
„Az az alapvető cél, hogy 
olyan területeket próbál-
junk meg lefedni, ahol az 
államnak, vagy az önkor-
mányzatnak nincs igazi 
terepe, és ezért az ottani 
véleményekről, érdekekről 
nem is lehet valós infor-
mációnk” – mondja Máté 
Antal a Nyírbátor Jövőjéért 
Egyesület létrehozásáról. 
Nagy Miklós interjúja a 2. 
oldalon. Cikk a 14. oldalon
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Győzött a Dragon Ice!

Cikkünk a 16. oldalon

Éremeső 
Mátészalkán

Nem éri meg nem 
kitenni a kukát

Tévesen néhányan úgy gondolják, hogy 
ha nincs gyűjtőedényük, azaz kukájuk, 
vagy nem helyezik azt ki a hulladék-
begyűjtés napján, akkor számlát sem 
kapnak, illetve a díjhátralék követelése 
során hivatkozhatnak arra, hogy nem 
volt hulladékuk. Ez egy téves elképzelés, 
mivel a közszolgáltatás kötelező jellegé-
ből és közegészségügyi vonatkozásból 
adódóan, valamennyi ingatlanhasználó-
nak ki kell fizetnie a számlát, függetlenül 
attól, hogy kitette vagy nem tette ki a 
kukáját, használja azt vagy sem. Az in-
gatlanhasználót terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtandó köztartozás. 

15. oldal

Fórum az alapítványi iskoláról

Ösztöndíjat kapnak a kisdiákok
Nyírbátor önkormányzata ebben a tanévben ösztöndíj programot hirdetett ki-
fejezetten hátrányos helyzetű, általános iskolás diákok számára. Erre tanul-
mányi, sport és művészeti alapon lehetett pályázni, és nem feltétlenül csak 
kiemelkedő tanulmányi eredményt produkáló gyerekek indulhattak eséllyel. 

Lapozzon a 10. oldalra 8–9. oldal
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„Az az alapvető cél, hogy olyan területeket próbáljunk meg le-
fedni, ahol az államnak, vagy az önkormányzatnak nincs igazi 
terepe, és ezért az ottani véleményekről, érdekekről nem is le-
het valós információnk” – mondja Máté Antal a Nyírbátor Jövő-
jéért Egyesület létrehozásáról. Nagy Miklós interjúja.

 – Első fórumát tartotta meg az új 
egyesület egy izgalmas témáról, az ala-
pítványi általános iskola tervét vitték a 
nyilvánosság elé. Ennek az iskolának a lét-
rehozása ennyire komoly, vagy csak most 
folyik a lakássági igények felmérése?
 – A képviselő-testület ülésén, amikor 
ezzel az üggyel foglalkoztunk, reálisan a 
2020 szeptemberi dátumot jelöltük meg, 
mint lehetséges időpontot. Egy iskola ala-
pításánál, vagy indításánál sok körülményt 
kell tisztázni, és komoly előkészítés nélkül 
nem szabad belevágni. Nem csak az épü-
letről, vagy a pedagógus kar kialakításáról 
kell beszélnünk. Be kell vonni a szülőket, 
össze kell hozni őket az alapítvánnyal, és 
közösen kell kitalálni, összerakni, hogy 
egyáltalán milyen legyen ez az iskola. Meg 
kell határozni a programot, meg kell fogal-
mazni a célt, a tematikát, illetve meg kell 
jelölni az esetleges specialitásokat, ame-
lyek mentén egy iskola tartalmi része is 
összeállhat.
 – A fórumon elhangzottak-e olyan 
felvetések, amelyek miatt megváltozott 
az elképzelése, vagy inkább megerősítet-
ték a jelenlévők ennek az elképzelésnek a 
helyességében?
 – Az érdeklődés a város méretéhez 
képest nagy volt. Olyanok jöttek el, akiket 
az érdekelt, hogy egy ilyen iskola hogyan 
fog működni. Voltak olyan kérdések, ame-
lyeket jó, hogy tisztáztunk ott is. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy ebben az ügyben 
is elindult egy párbeszéd. Jó volt látni, ne-
künk, döntéshozóknak, hogy mire kell a 
hangsúlyt fektetni. A szülők részéről fon-
tos kérdés volt, hogy ez az iskola, minden-
től függetlenül, stabilan fog-e működni, ha 
egyszer elindul. Az volt a kérdés: mi ga-
rantálja azt, hogy a beiratkozott gyerekek 
ebben az iskolában fognak végezni is. Ez 
a bizonytalanság a mai hektikus politikai 
időkben jogosnak tűnik. Megnyugtatunk 
mindenkit, lehet olyan szerződéses felté-

Fórum az alapítványi iskoláról
A szülőkkel közösen kell kitalálni, milyen legyen ez az intézmény

teleket kialakítani, amelyek egy ilyen iskola 
folyamatos működését is lehetővé teszik.
 – A fórumon már hasonló módon 
működő alapítványi iskolák vezetői is el-

mondták a tapasztalataikat, és beszéltek 
az eredményeikről. Egy ilyen iskola alapí-
tásába mindenképpen szükség van a nyír-
bátori önkormányzat tevőleges részvéte-
lére?
 – Mi nem mindenáron akarunk iskolát 
alapítani. Az önkormányzatnak az a fel-
adata – ezt támogatják a városlakók is – 
hogy folyamatosan azon dolgozzon, hogy 
az itt felnövekvő generációk a településen 
maradjanak. Legyen munkahelyük, meg-
élhetésük, lakásuk, biztonságosan tudja-
nak közlekedni és a lehető, legszélesebb 
körű szolgáltatásokhoz is hozzájussanak. 
Ebben a körben kardinális kérdés az okta-
tás. Az elmúlt években az oktatás jelentős 
változáson ment keresztül. Van egy erős 
társadalmi igény, hogy az oktatásban ki-
alakult helyzetre is adjunk határozott vá-
laszt. Vagyis azoknak a szülőknek is adjunk 
alternatívát, akik nem gondolkodnak egy-
házi oktatásban.
 – Ez ennyire tapintható, mérhető 
igény?

 – Eleinte nagyon is komoly igény volt. 
Azután egy kicsit csillapodott ez a feszült-
ség, de tavaly, amikor az állami iskolában 
a vezetőválasztás ügye felborzolta a kedé-
lyeket, újra felerősödött ez téma. A szülők 
részéről érződik egy komoly aggály, hogy 
az az iskola, ha a vezetőváltás is ennyire 
átpolitizálódik, vajon hogy fog működni. 
Ma már napi szinten kapjuk a jelzéseket a 
szülőktől. Ez egy valós társadalmi kérdés 
és, ha ez az igény, akkor erre kell reagálni.
 – Amennyiben ebben az önkormány-

zat tevőlegesen vesz részt, akkor ez a 
költségvetésre is kihatással lesz. Egyálta-
lán, hogy vesz részt az iskola indításában, 
illetve fenntartásában az önkormányzat?
 – Az iskola fenntartásában kétfélekép-
pen tudunk részt venni. Az önkormányzat 
adja majd az ingatlant. Itt nem arról van 
szó, hogy átadunk egy épületet, hanem ki-
alakítunk egy iskolának alkalmas épületet. 
Nyilván egy meglévő épületre gondolunk, 
amit átalakítunk iskola céljára. Ezzel növel-
jük az önkormányzat vagyonát. Ugyanúgy 
gondoljuk, mint a majdani egyetemi oktatás 
beindításánál, hogy az épület üzemeltetését 
vállalja az önkormányzat. Ez a keretrendszer 
szükséges az alapítványi iskola működteté-
séhez, hiszen az ilyen iskolák finanszírozása 
messze elmarad az egyházi iskolák állami 
normatívájától, de még az állami iskolák 
normatíváját sem kapják meg. Ezen túl még 
azzal tudunk segíteni, hogy a tehetséges, de 
hátrányos helyzetű gyerekek számára ösz-
töndíjat kínálunk. Ez már ma is gyakorlat a 
városban. Azért fontos, mert az alapítványi 
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iskolákban általában van valamekkora ösz-
szegű tandíj. Bízom benne, hogy ez nem lesz 
magas, egy átlagos család számára is vállal-
ható mértékű lesz ez az összeg.
 – Mit gondol, a nyírbátori cégeket be 
tudják vonni ennek az iskolának a támo-
gatásába?
 – Be kell a cégeket vonni! Az iskola ala-
pításának elsődleges célja a helyben lakó 
gyerekek, családok számára biztosítani a 
választás lehetőségét, de azt is látjuk, hogy 
sok, magasabban képzett munkavállaló jár 
a városi cégekhez dolgozni, s számukra is 
vonzó alternatíva lehet egy színes óvodai, 
iskolai oktatási rendszer. Hosszú távon kí-
nálhat egy olyan jövőképet a bejárók szá-
mára is, hogy a végén Nyírbátorban tele-
pedjenek le. Ezért is mondjuk, ez az oktatási 
forma előrelépés lesz. A cégek ré-
széről egyébként is volt ilyen meg-
keresés.  Ma nem kérdés, hogy ez-
zel a cégek munkaerő problémáira is 
adunk egy megoldási lehetőséget.
 – Mi az elképzelés, hogy egy 
új alapítású, önálló iskolát indí-
tanak, vagy egy már meglévő, 
hasonló profilú alapítvány tagin-
tézményeként kezdődne itt az ok-
tatás?
 – Ez már csak technikai kérdés. 
Attól függ, hogy milyen alapítvány-
nyal tudunk együttműködni. 
 – A fórumon felszólaló szak-
emberek csupán szakmai lehető-
ségekről beszéltek, de nincs velük megál-
lapodás, hogy az az alapítvány létesítsen 
itt általános iskolát.
 – Ez egy, a megyében is iskolát mű-
ködtető szervezet. Azt gondoltuk, hogy a 
gyakorlati kérdésekre ők tudnak hiteles 
válaszokat adni. Majd a testület dönt arról, 
hogy kivel működjünk együtt.
 – Biztos, hogy kisfelmenő rendszer-
ben indul az új iskola? Vagy elég jelentke-
ző esetén előfordulhat, hogy több évfo-
lyam indul első évben is?
 – Számos verzió lehet. Alapvetően a 
szülői igény dönti el, hány osztállyal indul a 
tanítás. Ma nagyobb esélye van annak, hogy 
az alsó tagozat egyszerre indul, mint annak, 
hogy csak egy első osztály induljon. Ez már 
a fenntarthatóságot is egyszerűbbé teszi.
 – Elképzelhető, hogy tömeges átirat-
kozás lesz.
 – Igen, akár ez is előfordulhat. Azt kell 
megérteni minden városi szereplőnek – 
beleértve az állami iskolát, az egyházakat 
–, hogy ez nem ellenük, hanem a város la-

kosságának az igényei miatt alakulhat ki. 
Még akkor is, ha vannak olyan súrlódások, 
amelyeket fel kell vállalni. Ugyanúgy, mint 
akkor, amikor felvállaltuk azt a súrlódást, 
hogy elinduljon a református óvoda. Akkor 
is voltak konfliktusok, de felvállaltuk eze-
ket, mert akkor is azt gondoltuk, hogy jó, ha 
színesedik a nevelési rendszer. Ugyanezt a 
nyitottságot, együttműködési készséget 
várjuk el a felektől az alapítványi iskola 
esetében. Egyébként pedig, hosszú távon 
ez mindenkinek az érdeke.
 – Ezt a fórumot, aminek a témáját 
megbeszéltük a Nyírbátor Jövőjéért Egye-
sület szervezte meg. Itt egy új civil szer-
vezetről van szó, aminek Ön az elnöke. 
Milyen céllal hozták létre a szervezetet?
 – Ez az egyesület egy széles társa-

dalmi közeget fog át. Az alapvető cél, hogy 
olyan területeket próbáljon meg lefedni, 
ahol az államnak, az önkormányzatnak, 
vagy más hivatásos szervezeteknek nincs 
valós terepe, miközben lehet olyan erős 
társadalmi igény, hogy bizonyos érdekeket 
összehangoljunk, ütköztessünk, vagy csu-
pán megvitassunk, illetve új kezdeménye-
zéseket elindítsunk. Az a célunk, hogy eb-
ben a civil közegben minél több városlakó, 
fiatal találja meg azt a fórumot, ahol számít 
a véleménye. Színes témák kerülhetnek 
elő, mint pl. az állattartás, vagy a közleke-
dés, a városszépítés, és még sok más is. A 
közösséghez beérkező igények alapján ke-
rülnek terítékre a témák.
 – Egy polgármester inkább a vendége 
szokott lenni egy ilyen egyesületnek, és 
nem az elnöke. Az ember azon gondolko-
dik, hogy idén választások lesznek és ez 
is lehet mozgatórugó. Vagy tényleg úgy 
látja, hogy van egy hiátus, amit csak egy 
civil szervezettel lehet betölteni, mert, ha 
hivatalossá válik, akkor csak a megszo-

kott, merev keretek között halhatnak el 
az ügyek?
 – Az elmúlt időszakban nagyon sok te-
rületen próbáltunk meg nyitni az emberek 
felé. Azt is észrevettem, hogy mi próbálunk 
teljesen természetes módon kommunikál-
ni az emberekkel, de éket ver közénk az, 
hogy itt egy önkormányzatról, illetve egy 
hivatalról van szó. Ezért nehéz igazi nyi-
tott légkört kialakítani. Az egyesületi forma 
sokkal jobban tud nyitni. Azok a közössé-
gek fejlődnek a legjobban, ahol komolyan 
veszik a civil közösségeket és a legtöbb 
kérdést velük megvitatva, a civilek egyet-
értésével döntik el. Ezért is igyekszünk 
együttműködni minden civil közösséggel.
 – Több és új információk jutnak el Ön-
höz, akár az önkormányzathoz azzal, hogy 

egy civil fórumon keresztül kom-
munikál a város lakóival?
 – Több is és más is. Hiszen már 
az első fórumon látszott, hogy 
olyanok is eljöttek, akik egy sima 
önkormányzati fórumra nem szok-
tak elmenni. Biztos vagyok benne, 
hogy ez sok segítséget jelent majd, 
hiszen többlet információkhoz ju-
tunk.
 – Látszik, hogy erős startot vett 
az egyesület, hiszen a követke-
ző téma a bérlakásépítésről szól 
majd.
 – Ez a projekt ma lett végre iga-
zán aktuális. Most engedélyezte 

erre a célra a hitelt a kormány. Megjegy-
zem, 2 év kellett hozzá. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy megtudjuk, a fiataloknak 
milyen lakhatási elvárásai vannak, milyen 
lakásba szeretnének költözni; valóban 
társasházi bérlakásban érdemes-e gon-
dolkodni, vagy van már egy olyan réteg is, 
aki képes viszonylag olcsó, de önálló kertes 
ház építésébe is bele fogni. Aztán kérdés, 
hogy ott milyen szolgáltatásokat várnának 
el. Milyen észrevételeik lennének a bizton-
ságról, a majdani közlekedésről, a környe-
zetet milyennek szeretnék.
 – Ez a gyakorlat eléggé megbonyolít-
ja majd az önkormányzat működését.
 – A jó döntések a bonyolult műkö-
désből születhetnek. Tudom, hogy nagyon 
egyszerűen is dönthetnénk: ez van, ezt 
kínáljuk, és kész. Csakhogy én nem ebben 
hiszek. Inkább legyen bonyolult, de feleljen 
meg a színes igényeknek. Nekünk a fiata-
lokkal együtt kell erről gondolkodni. Pél-
dául, hogy lehet majd a bérlakásból saját 
lakás. Nélkülük ezt nem szabad kitalálni.
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A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület fórum-
sorozatot indított. Az első alkalommal 
a Házasságkötő teremben szerveztek 
találkozót, melynek témája, hogyan mű-

ködik egy alapítványi iskola. Az egyesü-
let erre az eseményre szakértőket hívott 
meg, akik a saját tapasztalatukat osz-
tották meg a résztvevőkkel.
 A Magyarországi Magiszter Alapít-
vány elnöke, Nagy Levente elmondta, 
az alapítványi iskola létrehozásához 
három dolog nélkülözhetetlenül szük-

séges: akarat, testület, háttérbázis. 
Szükséges az az akarat, amely létre tud 
hozni olyan intézményt, amely méretét 
tekintve működőképes. Meg kell alkotni 

egy testületet, amelyik azt működtetni 
tudja. Szükséges egy háttérbázis, ami 
a költségvetést valamilyen formában 
gondozni, rendezni tudja.
 A szakértő szerint a szülők maguk 
ki tudják számítani, mire vállalkoznak 
és azt is, hogy egy gazdasági bázis a 
háttérben mire alkalmas. Az intézmény 

Mit mondanak a szakemberek?
működése indulhat akár már egyetlen 
tanulócsoporttal, de egy általános iskola 
alsó tagozatával is.
 A képviselő-testület hozott egy 
döntést, amelyben felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy indítson tárgyalásokat 
alapítványi iskola elindításáról Nyírbá-
torban. Az önkormányzat részéről már 
megvan az akarat.
 A Magiszter Alapítvány képvise-
letében Kerekesné Lévai Erika, a Ti-
szavasváriban működő alapítványi 
általános iskola intézményvezetője 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy me-
lyek az alapítás legfontosabb tényezői, 
és milyen alternatív programokat lehet 
alkalmazni. 
 Elsőként egy munkacsoport fel-
méri, kik azok, akik valóban érdek-
lődnek az alapítványi iskola iránt. A 
szakértő szerint elbeszélgetések, in-
terjúk alapján létrehozható a program. 
Kiemelte: a legfontosabb kérdés, hogy 
milyen programmal működik az isko-
la. Követhetnek alternatív programot 
vagy elfogadják a kerettantervi tartal-
mat, de másként, játékosabban, zajlik 
az oktatás.

A faji megkülönböztetés elleni küz-
delem nemzetközi napja 1966 óta 
minden évben március 21. Hazánk-
ban 1990 óta tartanak megemléke-
zéseket. Az antirasszista világnap 
célja többek között egymás jobb 
megismerése és a különböző kultú-
rák elfogadásának elősegítése. 2001 
óta ezen a napon nyújtják át a Ma-
gyar Ellenállók Antifasiszta Szövet-
sége (MEASZ) által alapított Radnóti 
Miklós Antirasszista Díjat. Ebben 
az évben az országos ünnepségnek 
Nyírbátor ad otthont. Március 21-én 
(csütörtökön), 15 órától a Kulturális 
Központ színháztermében rendezik 
meg a rangos eseményt.

Országos 
ünnepség 

Nyírbátorban
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Köszönet
Február 1-én rendezte meg JÓTÉKONYSÁGI GÁ-
LAESTJÉT a Nyírbátori Lions Klub. 
 A Nyírbátori LIONS Klub Egyesület elnökeként közösségünk 
nevében szívből köszönöm a LIONS JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST 
minden résztvevőjének, az előadóknak, a lelkes nézőközönség-
nek a támogatói jegyek megvásárlóinak, hogy áldozathozataluk-
kal hozzájárultak jószolgálati tevékenységünk megvalósításához. 
 Köszönöm Máté Antal Polgármester Úrnak, valamint a Mű-
velődési Központ dolgozóinak a rendezvényhez nyújtott önzetlen 
segítségét.
 Klubunk 1992-ben 
alakult, azóta végzi jó-
szolgálati, segítő tevé-
kenységét. Tagjaink ön-
ként vállalkoztak arra, 
hogy mindennapi mun-
kájuk elvégzése mellett 
idejüket, energiájukat 
Nyírbátor és térsége 
humanitárius szolgála-
tának szentelik.
 Közösségünk a 
LIONS Klubok Nemzetközi szövetségének tagjaként működik.
 Tevékenységünket a „We Serve” –„Szolgálunk” mottó jegyé-
ben végezzük. Ez a kifejezés önmeghatározásunkat, működési 
elvünket és filozófiánkat is jelenti.

Baracsi Lajos
Nyírbátori Lions Klub elnöke

Újdonságok a Bátor Televízióban
Február közepétől két új mű-
sorral is jelentkezik a Bátor 
Televízió. Keddenként láthat-
ják az IDŐKERÉK című össze-
állításunkat a 21 éves televí-
zió archívumából. Minden csütörtökön jelentkezik a BÁTORIAK 
című közérzeti beszélgetés olyan bátoriakkal, akik életükkel, 
munkájukkal, sajátos világképükkel, a közösséggel való törő-
désükkel fontos helyet vívtak ki a városban.
 A Bátor Televízió a hét öt napján új adással jelentkezik, 
szombaton és vasárnap ezeknek a műsoroknak az ismétlését 
nézhetik meg.
 Februártól jól követhető a Bátor televízió adásrendje. Na-
ponta 7:00, 14:00 és 20:00 órakor kezdődnek az adások. Ha 
hét közben elmulasztanák bármelyik műsorunkat, szomba-
ton, vagy vasárnap mindegyik műsort megismételjük.
 Műsorainkat megtalálják a honlapunkon is: batortv.hu

Főhajtás
A Honvédsuli Egyesület idén VII. alkalommal rendezte meg 
emlékmenetét a II. világháború Keleti Frontján, a Don men-
tén hősiesen küzdő, elesett magyar katonák emlékére. Az 
emlékmenet nyitóprogramját Nyírbátorban rendezték az 
önkormányzat támogatásával. 
 Az emlékünnepségen civil szervezetek, iskolák, magán-
személyek vettek részt. 
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– Az idei bálon több mint 120 vendég 
vett részt, olyan személyek – magán-
emberek, cégek képviselői –, akik vala-

mennyien egész évben támogatják az 
egyesület munkáját. A célunk egyrészt 
az, hogy a nálunk lévő fiatal felnőttek 
számára tavaly kialakított helyiségben 
az ablakok cseréjét meg tudjuk oldani. 
Egyébként pedig a működésünk támo-
gatására fordítjuk a bevétel fennmaradó 
részét. Az állami normatíva gyakorlatilag 
a munkadíját fedezi azoknak a dolgozók-
nak, akik ott vannak a fiatalok mellett. 

Táncra perdültek a Fagyöngyért
Immár hetedik alkalommal 
rendezett jótékonysági bált 
az Egyenlő Esélyért Egye-
sület Nyírbátorban. A múlt 
évben városi elismeréssel 
kitüntetett szervezet a Fa-
gyöngy Gyógypedagógiai 
Központ működtetését lát-
ja el. A januári bál bevételét 
ezúttal is a nappali ellátás 
helyszínét biztosító épület 
felújítására fordítják.

Ahhoz, hogy az ellátottak komfortosan 
érezzék magukat, foglalkoztatni tudjuk 
őket, szükség van a normatíván felül ér-
kező támogatásokra – mondta el Sum 
Ferenc, egyesületi elnök. A nagyvállala-
tok, nagyobb cégek folyamatosan gon-
dolnak ránk, itt az MSK-t kell kiemelni 
mindenképpen. De a Coloplast is már két 
alkalommal jelentkezett nálunk nagy-

lelkű felajánlással. Évközben sokféle 
adományt kapunk, ami nagy segítséget 
jelent számunkra. A kenyér, pogácsa, de 
a papíráru is sokszor adomány formájá-
ban érkezik az egyesülethez. 

A hetedik éve működő Fagyöngy Gyógypedagógiai Központ 22 engedélyezett 
férőhellyel rendelkezik. Jelenleg 17 felnőtt, fiatal felnőtt fogyatékos embert 
fogadnak itt nap, mint nap Nyírbátorból, illetve a város vonzáskörzetéből. Az 
Egyenlő Esélyért Egyesület átvállalja a várostól a fogyatékos emberek nap-
pali ellátására vonatkozó feladatokat. A várossal emiatt feladatátvállalási 
szerződést kötött az egyesület, de természetesen munkájuk során a város 
támogatását is élvezik. A szervezet 2018-ban rangos városi elismerésben 
részesült.  

 A jótékonysági bálok bevétele is min-
den évben jelentős mértékben járul hozzá 
mindehhez. A mostani bál tiszta bevétele 
mintegy 700 ezer forint, ami már számít, 
még ha hónapokra elosztjuk is.

eni

Sum Ferenc, egyesületi elnökA mostani bál tiszta bevétele 
mintegy 700 ezer forint
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Befogadta a város az egyik pályamunkát, 
amely a múlt évben kiírt nyírbátori ötletpályá-
zatra érkezett. A város bekötőútjainak környe-
zetét érintő, egységes arculat kialakítását cél-
zó, nyertes terv a fővárosból érkezett.

A város vezetése első körben 
2018 tavaszán írta ki az öt-
letpályázatot, akkor úgy gon-
dolták, egyértelműen meg-
fogalmazták, mit várnak a 
jelentkezőktől. Ám a beérke-

Budapesti építészmérnök hallgató álmodott nagyot Nyírbátorba

zett pályaművek alapján egy-
értelmű volt, hogy a kiírást 
pontosítani kell – tájékoztat-
ta a Bátor Médiát Pappné dr. 
Fülöp Enikő. 

 A polgármesteri hivatal 
osztályvezetője hozzátet-
te: a pályázat újbóli meghir-
detésekor hangsúlyozta a 
város vezetése, hogy olyan 
térplasztikai megoldást vár-
nak a pályázóktól, amely 
Nyírbátort más városok-
tól megkülönböztethetővé, 
egyedivé teszi, és ami által az 
ideérkező turisták számára 
is egyértelművé válik, hogy 
Nyírbátorban járnak. Az ezek 
alapján pontosított, újra kiírt 
pályázatra három pályamű 

érkezett, amelyek közül a 
szakértői bizottság egyet ju-
talmazásra javasolt.
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lakópark és a Szénaréti tó a gyalogosforga-
lom számára egy felüljáró megépítésével. A 
fiatalember erre a kérésre is kidolgozott egy, 
a városképbe remekül illeszkedő javaslatot. 
Ezt a felüljárót, ha a lehetőségek engedik, 
egy román-magyar pályázatban az önkor-
mányzat szeretné megvalósítani – mondta 
Pappné dr. Fülöp Enikő.  (eni) 

 A nyertes pályázatot egy budapesti illetőségű építészmér-
nök hallgató küldte be, akinek nincsen semmilyen nyírbátori 
kötődése, de mivel alaposan utána nézett a város történetének, 
jelenének, egy olyan ötlettel tudott előállni, ami teljesen illesz-
kedett az elképzelésekhez. A közös egyeztetések mentén a pá-

lyázó az alapötletet továbbdolgozta. Ezzel el is nyerte a pályázat 
I. díját, így 500 ezer forint pénzdíjazásban részesül. Az önkor-
mányzat a 2019 évi költségvetés összeállításánál erre a pályá-
zatra is gondol, hiszen szeretné a pályaművet a valóságban is 
kivitelezni – közölte az osztályvezető.
 A nyertes pályázat készítőjét Máté Antal polgármester 
felkérte, hogy készítsen látványtervet arra vonatkozóan, mi-
lyen módon kerülhet összeköttetésbe a Gyulaji utcán épülő 

LÁTVÁNYTERV

Budapesti építészmérnök hallgató álmodott nagyot Nyírbátorba
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Ösztöndíjat kapnak a kisdiákok

 – Mit gondol, miért nem volt ele-
gendő pályázó?
 – Ez a rendelet tavaly május elsején 
lépett hatályba. A szűkös idő talán kevés 
lehetett arra, hogy minden érintetthez 
eljusson a híre ennek a lehetőségnek. 
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy 
mind a három általános iskolásokat ok-
tató intézmény pedagógusainak felhív-
tuk a figyelmét a pályázati kiírásra. Az 
első körben csupán 17 érvényes pályá-
zatot kaptunk. Az önkormányzat ezután 
megváltoztatta a rendeletet, hogy ismét 
megnyissuk a pályázatot.
 – Valóban a tehetséggondozás a 
fő cél, vagy inkább azt szeretnék, hogy 
olyan családok, gyerekek is kaphassa-
nak plusztámogatást, akik eddig ilyen 
gondoskodásban nem részesültek?

Hiába csábító az összeg, nincs elég jelentkező

Nyírbátor önkormányzata ebben a tanévben ösztöndíj programot 
hirdetett kifejezetten hátrányos helyzetű, általános iskolás diákok 
számára. Erre tanulmányi, sport és művészeti alapon lehetett pá-
lyázni, és nem feltétlenül csak kiemelkedő tanulmányi eredményt 
produkáló gyerekek indulhattak eséllyel. Az első körben még nem 
tudták betölteni az ötvenes keretet, mert nem volt elég pályázó. 
Pedig a feltételek nem túl erősek, miközben a tíz hónapon keresztül 
elnyerhető, havi tízezer forint kifejezetten sokat segíthet a nyertes 
gyerekek körülményeinek javításában. Levendáné dr. Lengyel Va-
lériát, az önkormányzat bizottsági elnökét Nagy Miklós kérdezte.

 – Az önkormányzatnak fontos fel-
adata, hogy minden eszközzel támogassa 
a hátrányos helyzetű családokat. A sze-
génység újratermelődésének a megaka-
dályozása főként az oktatáson keresztül 
valósulhat meg. Éppen ezért hoztuk létre 
ezt az ösztöndíjat, amiből a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek támogatá-
sát szeretnénk elérni. A cél: segítsük őket 
a tanulmányi előmenetelükben, segítsük 
őket az iskola befejezésében, és lehető-
séget kaphassanak arra, hogy piacképes 
pályára kerüljenek. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy ezeknél a gyerekeknél és a 
családoknál valamilyen szemléletválto-
zás is történjen.
 – Ki és hogyan kíséri figyelemmel 
az ösztöndíjas gyerekek éves munká-
ját? Havi tízezer forintról van szó, tíz 
hónapon keresztül, és összesen 50 
gyerek kerülhet be a programba. El-
hangzott az is, ha sikeres lesz ez a tá-
mogatási forma, akár növelni is fogják 
a bekerülő gyerekek számát.
 – Anyagi lehetőség függvénye, de 
úgy gondolom, adott esetben tudjuk bő-
víteni a létszámot. Már abban is gondol-
kodunk, hogy kiterjesztjük a pályázatot 
a középiskolások számára is. Az más 
kérdés, hogy a középiskolák esetében 
szeretnénk elérni, hogy az ipari cégek is 
vegyenek részt a pályázati rendszerben.
 – Ebben a körben esetleg további 
feltétel lehet, ha valamilyen konkrét 
szakma felé, vagy akár a felsőoktatás 
irányába lehet terelni a tanulókat?
 – Egyelőre ez csak elképzelés. Sze-
retnénk előbb a cégeket is bevonni, hi-
szen azzal a foglalkoztatás is zöld utat 
kaphat a tanulmányok befejezése után.

 – Az általános iskolásoknál az a cél, 
hogy a közepes tanuló legyen stabil kö-
zepes a jövőben, vagy eleve javítaniuk 
kell a tanulmányi eredményükön? Mi-
lyen eszközökkel próbálják ezt elérni? 
Bevonják a pedagógusokat is?
 – A fő cél, hogy ne morzsolódjanak 
le, illetve, hogy stabil tanulókká válja-
nak ezek a gyerekek. Éppen ezért na-
gyon könnyűek a feltételek: 3,5 fölötti 
eredménnyel már befogadjuk a pályá-
zatokat. Amúgy a pályázók átlaga né-
gyes fölötti.
 – Elvárás, hogy az ösztöndíjas gye-
rek javítson a tanulmányi eredményén?
 – A feltétel az, hogy ne romoljon 
az eredménye. A feltétel az, hogy nyír-
bátori lakos legyen, nappali oktatásban 
vegyen részt. Szaktanári figyelmezte-
téstől súlyosabb fegyelmi büntetése ne 
legyen, és rendszeresen járjon iskolába. 
Ha ezeket a feltételeket betartja, akkor 
éves szinten százezer forint ösztöndíjat 
kap.
 – Az iskolák mennyire voltak part-
nerei az önkormányzatnak?
 – Nagyon kedvező a tapasztalatunk. 
A mi bizottságunk dönt a pályázatokról. 
Az iskolákkal közösen dolgoztunk ki egy 
pontozásos rendszert.
 – Ezt a havi tízezer forintot mire le-
het költeni?
 – Nem is akarjuk ellenőrizni, hogy a 
család mire használja ezt a pénzt, biz-
tosra veszem, hogy azoknál a családok-
nál, ahová ez a pénz kerül, a tanuló gye-
rekre költik.
 – Menet közben kérnek-e vissza-
jelzéseket az iskoláktól, vagy a szülők-
től?
 – Erről még nem volt szó. Még az 
első év felénél tartunk. Azt várjuk el, 
hogy jelezzék, ha olyan változás követ-
kezik be, ami miatt már nem jogosult a 
gyerek az ösztöndíjra. Ilyen a fegyelmi 
büntetés – ezt a szülőnek kell jelezni 15 
napon belül – vagy elköltöznek a város-
ból, esetleg kikerül a gyermek a nappali 
képzésből.
 – Van valós különbség a sport-, a 
művészeti -, vagy a tanulmányi ösztön-
díj között?
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Okály Miklósné sz. Leveleki Mária

 – A feltételekben van egy kis különbség. Sportösztöndíjra 
az pályázhat, akinek a tanulmányi eredménye legalább 3,5 és 
valamilyen iskolai, területi sportversenyen indulnia kell, illet-
ve indult. Ez lehet egyéni vagy csapatsport. A művészetinél is 
hasonló: valahol meg kell, vagy kellett méretkeznie. Itt még az 
is előny, ha a gyerek valamelyik művészeti tantárgyból jeles 
eredményt ért el.
 – Amennyiben valaki megfelel a feltételeknek és egy-
szer elnyeri az ösztöndíjat, utána minden évben újra kell pá-
lyázni, amíg általános iskolás a gyerek?
 – Nincs automatizmus. Minden évben pályázni kell.
 – Nagyobb eséllyel indul az, aki egyszer már volt ösztön-
díjas?
 – Úgy gondolom, hogy az esélyek egyenlők. Minden évben 
június 25-ig kell pályázni az ösztöndíjakra.
 – Mely évfolyamokról pályáztak a legtöbben?
 – Inkább hatodik-hetedik osztályokból a jellemző. Érdekes 
az iskolák közötti megoszlás is. Ebből is látszik, hogy hol van 
a legtöbb hátrányos helyzetű tanuló. 31 pályázatot fogadtunk 
be, ebből 20 gyerek a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskolába, 8 a katolikus általános iskola és gimnáziumba jár, 
míg 3 pályázónk van a Báthory Anna Református Általános 
Iskolából.
 – Az is lehet, hogy nem volt elég széles körben ismert a 
pályázati lehetőség, hiszen 19 üres hely megmaradt.
 – A két fordulóban 41 pályázat érkezett hozzánk. Az el-
utasított 10 pályázatnál a legjellemzőbb ok az volt, hogy nem 
feleltek meg a jövedelmi feltételeknek. Többségüknél maga-
sabb volt a jövedelem, mint ami a feltételek között szerepelt, 
azaz több mint 85.500 forint jutott egy főre a családon belül. 
Volt olyan eset, amikor viszont a gyermek szorgalma, vagy 
magatartása nem tette lehetővé, hogy befogadjuk a pályá-
zatot.
 – A keretből megmaradt összeggel növelni fogják a kö-
vetkező évben a befogadható gyerekek számát, vagy erre 
nem lesz szükség, hiszen már az első évben sem töltötték 
be a teljes keretet?
 – Nem növeljük a létszámot. Idén is marad az eredeti, 50 
fős keret.

Nyírbátor Város Önkormányzata fel-
hívja a tanár-, tanító- és óvónőkép-
ző intézetekben végzettek figyelmét 
arra, hogy a felsőoktatási intézmények 

2019-ben is adományozhatnak arany, 
gyémánt, vas, illetve rubin díszokle-
velet azoknak, akik oklevelüket 50, 60, 
65, vagy 70 éve szerezték és életpályá-
juk alapján közmegbecsülésre méltóak.
A díszokleveleket az érdekelteknek kell 
igényelni a felsőoktatási intézménytől, 
vagy annak jogutódjától. 
 Az önkormányzat a korábbi évek-
hez hasonlóan 2019-ben is segítséget 
nyújt a nyírbátori lakóhellyel rendel-

kező nyugdíjas pedagógusoknak a 
jubileumi díszoklevelük igénylésének 
ügyintézésében.
 Az érintettek a díszoklevél ado-
mányozásával kapcsolatban felvilá-
gosítást kérhetnek a Nyírbátori Pol-
gármesteri Hivatalban (Majtényi Edit, 
42/281-042-110-es mellék).
 Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos ké-
résüket legkésőbb március 22. napjáig 
jelezzék! 

FELHÍVÁS NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOKNAK 
DÍSZDIPLOMA IGÉNYLÉSÉRE
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A 2018/2019. tanévben ismét meghir-
detette országos Bölcs-Ész Tanulmányi 
Versenyét a Pázmány Péter Katolikus 
Tudományegyetem, mely egy igen nagy 
megmérettetést jelent diáknak, tanárnak 
egyaránt. A gimnázium 11. D osztályából 
vállalkoztak arra tanulóink, hogy próbára 
teszik tudásukat történelemből. Idén az 
ókor témakört jelölte ki az egyetem, és 
hűen az eddig megszokottakhoz a szóbeli 
döntőt egy két fordulóból álló online fel-
adatlap kitöltése előzte meg. 

 A 2. forduló közel félszáz versenyzője 
közül a legjobb 10 tanuló juthatott be a 
meghirdetett szekciók legjobbjai közé. 
Történelemből, Farkas Panna Lilla írás-
beli pontjai ennek eleget tettek. A ver-
seny szóbeli fordulójára egy 12 perces 
prezentációval kellett készülni, egy előre 
kiválasztott témában. Panna Aquincum 
bemutatását választotta. 
 A feladat nem volt könnyű, óriási 
munka, kutatás, gyakorlás előzte meg a 
versenyt. Azonban a befektetett munka 
meghozta a gyümölcsét. Méltán lehetünk 
büszkék arra a tanulóra, aki a négytagú 
zsűri különdíját nyerte el ezen az országos 
versenyen, neves budapesti iskolák tanu-
lóit is megelőzve. 
 A verseny, Pan na előadása, a különdíj 
elnyerése, mind- mind azt bizonyítja, hogy 
ebben a kisvárosi, nyírbátori gimnázium-
ban igazi kincsek rejlenek, és ha tanár és 
diák összefog, bármit képesek közös erő-

vel, befektetett energiával, kellő alázattal 
elérni. 
 Köszönjük a lehetőséget, a támoga-
tást! Jövőre folytatjuk! 

Csonka Éva
magyar nyelv és irodalom-történelem sza-

kos pedagógus

Országos siker a BIG-ben

A Báthory Anna Református Általános Iskola pedagógusai nem-
csak a mindennapos nevelésben végeznek lelkiismeretes mun-
kát, hanem elkötelezettek a tehetséggondozás terén is. Diákjaink 
folyamatosan, minden évben szorgalmasan készülnek tanulmá-
nyi és sportversenyekre. Nevelőink kiemelt feladatunknak tekin-
tik, hogy egyéni -és kiscsoportos foglalkozáson segítsék a diákok 
tehetséggondozását.
 A versenyekre a felkészülést precíz, kitartó munka előzi meg, 
ami áldozatot, kitartást követel a pedagógustól, a gyermektől és 
a szülőtől egyaránt.  A befektetett energia, az előkészületekkel 
töltött idő azonban minden alkalommal meghozza gyümölcsét és 
eredményét. Iskolánk tanulói számos, rangos versenyen öregbítik 
az intézmény hírnevét, és viszik városunk jó hírét az országban. A 
tanév elején a felső tagozatosok az országos „Számvadász” ma-
tematika versenyen jártak, Nyíregyházán. A Szent Imre Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola minden esztendőben megszervezi 

kiváló próbatételét, ahol tanulóink a dobogó minden fokára idén is 
helyet kaptak. Kunhegyesen hetedik éve járunk rangos egyházi is-
kolák közötti,  nagy hagyományra visszatekintő országos adventi 
szavaló- és dicséreténeklő versenyre, ahonnan elismeréssel és 
díjakkal térnek haza minden alkalommal tanítványaink. Az Újfe-
hértói Református Általános Iskola és Óvoda minden második év-
ben rendezi meg a „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok” című 
megmérettetését vers- és prózamondás, zsoltáréneklés, rajz és 
Bibliaismeret kategóriában. Tanulóink lelkesen készültek az idei 
küzdelemre és minden versenyszámban indultak is. A tartalmas 
nap zárásaként öt harmadik, hat második, három első hely és két 
különdíj gazdagította éremgyűjteményünket.
 Nyírvasváriban évről-évre megrendezik az adventi szavaló-
versenyt. A nívós eseményre az idén négy megyéből – Veszprém, 
Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye- sőt, határon túlról, Koltóról is érkeztek diákok. A 24 iskola 
183 diákja vers formájában vallotta meg hitét, Isten iránti szere-
tetét. A találkozóról öt első-, öt második-, két harmadik helye-
zéssel és három különdíjjal tértek haza diákjaink. A sport kitölti 
tanulóink mindennapjait. Az iskolai testnevelés mellett a sza-
badidejükben pingpongozhatnak az iskola aulájában, kézilabdáz-
hatnak, focizhatnak az Arany Sárkány Focisulival, sakkozhatnak 
szakkörön. A népszerű sportágak közé tartozik a karate, íjászat, 
lovaglás is. A Báthori Sárkány Úszóegyesületben aktívan sportol-
nak, készülnek szakemberek irányítása mellett.
 Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el továbbá nem-
zetközi-, országos, regionális és területi versenyeken. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 
„Jó tanuló, jó sportoló 2018” díját Csoba Adrienn 8.c osztályos 
tanuló vehette át Nyíregyházán. Iskolánk a 2018-as tanév ered-
ményes diáksport munkájáért szintén elismerésben részesült.

Győrfiné Nagyhaju Katalin 
igazgatóhelyettes

Sikerek és eredmények
– ízelítő egy félév versenyeredményeiből
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SPORT

 – Hazai pályán elég jól 
megy a nyírbátoriaknak, de 
összességében hogyan tel-
jesítenek az NB II-ben?
 – Eleve pár héttel a baj-
nokság kezdete előtt kértek 
fel bennünket, hogy induljunk 
ebben az osztályban. Ezért 
nem is csoda, a szezon ele-
je „ráment”, hiszen igazából 
nem voltunk erre felkészül-
tek. Ráadásul nem minden 
igazolásunk vált be, nem is 
nagyon tudtunk edzeni, s 
szokatlan volt az NB II tem-
pója is.
 – Nagyon más, sokkal 
erősebb az NB II, mint az 
alacsonyabb osztályú baj-
nokság?
 – Persze, nagyon más. 
Nagyobb a tempó, techni-
kásabb a játék. Itt azért ko-
moly csapatok vannak, mint 
a Ferencváros, az Újpest és 
ez bizony nem a megyei osz-
tály. Az elején azért a vere-
ségek jöttek, hol kisebb, hol 
nagyobb arányú vereséget 
szenvedtünk. Azután jött egy 
jó szériánk. Négy meccsen 
10 pontot szereztünk. Hazai 
pályán már egészen jól ment 
nekünk. Végre a fiúk is elhit-
ték, hogy van keresnivalónk 
az NB II-ben is. Azt persze 
tudjuk, hogy mi nyilván az 
alsóházban folytatjuk, s való-
jában az lesz a fontos a jövő 
szempontjából. Amit muszáj 
elmondani, és nem mente-
getőzésként, hogy nagyon 
nehéz feltételek között ké-

Nyírbátorban megszerették a futsalt
Már négy utánpótlás csapata is van az NB II-
ben szereplő nyírbátori futsal csapatnak. Igaz, 
hogy a friss másodosztályú gárda rosszul 
kezdte a bajnokságot, de a csapatvezető Bak-
sa Csaba szerint eleve az alsóházi megkapasz-
kodás volt a cél. Főként úgy, hogy a felnőt-
teknek az edzéslehetőségei igen hektikusak. 
Nagy Miklós interjúja.

szülünk, hiszen az edzéshez 
nehezen találunk pályát.
 – Mire lenne szükség, 
hogy normális legyen az 
edzés?

 – A legfontosabb az len-
ne, hogy kiszámíthatóan tud-
junk bekerülni a sportcsar-
nokba. Manapság alig tudunk 
edzeni. Utánpótlás csapa-
taink, ebből a szempontból 
rendben vannak, de a felnőtt 
csapat csak hébe-hóba jut 
edzéslehetőséghez.
 – Hogyan állnak pénz-
ügyileg, mi a helyzet a játé-
kosállománnyal, illetve az 
utánpótlással?
 – Nagyon jól alakul az 
utánpótlás-rendszer, mert 
már egy rendszerről is merek 
beszélni. U17-es csapatunk a 
megyei bajnokságban dobo-
gón van, az U18-as csapat az 
NB I-ben második helyen áll, 
U20-as is a megyei bajnok-
ság dobogóján van.
 – Ez azt is jelenti, hogy 
itt játékosokat tekintve há-
rom gárdáról van szó?
 – Sőt, nem is csak három, 
hanem már négy csapatról be-

szélhetek, hiszen sikerül bein-
dítani az U15-ös csapatot is. 
Más csapatoknál sokszor az 
a gond, hogy összeszedjenek 
egy csapatra való játékost, míg 
nálunk inkább az a gond, hogy 
nem tudunk elvinni minden 
gyereket a meccsekre. Az után-
pótlás ugyanolyan felszerelést 
kap, mint a felnőtt csapat.
 – Miből finanszírozzák 
mindezt?
 – Természetesen a TAO 
jelenti a pénzügyi alapot. A 
legnagyobb gondunk az utaz-
tatás. Jelenleg buszokat bér-
lünk. Van a TAO-ból egy kis 
buszunk, amit megnyertünk. 
Ha sikeres lesz az elszámo-
lásunk, akkor ez tényleg nagy 
gondot vesz le a vállunkról.
 – Összességében meny-
nyi futsal játékos van a 
városban?
 – Jelenleg 50 igazolt já-
tékosunk van, ez azt jelenti, 

hogy egy év alatt majdnem 
megháromszorozódott a játé-
kosok száma. Folyamatosan 
jelentkeznek a gyerekek, ér-
dekli őket, így újabb és újabb 
korosztályok indulnak be.
 – Nyírbátorban mennyi-
re lett népszerű a sportág?
 – Ez talán legkelleme-
sebb meglepetés. Főleg a 
fiatal korosztályoknál ta-
pasztalható, hogy nő az 
érdeklődés. Ezt bizonyítja, 
hogy már a negyedik után-
pótlás csapatot tudtuk el-
indítani. Külön ki kell emel-
ni, hogy a jelenlegi felnőtt 
csapatban 4 utánpótláskorú 
játékosunk szerepel. Ez már 
komoly motiváció a többiek-
nek is.
 – É s a közönség?
 – Ez a másik meglepetés, 
hogy a rosszul induló szezon 
ellenére kitartottak mellet-
tünk.

Más csapatoknál sok-
szor az a gond, hogy 
összeszedjenek egy 
csapatra való játékost, 
míg nálunk inkább 
az a gond, hogy nem 
tudunk elvinni minden 
gyereket a meccsekre.
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• sprint táv (0.75 km úszás, 20 km kerék-
pár, 4km kajak, 5km futás)
• közép táv ( 1.5km úszás, 40 km kerékpár, 
8 km kajak, 10 km futás)
• hosszú táv ( 4km úszás, 90 km kerékpár, 
20 km kajak, 21 km futás)
 Egyre több országban kezd elterjedni 
ez a sportág , évről-évről megrendezésre 
kerül a Világkupa- sorozat, illetve minden 
távon rendeznek Európa,-illetve Világbaj-
nokságokat is.

Eddig elért eredményeik:
Bodolai Fanni
 Sprint táv: U23-mas korosztályban 
kétszeres világbajnoki-, egyszeres Eu-
rópa-bajnoki-, kétszeres magyar bajnoki 
cím. 
 Felnőtt női elit mezőnyben világbaj-
noki 3. hely. 
 Középtávon: U23-mas korosztályban 
világbajnoki-, illetve Európa-bajnoki cím. 
 Kiss Attila
 Sprint táv: Felnőtt férfi elit mezőny-
ben világbajnoki 10.hely
Középtáv: Felnőtt férfi elit mezőnyben 
Európa bajnoki 5.hely
 Úszóedzéseiket egyesületünk kerete-
in belül végzik.
 Mindketten részt vettek a február 
10.-én Nyíregyházán megrendezett Dr. 
Varga István Nyílt Amatőr Szenior Úszó 
Emlékverseny.
 Érmes helyezéseik:
Bodolai Fanni: 200m gyors 2. hely, 50m 
hát 2. hely, 50m mell 3. hely
Kiss Attila: 200m gyors 3. hely,  50m mell: 
3. hely 50m hát: 2. hely
 Gratulálunk az elért eredményekhez 
és edzőjüknek, Kaliba Viktornak.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány 

Úszóegyesület

Érmeseink:
 Licska Stefi (2003) Báthory István Ka-
tolikus Gimn. 100 gyors arany
 Kiss Boglárka (2005) Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Ált. Isk. 100 mell arany, 100 
hát bronz
 Hermanovszky Márk: (2006) Magyar-
Angol Kéttannyelvű Isk.100 mell arany, 
100 hát ezüst
 Barta Inez:(2003) Báthory István Ka-
tolikus Gimn.100 mell ezüst 
 László Bianka: (2006) Báthory Anna 
Ref. Isk. 100 mell bronz, 100 hát bronz
 Szilágyi Merse Pál: (2007) Báthory 
Anna Református Isk,100 gyors bronz, 
100 hát bronz 
 4x50m leány gyorsváló V–VI. korcso-
port  Báthory István Katolikus Gimn. ezüst
 Barta Inez, Csapos Diána, Ökrös Fan-
ni, Licska Stefi  
 Barta Inez, Licska Stefi a Bátori Sár-
kány Úszóegyesület, Csapos Diána és Ök-
rös Fanni a Báthory DSE versenyzői
 Összesítve: egyesületünk 9 egyéni me-
gyei bajnoki címet, 2 váltó aranyat, 4 ezüst-
érmet és 5 bronzérmet nyert. Bajnokaink 
képviselik megyénket a március 9–10-én 
Győrben, az Országos Diákolimpián.
 Gratulálunk minden úszónak és edző-
iknek, Kaliba Viktornak és Nagy Gábornak.

Felnőtt versenyzők egyesületünkben
 Egyesületünknek januártól két felnőtt 
versenyzője is van Bodolai Fanni és Kiss 
Attila személyében, akik Tiszaújváros-
ból költöztek és vállaltak munkát Nyír-
bátorban szeptember óta. Mindketten 
quadratlon versenyzők.
 A quadrathlon 4 állóképességi sport-
ból álló sportág: úszás, kerékpár, kajak, fu-
tás. Három különböző távon lehet verse-
nyezni:

Hazai pályán a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő 25 méteres medencéjében 
rendezték meg a Megyei Úszó Diák-
olimpia I. korcsoportos (2010 és 2011 
születésűek) és II. korcsoportos (2008-
2009-ben születettek) úszóversenyét. 
Ezekben a korcsoportokban még az 
„A” és „B” kategóriások együtt verse-
nyeznek, és együtt értékelik őket. Az I. 
korcsoportban egy versenyző két ver-
senyszámban, a II. korcsoportban két 
versenyszámban és egy váltóban indul-
hatnak a szabály szerint.
 A versenyen egyesületünk úszói az 
iskolájukat képviselték. A rendezvényt a 
Megyei Diáksport Szövetség elnöke, Bara-
csi Endre nyitotta meg.
 A Bátori Sárkány Úszóegyesület úszói 
kimagaslóan szerepeltek ezen a megyei 
megmérettetésen, 6 egyéni bajnok mel-
lett 2 váltó jutott ki a Győr városában 
rendezendő országos Diákolimpiai Dön-
tőbe. 

Érmeseink:
 Antal Dávid (2008) 50 gyors arany, 50 
hát arany
 Bégányi Ábel (2008) 50 gyors ezüst, 
50 mell arany
 Bencsik Réka (2008) 50 gyors arany, 
50 mell arany
 Barnai Niki: (2009) 50 gyors ezüst, 50 
hát arany
 4x50 fiú gyors váltó II. korcsoport: 
arany Báthory Anna Református Iskola – 
Bégányi Ábel, Trefán Huba, Vasvári Ken-
de, Márton Zalán
 Bégányi Ábel és Trefán Huba a Bátori 
Sárkány Úszóegyesület, Vasvári Kende és 
Márton Zalán a Báthory DSE versenyzői.
 4x50 leány gyors váltó II. korcsoport: 
arany Báthory Anna Református Általános 
Iskola
 Barnai Niki, Bereznyák Sára, Prokob 
Réka, Bencsik Réka – mindannyian a Bá-
tori Sárkány Úszóegyesület versenyzői.
 Antal Dávid a Magyar –Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola, míg a többi 
versenyző a Báthory Anna Református Is-
kola tanulója.
 Január 26-án Mátészalkán, a diák-
olimpia III. (2006–2007), IV. (2004–2005), 
és V–VI.
 (2003-2000) korcsoportos úszói 
megmérettetésére került sor. Ezekben a 
korcsoportokban csak „B” kategóriás ver-
senyzők indulhatnak, szintén iskolájukat 
képviselve két versenyszámban és egy 
váltóban.

Éremeső Mátészalkán, a diákolimpián
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A hulladékról szóló törvény előírja, hogy 
az ingatlantulajdonos köteles az ingat-
lanán keletkező települési szilárd hulla-
dékot a jogszabályban előírtak szerint 
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
Az ingatlanhasználó alapvető kötele-
zettsége, hogy a háztartásában kelet-
kezett hulladékot megfelelően gyűjt-
se, a közszolgáltatás részére szabvány 

edényzetben átadja, valamint a közszol-
gáltatási díj megfizesse, mivel kötelező 
közszolgáltatásról van szó.
 Néhányan nem kérnek kukát, illetve 
van kukájuk, de azt nem helyezik ki a be-
gyűjtés idején, pedig ilyen esetben a jog 
szerint kötelező lenne a közszolgálta-
tást igénybe venni. Így ezek az emberek 
a keletkező szemetüket erősen környe-
zetszennyező módon elégetik, elássák, 
elhagyatottabb erdőkbe, mezőkre, eset-
leg szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez 
hordják.
 Tévesen néhányan úgy gondolják, 
hogy ha nincs gyűjtőedényük, azaz kuká-
juk, vagy nem helyezik azt ki a hulladék-

begyűjtés napján, akkor számlát sem 
kapnak, illetve a díjhátralék követelése 
során hivatkozhatnak arra, hogy nem 
volt hulladékuk. Ez egy téves elképzelés, 
mivel a közszolgáltatás kötelező jellegé-
ből és közegészségügyi vonatkozásból 
adódóan, valamennyi ingatlanhasználó-
nak ki kell fizetnie a számlát, függetlenül 
attól, hogy kitette vagy nem tette ki a 
kukáját, használja azt vagy sem. Az in-
gatlanhasználót terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtandó köztartozás. 
 Így nem éri meg nem kitenni a kukát!

Akció az illegális szemétlerakás 
visszaszorítására 

A gondot az okozza, hogy sokan a tele-
pülés külterületi részein, az utak mellett, 
leálló, pihenőhelyeken, erdőszéleken és 
az erdőkben, elhagyatott területeken 
hagyják a hulladékot. 
 Az illegális módon elhagyott szemét 
a környezetet szennyezi, és súlyos köz-
egészségügyi veszélyeket rejt magában. 
Például rovarok és rágcsálók elszaporo-
dásához vezet, a rothadó szerves anyag 
bűze vonzza a legyeket, amelyek itt sza-
porodnak, szerepük az egyes fertőző be-
tegségek terjesztésében közismert. 
 Minden lehetséges eszközzel visz-
sza kell szorítani az illegális hulladékle-
rakást településünkön. Ez a célja annak 

VÁROSI HÍREK

Nem éri meg nem kitenni a kukát, 
így is, úgy is fizetni kell érte

az összehangolt akciósorozatnak, amely 
Nyírbátor vezetésének kezdeményezé-
sére indul.
 Az akcióban a tervek szerint együtt-
működik a Nyírbátori Rendőrkapitány-
ság, közterület felügyelő, mezőőrök, a 
hivatal munkatársai. Az illegális lera-
katok felszámolása, kialakulásuk meg-
akadályozása, az elkövetők megtalálása 
érdekében az önkormányzat több pont-
ján üzemeltet térfigyelő kamerákat. A 
kamerák segítségével az illegális hulla-
déklerakókat a kamerafelvételek alap-
ján beazonosítják, és tettenérés esetén 
helyszíni bírság kiszabására vagy felje-
lentés alapján szabálysértési eljárás le-
folytatására fog sor kerülni velük szem-
ben a járási hivatalban. 



 Szezonnyitó akadályfutó versenynek 
adott otthont a Sárkány Wellness Gyógy-
fürdő és környéke február második szom-
batján. Akik már részt vettek korábban a 
nyírbátori Dragon Race nyári futamain, 

az elsők között regisztráltak a téli aka-
dályversenyre. A kezdeményezés célt ért, 
csakúgy, mint a közel 
kétszáz versenyző, aki 
valamennyi akadályt le-
küzdve egyfajta ajándék-
ként pihenhette ki magát 
a fürdő kültéri, termálvi-
zes medencéjében.
 Február 9-én ren-
dezték meg az I. Dragon 
Ice extrém futóversenyt 
Nyírbátorban, a már ko-
rábban is jól szerepelt 
Dragon Race téli ver-
zióját, melyet a vára-
kozásokat is felülmúló 
érdeklődés övezett. A 

Győzött a Dragon Ice!

Levendáné dr. Lengyel Valéria (Nyírbátor Város Ön-
kormányzata), Belus Tamás (Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő), Pécsi Barbara I. helyezett, Margitics 
Zoltán főszervező

Margitics Zoltán főszervező, Vitkai Elemér III. helye-
zett, Szögyényi Gábor I. helyezett, Kiss Roland Krisz-
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versenyzők egy része mára 
már visszajáró vendég, amit 
az indulók elmúlt években 
szerzett pozitív tapasztalatai 
indokolnak. Az extrém kihívá-
sok rendre egyediek, és spe-
ciális módon teszik próbára 
a nőket és férfiakat. Hazánk 
minden részéről, sőt határon 
túlról is érkeztek sportolók 
az eseményre. A különdíjak-
kal együtt 22 díjat adtak át a 
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók-
nak. A Dragon Ice közel kétszáz regiszt-
rált versenyzővel büszkélkedhet már az 
első próbatétel kapcsán. A verseny által 
nyújtott élmények pedig valamennyi ver-
senyzőt – elmondásuk szerint – visz-
szacsábítanak Nyírbátorba. A Dragon Ice 
egyébként már neves sportprogramokat 
ajánló portálokra is felkerült. 

 A méltán nagy elismerést kiváltó, 
téli akadályfutó verseny főszervezője a 
város vezetésével hosszasan együtt-
működve szervezte és kivitelezte profi 
módon a korábban csak papíron létező 
elképzeléseket. Margitics Zoltán csapa-
tával egy korrekt módon lebonyolított, 
jócskán összetett versenynapot hozott 
össze, mindenki örömére. Ez a futam is 
fejleszthető, így a versenypálya 2020-ra 

bizonyára átalakul, megújul és újabb öt-
letekkel telik majd meg. Ezúttal negyven 
különböző akadály csábította a Sárká-
nyok földjére az igazi küzdőszellemmel 
megáldott sportolókat, akiknek legtöbb-
ször saját magukat, saját határaikat kel-
lett elérniük, átlépniük.
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