkámnak is szólt.

Még csak néhány nap telt el a le-
mondása óta, de nyilván belekós-
tolt a beosztottak életébe. Milyen 
érzés beosztottként dolgozni ott, 
ahol korábban Ön volt a főnök?

Vegyes érzéseim vannak egyelőre. 
Jelenleg még segítem az új jegyző-
asszony munkáját is, hiszen ő nem 
nyírbátori, és a helyismerete még hi-
ányos. Emellett az új munkaköröm-
ben is van munkám. Azt gondolom, 
hogy aki dolgozik, annak nincs ideje 
ilyen típusú érzésekkel foglalkozni. 
Amúgy meg szeretem és élvezem is 
ezt a munkát. Jegyzőként is ez a terü-
let volt a meghatározó feladatom.

Amikor az ember egyel hátrébb 
lép, akkor szokott kiderülni, hogy 
az adott munkahelyen ki volt az 
igaz barát.

Na, ahhoz még igen rövid idő telt 
el, hogy az ilyen finomságok kide-
rüljenek. Nyilván a mindennapok 
majd választ adnak erre a kérdés-
re is.

A derűs egyénisége nyilván majd 
segít áthidalni ezt a helyzetet a 
többiek számára is. Osztályvezető 
lett, akihez a városfejlesztés, vá-
rosüzemeltetés és a gazdálkodás 
tartozik. Ha alaposabban végig-
gondoljuk, akkor ezzel csaknem 
lefedik a teljes hivatali működést. 
Olyan, mintha duálissá válna a 
városháza.

A polgármesteri hivatalok lét-
rejöttekor és még nagyon sokáig, 
hangsúlyosan a hatósági ügyekkel 
foglalkoztak, és az előbb sorolt te-
rültek, amelyek irányítását bízták 
rám, kevésbé voltak fontosok. Ez az 
elmúlt években alaposan megválto-
zott. Nagy „falat” a hivatal életében, 
amelynek a gazdája lettem, de azért 
számos más és fontos feladata is van 
a hivatalnak. Az osztály létrehozá-
sa egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
a jegyzőasszony, vagy az aljegyző-
asszony munka nélkül maradna.

Ha végiggondolom a feladatkör-
ét, akkor Nyírbátor menedzseré-
vel beszélgetek most.  Szervezeti-
leg kihez tartozik?

Közvetlen felettesem a jegyző. 
Eddig két irodaként működött a pol-
gármesteri hivatal. Most létrejött ez 
az osztály az előbb említett felada-
tokkal. Mindegyik feladatra cso-
portok működnek, amelyek hozzám 
tartoznak. Én a jegyzőnek tartozom 
beszámolni a munkámról.

Vajon melyik területe tűnik, 

számít a legizgalmasabbnak? Ta-
lán a városfejlesztés, de az nem 
létezik a gazdálkodás nélkül, mi-
közben a város lakóit lehet, hogy 
legjobban a város üzemeltetése 
érdekli a legjobban, hiszen az hat 
a mindennapjaikra.

Mindegyikterületnek van szép-
sége és persze negatív oldala is. Itt 
nőttem fel, itt élek, és a jövőmet is itt 
tervezem. Nyírbátoriként tehát nyil-
ván engem is a város üzemeltetése 
érint leghamarabb. Gondoljunk az 
éppen aktuális problémákra! Van, 
ahol messze nem tökéletes a csapa-
dékvíz elvezetése, van, ahol a járdák 
állapota hagy kívánnivalót. Nyáron 
nem egyszer vetődik fel, hogy éppen 
hol nyírtuk le, vagy hol nem nyírtuk 
le a füvet. Ez bizony nagyon jelentős 
az élhető város szempontjából.

Mielőtt elvállalta ezt a felada-
tot, egy koncepciót is ki kel-
lett dolgoznia, vagy pedig erre 
nincs szükség, hiszen egy hi-
vatalnok azt a feladatot hajt-
ja végre, amivel megbízzák, il-
letve amilyen döntéseket hoz a 
képviselőtestület?

A kettőt vonjuk össze! Az elvárá-
sokat a város vezetése fogalmazza 
meg, de az odavezető utat nekünk 
kell kidolgozni.

Vagyis az okos hivatalnok előre 
kitalálja azt, hogy mit tud majd 
végrehajtani a valós lehetősé-
gek figyelembevételével, és ezt 
terjeszti alternatívaként a testü-
let elé?

Igen, de olyan is előfordul, hogy 
a polgármesternek is vannak, talán 
első hallásra akár kivitelezhetetlen 
ötletei, de nekünk meg kell keresni 
a megoldáshoz vezető utat.

Akkor tehát ez a szervezeti egy-
ség biztosíthatja, hogy a polgár-
mester ezeken a területeken si-
keres legyen, mármint, ha reális 
elvárásokat fogalmaznak meg 
önök felé, és az osztály pedig ké-
pes elérni a célt?

Ez pontosan így van, a város veze-
tésének a megítélése, a sikere ennek 

az osztálynak a jó működésén is 
múlik. Ez már csak azért is izgal-
mas, mert a város „üzemeltetése” 
nem csak a helyi embereken múlik, 
hiszen nagyon sok, a várostól füg-
getlen szolgáltató megfelelő mun-
kájától is függ.

Ezen a területen milyenek a le-
hetőségek? Az nyilván nem vitat-
ható, hogy soha nem lesz minden 
járda tökéletes, soha sehol nem 
alakulnak ki tócsák. Az is való-
színű, hogy nem lehet minden 
utat leaszfaltozni, mindig tökéle-
tes lesz a víz, az áramellátás, stb.

Ez valóban olyan terület, ahol 
mindig lesz valakinek hiányérzete. 
Ilyen a járda. Ha egyik oldalon épül 
járda, akkor a másik oldalon lakók 
elégedetlenek. Teszünk, amennyit a 
lehetőségek megengednek, sőt sok-
szor még attól is többet, de lesznek 
elégedetlenek. 

A hivatalából nézve mit takar a 
városfejlesztés? 

A városfejlesztés vagy saját, vagy 
uniós, vagy kormányzati forrásból 
megvalósított fejlesztéseket jelent. 
De ez nem csak materiális fejlesz-
téseket jelent, mint a körfogalom 
építése, vagy zeneiskola fűtéskor-
szerűsítés, vagy a Kerekerdő óvo-
da bővítése. Ide tartozik például a 
hátrányos helyzetű emberek, gye-
rekek felzárkóztatását célzó prog-
ramok megszervezése és lebonyo-
lítása is.

Erre a területre sem kell külön 
koncepciót kidolgozni előzetesen, 

Mostantól a város ütőerén a keze
Lemondott, új pozícióban a város korábbi jegyzője

Eddig mindenért, decembertől már inkább a város ütő-
erének jó működéséért felel Pappné dr. Fülöp Enikő, az 
eddigi jegyző. Azt is mondhatnánk, hogy az élhető Nyír-
bátor, bármit is jelentsen ez, innentől annak a hivatali 
osztálynak (is) a felelőssége, amit irányít. A járdáktól a 
hátrányos helyzetűek felzárkóztatásán át a vagyongaz-
dálkodásig széles a feladatsor, amiben a következő évek-
ben kiteljesedhet. A riporter Nagy Miklós.
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hanem itt is a testületi tervek, 
döntések végrehajtásáról van 
szó?

Amikor megválasztanak egy pol-
gármestert, akkor a ciklus elején ő 
letesz egy gazdasági programot. Ezt 
aztán a képviselőtestület elfogadja. 
Ebben vannak a célok, amelyeket 
aztán nekünk kell végrehajtani, il-
letve meg kell keresni az eszközöket, 
forrásokat a célok eléréséhez. Sok 
lehetőséget nyújthatnak a pályáza-
tok, amelyek megoldást jelenthetnek 
a város problémáinak megoldásá-
hoz. Ezen források megszerzése, a 
jó pályázati lehetőségek felfedezése 
és a megfelelő tartalmú pályázatok 
elkészítése a mi feladatunk.

Gazdálkodás. Ebben az érte-
lemben pontosan mit takar ez a 
fogalom?

Ez a vagyongazdálkodást jelenti, 
és nem a városi költségvetést. Jelen-
tős vagyona van Nyírbátornak. A 
városban történő, jelentős vállalati 
fejlesztésekhez kapcsolódó ingatla-
nok értékesítésével még gyarapítjuk 
is a város vagyonát.

Nyírbátornak komoly tartalékjai 
vannak, ami a vagyont illeti?

 Bátran mondhatjuk, hogy ko-
moly tartalékjai vannak a város-
nak. Ez jelent ingatlanvagyont és 
számlapénz tartalékot is. Ha picit 
szélesebb lesz a kitekintésünk, ak-
kor az jól látható, hogy a városban 
működő cégek további fejlesztése-
ket terveznek. Ebből az is várható, 
hogy tovább nő majd az iparűzési 
adóbevételünk. Amennyiben ez így 
lesz, akkor további fejlesztéseket 
lehet betervezni és megvalósítani, 
amelyek a jól élhető város koncep-
cióját erősítik. Ilyen például, hogy 
jövőre aszfaltozzuk a Széchenyi 
utcát, illetve ilyen forrásból lehet 
még több járdát építeni, és hasonló 
közérzetjavító fejlesztés a Kereker-
dő óvoda fejlesztése is.

A beszélgetés elején már emlí-
tette, hogy itt született, itt él és 
itt is akar maradni, amiből az is 
következik, hogy ez a mostani 
hátrébb lépése nem egy átmene-
ti megoldás, amíg nem jön egy 
jobb lehetősége.

Nagyon hosszú távra tervezek 
itt. Ez a feladat elég nagy falat ah-
hoz, hogy itt kiteljesedhessek, és 
a városom érdekében hatékonyan 
tudjak dolgozni.

interjú / városi hírek

Először ünnepelhettek együtt
Nyírbátor Város Szociális Szol-

gálata karácsonyi ünnepséget szer-
vezett az Idősek és Pszichiátriai 
betegek Nappali Ellátása, Támo-
gató Szolgálata és a Báthori István 
Nyugdíjas Klub tagjai számára. Ez 
volt az első alkalom, hogy a külön-
böző ellátási formákban résztvevők 
együtt ünnepelhettek.

„Az ünnepek közeledtével me-
legség tölti el szívünket, és ebben 
a rohanó világban néha megállunk 
egy-egy pillanatra. Felidézzük az 
idei közös ünnepségek hangulatát, 
a közös főzéseket és a tartalmas ki-
rándulások élményeit” – mondta 
Kovácsné Posta Enikő, egységve-
zető. Hozzátette: „Minden évben 

szervezünk karácsonyi ünnepséget 
valamennyi ellátottunk számára, 
de a Vár utcai közösségi tér nem 
tette eddig lehetővé, hogy együtt 
lehessenek ilyenkor. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy idén a Kulturális 
Központ Tükörtermében gyűlünk 
össze advent idején. Ez így talán 
még meghittebbé teszi az ünnepi 

összejövetelt.” A karácsonyi műsort 
a Báthory Anna Református Álta-
lános Iskola diákjai mutatták be, 
illetve felléptek a nyugdíjas klub 
és a pszichiátriai nappali ellátás 
tagjai is. A Báthori István Nyug-
díjas Klub énekkarát felkészítette 
és kísérte Márki Endre.

eni

Anyakönyvi események (november)
születés

Dzsenifer  Szilágyi Jenifer
Dominik Noel  Varga Barnabás  Farkas Lívia
Bella  Küzmös Barnabás  Szurgent Zsuzsanna
Noel  Szilágyi Dániel  Horváth Kitti
Nóra  Molnár Tibor  Mészáros Nóra
Kiara Klaudia  Balogh Gergely  Farkas Mariann Klaudia
Annabella  Varga Béla  Bakró Edit
Lizbett  Szabó Norbert  Kiss Eleonóra Orsolya
Norbert  Csiki Norbert  Rézműves Enikő
Ágnes Krisztina  Kanalas Zsolt  Kerekes Valentina
Jella  Juhász Dániel  Püspöki Fatime
Kamilla  Görög József  Fodor Nikoletta

Szilágyi Rebeka Varga Árpád
Takács Julianna Balogh János Krisztián

Főző Gáborné Takács Erzsébet
Nagy Miklós
Révész Jánosné Máté Borbála
Bereczki Lászlóné Vitai 
Erzsébet
Margita Istvánné Laczkó Ida

Májer Istvánné Vadon Piroska
Kopasz Antalné Kobza Anna
Jászter Sándor
Kovács Lászlóné Lőkös Gizella
Éles Sándorné Jakab Etelka

HAláleset:

HázAsság: 
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Ez történt 
a 

jubileumi 
évben

Január: Újévi koncert

szeptember: gimnázium átadó

Május: gyermeknap

szeptember: szüreti felvonulás

Október: Diehl raktárcsarnok átadása

Augusztus: Városi kitüntetettek

Február: Rosenberger gyáravató

November: Csepererdő avató - faültetés

Október: tehetséges sportolók köszöntése

Augusztus: Parkavató ünnepség Május: tehetséges tanulók köszöntése

április: Pálfi Balázs a Magyar Rádió szerkesztőriportere, Ham-
vas István az MVH Paksi Atomerőmű korábbi vezérigazgatója, 
Máté Antal Nyírbátor polgármestere, győrffy Marietta egyko-
ri nyírbátori diákja, Molnár zsolt (volt MOB főtitkár) a Magyar 
edzők társaságának elnöke, eszenyi sándor, a dublini louis 
Copeland and sons Méteres szabóság vezetője
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Ez történt 
a 

jubileumi 
évben

Június: Városi pedagógusnap

Február: Rosenberger gyáravató

Augusztus: zenevonat koncert

November: szociális ágazat dolgozóinak köszöntése

December: Fénygyújtás

Március Oviolimpia

Augusztus: zenei napok hangversenye

November: zeneiskola átadó ünnepség

November: Kerekerdő óvoda átadója

Június: lovas napok

Október: tehetséges sportolók köszöntése
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A NyugdíjAs ÉrtelMIsÉgIek egyesületÉhez 
is bekopogott a Mikulás. Mivel tagtársaink közül senki nem kapott virgá-
csot az egész évi derekas munkájuknak köszönhetően, a csomagok szétosz-
tása után még külön megajándékozott bennünket gitárjátékával. A szebbnél 
szebb dallamok refrénjeit együtt énekeltük vele. Tóth Árpádné egyesületi elnök

NÉvNApoztuNk. A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbá-
torban a IV. negyedév névnaposait – Erzsébet, Judit, Éva, Árpád, István és 
János – köszöntötte. Nagyon szép szokás ez már nálunk. A hölgyeket virág-
gal, a férfiakat egy-egy üveg pezsgővel köszöntötte az elnök, majd sorban 
gratuláltak az egyesület tagjai az ünnepelteknek. Kellemesen töltöttük el ezt 
a délutánt egymás társaságában! Tóth Árpádné egyesületi elnök

Ünnepi nyitva tartások
Orvosi ügyelet:
2018.12.24 08.00 - 08.00
2018.12.25 08.00 - 08.00
2018.12.26 08.00 - 08.00
2018.12.27 16.00 - 08.00
2018.12.28 16.00 - 08.00
2018.12.29 08.00 - 08.00
2018.12.30 08.00 - 08.00
2018.12.31 08.00 - 08.00
+3642630965

Hulladék gyűjtési napok:
2018.12.25. (kedd) helyett 2018.12.22. (szo.)
2018.12.26. (szerda) helyett 2018.12.23. 
(vas.)
2019.01.01. (kedd) helyett 2018.12.29. (szo.)

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal:
2018.12.27. (csütörtök) és 2019.01.02. 
(szerda) között igazgatási szünet

Sárkány Wellness és Gyógyfürdő:
2018.12.24-25. zárva
2018.12.26. 08:00-19:45
2018.12.31. 08:00-14:00
2019.01.01. 14:00-19:45
A további napokon a fürdő nyitva tartása 
08:00-19:45 óráig.

A wellness részleg hétköznapokon 10:00-
19:45 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
08:00-19:45 óráig vehető igénybe.

Báthori Várkastély:
2018.12.24 – 2019.01.01. között zárva
2019.01.02. nyitás

Nyírbátori Kulturális Központ:
2018.12.27-28. telefonos ügyelet 
Várnagyné Piroska +36705291578

Városi Könyvtár:
A két ünnep között átalakítás miatt zárva 
tart.

Ifjúsági és Családi Kuckó:
2018.12.27. (csütörtök) 15:00-22:00
2018.12.28. (péntek) 15:00-24:00
2018:12.29. (szombat) 15:00-22:00
2018.12.30. (vasárnap) zárva

Nyírbátori Járási Hivatal:
2018.12.27. (csütörtök) 08:00-18:00
2018.12.28. (péntek) 08:00-16:00
2018.12.31-2019.01.01. zárva
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Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

szerkesztőség: Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy 06-70/337-2587.

Nyomdai munkálatok: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen; 
Felelős vezető: Dubóczki Tibor 

HU IssN: 0864–7259

Nyírbátor város  
Önkor mányzatának lapja

Újratemetés
Végső nyughelyükre kerültek a 

nyírbátori városi temetőben a 2014-
es parkfelújítás kapcsán exumált 
szovjet katonák földi maradványai. 
A II. világháborúban hősi halált halt 
katonákat november 27-én temet-
ték újra. 

„Egy ilyen temetésen soha nem az a 
lényeg, mi a körítés, hanem hogy kik 
azok, akiket eltemetünk. Ezek a kato-
nák az életük feláldozásával is teljesí-
tették a parancsot. Kijár nekik a vég-
tisztesség” – mondta az újratemetés 
helyszínén Horváth Lajos, a 
Nemzeti Hadisír Gondozó In-
tézet igazgatója.

Digitális Jólét Program -  ■
interaktív foglalkozások a 
Városi Könyvtár Gyermek-
részlegén

Laptopokkal, táblagépekkel, élesí-
tett internetkapcsolattal felfegyver-
kezve vártam a csoportot, hogy di-
gitális bennszülötteinkből digitális 
írástudókat faragjunk.

Megérkeztek. Betöltötték a te-
ret, elfoglalták a helyeket, zizegtek 

és csak visszafogottan vetették rá 
magukat a gépekre. Kérdeztem, ők 
válaszoltak.

„Mit gondoltok, miért vagyunk 
itt?” Vártam a sok okos választ: 
hogy megtanuljuk, hogy hogyan 
kell keresni… Hogy megtaláljuk 
online is a könyveket… Hogy ott-
honról is tudjuk megnézni, meg-
van-e egy adott könyv, és éppen 
bent van-e a könyvtárban… Aztán 
váratlan fordulat: „Azért, hogy ne 

butaságokra használjuk a gépet, ha-
nem okos dolgokra is!”

Elkerekedett szemeimben a kér-
déssel: „Hát tudják?!” – fordultam 
tanár bácsi felé. Ő a megszokott,  
hidegvérrel kombinált magabiztos-
ságával bólintott válaszul „Naná, 
hogy tudják.” Döbbenet. Akkor hol 
csúszik meg a dolog? Ismerik a he-
lyes utat, törekednek és törekszünk. 
Lehet, hogy ez mégiscsak jó? Le-
het, hogy ez működni fog? Csak el 

kell fogadnunk a világot így: egy 
csomagban a digitális holmikkal, 
nyomtatott könyvekkel, mobilvilág-
gal, hangoskönyvekkel, színes gye-
rekmagazinokkal. Egyszóval úgy, 
ahogy van! 

Élménydús találkozások voltak! 
Köszönjük a Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola harmadikosa-
inak aktivitását, gyönyörű rajzaikat 
és az ötödik c elsöprő erejű jelenlét-
ét! Mindenkit visszavárunk!

A nagy online katalógus gubanc

„A Nagy háború magyar szemmel” 
– ezzel a címmel látogathatták a nyír-
bátoriak azt a centenáriumi vándor-
kiállítást, amely a Kulturális Központ 
aulájában kapott helyet. Az I. világhá-
ború eseményeit bemutató kiállítást dr. 
Rémiás Tibor, történész előadásával 
egybekötve nyitották meg.

„Ez a tizenöt tablós vándorkiállítás 
a centenáriumra készült el. A tablók 
és az előadás mindenkihez szólnak, 
mivel ezt a borzalmat ma sem nagyon 

tárgyalják a tankönyvek. A mi kiállí-
tásunk külön tárgyalja a nagy háború 
első öt évét, illetve a tematikus ösz-
szeállításban külön tabló mutatja be 
a háborúban használt fegyvereket, a 
sapkajelvényeket, a hátországot. Az 
előadás is és a kiállítás is arra épül, 
hogy sok tévhit él az emberekben az 
I. világháborúval kapcsolatban. Ezeket 
szeretnénk eloszlatni ezzel az informa-
tív tájékoztató anyaggal” – mondta dr. 
Rémiás Tibor.

Tablókon 
az I. világháború
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Amint azt észrevehették a  ■
kedves városlakók, labdarúgás 
témájában az október és no-
vember havi lapszámban nem 
jelent meg tudósítás, és ez nem 
a véletlen műve. Szeptember-
ben még derűs volt az égbolt a 
csapat háza felett, de már kö-
zeledtek azok a bizonyos fel-
hők, amelyek elsötétíteni sejt-
tették az újonnan megalakított 
Nyírbátori Labdarúgás Szer-
vező Kft. felett az égboltot.

Mindenekelőtt leszegezhetjük, 
hogy nem a csapat képességei, vagy 
a szakmai munka minőségében kö-
vetkezett be nem várt, negatív fordu-
lat. Sokkal inkább aggasztóak voltak 
azok a hírek, amelyek csapat szere-
peltetésének az anyagi bázisát és a 
további szereplés feltételeinek várat-
lan meggyengülését érintik.

Gondok
Az elért eredményekben még nem 

volt tapasztalható komoly vissza-
esés, de azt minden, mérkőzések-
re járó szurkoló láthatta, a játéko-
sok tudatalattijában észrevehetőek 

a gondok. Nem kell kerülgetni a for-
ró kását, ki kell mondani: ebben a 
bajnoki szezonban játékosaink még 
nem kapták meg azokat a költségté-
rítéseket, amelyek megilletik őket, 
és ez a helyzet erősen rányomta bé-
lyegét az öltözői és az azon kívüli 
hangulatra egyaránt. Bár néhány 
segítőkész támogató jóvoltából idő-
szakosan sikerült a gondokon eny-
híteni, de ez hosszabb távon nem 
működőképes megoldás.

A probléma gyökere az elmúlt 
évek tao-támogatásával kapcsolatos 
elszámolások hiányosságaiból ered, 
minek következtében az MLSZ az 
úgynevezett normatív támogatáso-
kat is visszatartotta, amelynek ösz-
szege 26-27 millió forintra tehető. 
A dolgok jelenlegi állása szerint 
több mint 140.000.000 forint tao-
támogatás elszámolása nincs rend-
ben, amit, ha nem sikerül rendezni, 
vissza kell fizetni. Ez pedig a nyírbá-
tori labdarúgás halálát jelentené.

Elszámolási vita
A gondokat a város vezetése – 

bár nem lenne kötelessége, tekint-
ve, hogy civil szervezetről van szó 

– súlyának megfelelően kezeli, és 
minden rendelkezésére álló eszközt 
felhasznál annak érdekében, hogy 
az egyesület és a kft. ügyvezetése a 
lehető legrövidebb időn belül olyan 
elszámolást tegyen az MLSZ aszta-
lára, amely bizonyítja az elmúlt évek-
ben felhasznált tao-támogatásainak 
szabályszerűségét, ezzel együtt meg-
nyitja a normatív támogatások fel-
használásának lehetőségét.

Ha ezt sikerül elérni, akkor az 
egyesület és a kft. talpon marad. Ha 
nem, akkor…? De erre nem is me-
rek gondolni.

Egy biztos: akármi is lesz a hely-
zet kimenetele, teljesen új alapokra 
kell helyezni a város labdarúgósport-
ját. Az egyesület és a kft. vezetését 
a valóságban is meg kell reformálni, 
biztosítani kell mindkét szervezet-
nél a jogszerű és átlátható működés 
feltételeit, a gyakorlatban is működ-
tetni kell az egyesület és a kft. belső 
ellenőrzési rendszerét.

A dolgok kimenetelét nem tudjuk 
megjósolni, így marad a bizakodás, a 

remény, hogy sikeres lesz az a „men-
tő akció” melynek révén a nyírbátori 
labdarúgósport, amely a sportolók 
számszerűségét és a versenyek lá-
togatottságát figyelembe véve is ki-
magasló eredményeket tudhat ma-
ga mögött, megmaradhat a jelenlegi 
szinten, és a továbbiakban is szép 
eredményeket ér majd el, és sok örö-
met szerez szerelmeseinek.

 A bizakodás alapjaként álljon itt 
a tabella részlete, amely bemutat-
ja, hogy az anyagi feltételek hiánya 
ellenére is megbecsülést érdemlő 
teljesítményt mutatott fel csapa-
tunk a 2018/19. évi bajnokság őszi 
szezonjában.

A száraz adatokhoz tartozik, hogy 
a tabellát vezető csapattól 14 pont 
a lemaradásunk, a kieső csapat-
tal szemben pedig 16 pont az elő-
nyünk. Gondoljuk tovább kicsit! Mi 
lenne, ha rendben mentek volna a 
dolgok…?

Ezt már az olvasó fantáziájára 
bízom.

Janovics János

A tengely, vagy csak egy küllő tört ki...

 mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gólok kapott gólok pontok
8. Nyírbátori LSZ Kft. 16 7 3 6 22 21 24

Nem mi voltunk az esélyesek Jászberény ellen, mégis nyertünk… Miért ne sikerülhetne ez a tárgyalóasztaloknál is…?



 2018. december •  13
sport

A Nyírbátori sakk sportegyesület december 8-án ifjúsá-
gi sakk versenyt rendezett. A képen a díjat nyert versenyzők és sakk-
mestereik szerepelnek.

Mikulásfutást szervezett a Nyírbátori Futók Köre december 
2-án a nyírbátori sportpályán. A megszállott futókat a hideg időjárás 
sem tántorította el a téli futamtól. A versenyzők különböző távokra je-
lentkezhettek: 800 m gyerekfutam, 5 km, 10 km és 21,1 km. A legügye-
sebbek érmet és kupát vihettek haza. A futás főszervezője, Dr. Szabó 
Sándor szeretné, ha a Mikulás futás megtartaná a jövőben is a családi-
as jellegét, ahol a visszatérő futók barátként üdvözlik egymást

Mátészalkán rendezték no- ■
vember 24-én az Utánpótlás 
Körverseny I. fordulóját.

Egyesületünk 22 versenyzővel ér-
kezett a megmérettetésre. A verseny 
a 2008 és fiatalabb úszók versenyszá-
maival kezdődött. Sportolóink remek 
időeredményeket produkálva teljesí-
tették az edzők elvárásait, rengeteg 
pontot gyűjtve az egyesületek köz-
ti csapatversenyhez. Az egyéni re-
kordok sorra születtek a különböző 
versenyszámokban.

Kiemelendő Barta Inez 1:27;73-
as 100 méter mellúszás és Kiss Bog-
lárka 1.18;57-es 100 méter hátúszás 

időeredménye! A 2005-ös fiaink (Er-
délyi Kristóf, Orosz Gergő) nagyot 
küzdöttek az egy évvel idősebb el-
lenfeleikkel, ugyanez elmondható a 
2007-es leány versenyzőinkről! Csak 
így tovább...

A rengeteg dobogós és pontszerző 
helyezés eredményeképpen, a kisebb 
létszám ellenére, az Utánpótlás Kör-
verseny I. fordulóját A Bátori Sár-
kány Úszóegyesület nyerte! Gratu-
lálunk a versenyzőknek, a munka 
mindig kifizetődik! :)

Felkészítő edzők: Kaliba Viktor  
és  Nagy Gábor

Bátori sárkány Úszóegyesület

Fényes győzelem Mátészalkán!

Eredmények:
Bereznyák Eszter 
25 m gyors 5. hely
50m hát 2. hely
50 m mell 1. hely
100 m gyors 3. hely
Tompa Sándor
25 m gyors 4. hely
50m hát 2. hely
50 m mell 4. hely
100 m gyors 2. hely
Tóth Zsombor
25 m gyors 3. hely
50m hát 3.hely
50 m mell 1. hely
100 m gyors 3. hely
Lazók Ákos
25 m gyors 5. hely
50m hát 4. hely
50 m mell 3. hely
100 m gyors 4. hely

Szilágyi Borka Róza
25 m gyors 6.hely
50m hát 1. hely
50 m mell 1. hely
100 m gyors 1. hely
Molnár Anna
25 m gyors 10 hely
50m hát 6. hely
50 m mell 9. hely
100 m gyors 5. hely
Nagy Vanda
25 m gyors 2. hely
50m hát 3. hely
50 m mell 3. hely
100 m gyors 3. hely
Bereznyák Sára
25 m gyors 3. hely
50m hát 2. hely
50 m mell 2. hely
100 m gyors 2. hely
Trefán Huba

25 m gyors 6. hely
50m hát 6. hely
50 m mell 4. hely
100 m gyors 4. hely
Filep Flóra
25 m gyors 6. hely
50m hát 3. hely
50 m mell 5. hely
100 m gyors 4. hely
Lazók Lili
25 m gyors 7. hely
50m hát 6. hely
50 m mell 7. hely
100 m gyors 6. hely
Tóth Eszter
50 m gyors 12. hely
100 m mell 5. hely
200 m gyors 6. hely
Molnár Ilona
50 m gyors 17. hely
100 m hát 12. hely

100 m mell 7. hely
200 m gyors 7. hely
László Bianka
50 m gyors 5. hely
100 m hát 3. hely
100 m mell 1. hely
200 m gyors 3. hely
Orosz Zsófia
50 m gyors 10. hely
100 m hát 6. hely
100 m mell 4. hely
200 m gyors 5. hely
Tóth Ábel
50 m gyors 4. hely
100 m hát 3. hely
200 m gyors 4. hely
Hermanovszky Márk
50 m gyors 3. hely
100 m hát 2. hely
100 m mell 1. hely
200 m gyors 3. hely

Orosz Gergő
50 m gyors 7. hely
100 m hát 5. hely
100 m mell 5. hely
200 m gyors 6. hely
Erdélyi Kristóf
50 m gyors 5. hely
100 m hát 4. hely
100 m mell 8. hely
200 m gyors 5. hely
Bécsi Bianka
50 m gyors 6. hely
100 m hát 5. hely
200 m gyors 5. hely
Kiss Boglárka
50 m gyors 4. hely
100 m hát 1. hely
100 m mell 1. hely
200 m gyors 2. hely
Barta Inez
50 m gyors 4. hely

100 m hát 3. hely
100 m mell 1. hely
200 m gyors 2. hely
Váltóeredmények:
2008-2009
Nagy Vanda, Bereznyák 
Sára, Lazók Lilli, Filep 
Flóra 1. hely
2006-2007
László Bianka, Orosz 
Zsófia Hercegnő, Tóth 
Ábel, Hermanovszky 
Márkó  3. hely
2004-2005
Orosz Gergő, Erdélyi 
Kristóf, Kiss Boglárka, 
Bécsi Bianka  4. hely
2003 és idősebb
Orosz Gergő, Erdélyi 
Kristóf, Kiss Boglárka, 
Barta Inez  3. hely
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A nyírbátori Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola elkötelezett 
a hit, a családias- és a stabil közös-
ségformáló nevelés mellett. Intéz-
ményünk az oktatási módszereit is 
folyamatosan fejleszti, hogy diákja-
ink biztos alapot, tudást kapjanak az 
általános iskolai évek alatt. Célunk, 
hogy játszva neveljük a gyermeke-
ket, hogy élmény legyen számukra 
a tanulás és így sajátíthassák el az 
alapismereteket. Az idei tanévben 
két digitális okosjátékkal is segítjük 
az elsősök tanítását. Az óvodát el-
hagyva egy új világba csöppennek, 
ezt a váltást szeretnénk zökkenőmen-
tesen áthidalni, hogy megőrizzék a 
játékosságukat, hogy könnyen beil-
leszkedjenek, és örömmel váljanak 
iskolássá. A DIOO egy új, magyar 
képességfejlesztő eszköz. Nem egy 
klasszikus számítógép. A pedagó-
gusaink munkáját támogatja, más-
részt élményt nyújt a diákoknak, a 
szülőknek egyaránt. Számunkra fon-
tos a játszva tanulás és a DIOO játék 
közben is fejleszt, képességet növel és 
leköveti a fejlődés különböző fázisa-
it.  Hihetetlen segítséget ad, mert az 
esetlegesen felmerülő gyengeségeket 
hamar korrigálni lehet, illetve gyor-
san kiderül, ha a gyermek valamiben 

átlagon felül teljesít. Az „OkosJáték” 
valójában egy olyan érintőképernyős 
digitális komplex rendszer, amely a 
gyermekek digitális ismereteit erő-
síti, széleskörű, versenyképes tudást 
biztosít.

A legkisebbek a digitális okosjáték 
mellett idegen nyelvi szakköröket is 
választhatnak,  angolt és németet. 
Meghatározó, hogy diákjaink nyelv-
tudását időben fejlesszük. Fontosnak 
tartjuk, hogy a nyitott gondolkodásra, 
kooperációra több nyelven is képes-
sé váljanak tanítványaink, hiszen a 
különböző kultúrákat legjobban az 
idegen nyelv segítségével ismerhet-
jük meg igazán.

 Másik kiváló lehetőségünk a tábla-
játékok beépítése a tanítás-tanulás fo-
lyamatába. Hiszen a játék érzelemmel 

teli tevékenység, ami a személyiség 
formálását segíti. A játékon keresz-
tül a tanulási készségek fejlődnek. A 
táblajáték a logikus gondolkodás elő-
segítője, a tehetséggondozás kiváló 
eszköze, alkalmas a kommunikáció 
fejlesztésére, a szabadidő tartalmas, 
igényes eltöltésére. Intézményünk 
pedagógusai továbbképzésen vettek 
részt, hogy ezt a kiváló módszert a 
tanítási órák menetébe beépítve, él-
ményt nyújtsanak a gyermekeknek.

A tanév II. félévétől indul a robo-
tika szakkör. Az informatika, mate-
matika és természettudományos tan-
órákon is alkalmazható, de a szakkör 
és a tehetséggondozó foglalkozáso-
kon számos lehetőséget biztosít az 
oktatói és a tanulói kreativitásnak. 
A tevékenység minden esetben já-
tékélményt nyújt, a pedagógus csak 
a felmerülő problémák megoldásá-
nál segít.

A néptánc és a népzene eszköz-
tár, kedvünkre válogathatunk be-
lőle. Komplex személyiségfejlesz-
tő hatása megkérdőjelezhetetlen és 
bizonyított. A gyermekek kommu-
nikációs képességeit, együttműkö-
dését és szociális készségeit tudja 
fejleszteni, miközben hat a gondol-
kodásra, mozgásfejlődésre. Vissza 

kell vezetni a gyermekeket a játék-
hoz, mert nincs a játékon kívül olyan 
módszer, amitől fejlődni tudnának. 
Intézményünkben 2 évvel ezelőtt 
felvetődött a gondolat, hogy működ-
jön egy olyan szakkör, ahol gyerme-
keink a hagyományainkkal ismer-
kedhetnek meg. Két tanító vállalta 
ezt a nemes feladatot, amire az Így 
tedd rá! hagyományőrző program 
keretében találtak rá. Ennek célja, 
hogy játékos formában, a hagyomá-
nyos népi játékokon keresztül fejlőd-
jön a gyermekek mozgáskészsége. 
Iskolánk tanulói heti rendszeresség-
gel, örömmel vesznek részt ezeken 
a foglalkozásokon. 

Az újdonságok közé tartozik még 
a sakk szakkör és az elektronikus 
vagy digitális napló-MOZANAPLÓ 
alkalmazása. Szeptembertől már 
minden szülő és diák beléphet a 
rendszerbe, megtekintheti az osz-
tályzatokat, a hiányzást és minden 
fontosabb tudnivalót.  

A megújult honlapunkon pedig fo-
lyamatosan friss, hasznos tartalom, 
naprakész információ várja a diákja-
inkat és a szüleiket egyaránt. Címe:  
www.batorirefiskola.hu

Fontos számunkra, hogy tanítvá-
nyaink a leghatékonyabb nevelésben 
részesüljenek!

sivadóné Cselenyák Dóra

intézményvezető

Újdonságok a refiben...

Az elmúlt évek hagyomá- ■
nyait követve november 23-
án tartottuk a Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázi-
umban az első osztályosok 
avatását, a Csibeavató ün-
nepséget.

Az ünnepségre szeretettel hívtuk, 
vártuk a kis elsősök szüleit, nagy-
szüleit és az óvónéniket is.

A műsort Rácz Tiborné intéz-
ményvezető nyitotta meg ünnepi 
gondolataival. Ezt követően a má-
sodikos gyerekek verses összeállí-
tással kedveskedtek kisebb társa-
iknak. Intézményvezető asszony 
felavatta elsőként az osztályokban 
tanító pedagógusokat, ők: Terdik 
Anett, Laouesné Csíkos Ilona Mar-
git, Vadonné Hájer Gyöngyi és Sza-
bó János.

Ezután következett az 1.a és 1.b 
osztályos gyerekek fogadalomtéte-
le ,majd a „csibejelvény” feltűzésé-
vel ők is intézményünk teljes jogú 
tagjaivá, igazi báthorys kisdiákok-
ká váltak.

Az avatás után jutott idő a mókára 
és a kacagásra is. Mindkét osztály 
bemutatta színvonalas ünnepi mű-
sorát, melyre hetek óta izgatottan 

készültek. Az 1.a osztály drama-
tikus játékkal és dalokkal ked-
veskedett a megjelent szülőknek, 
vendégeknek. A 1.b osztályosok 
énekeltek és táncra is perdültek. A 
kicsik köszönetet mondtak azoknak 
az óvónéniknek, akik végigkísérték 
és felkészítették őket az iskolára. A 
fergeteges hangulatú ünnepség ven-
déglátással zárult.

Bízunk abban, hogy minden ked-
ves vendégünk nagyon jól érezte 
magát, és maradandó élményekkel 
távozott. Legközelebb 2019. január 
16-án (pénteken) találkozunk nyílt 
tanítási napunkon a leendő első osz-
tályosokkal és szüleikkel.

terdik Anett az  1.a osztályfőnöke

 szabó János az 1.b osztály 

osztályfőnöke

Csibeavató
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A Magyarországi Bem Jó- ■
zsef Lengyel Kulturális Egye-
sülettel való együttműködés-
nek köszönhetően iskolánk 
november 12-16. között 15 
lengyel kisdiákot és három 
pedagógust látott vendégül, 
akik Rawa Mazowieckából, 
Nyírbátor lengyelországi test-
vérvárosából érkeztek intéz-
ményünkbe. 

A Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 7. a 
osztálya kapta azt a megtisztelő fel-
adatot, hogy fogadóosztályként há-
rom napon keresztül kalauzolja a 
vendégeket. Az iskola vezetése, pe-
dagógusközössége, valamint a 7. a 
osztály tanulói és szüleik is lelke-
sen és izgatottan készülődtek, hogy 
színes programok szervezésével em-
lékezetessé tegyék a lengyelországi 
látogatók itt tartózkodását.

Lelkes hetedikesek
A városunkba érkezést követő 

napon iskolánk életébe nyerhettek 
betekintést a lengyel diákok és pe-
dagógusaik. A 7. a osztály tanulói 
rendhagyó, interaktív történelem-
órán, angol nyelven mutatták be új 

barátaiknak a lengyel-magyar tör-
ténelem találkozási pontjait, majd 
vetélkedőt szerveztünk, ahol pilla-
natok alatt összebarátkoztak a gye-
rekek. Míg a fogadóosztály tanulói a 
tankonyhán készített tízóraival lepték 
meg vendégeinket, addig a lengyel 
gyerekek megismerkedtek iskolánk-
kal. Ezt követően ők mutatkoztak be. 
A városukról és iskolájukról készí-
tett prezentációt követően kis mű-
sorral kedveskedtek, melynek során 
lengyel és - nagy meglepetésünkre 
- magyar dallamok csendültek fel. 
A közös éneklésbe a mi tanulóink 
is lelkesen kapcsolódtak be. A tan-
konyhán való főzés lehetőségével lá-
togatóink is éltek, így elkészítettek 
számunkra egy különleges és ízletes 
lengyel nemzeti ételt. A délután fo-
lyamán Nyírbátor nevezetességeit is-
merhették meg. A meghívottak nagy 
érdeklődéssel hallgatták a városunk 
múltjához kapcsolódó történelmi el-
beszéléseket, legendákat.

Kirándulás
Másnap délelőtt a Máriapócsi Szent 

Mihály templomot tekintettük meg, 
majd a gyerekek nagy örömére a 
Nyíregyházi Állatparkba látogat-
tunk el, valamint megismerkedtünk 

Nyíregyháza nevezetességeivel. Elé-
gedetten tapasztaltuk, hogy a diákok 
milyen könnyedén ismerkednek egy-
mással, és sikeresen kommunikál-
nak angol nyelven. Estére hazaér-
kezve a vendéglátó osztály néhány 
lelkes szülője bográcsban főtt pap-
rikás krumplival várta a hazatérő, 
kissé fáradt utazókat. A vacsorát kö-
vetően játékos ismerkedési est vette 
kezdetét, ahol élvezettel hallgattuk, 
hogy a lengyel gyerekek lengyel, a 
magyar diákok magyar szavakat ta-
nítottak barátaiknak. 

Csütörtökön az úti cél Miskolc, Lil-
lafüred és Diósgyőr volt. Lillafüred-
re kisvasúttal utaztunk, mely a hűvös 
idő ellenére páratlan élményt nyújtott 
a gyerekeknek. A Szent István csepp-
kőbarlangban közösen elénekeltünk 
egy magyar népdalt, majd a csodála-
tos vízesés látványában gyönyörköd-
tünk. A napot a Diósgyőri vár meg-
tekintésével koronáztuk meg, mely 
I. Nagy Lajos magyar-lengyel király 
kedvenc tartózkodási helye volt. Késő 
estére hazaérve a 7. a osztály fárad-
hatatlan szülői közössége a Látoga-
tói Központot feldíszítve, megterített 
asztalokkal várt bennünket. A vacso-
rát követően búcsúestet rendeztünk, 
amely rendkívül vidám hangulatúra 

sikerült. Viszonozva lengyel látoga-
tóink kedvességét, ajándékkal leptük 
meg őket. Az est végén fájó szívvel 
köszöntek el egymástól a gyerekek. 

Életre szóló élmények
Az együtt eltöltött,  néhány nap be-

bizonyította, hogy egy ilyen testvér-
iskolai találkozó mennyi értéket köz-
vetít, mennyi pozitív élményt nyújt 
intézményünk diákjainak, hisz tanu-
lóink megismerkedhettek egy másik 
nép történelmével, kultúrájával, szo-
kásaival, évekre szóló barátságokat 
köthettek, és közben angol nyelven 
kommunikálhattak.

Reméljük, hogy e néhány nap alatt 
sikerült maradandó élményben része-
síteni a lengyel vendégeket is, akik 
örömmel mesélnek majd nyírbátori 
tartózkodásukról városuk lakóinak. 
Bízunk abban, hogy a testvériskolai 
kapcsolatnak köszönhetően minél 
hamarabb ellátogathat a mi intéz-
ményünk fogadóosztálya is Rawa 
városába, ezzel is öregbítve Nyírbá-
tor jó hírét. Köszönjük a támogatá-
sát mindazoknak, akik a szervezett 
programok lebonyolításában segítsé-
günkre voltak. 

Nagyné lőrincz lilla

7. a osztály osztályfőnöke

A lengyel testvérváros diákjait 
fogadtuk a Kéttannyelvűben
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Minden sportoló álma, hogy 
tagja legyen hazája válogatott-
jának, Te most először bizonyít-
hattál válogatottként nemzetkö-
zi versenyen. Milyen érzés volt?

Csoba Adrienn: Természetesen 
szokatlan volt a közeg, de persze 
nagyon örültem, hogy ezt a szintet 
is elértem és nyilván tovább fogok 
dolgozni.

A Tíz Nemzet versenyen indul-
tál Belgrádban és az egy évvel 
idősebbek között, 800 m gyor-
son ezüstérmes lettél. Nehéz 
verseny volt?

Cs. A.: Valóban nehéz verseny 
volt, hiszen nemcsak sokan voltak, 
de nagyon erős volt a mezőny. Bí-
zom benne, hogy jövőre is bekerü-
lök ebbe a keretbe, és ismét sikerül 
jó eredményt elérnem.

Egy nevelőedző számára sincs 
nagyobb öröm, mint mikor a ta-
nítványából válogatott, ered-
ményes válogatott versenyző 
lesz. Lehetett számítani erre a 
„behívóra”?

Kaliba Viktor edző: Mi is meg-
lepődtünk, amikor felhívott az után-
pótlás szövetségi kapitány, mert azt 
tudni kell, hogy a szóban forgó ver-
senyt az egy évvel idősebbeknek 
szervezik. Adrienn viszont olyan 
jó időket úszott ezen a távon, hogy 
beválogatták.

Felteszem, ez a siker ösztönzőleg 
hat a többi tanítványra is?

K. V.: Természetesen. Minden-
ki gratulált neki és főleg arra vol-
tak kíváncsiak, mi kell ahhoz, hogy 
belőlük is válogatott versenyző le-
gyen majd.

Lesznek? Már látszik, hogy kiből, 
milyen szintű úszó lehet?

K. V.: Van egy-két ígéretes 
úszónk, ha így folytatják a mun-
kát, akkor eljuthatnak erre a szint-
re ők is.

Milyen pluszt jelent ez neked? 
Esetleg ezután másfajta edzés-
munkát kell végezned?

Cs. A.: Bekerülni sem volt köny-
nyű, de a válogatott keretben marad-
ni még nehezebb lesz. Ezért aztán 
még keményebben kell dolgozni. Az 
én munkámon nem fog múlni. 

Hetente mennyit úszol?
Cs. A.: Naponta 6 km-t…

reggel 3-4 km között van az 
edzésmennyiség.

A 800 méter iszonyú kemény le-
het. Van kedvenc számod?

Cs. A.: Valójában a 400 mé-
ter gyors és a 400 vegyes a 
kedvencem.

Milyen terveid vannak a jövőre?
Cs. A.: Ilyenkor mindenki azt 

szokta mondani, hogy természete-
sen az olimpia, én is azt mondom, 
de azért inkább azt tervezem, hogy 
mindenből megjavítsam a legjobb 
időmet.

A sok edzés mellett hogy állsz a 

sulival?
Cs. A.: Nem egyszerű a tanulás, 

hiszen minden nap későn érek haza, 
de azért megoldom azt is.

Elmondod egy napod 
programját?

Cs. A.: Reggel 4.40-kor kelek. 
Az edzés 6 órakor kezdődik. Úszás, 
majd az uszodából irány az iskola. 
Az iskola után, délután 2-től ismét 
edzés, majd irány haza. Tanulás, és 
megpróbálok minél hamarabb lefe-
küdni, hogy reggel újra tudjam kez-
deni a napom.

Egy válogatott versenyző kine-
velése nyilván megemeli az edző 
presztízsét is. Érezhető?

K. V.: Természetesen. Azért azt 
tudni kell, hogy ebben az eredmény-
ben hosszú évek munkája van. Ad-
riennel 5-6 éve dolgozunk együtt, 
most jutottunk el az első ilyen hely-
zetig, amikor értékeltek és komolyan 
számoltak velünk. Nagyon jóleső 
érzés. Maga a környezet is fantasz-
tikus volt, már a buszon is, hiszen 
neves szakemberekkel utaztunk, na-
gyon jó hangulatban. Ez számomra 
is nagy élmény volt.

Nem tart attól, hogy kiemelik 
majd az eredményes versenyzőit?

K. V.: Jelenleg ettől nem tartok.

Nemzetközi versenyen 
bizonyított Csoba Adrienn

Adrienn a napokban vette át a me-
gyeházán a Jó tanuló, jó sportoló dí-
jat, amit a Báthory Anna Reformá-
tus általános Iskola pedagógusainak 
és edzőjének, Kaliba Viktornak kö-
szönt meg

Közép-Európa legjobb úszói 
versenyeztek Szerbiában, 
Novi Sadban. december ele-
jén. A nyírbátori Csoba Ad-
rienn (2005) a nyári Országos 
Bajnokságon már megmutat-
ta, hogy milyen kiváló úszó. 
Kétszeres magyar bajnokként 
bekerült a Héraklész keretbe, 
ami a válogatott előszobájaként 
is ismert. A tehetséges úszó-
lányt meghívták a CECJM - 
a Közép-Európai országok ju-
nior válogatott találkozójára, 
melyen magyar válogatott ver-
senyzőként, 20 további magyar 
úszóval állt rajthoz. A Bátori 
Sárkány Úszóegyesület tehet-
sége először képviselte hazáját, 
Magyarországot ilyen rangos 
versenyen.
Őt és edzőjét Nagy Miklós kér-
dezte.

sport


