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Belvárosi ingatlanból 
alapítványi iskola

Elérhető közelségbe került az alapítványi iskola megvalósítása. 
Már a következő tanévben kezdődhet a tanítás, az épületet is ki-
választották. Minimális bővítéssel 16 tantermet biztosan ki lehet 
itt alakítani, és a lesz helye a kiszolgáló helyiségeknek, a tanári-
nak, egészségügyi szobának is.
 A leendő üzemeltetővel folyó tárgyalásokban vannak rövid 
és hosszútávú elképzelések. Minimális elvárásunk, hogy 1–4 
osztállyal induljon az iskola 2020 szeptember elsejével. Az ön-
kormányzat erről hozott döntést, ezt vállaltuk a programunkban 
is. Mi csak olyan megállapodást kötünk, ami biztosítja ennek a 
teljesülését.A leendő üzemeltetővel folyó tárgyalásokban van-
nak rövid és hosszútávú elképzelések. Minimális elvárásunk, 
hogy 1–4 osztállyal induljon az iskola 2020 szeptember elsejé-
vel. Az önkormányzat erről hozott döntést, ezt vállaltuk a progra-
munkban is. Mi csak olyan megállapodást kötünk, ami biztosítja 
ennek a teljesülését – mondja Máté Antal polgármester. Interjú 
a 2–3. oldalon.

Várakozáson felül nőtt 
a helyi adóbevétel

Nyírbátor költségvetési mozgásterét alapvetően a helyi adók, illetve 
az aktuális ingatlan értékesítések határozzák meg. Az elmúlt évek-
ben, a város ipari cégeinek jelentősen nőtt a termelési potenciálja és 
bevétele, aminek következtében a helyi önkormányzat is növekvő 
adóbevételekhez jutott. Tavaly már 2,2 milliárd adóforint erősítette a 
költségvetési pozíciókat. 4. oldal

A főtanácsadó
Nyilvánvalóan segíteni kívánom a 
városvezetést a továbbiakban is, 
annak érdekében, hogy Nyírbá-
tor még jobban boldoguljon. Erre 
többféle megoldás létezik. A kap-
csolatrendszerem egy része min-

denfajta formális tisztség nélkül is 
működik, de vannak olyan helyze-
tek, amikor azt kell tudjam mon-
dani, hogy hivatalosan, a város 
nevében beszélek. Vannak olyan 
szituációk, amikor hivatalosan is 
vállalni kell bizonyos dolgokat – 
mondja Veres János volt pénzügy-
miniszter. Interjú a 6-7. oldalon
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„A leendő üzemeltetővel folyó tárgyalásokban vannak rövid és hosszú-
távú elképzelések. Minimális elvárásunk, hogy 1–4 osztállyal induljon 
az iskola 2020 szeptember elsejével. Az önkormányzat erről hozott dön-
tést, és ezt vállaltuk a programunkban is. Mi csak olyan megállapodást 
kötünk, ami biztosítja ennek a teljesülését” – mondta Máté Antal pol-
gármester, akivel Nagy Miklós beszélgetett.

Belvárosi  ingatlanból  alapítványi  iskola

 – Talán kezdjük azzal a kérdéssel, 
hogy miért zárt ülésen tárgyaltak az ala-
pítványi iskoláról.
 – Minden vagyonnal kapcsolatos 
ügyet, amelynek nyilvánossága az önkor-
mányzat üzleti érdekét sértené, csak zárt 
ülésen tárgyalhatunk. Ugyanakkor a szer-
ződés aláírása után a szerződéseket nyil-
vánossá tesszük.
 – Itt az a vagyoni kérdés, hogy milyen 
ingatlanban lesz az iskola, illetve, hogy az 
önkormányzat ezt az ingatlant mennyiért 
veszi meg?
 – Tulajdonképpen igen. Itt vagyon-
értékelésről van szó, magántulajdonról 
beszélünk, ráadásul az ilyen ügyletek 
csak akkor válnak biztossá, ha mind a 
két fél aláírja a szerződést. Egy ilyen 
ügyletben is lehet sok bizonytalanság, 
ami, akár meg is hiúsíthatja egy szer-
ződés létrejöttét. Ami a zárt ülés indoka 
még, hogy az ilyen ügyleteken az ön-
kormányzat komoly anyagi előnyökhöz 
juthat. Gondoljanak arra, amikor az ipari 
fejlesztésekhez vásárolunk meg magán-
területeket. Rendkívül fontos, hogy a két 
félre tartozó és birtokába jutó informá-
ciók csak a két fél között maradjanak. 
Nyilván, nem lenne jó, ha az esetleges 
ellenérdekelt felek megelőznék az ön-
kormányzatot. Hiszen ők simán ráajánl-
hatnának az általunk kínált árra. Utólag 
minden nyilvános és utólag mindent le-
het majd tudni.
 – A városlakók ezt hol nézhetik meg?
 – Valamennyi szerződésünket fel-
tesszük a honlapunkra. Ráadásul az aláírt 
szerződés is mindig visszakerül a testület 
nyílt ülésére is.
 – Biztos, hogy 2020-ban beindul a 
nyírbátori alapítványi iskola?
 – Igen.
 – Eldőlt már, hogy hol lesz a helye?
 – Igen. A régi ruhaipari üzem épüle-
tét vásárolja meg az önkormányzat. Ez a 

Az új tanévben új intézmény bővíti a város oktatási kínálatát

Szentvér utcán lévő BátorTex tulajdonában 
van jelenleg.
 – Az épület alkalmas egy nagyobb 
létszámú iskola befogadására?
 – Az épület üres, és a legegyszerűb-
ben és leggyorsabban lehet alkalmassá 
tenni, hogy benne iskola működhessen.
 – Létezik, hogy itt egy olyan iskola 
indul, amelyiknek nem lesz rendes udva-
ra, tornacsarnoka?
 – Szó nincs róla. Minden lesz. Indul-
junk egy kicsit messzebbről, hogy mindenki 
számára világos legyen, miért született ez 
a döntés! A városban három általános is-
kola van. A legnagyobb és legszebb az un. 
Oktatási Centrum, vagy a Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Iskola. Ezt az épületet nem 
kérhetjük vissza a tankerülettől. A refor-
mátus iskola épülete is önkormányzati tu-
lajdonban van. Extrém módon azt a szerző-
dést is felmondhatná az önkormányzat, de 
nyilvánvaló okokból ez sem járható út. Ez 
nem is célunk, hiszen az az iskola jól mű-
ködik, sok gyerek jár oda, költenek is rá, és 
valós, lakossági igényt is kielégít. A harma-
dik helyszínt – a volt 2-es iskola épületét – 
pedig azért vetettük el már jóval korábban, 
mert ott hoztuk létre a ma már népszerű 
családi központot. Ezzel végére is értünk a 
szóba jöhető önkormányzati épületeknek. 
Az egyértelmű volt, hogy a városközpont-
ban legyen az új iskola. Így került szóba az 
említett épület. Egyébként is azt szerettük 
volna, hogy abban az üres épületben a jö-
vőben ne ipari tevékenység legyen.
 – Csak közbevetés: van arra remény, 
hogy a református egyház végre megve-
szi az iskolaépületet?
 – Ennek a realitása 50 százalék. A le-
hetőség részünkről biztosított. Meglátjuk, 
mi a kormányzati akarat. Azt tudjuk, hogy 
az egyház, bár szeretné megvenni, nincs rá 
saját forrása.  
 – Abban az épületben mennyi gye-
rek, hány tanulócsoport fér el? Elég nagy 

egy teljes kapacitással működő iskola 
számára?
 – A leendő üzemeltetővel folyó tár-
gyalásokban vannak rövid és hosszútávú 
elképzelések. Minimális elvárásunk, hogy 
1–4 osztállyal induljon az iskola 2020 
szeptember elsejével. Az önkormányzat 
erről hozott döntést, ezt vállaltuk a progra-
munkban is.  Mi csak olyan megállapodást 
kötünk, ami biztosítja ennek a teljesülését. 
 – Mire lesz alkalmas az épület?
 – Ez az épület kb. 2600 négyzetméter. 
Itt 16 tantermet biztosan ki lehet alakítani, 
minimális bővítéssel. Természetesen lesz 
helye a kiszolgáló helyiségeknek, a tanári-
nak, egészségügyi szobának, stb.
 – Hol oldják meg a testnevelés órá-
kat?
 – Egyelőre ott nincs tornaterem. Ja-
nuár végéig döntenünk kell a városi torna-
csarnok ügyében. A városi sportcentrum 
eredeti tervét, az ismert okok miatt fel kel-
lett adnunk. Már folytattunk megbeszé-
léseket a Magyar Kézilabda Szövetséggel. 
Ma az látszik, hogy egy klasszikus, torna-
teremnek is megfelelő, középméretű tor-
nacsarnok kialakítását meg tudjuk oldani 
TAO finanszírozással.
 – Ugyanott?
 – Ha az iskola itt lesz, akkor itt célsze-
rű a tornacsarnokot felépíteni.
 – Elfér?
 – Természetesen. Persze telekalakí-
tással jár, a rendezési tervet is módosítani 
kell, de ez nem csak egyedi eset. Korábbi 
tervünk volt, hogy a bankudvart megnyit-
juk, ahol parkolókat és új parkot képzel-
tünk el.
 – Ezek szerint arrafelé terjeszked-
nek?
 – Miután a kiválasztott épület kertje 
oda nyílik, az a koncepció, hogy az iskola 
főbejárata nem a Szentvér utca felől lesz, 
hanem egy belső park felé tervezzük. Oda 
majd be lehet menni kocsival, parkoló is 
lesz. Minden tekintetben ez a legbiztonsá-
gosabb, és a szülők számára is legkényel-
mesebb megoldás.
 – Ez az épületvásárlás nagyon ko-
moly anyagi terhet jelent az önkormány-
zati költségvetésben. Ráadásul azt is 
lehet tudni, hogy éppen azért, mert a kor-
mányzat évekkel később döntött az ipari 
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parkos és a kerékpárút pályázatairól, ott 
is sokszáz milliós plusz teher keletkezik. 
Ez így együtt azt is jelenti, hogy 2020-ban 
egyéb fejlesztésekre ne is gondoljunk?
 – Ezt az évet, költségvetési tekintet-
ben már úgy terveztük, hogy három fő 
súlypont lesz. Az elkezdett uniós projekte-
ket be kell fejezni, azaz biztosítjuk a szük-
séges többletforrásokat. A másik fontos 
alapelv, hogy az eddigi működési színvona-
lat továbbra is fenntartjuk. Itt gondoljunk a 
fürdőre, a helyi médiára, a kulturális ren-
dezvényekre, a családtámogatásokra, az 
első lakáshoz jutók támogatására, egyéb 
támogatásokra. Ebből nem lépünk vissza. 
A harmadik rész mindig attól függ, hogy 
milyen egyéb bevételeink lesznek, illetve 
milyen új kiadások merülnek fel. Prioriá-
sokat élveznek azok a tételek, amelyeket 
a programunkban vállaltunk. Azt már eleve 
tudtuk, hogy 2020-ban csak úgy tud elin-
dulni az alapítványi iskola, ha arra az ön-
kormányzat, saját forrásból épületet vásá-
rol. Arra pedig ügyelünk, hogy legyen annyi 
többletbevételünk, ami ezt ellensúlyozza. 
2020-ban az ingatlanértékesítésből lesz 
annyi bevételünk, amely ezt a vásárlást 
fedezni tudja. Tehát a lakosság biztos le-
het benne, hogy emiatt nem lesz kisebb az 
önkormányzat anyagi mozgástere. Azt is 
szögezzük le, hogy ez az épület az önkor-
mányzat tulajdona lesz. Még csak annyit, 
hogy piaci ár alatt sikerül megvennünk a 
szóban forgó városközponti épületet.
 – Az eredeti terveknek megfelelően, 
egyelőre csak az 1–4 osztály indul, vagy 
lehet ebből 1–8 osztály, esetleg még 
gimnázium is?
 – Két dolgot kell itt figyelembe venni. 
A jogszabályi környezet folyamatosan és 
drasztikusan változik. Ennek megfelelően 
a lehetséges partnerek száma is vissza-
esett. Amikor az első lakossági fórumot 
tartottuk, néhány kérdés merült fel hang-
súlyosan. Az, hogy pontosan mi lesz ez, 
mennyire biztos a hosszútávú működése, 
továbbá, hogy lesz-e tandíj. Olyan part-
nert kellett találnunk, akivel garantálható a 
hosszútávú működés.
 – A változó jogszabályi környezetben 
erre mi a garancia?
 – Ez az alapítvány kellően nagy ahhoz, 
hogy stabil anyagi háttérrel rendelkezzen.
 – Azt megvizsgálta valaki, hogy mi-
lyen minőséget jelent ez az iskola? Netán 
a nyírbátori, leendő minőség csak azon 
múlik, hogy milyen – helyi – tanerőt tud-
nak alkalmazni?

 – A minőség biztosan múlik a fenntar-
tón, hogy mennyire eltökélt abban, hogy 
színvonalas és igényes iskolát akar.
 – Itt a fenntartó az alapítvány lesz, 
nem pedig az önkormányzat.
 – Természetesen. Az új iskola szín-
vonalára abból is lehet következtetéseket 
levonni, hogy a többi iskolájában milyenek 
az eredmények. Jelzésértékű lesz, hogy 
milyen vezetéssel indul az intézmény. A 
vezetés támasztja majd az elvárásokat 
a saját munkatársai felé. Harmadsorban 
mondom, de elsőként kellett volna em-
líteni, hogy a színvonal, a minőség végül 
mégis a pedagógusokon múlik. Ha jók a 
pedagógusok, akkor garantáltan jó lesz az 
iskola is. Az emberileg, vagy szakmailag 
megkérdőjelezhető munkatársak mindig 
árnyékot vetnek az intézményre.
 – Előzőleg ott tartottunk, hogy előbb 
1–4 évfolyam, de akár lehet 1–8, vagy 
még 1–12 is?
 – Így van, legfeljebb nem így lesz a 
sorrend. Az 1–4 évfolyam kötelező. Az 
5–8 közötti évfolyamoknak már kisebb 
a realitása. Nyilván a szülők a hetedikes, 
nyolcadikos gyereküket nem szívesen írat-
nák be új iskolába. A gimnáziumi osztályok 
is beindulhatnak. Ott pedig a 9–10. évfo-
lyam tűnik megkezdhetőnek az érdeklő-
dés, beiratkozás függvényében. Mióta ez 
a téma napirendre került, szinte állandóan 
megfogalmazódik a kérdés, hogy kell-e 
egy új iskola, valós szükségletet elégítünk 
ki. Meggyőződésem, és biztos vagyok 
benne, hogy jelentős igény van erre az új 
intézményre, és nem csak Nyírbátorból je-
lentkezett ez az igény.
 – Ez azt jelenti, hogy nyitott beisko-
lázású intézmény lesz, azaz bárhonnan 
beírathatják a szülők a gyerekeket?
 – Így van. Egy a fontos, az oktatás 
területén is: nevezetesen az, hogy az em-
berek meggyőződésük alapján tudjanak jó 
döntéseket hozni az iskola megválasztá-
sánál is. Egyébként ezt a szabad választást 
nemcsak az oktatásra, hanem az élet min-
den területére értem a városban. Ez egy 
koncepcionális kérdés. Itt nem valakivel, 
valamivel van baj, vagy valami nem jó, ha-
nem az, ami van, az nem képes kielégíteni 
minden igényt.
 – Számolt azzal, hogy esetleg – az 
elején – kevés lesz a gyerek? Van-e év-
folyamindítási létszámminimum? Illetve 
arra van garancia, hogy jövőre, vagy azt 
követően, évek múlva is, akár alacso-
nyabb létszámmal is megmarad az is-

kola? Nyilván, hogy végül Önnek kellene 
ezekre a kérdésekre a választ megadni.
 – Egy nagyértékű ingatlan megvá-
sárlása, egy intézmény beindítása nagyon 
alapos, körültekintő munkával jár. Így tet-
tünk, teszünk mi is. Ezért volt fontos, hogy 
egy olyan partnert találjunk, aki kellő anya-
gi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy akár 
évekig, kisebb létszámú osztályokkal is 
képes működtetni az iskolát.
 – Mi történik akkor, ha a partner az 
esetleges kisebb létszám miatt azt kéri, 
hogy az önkormányzat tegyen hozzá 
plusz forrásokat?
 – Ez nem történhet meg, mert olyan 
megállapodást írunk alá, melyben szere-
pel az ingatlanhasználat, szerepel benne 
az oktatási koncepció. Ez egy hosszútávú 
együttműködést rögzít, ami kötelezi a fe-
leket: bennünket az ingatlan rendelkezés-
re bocsátására, együttműködésünket a 
körülmények biztosításában, ő pedig azt 
vállalja, hogy fenntartja az oktatást. Azt ne 
higgye senki, hogy az iskola ne mérte volna 
fel az előzetes igényeket, mielőtt ebbe be-
levágott volna.
 – Említette, hogy középiskola is lesz, 
illetve indulhatnak középiskolai osztá-
lyok is. Ámde a most végzős általános is-
kolásoknak már januárban be kell adniuk 
a jelentkezésüket, csakhogy ez az iskola, 
akkor még itt Nyírbátorban nem is léte-
zik. Honnan is lennének majd 9. évfolya-
mos tanulók, ha ide nem is jelentkezhet-
nek?
 – Ez egy létező iskola, azaz más tele-
püléseken most is működő osztályok van-
nak. Középiskolai osztályok is. A nyírbátori 
intézmény ennek a csoportnak, iskolahá-
lózatnak lesz a tagja. Ez azt jelenti, hogy a 
nyírbátori gyerekek jelentkezhetnek oda, s 
ősszel már itt kezdik a tanulást.  Egyébként 
pedig, ha egy másik középiskolába felvett 
diák át akarna jelentkezni ebbe a nyírbá-
tori iskolába, minden további nélkül meg-
teheti. Az intézménynek 
ehhez három feltételt 
kell biztosítani: épü-
letet, intézményi 
vezetést, és persze 
legyen döntés, hogy 
elkezdődik az oktatás 
a városban.
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nológia és az anyagok 
már télen is ugyanazt a 
minőséget biztosítják, 
mintha ideális hőmér-
sékleti körülmények kö-
zött dolgoznánk. Nem-
csak nekünk volt fontos az idő, hanem az 
itt élő embereket is segítgetettük azzal, 
hogy itt nem hosszantartó munkák za-
varták a mindennapjaikat.

VÁROSI HÍREK

Négy hónap munka, 40 millió 
forint és komoly változások, 
könnyebbség és bizonyos érte-
lemben kényelmesebb helyzet. 
Nagyjából ennyiben lehetne 
összefoglalni a gimnázium kör-
nyékén végzett út- és parkolóbe-
ruházások eredményét. Regge-
lente tumultus, kevés parkoló és 
nehéz, sokszor bosszantóan so-
káig tartó közlekedési káosz jel-
lemezte a gimnázium környékét.

Nyírbátor költségvetési mozgásterét alapvetően a helyi adók, illetve az 
aktuális ingatlan értékesítések határozzák meg. Az elmúlt években, a 
város ipari cégeinek jelentősen nőtt a termelési potenciálja és bevétele, 
aminek következtében a helyi önkormányzat is növekvő adóbevételek-
hez jutott. Tavaly már 2,2 milliárd adóforint erősítette a költségvetési 
pozíciókat.

Jelentősen javult a közlekedési 
helyzet  a gimnázium környékén

Az elvégzett út- és parkolóépítés segít 
levezetni a főleg reggelente jelentkező, 
fokozott adrenalintermelést okozó sűrű 
és néha dühítő forgalmi helyzetet. A na-
pokban megtörtént a műszaki átadás, s 
amennyiben az összes érintett szerv ál-
dását adja, az önkormányzat pedig átveszi 
ezt a beruházást, a Kossuth utca, illetve az 
Egyház utca irányában mehet a forgalom.
 Fekete István (tulajdonos, NYÍRÉP 
Kft.): Hiába tél van, alig négy hónap alatt 
készültünk el a munkával. A mai tech-

A pénz a városfejlesztési tervek, a kultúra, 
a sport, az oktatás, a szociális szféra és az 
oktatás területén biztosít további lehető-
ségeket – tudtuk meg Badics Ildikó jegy-
zőtől, aki hozzátette: ami a tervezett ipa-
rűzési adóbevételt illeti, eredetileg másfél 
milliárd Ft adóval számoltak, de végül 1.7 
milliárd Ft-ot fizettek be a cégek.
 A cégek bővülését, a gazdasági nö-
vekedést is figyelembe veszik a tervek 
készítésénél, és 2020-ra már további 
200 milliós bevétel növekedéssel szá-
molnak.

Várakozáson felül nőtt a helyi adóbevétel

 Ugyan még nem végleges az idei 
költségvetés, de az egyértelmű, hogy a 
saját bevételeink miatt lényegesen ke-
vésbé vagyunk kiszolgáltatott helyzet-

ben, mint más települések. Azt ugyanis 
el kell mondani, hogy az állami támoga-
tások folyamatosan csökkennek – fo-
galmazott Nyírbátor jegyzője.
 A városban  kifejezetten jónak 
mondható a vállalkozások – adózást il-
lető – magatartása. Ezt Badics Ildikó a 
tavaly lebonyolított adóellenőrzésekre 
alapozva merte kijelenteni. A befejezett 
vizsgálatok azt mutatják, hogy minimá-
lis volt az olyan vállalkozások száma, 
amelyeknél adóhátralékot állapítottak 
meg, miközben voltak olyan cégek is, 
amelyek tévesen Nyírbátorba utalták 
az adót, holott ez más települést illetett 
meg. Ezekben az esetekben a tévesen 
befizetett összegeket visszautalták. Az 
adóellenőrzések idén is folytatódnak, 
jelezte a jegyző, hozzátéve, hogy a ki-
szemelt vállalkozásokat előre értesítik, 
ahogy tették ezt 2019-ben is.  

 Ezzel nem fejeződött be a környék 
forgalmának, parkolási helyzetének át-
alakítása.

 Batai Árpád (cso-
portvezető, polgármes-
teri hivatal): A következő 
lépésben a Fáy úti laká-
sok mögött építünk utat. 
Annak a szerződését is 
megkötöttük ezzel a céggel, aki itt dol-
gozott. Tavasszal a kerékpárutak építése 
is elindul. A kivitelezőkkel már szintén 
megkötöttük a szerződéseket. A belte-
rületi kerékpárutakat 2020-ban át kell 
adni.
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„A kapcsolatrendszerem egy része mindenfajta formális tisztség nélkül 
is működik, de vannak olyan helyzetek, amikor azt kell tudjam monda-
ni, hogy hivatalosan, a város nevében beszélek. Vannak olyan szituációk, 
amikor hivatalosan is vállalni kell bizonyos dolgokat. Ez tehát egy for-
mális megbízás. Majd kiderül, hogy működik.” – mondja Veres János. A 
riporter Nagy Miklós.

Miniszterből hivatali főtanácsadó lett

 – Mi most a pontos titulusa a pol-
gármesteri hivatalban?
 – Magam sem tudom egészen biz-
tosan. Egy új pozícióról van szó az ese-
temben, egyébként pedig egyszer láttam 
papíron leírva, és még nem jegyeztem 
meg. Nyilván mind a ketten tudjuk, hogy 
itt nem a cím, hanem sokkal inkább a 
tartalom az izgalmas.
 – Nem azt akarja mondani, hogy 
ez nem annyira fontos, hogy megje-
gyezzük? Előbb-utóbb csak kell egy 
névjegykártya is. Arra azért illik pontos 
titulust írni.
 – Nos, éppen ezzel szembesültünk 
a minap. Fölmerült, hogy a polgármester 
helyett én megyek egy külföldi konferen-
ciára, s oda tényleg kell egy olyan név-
jegykártya, amin ennek szerepelni kell.
 – Külföldön főleg érdekes lesz a 
titulus, hiszen arrafelé egyértelműen 
kijár majd önnek a miniszter megszólí-
tás, miközben a kártyán önkormányzati 
főtanácsadó szerepel.
 – Ezt is végiggondoltuk, hogy ráírjuk 
a jelenlegi beosztásomat és a korábbi 
legmagasabb, a miniszteri címemet is.
 – Ezzel pedig egy igen fontos sze-
mélyiségként szólalhat fel egy-egy 
konferencián.
 – Valószínű, hogy tényleg számít 
bizonyos helyeken és körökben. Angol 
nyelvterületen szokás ez főként.
 – Nem derogál önnek, hogy volt 
miniszterként ma egy önkormányzati 
főtanácsadó?
 – Ha derogálna, akkor el sem vál-
lalom. Ez fel sem merül. Soha nem egy 
tisztségért csinálok valamit, hanem 
azért, mert a kapcsolataimmal így tudok 
segíteni.
 – Ez nem egy politikai beosztás, 
miközben önnek van politikai tisztsé-
ge is, hiszen az MSZP megyei elnöke, a 
megyei közgyűlés tagja. Van még poli-
tikai súlya Nyírbátorban?

 – Ha abból indulok ki, hogy az MSZP 
helyi, választókerületi elnöke vagyok a 
6-os választókerületben, akkor mond-
hatjuk, hogy van egy térségi politikai 
tisztségem is.
 – Van ennek valódi jelentősége eb-
ben a városban?
 – Érdemi jelentősége nincs.
 – Másképp kérdezem. Van most 
egy főtanácsadói megbízatása a Nyír-
bátori Polgármesteri Hivatalban. Na, 
de politikailag bele tud, egyáltalán 
bele akar-e szólni abba, hogy az önkor-
mányzat hogyan és mit döntsön? Egy-
általán kíváncsi arra valaki, hogy mit 
gondol a helyi dolgokról?
 – Jelenleg is olyan szinten vagyok 
szereplője a nyírbátori ügyeknek, mint 
korábban, a frakció egy tagjaként. A ko-
rábbi gyakorlat is az volt, hogy a polgár-
mestert támogató frakció megbeszélte 
a különböző ügyeket – ez ma is így van 
– ezeken a megbeszéléseken nekem is 
van lehetőségem elmondani a vélemé-
nyemet.
 – Számít a véleménye? Azért kér-
dezem ezt, mert korábban az volt a 
külső és talán felületes szemlélődő vé-
leménye Nyírbátorról, hogy „ez Veres 
János városa”. Módosítom a kérdést. Mi 
történne akkor, ha markánsan eltérne a 
véleménye a polgármester álláspontjá-
tól?
 – Vannak ügyek, amelyekről egyez-
tetünk a polgármesterrel. Eddig is így 
volt, ezután is így lesz. Egyáltalán nem 
biztos, hogy egyetértünk minden kér-
désben. Akkor ezt megbeszéljük. Azután 
hazamegyünk, és gondolkodunk tovább.
 – Ezek azután milyen eredménnyel 
zárulnak?
 – Kompromisszummal. Megállapo-
dás lesz, többféle kimenettel.
 – Előfordulhat az a helyzet, hogy 
ügyekben nincs önök között megálla-
podás, hanem a polgármester ragasz-

kodik az álláspontjához? S mi történik 
utána?
 – Simán előfordul. Azután továbblé-
pünk. Nyugodjon meg, az elmúlt években 
nem volt olyan súlyos kérdés, amelyben 
egymásnak feszültünk volna. Számtalan 
eset volt, amikor nem azonos álláspont-
ról kiindulva lehetett a, vagy b, esetleg c 
a megoldás. Ezek a beszélgetések első, 
sokszor még a második körben is négy-
szemközt zajlanak. De nem tagadom, 
volt arra is példa, hogy valamiben nem 
értettünk egyet.
 – Ez módosult azzal, hogy ma már 
nem tagja a képviselőtestületnek?
 – Ezt nem tudom megítélni, mert 
amióta ez a helyzet van, még nem me-
rült fel ilyen kérdés.
 – Lehet éles konfliktus?
 – Az kizárt, hogy hosszan tartó, éles 
konfliktus legyen köztünk.
 – Amúgy kinek az ötlete volt, hogy 
ön önkormányzati főtanácsadó legyen?
 – Az ajánlatot a polgármestertől 
kaptam. Amikor megkérdeztek erről, azt 
mondtam, nyilvánvalóan segíteni kívá-
nom a városvezetést a továbbiakban is, 
annak érdekében, hogy Nyírbátor még 
jobban boldoguljon. Erre többféle meg-
oldás létezik. A kapcsolatrendszerem 
egy része mindenfajta formális tisztség 
nélkül is működik, de vannak olyan hely-
zetek, amikor azt kell tudjam mondani, 
hogy hivatalosan, a város nevében be-
szélek. Vannak olyan szituációk, amikor 
hivatalosan is vállalni kell bizonyos dol-
gokat. Ez tehát egy formális megbízás. 
Majd kiderül, hogy működik. Az sem 
biztos, hogy ennek, hosszú távon így kell 
maradnia.
 – Egyébként a határidőnaplója tele 
van már az év első hónapjait tekintve?
 – Most tartok ott, hogy januárban, 
talán, ha 2 szabadnap maradt. Kettő ki-
vételével mind nyírbátori ügy.
 – Nevesítene egy-két ügyet?
 – Az egyik a felsőoktatási képzés 
indítása a városban. A következő hetek-
ben több esemény formájában jelenik 
meg Nyírbátorban.
 – Most nem arra céloz, hogy ez még 
kérdéses lenne, hanem sokkal inkább 
arról van szó, hogy minél erőteljesebb 
figyelem övezze ezt az ügyet?
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 – A képzés elkezdődik, hiszen meg-
hirdették a szakokat a felsőoktatási tá-
jékoztatóban.
 – Akkor tehát arra a gazdasági kon-
ferenciára céloz, amiben – ezek szerint 
– önnek is lesz, van szerepe?
 – Valóban, ennek az előkészítésé-
ben közreműködöm. Ha ez jól előké-
szített, olyan fajsúlyos megszólalókkal, 
akikre odafigyelnek, akkor egy sikeres 
konferencia lesz. Másodlagos kérdés, 
hogy az eseményen kapok-e szerepet, 
vagy sem. Nekem sokkal fontosabb, 
hogy olyan magyar és külföldi felszóla-
lók legyenek, akikre érdemes hallgatni.
 – Úgy gondolja, hogy a konferencia 
akár országos jelentőségű is lehet?
 – Biztos vagyok benne, hogy olyan 
súlyú rendezvény lesz, amelyre oda fog-
nak figyelni. De ne ragadjunk le a gaz-
dasági konferenciánál. Több esemény 
is lesz. Ezeken lesznek bel és külföldi 
előadók, lesznek nyírbátori felszólalók, 
lesznek egyetemi és vállalkozói szerep-
lői, s ezeknek a szereplőknek legalább 
olyan fontos, mint nekünk szervezők-
nek, hogy itt egy maradandó súlyú, ha-
tású rendezvény legyen. Például az cél, 
hogy a felsőoktatási intézmények ve-
zetői számára egyértelmű legyen, hogy 
a nyírbátori képzés széles körben meg-
fogalmazott igényt elégít ki, illetve egy 
olyan jó ügy, amelyre a gazdaság, a poli-
tika és a külföld is odafigyel.
 – Másik ügy?
 – Nyírbátor benne van egy olyan 
nemzetközi programban, amely alapja 
lehet a EU következő, a német elnökség 
alatt elkészülő településfejlesztési direk-
tívájának.* Egyelőre csak annyit mond-
junk erről, hogy előkészületben van a 
„Lipcsei kezdeményezés”. Reményeink 
szerint új alapokra helyezik az EU-s, tele-
pülésfejlesztési támogatásokat.
 – Egyelőre még a magyar kormány 
s csatolt szervei, politikusai döntik el, 
melyik település mennyit kap ezekből 
az EU-s forrásokból. Ma tehát úgy tűn-
het, hogy mindegy, mi készül az EU-
ban, nálunk simán felülírják.
 – Az a reményünk, hogy szület-
het egy olyan szabályozás az év 
végére, amely ezt az ön által 
említett korlátot ledönti.
 – Közvetlenné te-
hetnék a települések 
fe j lesztéseinek 

EU-s finanszírozását? Kiiktatva a nem-
zeti kormányokat?
 – Erre ma komoly igény van. Ma-
gyarországon az ellenzéki vezetésű 
városok részéről feltétlenül van ilyen 
szándék. Ugyanakkor az is világos, hogy 
ennek keresztülvitelére a magyar ellen-
zék kevés lenne. Ennek építeni kell egy 
szakmai alapját. Ilyen például az Urbact 
program, amelyben Nyírbátor az egyik 
szereplő. Például ez a program segít azt 
elérni, hogy az említett igény egy termé-
szetes európai gondolat.
 – Ha megengedi, most a politikus 
Veres Jánost kérdezem. Nyírbátor is 
azon városok közé tartozik, ahol el-
lenzéki vezetésű az önkormányzat. Az 
már látszik, hogy az ellenzéki vezetésű 
megyei jogú városok létrehoztak egy 
szövetséget. Mi lesz a kisebb települé-
sekkel?
 – Most úgy látom, hogy elindult egy 
együttműködés. Ha felülről indulunk, 
akkor láttuk, hogy a 4 visegrádi ország 
fővárosának vezetője már kinyilvánítot-
ta az együttműködési szándékát. A kö-
vetkező lépés az volt, hogy az ellenzéki 
vezetésű megyei jogú városok vezetői is 
deklaráltak egy ilyen együttműködést. 
Úgy látom, hogy a most a nem megyei 
jogú, de ellenzéki vezetésű települések 
is deklarálni fognak egy hasonló együtt-
működést. Ebben Nyírbátor is részt vesz.
 – Mekkora az ebben a körben élő 
lakosság száma? Ezzel csak az együtt-
működés érdekérvényesítő képessé-
géről szeretnék valamiféle fogalmat 
alkotni.

 – Mindenképpen milliós népesség-
ről van szó.
 – Vannak már előkészítő tárgyalá-
sok?
 – Elkezdődtek a megbeszélések.
 – Mikorra várható, hogy bejelentik 
a közös fellépést?
 – Valójában itt nincs határidő, de 
úgy gondolom, hogy tavasz végére vár-
ható valamilyen bejelentés.
 – Ez a három szint – a főváros, a 
tíz ellenzéki vezetésű MJV és a száznál 
több, szintén ellenzéki vezetésű tele-
pülés – önállóan és együttműködésben 
is fellép a jövőben? Itt, mint szándék 
szerepel az országgyűlési választáso-
kon is valamilyen közös cselekvés?
 – Ebben óvatosabb lennék. Az tel-
jesen egyértelmű, hogy az önkormány-
zatok érdekében megvalósuló együtt-
működés direktebb és egyértelműbb 
összekötő erő, minthogy pusztán csak 
egy politikai célról beszéljünk. Nagyon 
erős összekötő erő az, hogy az EU-s 
településfejlesztési finanszírozásokat 
közvetlenül az EU-hoz nyújthassák be a 
városok. Ezért megéri a közös fellépés. 
De említsük meg a hulladékgazdálko-
dást. Az látszik, hogy a kormány erő-
szaktétele a terület teljes, vagy csaknem 
teljes összeomlásához vezet. Ez pedig 
egy olyan téma, ami mindenkit érint. 
Senki nem szeretné, hogy záros hatá-
ridőn belül elborítson bennünket a sze-
mét. Ezért is szükséges a közös munka. 
Nyilván találunk még szintén fontos cé-
lokat. 

alatt elkészülő településfejlesztési direk-
tívájának.* Egyelőre csak annyit mond-
junk erről, hogy előkészületben van a 
„Lipcsei kezdeményezés”. Reményeink 
szerint új alapokra helyezik az EU-s, tele-
pülésfejlesztési támogatásokat.
 – Egyelőre még a magyar kormány 
s csatolt szervei, politikusai döntik el, 
melyik település mennyit kap ezekből 
az EU-s forrásokból. Ma tehát úgy tűn-
het, hogy mindegy, mi készül az EU-
ban, nálunk simán felülírják.
 – Az a reményünk, hogy szület-
het egy olyan szabályozás az év 
végére, amely ezt az ön által 
említett korlátot ledönti.

Közvetlenné te-
hetnék a települések 
fe j lesztéseinek 

*(Erről szóló cikkünk lapunk 
9. oldalán – a szerk.)
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Ahogy Tóthné Barna Júlia, az 
Oktatási és Kulturális Bizott-
ság elnöke köszöntőjében 
is mondta, nagyon sok hie-
delem és szokás kötődik az 
év első napjához.  A z 
újévi koncert ötlete 20 év-
vel ezelőtt Fazekas Mihály 
karnagynak, valamint a ma-
zsorett két alapítójának Né-
methné Sztán Ilonának és 
Márton Józsefnek köszönhe-
tő. Mi pedig büszkén visszük 
tovább a zenekar vezetőjével, 
Kovácsné Molnár Nórával 
és Kovács-Balla Erikával ezt 

Egy aranyszínű 20-as szám jelezte a Kulturális Köz-
pont aulájába érkezőknek január elsején, hogy ju-
bileumi, újévi koncert vár rájuk a színházteremben. 
Teltház előtt mutathatta be látványos műsorát a két 
művészeti együttes, a Nyírbátori Fúvószenekar és a 
Bátor Mazsorett Egyesület. 

„Az arany húszas”

a szép hagyományt. A he-
lyi TV, később a Bátor Média 
munkatársai megörökítettek 

minden koncertet, s ezzel a 
város kultúrtörténelmének is 
részévé váltak a műsorok.
 Igazán fantasztikusan 
éreztük magunkat a 20. Újévi 
Koncerten, amire hosszú hó-
napokon keresztül készültünk.   
 Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a Nyírbátori 
Fúvószenekarral együtt kö-
szöntöttük a városlakókat 
2020 első napján. Örülünk 
annak, hogy az újév első vá-
rosi rendezvénye nemcsak a 
két művészeti együttes, ha-

nem mindenki ünnepe volt.  
 Köszönjük a lelkes kö-
zönségnek a tapsot, a meg-
lepetés tortát és elismerő 
köszönetünket fejezzük ki 
Nyírbátor Város Önkormány-
zatának, Majtényi Edit mű-
sorvezetőnek, a Kulturális 
Központ, a Bátor Média mun-
katársainak, a szülőknek és 
minden támogatónknak, aki a 
koncert megvalósulását segí-
tette. 

Polyák Dézi
Bátor Mazsorett

…amikor betipegtek aprócska 
gyermeketekkel könyvtárunk-
ba, ahol feltárul egy titkos 
mesebirodalom, egy kifogy-
hatatlan élményböngészde és 
a bevásárlás, postai ügyinté-

zés, banki teendők utáni fu-
tás pillanatok alatt feledésbe 
merül és a felgyorsult és ér-
tékvesztett világ zajától távol 
kerülve a gyerek az időtlenség 
édes lebegésében kiválaszt 
19 nagyon szép, színes bo-

Kedves Szülők!

rítójú könyvet az empíriokri-
ticizmusról és mindegyikhez 
egészen komolyan, földre 
vetődősen (!) ragaszkodik a 
kikölcsönzés pillanatáig. De 
aztán már nem.

 …amikor a nagyobbacs-
ka gyermeketek orrocskáját 
az égre emelve, határozottan 
kijelenti, sőt, inkább fogai kö-
zött, mint egy átkot elsziszegi 
és naponta többször mant-
rázza, hogy „nem fogom el-

olvasni a kötelezőt, mert az 
rossz!”
 …amikor eltűnik a gyerek, 
mert beszippantja egy virtuá-
lis világ és napi 12,5 órát bá-
mulja a telefonja kijelzőjét.
 …amikor Ti kölcsönöz-
tök ki 19 gyerekneveléssel 
kapcsolatos könyvet és éj-
szakákon át olvassátok az 
útmutatást a helyes irány-
ról a serdülő csemetétekkel 
kapcsolatban, egyetlen ta-
nulsággá összegezve maga-
tokban az átvirrasztott éjsza-
kákat: „Csak bírd ki!”
 …amikor azt mondja 1,5 
óra egykedvű, érdektelennek 
tűnő válogatás után feléd 
fordulva: „Anya, inkább ezt 
a könyvet vigyük! Tök jókat 
olvastam róla és ez a szer-
ző szenzációs. Nézd, itt az 
ajánlója! „A Pagony legújabb 
sorozatába, az Abszolút Köny-
vekbe olyan 9-12 éveseknek 
szóló, olvasmányos és izgalmas 
könyveket válogatunk, amelyek 
abszolút lendületesek, abszolút 

színvonalasak, abszolút maiak. 
Abszolút könnyű őket olvasni, 
de mégsem felszínesek, abszo-
lút nem megterhelőek, de mégis 
elgondolkodtatók. Van és lesz 
köztük fiús és lányos, magyar 
és külföldi, fantasy, kaland vagy 
éppen detektívregény – ami 
mindegyikben közös, és amit 
garantálunk: ezeket a könyveket 
jó olvasni!” Na? Mit szólsz?!
 …amikor ilyen szavakat 
mond: ’irodalmiatlan’, ’tö-
megtermék’, ’silány’, szóval 
kritikai észrevételeket fogal-
maz meg. És a menő, kircsi, 
ütős, frankó, baró, kafa, állat, 
raj, zsír helyett a frenetikus, 
megkapó, lenyűgöző, mindent 
elsöprő, elképesztő, zseniális, 
lehengerlő szavakat kezdi el 
használni. És Ti, végre, ösz-
szepillantva, megnyugvással 
konstatáljátok: „Denormális-
gyerekünkvan”! Akkor is Vele-
tek vagyunk! 

Városi Könyvtár
Nyírbátor, Szabadság tér 24.

Veletek vagyunk…
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Nemzetközi rendezvény 
helyszíne volt az egykori 2-es 
iskola épülete. Ezúttal az Ur-
bact nevet viselő, az Európai 
Unió által létrehozott program 
érkezett a városba. A kétnapos, 
januári konferencia konkrét té-
mája az integrált városfejlesz-
tés speciális megközelítése a 
Re-GrowCity projektcsoport-
ban. A „Re-growCity” – vagyis a 
„Város Újraélesztése” – hálózat 
feladata, hogy a helyi képessé-
gekre építve olyan eszközöket 
fejlesszen ki, amelyek megál-
lítják és megfordítják a hosz-
szútávú társadalmi, gazdasági 
és környezeti hanyatlást. A cso-
portban hat másik európai te-
lepülés mellett hazai kisváros-
ként Nyírbátor kapott szerepet.
 – Az Urbact-programok 
alapvető célja, hogy a hasonló 
méretű, hasonló problémákkal 
küzdő települések az Európai 

Eddig mintegy ezer európai város került kapcso-
latba az URBACT programmal és tapasztalta meg a 
nemzetközi kooperációban a jó gyakorlatok és ta-
pasztalatok átadásában, a helyi szereplőkkel való 
együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az európai 
programban való részvételre Nyírbátor 2019-ben 
pályázott.

Urbact – „Jó gyakorlat átadó” projekt
rópai Unió tagországai számára, 
amelyet a hasonló helyzetben 
lévő területek is át tudnak venni 
anélkül, hogy részt vettek volna 
a programban. 
 – Nyírbátor pályázott, hogy 
bekerüljön ebbe a projektbe. 
Vannak olyan szakértő csapa-
tok, cégek Magyarországon, 
melyek ilyen jellegű nemzetkö-
zi programokban szakértőként 
vannak jelen. Mi a Megakom 
Kft.-vel állunk szoros kapcso-
latban, és a csoport vezetője 
javasolta számunkra a projek-
tet. A jövőben több ilyen kez-
deményezésben is szeretnénk 
benne lenni – folytatta Máté 
Antal, aki úgy gondolja, nem 
minden problémát feltétlenül 
nekünk, egymagunk kell meg-
oldani, hanem segítséget jelent 
mindezt olyan városvezetőkkel 
megbeszélni, akik már talál-
tak megoldást, hasonló jellegű 
problémákra.

eni

Unión belül megtalálják egy-
mást. Az unió adta lehetőség-
nek köszönhetően – a mi ese-
tünkben – a kisvárosok tudnak 
találkozni, tapasztalataik kicse-
rélésével bevált módszereket 
mutatnak be, és közösen ki tud-
ják aknázni a hasonló problé-
mák megoldását célzó lehető-
ségeket – mondta Máté Antal 
polgármester. Hozzátette: eb-
ben mindig vannak jó gyakorla-

tok. A németországi Altena a ve-
zetője a programnak. A település 
a lakosságszámcsökkenésre, a 
gazdasági szektor gyengülésére 
különböző üzletekkel igyekezett 
megoldásokat találni hazájában. 
Az általuk alkalmazott gyakorla-
tot próbáljuk átvenni Portugáli-
ától, Görögországon át egészen 
Lettországig. Közben persze 
nemcsak a németországi példát 
modellezzük le, hanem meg-
ismerjük a jelenlévő országok 
megoldási stratégiáját is a prob-
lémákra. Gyakorlatilag megpró-
báljuk mindezeket összegezni, 
és levonni egy közös konklúziót. 
Részben fontos ez saját magunk 
számára, hiszen ebből mindany-
nyian tanulunk. Részben pedig 
készül egy olyan javaslat az Eu-

A Re-GrowCity programban 
résztvevő városok: Altena 
(DE), Igoumenitsa (EL), Isernia 
(IT), Manresa (ES), Melgaço 
(PT), Aluksne (LV), Idrija (SI), 
Nyírbátor (HU)
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SZÜLETÉS
Helga Németh István  Miterli Beáta
Kiara Ketrin Mocsár Sándor  Csikós Katrin 
Zoltán Zalán Varga Zoltán  Varga Julianna
Szófia Magyar Károly Krisztofer Fityó Viktória
Richárd Csikós Richárd  Farkas Renáta
Barnabás Almási Barnabás  Nagy Csilla
Bianka Berna Dávid  Turcsák Zsuzsanna

HALÁLESET
dr. Papp István Tiborné • Tóth István • Lakatos Istvánné
Levenda Ferenc • Levenda Ferencné • Murnyák Lászlóné

Somogyvári Jánosné • Jan Buitenhuis • Józsa Lajosné
Juszku Mihály • Horváth Józsefné • Kiss Kálmánné

Varga Józsefné

HÁZASSÁG
 Rebrei Barbara Kádár Attila
 Lükő Irén Lekka Norbert
 Varga Orsolya  Jóni Tibor
 Petics Kitti Jónás László

Anyakönyvi események
2019 december Nyírbátor Város Szociális Szol-

gálat intézményvezetőjeként 
és minden ellátottunk nevében 
szeretnénk minden támogató-
nak, adományozónak hálás kö-
szönetet kifejezni, hogy 2019. 
december elejétől egészen hó-
nap végéig önzetlen, nagylelkű 
segítséget nyújtottak részünkre. 
Minden támogatásban része-
sülőnek örömet, segítséget és 
könnyítést nyújtottak. 
 Nagyon sok támogatónk 
volt – magánszemélyek, kisebb 
nagyobb vállalkozások, cégek –, 
akiket szeretnék név szerint is 
megemlíteni. 

• Albán Pékség (Csikai Éva)
• Anderné Fedeli Magdolna
• Balaton László
• Bátori Pékség
• Bátor Patika
• Báthori Irodatechnika KFT
• Csekő Kávéház
• Diehl Aviation Hungary Kft
• Dragon RACE Sport egyesület
• Dr Havasi Zita
• ÉDEN 96 KFT
• Fülep Imre
• Gabi Mami divat
• Gliba Gábor
• Horánsszky Mihály
• Horváth Ferenc
• Ifj Kurucz Zoltán
• Kereknádi húsbolt
• Kis Fornetti (Bodnár Sándor)

• Kovács Pekk Petra 
• M§W Csavarbolt
• Nyírzem Zrt
• Oroszi József Attila és családja
• Ökrös Géza
• Prokop Miklós és családja
• RABER Gumiszervíz
• Rácz Mihály
• Rerlax Prestige szolárium stú-

dió
• Unilever
• Sárkány zöldség és gyümölcs
• SP Super Papír KFT
• Somos rendezvényház
• Szabó János Szabolcs
• Tesco Globál Áruház Zrt nyír-

bátori áruháza
• Varga Czakó Csilla és családja

Köszönetet mondok kolléga-
nőmnek, aki összefogta a támo-
gatóinkat és kollégáimnak, akik, 
közreműködtek a kiosztásban, 
szállításban és az egyeztetések-
ben.
 Igazi összefogás volt az el-
látottaink érdekében, mindenki 
munkájához, nagyon jó egészsé-
get, erőt, kitartást és sok sikert 
kívánok az élet minden területén 
magam, kollégáim és az ellátott-
jaink nevében.

Bodóné Erős Rózsa 
intézményvezető

Nyírbátor Város Szociális 
Szolgálat

Tisztelt Adományozók!

Az év utolsó napja kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ezen a 
napon lezárjuk a múltat, és megnyitjuk az jövőt. A Báthori 
István Nyugdíjas Klub tagjaival együtt töltöttük a szilvesz-
tert a felújított régi kettes iskola épületében. A buliban bő-
ségesen ettünk-ittunk, vidáman táncolva, énekelve telt el 
az éjszaka a klubtársakkal együtt. Nem maradtak el az újévi 
fogadalmak sem, a város főterén koccintottunk és néztük 
végig az éjféli tűzijátékot.

Sersényi Béláné 

Adakoztunk

A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület 2019. utolsó 
hónapjában adománygyűjtést szervezett tagjai körében. A befolyt pénz-
összegből 10 meleg takarót vásároltak, melyeket átadtak a helyi men-
tőállomás részére. A mentőál-
lomás képviselője köszönettel 
fogadta egyesületünk ajándékát.
 Az egyesület idén is csat-
lakozott Nyírbátor önkormány-
zatának kezdeményezéséhez. 
Több, mint 30 ezer forint érték-
ben gyűjtöttünk tartós élelmi-
szereket, tisztítószereket gye-
rekjátékokat a város rászoruló 
lakói számára. 

Kép és szöveg: Janovics János
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Az adventi ünnepkör időszakát 
minden esztendőben tartalmas 
programokkal, emlékezetes 
pillanatokkal tesszük meghitté 
diákjaink és pedagógusaink szá-
mára. Az idei alkalmunk is meg-
annyi élményt, megható percet 
és felemelő érzést kínált.

Adventi készülődés 

Az alsós kisdiákok, valamint az 5–8. 
évfolyam tanulói egy rendhagyó osz-
tályfőnöki óra után meglátogatták és 
megismerkedtek a városi könyvtár, a 
mentőállomás, a városi bíróság, a vá-
rosi rendőrség és polgármesteri hivatal 
munkájával. 
 A középiskolás korosztálynak elő-
ször a Nyíregyházi Egyetem és a Debre-
ceni Egyetem képviselői tartottak általá-
nos tájékoztatót az intézményükről. Ezt 
követően a 11–12. évfolyamos diákok a 
két egyetem képzési területeivel ismer-
kedhettek meg, továbbá meghallgatták 
a honvédség toborzóirodájából érkezett 
képviselők előadását. A 9–10. osztályos 
tanulók rendhagyó biológia-, kémia- és 
matematikaórán vettek részt, melyeket 
egyetemi tanárok tartottak. A kapott in-
formációk remélhetőleg segítenek diák-
jainknak abban, hogy jól válasszanak az 
érettségi után kínálkozó továbbtanulási 
lehetőségek közül.

2019. december 11-én pályaorientációs napot tartottunk a Báthory Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban. Idén 
már harmadik alkalommal rendeztük meg ezt a programot. Célunk, 
hogy segítsük a felsőbb évfolyamok iskolaválasztását, ugyanakkor úgy 
gondoljuk, hogy nagyon fontos a megfelelő szemlélet kialakítása, ame-
lyet már egész korán el kell kezdeni a sikeres jövő érdekében. Iskolánk-
ban nem csupán a végzős diákoknak, hanem az alsó tagozatosoknak, a 
felsősöknek és a 9–10. évfolyamnak is szerveztünk programokat.

Pályaorientáció – nem lehet elég korán kezdeni

 Délután a környékbeli általános 
iskolák 8. osztályos tanulói ismerked-
hettek meg intézményünk munkájával. 
A vendégdiákok kisebb csoportokban 
vettek részt az iskolánk munkaközössé-
gei által szervezett komplex foglalkozá-
sokon. Érdekes, interaktív feladatokkal, 
fizikai, kémiai és biológiai kísérletekkel, 
mini vetélkedőkkel várták a szaktanárok 

Az adventi koszorú gyertyáit a hétkez-
dő áhítat alkalmain az alsós és felsős 
tanulóink együtt gyújtották meg hétről 
hétre, ezzel is érzékeltetve az idő köze-
ledtét, jelezve az örömhírt, a bizonyos-

a diákokat művészetek, történelem, in-
formatika, természettudományok, ide-
gen nyelvek, sportelmélet órákon.

Horváth Gáborné
magyar-német szakos tanár

Egyetemválasztás előtt

Nagyon sokat foglalkoztat, melyik egye-
temet válasszam jövőre. A pályaorientá-
ciós napon két egyetem mutatkozott be, 
ami azért volt jó, mert ezek az egyete-
mek közel vannak hozzánk. Nagyon tet-
szett, hogy nemcsak a tanulmányokról 
beszéltek, hanem arról is, hogy milyen 
jó közösségek vannak ezekben az isko-
lákban. Több kisebb előadáson is reszt 
vettünk. Megismerkedhettünk a kato-
nák életével is. Azokon az előadásokon, 
amelyeken csak kisebb csoportokban 
vettünk részt, bátran kérdezhettünk. Az 
előadók nagyon kedvesen válaszoltak.
 A pályaorientációs nap azért hasz-
nos, mert mindenkit foglalkoztat a jö-
vője, néha aggódunk is miatta. Ezek a 
programok egy kicsit megkönnyítik a 
dolgunkat, mert időben megismerked-
hetünk a lehetőségeinkkel.

Antal Gabriella
11.D osztályos tanuló

a nyírbátori Báthory Anna 
Református Általános Iskola és Óvodában

ságot, hogy „Megváltó születik közénk!” 
Az örömteli hangulatban egyházi intéz-
ményként igyekszünk minden alkalom-
mal eseményeinkkel a karácsony valódi 
üzenetét átadni tanulóinknak. Az ovisa-
ink minden csoportja megható előadást 
és közös mézeskalács sütést szervezett 

a szülőkkel. Az óvoda épületében gyö-
nyörű karácsonyi sarkot alakítottak ki az 
óvodapedagógusaink, ahol hangulatos 
képek készülhettek a gyermekekről és 
a családokról. Adventi rajzpályázatunk 
is segített abban, hogy a tanulókat az 
ünnepre hangoljuk. Szívet melengető 
érzés volt az elkészült alkotások látvá-
nya, az a felismerés, hogy diákjaink, a 
nyírbátori és környékbeli nagycsopor-
tos óvodások, hogyan tudják képekben 
érzéseiket, gondolataikat kifejezni, mit 
is jelent számukra a karácsony. Az elké-
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szült munkákból kiállítást rendeztünk az 
iskola aulájában, amit hetekig megcso-
dálhattak az érdeklődők.
 Évről évre próbálunk délutánonként 
olyan alkotóműhelyeket, kézműves fog-
lalkozásokat szervezni a gyermekeknek, 
ahol minél több egyedi alkotás születhet, 
ahol a fantáziájukat, szépérzéküket fej-
leszthetik. Idén is számtalan különleges 
alkotás készült, melyet szeretteiknek, 
barátaiknak ajándékozhattak. Közben 

karácsonyi zene szólt, énekeltek, mé-
zeskalácsot és teát fogyasztottak, meg-
hitt hangulatot varázsolva maguk köré. 
Büszkék vagyunk arra is, hogy óvodása-
ink és iskolásaink több városi intézmény 
meghívásának eleget téve örömteli 
műsorukkal, a szeretet melegével aján-
dékozhatták meg az érdeklődőket. Az 
adventi időszakot az utolsó tanítási nap 
estéjén „A szeretet hangja-Jézus maga a 
szeretet” címmel ünnepi  műsorral zár-

tuk. Csodálatos versekkel, énekekkel, 
jelenetekkel, hangszeres produkciókkal 
adtuk tovább a hírt: Jézus születését. 
Felemelő érzés volt, amikor diákok, pe-
dagógusok, szülők a meghívott vendé-
gekkel együtt ismert karácsonyi éneke-
ket énekeltünk, majd áldott ünnepeket 
kívántunk egymásnak.

Szegediné Sepa Erika 
tanítónő

Nyírbátori Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskola a 
2020. esztendőt egy nagyon 
kellemes, jó hangulatú ese-
ménnyel indította, ugyanis 
január 11-én, szombaton ren-
dezte meg a hagyományos jó-
tékonysági bálját. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy igen so-
kan fogadták el meghívásun-
kat, s tiszteltek meg bennün-
ket a jelenlétükkel. 
 Az estét tanítványaink 
színvonalas műsora nyitotta 
meg. Természetesen a tán-
cos mulatságon a táncé volt a 
főszerep! Elsőként a 8.a osz-
tály 13 leánya a Chicago című 
filmmusical szenvedélyes 
zenéjére chalstont járt. A ko-
reográfiát készítette és a tán-
cot betanította Nagyné Lőrincz 

Lilla tanárnő. A moderntáncot 
majd a néptánc váltotta fel. 
A Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárainak 
előadásában gyönyörködhe-
tett a kedves közönség. Végül 
a Bátor Mazsorett művészeti 
csoport egy különleges világító 
botos előadással – tűzijátékos 
hangulatot varázsolva – zárta 
a műsort. A csoport művésze-
ti vezetői: Kovács-Balla Erika, 
Kovácsné Molnár Nóra és Po-

lyák Dézi. Ezúton is köszöne-
tünket és hálánkat fejezzük ki 
a fellépőknek!
 A bálunkkal összenőtt már 
a POLIP zenekar, amely a talpa-
lávalót hajnalig húzta a vendé-
geink örömére, akik még tovább 
is szerettek volna maradni. A 
hangulat  fergeteges volt egész 
éjszaka. Természetesen kuli-
náris élményekben is gazdag 
estét tudhatunk magunkénak. 
Az est háziasszonya Szencziné 
Donka Zsuzsanna Intézmény-
vezető-helyettes asszony volt. 
 Jótékonysági estünket ne-
mes cél érdekében szerveztük, 
hiszen tanítványainkat, vala-
mint a nevelő-oktató munkánk 
magasabb színvonalon történő 
megvalósulását szeretnénk 
támogatni ezzel.
 Köszönettel tartozunk a 
Szülői Szervezet tagjainak, a 
szervezésben közreműködő 
pedagógusoknak, s mindenki-
nek, aki ezen rendezvény meg-
valósításában aktívan közre-
működött.

Sport 

Hogy mennyire tartjuk fontos-
nak az egészséges életre ne-
velést, mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy tanítványaink 
rendszeresen mérettetik meg 
magukat a különböző sport-
versenyeken. November utolsó 
hete bővelkedett foci bajnok-
ságokban. Egyetlen hét lefor-
gása alatt diákjaink leány és fiú 
labdarúgó bajnokságokon ösz-
szesen 4 kupát hoztak el.
 A Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium által rendezett 
VI. Szent István Teremlabdarú-
gó Tornán, a IV. korcsoportos 

leány kategóriában lányaink az 
I. helyezést érték el.
 A csapat tagjai: Varga 
Izabella (A legjobb mezőnyjá-
tékos), Varga Evelin, Szilágyi 
Viktória, Jakab Donatella, 
Simon Anikó, Tejfel Katalin, 
Nagy Evelin (Gólkirály), Nagy 
Viktória (A legjobb kapus), 
Mursa Amanda, Bíró Csenge.
 A Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium által rendezett 
VI. Szent István Teremlabdarú-
gó Tornán, a IV. korcsoportos 

fiú kategóriában fiaink az I. he-
lyezést érték el.
 A csapat tagjai: Pintye 
Levente, Mizsei Zalán, Szu-
csányi Sándor, Nagy József, 
Váradi Gábor (Gólkirály), Jóni 

Levente, Szász Dániel, Tóth 
Máté, Kiss Gyula.
 A fenti fiúk csapata a Ván-
tus István Általános Iskola 
által rendezett Mikulás Kupa 
teremfoci versenyen az I. he-
lyezést érte el, valamint a IV. 
korcsoportos FUTSAL DIÁKO-
LIMPIA körzeti döntőjében az I. 
helyen végzett, amely tovább-
jutást jelent a megyei elődön-
tőbe, amelyet decemberben 
rendeztek meg.
 Azt gondoljuk, hogy a fenti-
ekből kiderül, hogy programok-

ban, élményekben gazdag no-
vembert zártunk, de semmivel 
sem volt kevesebb a december 
sem a Kéttannyelvűben. A 8. év-
folyam tanulói Adventi Karácso-
nyon vettek részt Budapesten.

Fergeteges hangulat a Kéttannyelvűben

Felújították a szaunákat a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdőben. Az automata finn szaunák átépítése 

7 millió forintba került.
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Új területi vezető a vöröskeresztnél

Vannak sportolók, akiket becenevükön jobban ismernek, mint a családin. Esetünk-
ben Vágó István lehet akárhány, de SITYU csak van, a hajdani tankcsatár, gólvágó. 
Ez pedig a szeretet legbiztosabb fokmérője.

Vágó, a gólvágó (Sityu)

A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Szervezete élé-
re új területei vezető került 2019-ben. Serbánné 
Szondi Ágnes fél éve vette át elődje tevékenységi 
körét. A korábbi területi vezető 27 évig irányította a 
nyírbátori irodát.

1932. október 20-án szüle-
tett Budapesten. Apja vasúti 
alkalmazott volt. 1938-ban 
Karcagról helyezték Nyírbá-
torba, s itt le is telepedett a 
család. Az alsó négy osztályt 
helyben, a református isko-
lában vette a későbbi Sityu, 
a kis Vágó Pisti. A következő 
évek a nagykállói Szabolcs 
Vezér 8 osztályos gimnázium 
kötelékében teltek. Vágó Pis-
ta jó tanuló volt, s nem meg-
lepő, hogy a sikeres érettségi 
után a Budapesti Műszaki 
Egyetem polgára lett. Út-vas-

út-alagút szakos 
mérnöki diplomát 
szerzett. Mi, fia-
talabbak úgy néz-
tünk fel rá, mint 
valami okostojás-
ra. Már akkor sem 
volt mindennapi az 
egyetemista fut-
ballista. Közülünk sokan azt 
sem tudtuk, hogy mi az az 
egyetem. A diplomás mérnök 
a MÁV Debreceni igazgató-
ságán lett szakaszmérnök. 
Végül főmérnökként vonult 
nyugdíjba. Fél évszázad mun-

ka után Arany Ok-
levéllel búcsúztat-
ták. Még egy ideig 
aktív maradt, mint 
magánvállalkozó. 
 A szakmai kar-
rieren túl a nyírbá-
tori labdarúgásban 
is maradandót al-

kotott. Egészen fiatalon, alig 
13 évesen az ifiben, 18 éves 
korától a felnőtt csapatban 
ontotta a gólokat. Egyete-
mistaként is hazajött min-
den mérkőzésre. Nem ismert 
megalkuvást, nem ijedt meg 

a legmarconább hátvédektől 
sem. Persze nem is volt mitől 
félnie, hiszen erőteljes fel-
építésű támadóként inkább a 
hátvédek tartottak tőle. Sok 
góllal, hallatlan lelkesedéssel 
örvendeztette meg a nyírbá-
tori szurkolókat.
 A kitűnően induló karri-
erjét szó szerint kettétörték. 
1955-ben kettős lábszár-
törést szenvedett, ami után 
már csak nehezen állt talpra. 
Régi formáját már nem tudta 
hozni. 
 Büszke ma is nyírbátori 
múltjára, hiába él Debrecen-
ben. Ma vezet autót, temp-
lomba jár, és szerencsére jó 
egészségnek örvend. Marad-
jon is így sokáig. 
 Isten éltessen SITYU!

Szabó László 

Véradásszervezés, elsősegély tanfolyamok, adományok gyűj-
tése – ezek a legfontosabb feladatai a Magyar Vöröskereszt 
területi szervezeteinek. Az egyébként széles keretek között 
mozgó tevékenységi körrel bíró szervezet helyi irodáját Nyír-
bátorban a Szentvér utcán találja a lakosság. A Nyírbátori 
Szervezethez 24 település tartozik.
 Serbánné Szondi Ágnes, területi vezető, Magyar Vörös-
kereszt Nyírbátori Szervezete
 – Azok a lakosok, akik elindulnak hozzánk, jórészt tudják, 
hol találnak bennünket, bár vannak, akik csak kisebb keres-
gélés után találnak rá az irodára. A napi tevékenységünkről 
szólva el kell mondanom, hogy a munkánknak nagyjából 75 
százalékát teszi ki a váradások szervezése. Ezután említeném 
az elsősegély tanfolyamok szervezését, az ahhoz kapcsolódó 
vizsgákat érintő egyeztetési feladatokat, az adománygyűjté-

seket, a szociálisan rászorulók megsegítését, 
stb. Ezek mellett szeretném kiemelni a kere-
sett személyek, eltűnt családtagok felkutatá-
sában nyújtott segítőmunkánkat. 
 A múlt év novemberében megyei véradó 
ünnepségen vettünk részt, ahol 40-szeres, 
50-szeres, 60-szoros, stb. megbecsült véra-

dókat díjaztunk. büszkén mondhatom, hogy Nyírbátorból és a 
körzetünkhöz tartozó településekről is szép számmal voltak 
díjazottjaink. A megyei ünnepség mellett területi ünnepsé-
günk is volt, ahol 24 települést vettünk figyelembe. Szakolyt 
és Nyírbogátot választottuk ki statisztikai alapon. Ezeken a 
településeken tartottunk, és a helyszínen köszöntöttünk a 
legalább tízszeres véradókat. És én nagyon örülök, hogy be-
lekerültem a Magyar Vöröskereszt véráramába, mert igazából 
itt látom, hogy mennyi olyan jó szándékú és tisztaszívű ember 
van, aki önzetlenül és mindenféle anyagi juttatás nélkül segít 
bajban lévő embertársain. 
 Az adományokról szólva elmondható, hogy szerencsé-
re jönnek a lakosok és hoznak főként használt ruhaneműből 
álló csomagokat. De játékokat, cipőket is kapunk a rászorulók 
megsegítésére. Arra viszont szeretnénk a figyelmet felhívni, 

hogy olyan adományokat tudunk fogadni, 
amelyben még mások által is használható 
darabok vannak. A múlt év végén sikerült a 
raktárunkból mindent kiadni, és eljuttatni 
azokhoz az emberekhez, akik erre rászo-
rulnak. A behozatal pedig szerencsére fo-
lyamatos a lakosság részéről.

eni
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A Bátori Sárkányok a 2019 utolsó két hónapjában 
rendezett versenyeken is kiemelkedően szerepeltek, 
öregbítve ezzel városunk hírnevét az úszósportban is.

November 23-án a Baktaló-
rántházai Tisza Kálmán ta-
nuszodában bonyolították le 
a tanuszodák közötti úszó-
verseny egyik elődöntője 50 
m gyorsúszásban, melyet 
a Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) írt ki. Ennek keretein 
belül az ország 8 régiójában 
rendezték meg az elődön-
tőket. Ezek egyikén indult el 

egyesületünk 3 úszója, Nagy 
Vanda, Fring Petra és Fring 
Péter 50 m gyorsúszásban. 
Itt korcsoportjában (2009–
2010) Vanda az első helyet 
szerezte meg, méghozzá 
egyéni csúcsot úszva, míg 
Petra harmadik, Péter pedig 
második lett. Így Vandának 
egyenes volt az út a decem-
ber 7-én a budapesti Duna 
Arénában megrendezett 
döntőbe, ahova régiójából 
még 3 lány- és 4 fiúverseny-
ző is bejutott.
 A döntőben végül nem 
egyéni számban mérették 
meg magukat a bekerült ver-
senyzők, hanem régiónként 
8x50 m váltóban mutathat-
ták meg tudásukat. Vanda 
másodikként váltott, kulcsz-
szerepet játszva a későbbi 
első helyezés megszerzé-
sében, hiszen a váltásnál 

Sikeres évet zártak úszóink

ötödik helyen úszó csapatát 
– egyéni rekordját megkö-
zelítő úszással – a második 
helyre tornázta fel, amit a 
csapat többi tagja további re-
mek úszással az élre repített. 
Nagyszerű verseny volt, az 
Arénához illő szurkolói han-
gulattal, ami egy fantasztikus 
eredménnyel, a jól megérde-
melt első hellyel zárult. 

 December 7-én egyesü-
letünk a mezőkövesdi Zsóry 
SE meghívásának tett eleget. 
A versenyen kis létszám-
ban”B” kategóriás versenyző-
inkkel vettünk részt. Rajthoz 
állt Májer Zétény, Tóth Zsom-
bor, Fring Péter, Tóth Marcell, 
Filep Flóra, László Bianka, 
Szécsi Zsófia, Májer Leven-
te, Tóth Ábel, Hermanovszky 
Márk, Erdélyi Kristóf és Barta 

Inez. A versenyre az önkor-
mányzat támogatásának kö-
szönhetően az általuk biztosí-
tott busszal jutottunk el. A jó 
hangulatú megmérettetésen 
csapatunk kimagaslóan sze-

repelt. A 12 versenyző ösz-
szesen 65 érmet hozott haza. 
A mezőkövesdi versenyre Ba-
racsi Lajosné elnök kísérte el 
úszóinkat.
 December 11–14-én 
Kaposvár adott otthont a 
XVI. Országos Rövidpályás 
Bajnokságnak. A felnőtt ver-
senyzők között Csoba Adri-
enn hétszer állt rajthoz. A 6 
egyéni csúcs mellett a leg-

jobban a 400 méter vegyes 
úszás sikerült, ahol Adrienn 
9. helyen végzett és a dön-
tő tartalék versenyzője volt 
14 évesen. Reméljük jövő-
re már döntőket is úszhat. 
Felkészülésük leghosszabb 
ciklusát zárták le”A” kategóri-
ás úszóink, nem is akármilyen 
eredménnyel.
 December 18–21. kö-
zött Csoba Adrienn(az egy 

évvel idősebbek között) és 
Antal Dávid Győrben ver-
senyzett a XXI+I. Győr Ope-
nen, ahol több mint 20 
ország úszói szerepeltek. 
December 19–20-án pedig 
Barnai Niki, Bencsik Réka 
és Bégányi Ábel a VI. Pro Ag-
ria cikluszáró versenyen vett 

részt. Csodás eredmények 
születtek mindkét helyszínen, 
összesen 9 arany, 6 ezüst és 
5 bronzérmet, valamint érté-
kes helyezéseket szereztek 
úszóink. 
 Eredmények:
 Győr: Csoba Adrienn: 200 
vegyes 4. hely, 400 gyors 3. 
hely, 800 gyors 6. hely • Antal 
Dávid: 1500 gyors 1. hely, 100 
pillangó 2. hely, 200 gyors 3. 
hely, 200 vegyes 1. hely, 400 
gyors 1. hely, 200 pillangó 2. 
hely, 100 gyors 3. hely
 Eger: Barnai Niki: 200 
hát 1. hely, 100 gyors 5. hely, 
200 vegyes 3. hely, 100 hát 
2. hely, 50 gyors 2. hely, 100 
pillangó 3. hely, 50 hát 1. hely 
• Bencsik Réka: 100 pillangó 
1. hely, 200 gyors 2. hely, 100 
mell 4. hely, 200 vegyes 4. 
hely • Bégányi Ábel: 100 pil-
langó 1. hely, 200 pillangó 1. 
hely, 200 vegyes 1. hely, 200 
gyors 2. hely.
 Köszönjük támogatóink-
nak, a szülőknek a sok-sok 
segítséget. Gratulálunk ver-
senyzőinknek, edzőinknek 
az elért eredményekhez és 
további jó felkészülést, erőt, 
egészséget kívánunk min-
denkinek az új esztendőben.

Bátori Sárkány 
Úszóegyesület
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Margitics Zoltán azt mondja:
rettentően izgulunk most is, 
mint mindig, hiszen minden 
verseny szervezése izgalom-
mal jár. Ennek most külön oka 
is van, hiszen egy új kategória 
bevezetése előtt állunk. Ez 
pedig az 5+ pro kategória. Azt 
jelenti, hogy mindent az ele-
mekért és semmit a kénye-
lemért. Ide már valóban csak 
azok neveznek, akik az idővel 
és az elemekkel szeretnének 
harcolni, igazi küzdelemre 
vágynak. A másik kategória is 
megmarad, abban is kemény 
küzdelem várható. A tavalyi, 
bevezető szériánk sikerének 
hatására, az akkori verseny-
zők tapasztalatainak, elége-

20200222 – Ez az érdekes számsor az idei nyírbátori 
extrém futóverseny téli futamának dátuma. A város 
már évekkel ezelőtt magasra helyezte a lécet, amikor 
életre hívta a Dragon Race elnevezésű akadályfutó-
versenyt, már elsőre is magas színvonalon. Az egyre 
népszerűbb, erőt és embert próbáló kihívások között 
a nyírbátori kezdeményezést már jegyzik, így a sport-
ág szerelmesei időben értesülnek a versenykiírások-
ról. A téli futam tavalyi bevezetésével pedig évente 
már két alkalommal indulnak meg a Sárkány fürdő 
felé a tettre kész versenyzők.

Itt a második téli kihívás
Várják a jelentkezéseket a Dragon Ice-ra

dettségének köszönhetően 
már elég nagy az érdeklődés 
az idei Dragon Ice iránt. Alig 
egy hónapja nevezhetnek a 
versenyzők és máris duplája 
a regisztrálók száma a tavaly-
inak. A hátralévő hónap pedig 
biztosan meghozza a várt si-
kert. Ehhez természetesen az 
is szükséges, hogy már sport-
berkeken belül számolnak 
velünk. Konkrét téli és nyári 
dátummal szerepelünk az 
éves versenynaptárban, mint 
akadályfutó verseny. A Dra-
gon Race és Dragon Ice ilyen 
módon nem válik el egymás-
tól. 2019 után idén is a város 
és a strand vezetésével arra 
szerettük volna kihegyezni a 

téli futamot, hogy a küzdel-
mek mellett igazi élményt is 
kapjanak a versenyzők. Ezért 
a fürdő már nemcsak egy, 
hanem két kültéri medencét 
vet be a cél érdekében. Az 
elmúlt évi kezdeményezés 
egyik nagyon fontos eleme 
volt, hogy az utolsó akadályt 
a kültéri termál medencében 
állítottuk fel. A megfáradt, 
átfázott versenyzők számára 
ez egy remek befejezés. Így, 
hogy a másik termál meden-
cét is használhatjuk a verseny 
idején, abban is elhelyezünk 
majd néhány akadályt. Most 
azt tudom mondani, hogy kb. 
50–60 akadályra lehet szá-
mítani. Február 22-e a dá-
tum, sokan ezzel a verseny-
nyel indítják az évüket, hiszen 
ennek a szakágnak a hazai 
versenyei közül mi vagyunk 
az elsők.
 Belus Tamás, (fürdőve-
zető, Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő) szerint ez a ver-
seny, ezek a versenyek egyér-
telműen felhívják a figyelmet 
a fürdőre és természetesen 
a városra is. Kísérőkkel, csa-
ládtagokkal egy-egy verseny 
alkalmával több százan jön-

nek el Nyírbátorba, és ha jó 
tapasztalatokkal távoznak, 
akkor jó hírünket keltik. Ez 
mindenképpen hasznos ne-
künk is és az egész telepü-
lésnek. A fürdő területe és 
környezete pedig egy jó ver-
senyközpont főként egy téli 
verseny esetén. Ezek a ver-
senyzők, ezek a „gladiátorok”, 
akik végigmennek a pályán a 
nehéz feladatokat teljesítve, 
közben lefőnek, megizzad-
nak, könnyen megfázhatná-
nak, viszont mi igyekszünk 
olyan körülményeket bizto-
sítani, amelyek segítségével 
ezt talán meg tudjuk akadá-
lyozni. Tudomásom szerint mi 
voltunk az elsők, akik – mint 
fürdő – beálltunk egy ilyen 
típusú verseny mögé. Most 
már van, aki ezt észrevette és 
másolja. De ez nem baj! Addig 
jó, amíg az ember elől jár és 
vannak követői. 
 Az idei téli futam alkal-
mával is átengedjük a kültéri 
termálmedencét – ezúttal 
medencéket – a versenyzők-
nek. Ilyenkor a fürdővendé-
gek nem vehetik igénybe ezt 
a szolgáltatást közegészség-
ügyi szempontok miatt. Ta-
valy is sikerült ezt megoldani, 
és a megfelelő kommunikáci-
óval bizonyára idén is elérjük, 
hogy ne legyen ebből a szem-
pontból sem probléma.

eni  
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Szilveszter éjszakáján újra birtokba vettük a te-
ret. A népszerű Polip Band már fél 11-től húzta a 
talpalávalót a Kulturális Központ lépcsőpiramisán. 
Ismert slágerekre ropták a táncot az óév búcsúzta-
tására érkezők. 

2002-ben az akkori város-
vezetés kezdeményezésére 
indult el a közös szilveszter 
ötlete. Idén vált nagykorúvá 
ez a program, azaz immár 
18 éve, hogy a város főterén 
összejövünk és együtt kö-
szöntjük az új évet. 
 Miénk volt a tér, a Szabad-
ság tér szilveszter éjszakáján 
is. Énekeltünk, táncoltunk, 
barátokkal, családtagokkal, 
ismerősökkel, vagy csak úgy, 
éppen a Nyírbátorban tartóz-
kodó vendégekkel. Volt, aki a 
program híre miatt tervezte 
ide a közös szilveszterezést. 
 A 2019-es év utolsó 
perceiben Balla Jánosné, 
Nyírbátor alpolgármestere 
röviden összefoglalta az év-
ről gondolatait és a jelenlévő 
önkormányzati képviselőkkel 
közösen köszöntötte az új 
évet. Beszélt arról is, hogy az 
összetartozást jelképezi ez a 
nagyszerű esemény itt a té-
ren, és szólt a város kiemelke-
dő eseményeiről, így a Nyírbá-
tor 740 éves évfordulójának 
megünnepléséről és a tavalyi 
választásokról. Köszönetet 
mondott a város lakóinak a 
támogatásért az október 13-i 
önkormányzati választáson. 
Kiemelte, a városlakók érté-
kelték a teljesítményt, az elért 
sikereket és azt üzenték, érde-
mes volt sokat és jól dolgozni. 
Elmondta azt is: a nyírbátoriak 
jelentős felhatalmazást adtak 
a várost irányítóknak és az 
önkormányzati képviselőknek 
az eredményes folytatásra. 
Szerinte a városlakókkal kö-
zösen megfogalmazott cé-
lok elérésében továbbra is az 
együttműködés és a közös 
munka lesz a meghatározó. 

Miénk itt a tér
 Az éjfélkor elhangzó 
Himnusz indította el a 2020-
as évet. A pompás tűzijáték 
után együtt örültek a téren 
kicsik és nagyok, koccintot-
tak a pezsgős poharakkal 
és élvezték tovább a Polip 
Band slágerzenéjét. A nagy 
hidegben összehozta a vi-
dám tömeget a barátságos 
hangulat. Örültek egymás-

nak az emberek és minden 
harag, bánat elmúlt azokban 
a percekben. Így legyen az 
év minden napján. Figyeljünk 
egymásra, örüljünk egymás 
sikereinek, és a jót, a megol-
dást keressük mindenben!  
Legyen boldog és eredmé-
nyes a 2020-as éve minden-
kinek!

Polyák Dézi


