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Nincsenek nyitott kérdések 
„Szoktak politikusok arról beszélni: micsoda kormányzati segít-
séget kapott Nyírbátor, hogy munkahelyek jöjjenek létre. Miköz-
ben ez azért történhetett meg, mert az elmúlt 15 évben a város 
több mint 2 milliárd forintot tett bele az ipari park fejlesztésébe, 
hogy ide nagy cégek települjenek és legyenek munkahelyek.” 
mondja Máté Antal polgármester – A riporter Nagy Miklós.

– Mire számít, milyen éve lesz a város-
nak, ha figyelembe vesszük, hogy idén 
két választás is alkalmat teremthet arra, 
hogy kis, vagy akár nem létező ügyek-
kel is borzolják majd egymás idegeit a 
politikai szereplők? A múlt év kifejezet-
ten eredményes év volt, fejlesztésekkel, 
évfordulóval, elnyert pályázatokkal és 
tulajdonképpen normális vitákkal, ami 
a többség és az ellenzék viszonyát illeti.
 – Egészen biztosan állíthatom, hogy 
ezek a választások nem befolyásolják 
majd a város anyagi-gazdasági stabilitását 
és nem zavarják meg a város működését, 
működtetését sem. Ha fordítva nézzük, 
akkor az is állítható, hogy egy jól működő 
város, jó koncepciók végrehajtásával már 
befolyással lehet a választásokra. Renge-
teg olyan folyamat érik be 2019-re, ame-

lyet az elmúlt 5 évben készítettünk elő. 
Volt, amiért kaptunk kritikát, hogy miért 
nem kezdtük el korábban, de azt tudni kell, 
hogy mi akkor kezdünk el valamit, ha pon-
tosan tisztázott minden feltétel.

Folytatás a 3. oldalon!

100 éve született  
Szalontai 
Barnabás

4. oldal

Könnyedén, komoly dolgokról – ez a mottója a Bátor TV február 14. 20 órakor kez-
dődő, Bátoriak című portrésorozatának, melyben érdekes emberek mesélnek ma-
gukról.

Bátoriak

Kellő garanciák beépítésével, a szak-
maiság és az átláthatóság biztosításá-
val hajlandó megmenteni a város foci-
klubot az önkormányzat. Máté Antal 
polgármester elmondta, a támogatás 
odaítélésénél feltétel volt, hogy az el-
számolásokat, kifizetéseket és utalá-
sokat a jövőben önkormányzati biztos 
felügyelje, illetve, hogy személyi válto-
zások is történjenek a vezetésben.

11. oldal

Aki a focilabdát 
cserélte a 
pingpong ütőre  

10. oldal

Megmentik 
a nyírbátori 

focit
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Folytatás az 1. oldalról!

– A körülmények alakulása és nem az 
önkormányzat hibája miatt számos fej-
lesztési ügy erre az évre jutott el abba a 
szakaszba, hogy, vagy el lehet indítani, 
vagy éppen be lehet fejezni, azaz telje-
sen olyan, mintha minden fontos ügy a 
választások idejére fejeződne be vagy 
indulna el. Nagyon látványos és pezsgő 
lesz az élet Nyírbátorban.
 – Sok ügy csúszott, vagy a döntésho-
zók miatt, vagy azért, mert valamilyen en-
gedélyt nem kaptunk meg. Az egyik példa: 
senki nem 2019-ben akart bérlakásokat 
építeni a városban. Mi már két évvel ez-
előtt akartunk, amikor még egyértelmű-
en 5 százalék volt az áfa. Arról nem mi 
tehetünk, hogy két évet kellett várnunk a 
hitel jóváhagyására. Ezzel az a baj, hogy 
ma már jóval drágábbak az építési költsé-
gek, és az 5 százalékos áfát is felemelik 
27 százalékra. Vagy itt vannak bizonyos 
uniós pályázatok, amelyeket úgy akarnak 
beállítani, hogy azokat az országgyűlési 
képviselőnek köszönhetjük, pedig erről 
szó nincs. Mi rengeteg pályázatot nyúj-
tottunk be, és ez jár a nyírbátoriaknak. 
Arról mégsem mi tehetünk, hogy a dön-
tést nem 60 napon belül, hanem 2 év alatt 
hozták meg. Ezek okozzák a csúszást, de 
végül az a fontos, hogy amit a ciklusra 
ígértünk, azt teljesíteni is fogjuk.
 – Szóba került már az a 800 millió 
forintos hitel, amelyre a kormány 2 év 
késéssel bólintott rá. Ebből a pénzből 
akarták elkezdeni a bérlakás programot, 
benne volt a munkásszálló építése, illet-

Nincsenek nyitott kérdések 
ve a sportcentrum kialakítása. Változ-
tak-e a célok az idő múlásával, illetve a 
lakásprogram mikor kezdődhet el?
 – Addig nem tudtunk tárgyalásokat 
folytatni befektetőkkel, amíg nem kaptuk 
meg a hitelt. Mindenképpen olyan konst-
rukciót szeretnénk, amikor a vállalkozó 
nemcsak az önkormányzat bérlakásait 
építi meg, hanem értékesítésre szánt la-
kásokat is épít. Ezt a programot még eb-
ben az évben, akár a nyár folyamán sze-
retnénk elkezdeni.
 – Az eredeti helyszínen?
 – Igen, az eredeti helyszínen, a Széna 
réti tó mellett egy új városrészt akarunk 
kialakítani. A terület 600 lakás építésére 
alkalmas, a mi projektünkben most 100 
önkormányzati bérlakásról beszélünk. Bí-
zom benne, olyan megállapodásra jutunk 
a befektetővel, hogy ugyanennyi, értéke-
sítésre szánt lakást is épít. A lakások egy 
részét a cégek igénylik, mint szolgálati 
lakást, egy részét a nyírbátori fiataloknak 
szánjuk. Szeretnénk, ha minél többen itt 
telepednének le. 
 – Ha minden gördülékenyen megy, 
mikor költözhetnek be az első lakók?
 – Úgy számolunk, hogy 2020 tava-
sza-nyara lehet az, amikor be lehet köl-
tözni az első lakásokba.
 – Mekkora a lakásigény a városban?
 – Két évvel ezelőtt végeztünk fel-
mérést, a cégek közreműködésével. Erre 
alapoztuk a 100 önkormányzati bérla-
kás-számot. Ma már jóval többre lenne 
szükség.
 – A Széna réten, a fürdő környékén 
egy nagy szállodát is terveznek, vállal-
kozói tőkéből.
 – Ennek a szállodának már készen 
vannak a tervei is. Az egy nagyon komoly 
befektetői szándék, de itt is nagy előkészí-
tő munkára van szükség. Próbált a befek-
tető pályázni, de nem nyert egyelőre, ettől 
függetlenül nem állt el a szándékától, más 
pénzügyi alapokat próbál előteremteni. Ez 
egy 3–4 milliárdos projekt, amelyben 100 
szobás, négycsillagos szálloda épül meg a 
gyulaji erdő szélén, a fürdővel szemben.

 – Mi a helyzet a többi céllal?
 – Van egy külön csomag, amiben 

útépítések vannak főleg. Idén, 
főként a sűrűn lakott lakótele-

pi részeken, a Hunyadi, a Fáy, 

Munkácsi, Ifjúság úti lakótömbök környé-
kén szeretnénk szervizutakat felújítani, új 
utakat, parkolókat építeni. Nagyon nehéz 
a közlekedés a Fáy lakótelep páros és pá-
ratlan oldala mögött. Óvoda, iskola, vagy 
a gimnázium környékén. Olyan útépíté-
seket valósítunk meg, amelyekkel javít-
juk a közlekedést, és segítjük a parkolást. 
Nagyságrendileg 6 útról van szó, idén 
ezeket a munkákat be is fejezzük. A ter-
vek, engedélyek készen vannak, indítjuk a 
közbeszerzéseket, tavasszal megkezdőd-
nek a munkálatok.
 – Mi a helyzet a sportcentrum ki-
alakításával? Eredetileg ez is ebben a 
keretben volt, de úgy tűnik, hogy nincs 
előremozdulás.
 – A kormány a hitelnek ezt a célját 
is támogatta, a TAO támogatást viszont 
nem kaptuk meg. Folynak az egyezteté-
sek a kézilabda szövetséggel. Történt egy 
forrás átcsoportosítás. A kézilabda fej-
lesztéseket a szövetség a nagy kézilabda 
centrumokra hegyezi ki, mint Veszprém, 
Szeged, amivel nagy világversenyekre is 
lehet pályázni. Egyeztetünk továbbra is, 
és remény van arra, hogy idén ebben is 
meg tudunk egyezni a szövetséggel.
 – Mennyi pénzre van szükség, hogy 
a fejlesztés elinduljon?
 – A mai számítások szerint a sport-
centrum nagyjából 2.5 milliárd Ft, de ez 
nemcsak egy kézilabda csarnok lesz, ha-
nem több sportág utánpótlásának biztosít 
helyet. A másik célja pedig a tömegsport, 
illetve a szabadidősport megfelelő elhe-
lyezése lehet. Eleve az a cél, hogy olyan 
létesítmény készüljön el, melyben az a 
rengeteg, sportoló nyírbátori fiatal meg-
felelő körülmények közé kerül.
 – Erről semmiképpen nem tesznek le?
 – Egy jó elképzelésről soha nem sza-
bad letenni. Az elmúlt 10–15 évben bebi-
zonyosodott, hogy a jó elképzelések mel-
lett érdemes volt kitartani. Legfeljebb az a 
kérdés, hogy honnan tudjuk megszerezni 
a megvalósításhoz szükséges forrást. Ez 
a cél nagyon jó, és azok a szülők, akinek 
a gyereke sportol, pontosan tudják, hogy 
mennyire fontos a jó, biztonságos körül-
mény a gyerekek sportolásához. Így volt 
ez az életünk sok más területén is. Szok-
tak politikusok arról beszélni: micsoda 
kormányzati segítséget kapott Nyírbátor, 
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hogy munkahelyek jöjjenek létre. A város-
ban ez azért történhetett meg, mert az 
elmúlt 15 évben az önkormányzat több 
mint 2 milliárd forintot tett bele az ipari 
park fejlesztésébe, hogy ide nagy cégek 
települjenek és legyenek munkahelyek. 
Nem azért fejlesztett a Rosenberger, a 
Diehl, a Coloplast, mert a kormány azt 
mondta, hogy itt telepedjenek le, hanem 
azért, mert itt adottak voltak a számukra 
szükséges feltételek. Ha politikai dönté-
sen múlott volna, akkor azért kitalálható, 
hogy biztosan nem Nyírbátort jelölik meg.
 – Alaposan megcsúszott a Fáy úti 
körfogalom befejezése.
 – Ma már csak az időjáráson múlik a 
befejezés. Aszfaltozás, térburkolás hiány-
zik csak. Mi nem engedtük a vállalkozó-
nak, hogy ebben a hidegben aszfaltozzon.
 – További utak, illetve mi a helyzet a 
földutakkal?
 – Három kategóriáról beszélünk. 
Épülnek majd új utak (egy részük szerviz 
út) Ennek egy részéről már beszéltem. 
Lesz a Hunyadi lakótelepen új út a 2–4–
6–8. tömb mögött épül új út, parkolókkal. 
A páratlan oldalon pedig az óvoda mel-
lett. Ott egy kvázi körforgalmat alakítunk 
ki, amivel gyorsabbá és biztonságosabbá 
tesszük a közlekedést az óvodánál, isko-
lánál. Mind a két lakótelepen megtörténik 
majd a tereprendezés és a térrendezés is. 
A másik kategória a klasszikus földutak 
feljavítása. Nem marad idén földút. Leg-
alább mart aszfalttal burkolunk minden 
földutat. A Széchenyi utcát pedig saját 
forrásból idén felújítunk.
 – Hogy alakul az un. elkerülő út?
 – Na, ez klasszikus példája annak, 
amiről beszéltem: egy jó cél, egy jó kon-
cepció, ami mellett ki kell tartani. Hosszú-
távon az elképzelésünk az, hogy az egész 
várost elkerülő körgyűrűt alakítsunk ki. 
Egy ilyen gazdasági potenciállal rendelke-
ző városnak ez szükséges. Az eredeti el-
képzelésünk az volt, hogy ezt egy lépcső-
ben valósítsuk meg. Ez nem nyert, most 
az ipari park fejlesztése okán az elkerülő 
út első szakasza a gyulaji és a császári 
út közötti szakasz viszont megépül idén. 
Ezzel a nagy teherforgalmat kivisszük a 
városból.
 – Intézményfejlesztések is lesznek 
idén, jelentősen bővítik a bölcsődei kapa-
citást. Mikor indul a bölcsőde bővítése?
 – Muszáj reagálni az igényekre. Sze-
rencsére a kismamák is dolgozó nők. 
Szeretnénk, hogy a gyermekvállalási haj-

landóság megmaradjon, amihez viszont 
feltétlenül szükséges növelni a bölcsődei 
férőhelyek számát. Az eddigi bölcsődét is 
igyekeztünk a legmagasabb színvonalon 
működtetni. Idén megduplázzuk a felve-
hető gyerekek számát. Szeptembertől 
24-gyel több gyereket tudunk felvenni a 
bölcsődébe.
 – Idén átalakul az óvodarendszer a 
városban. Több egyház is indít óvodát, 
a város eladta a Fáy úti óvodát a refor-
mátus egyháznak. Ez a helyzet milyen 
hatással lesz az önkormányzati óvodák 
működésére?
 – Minden ilyen lépés egy irányba 
mutat. Az a célunk, hogy középtávon a 
város lakossága növekedjen. Öt éve erről 
beszélek. Továbbra is hiszek abban, hogy 
egy település akkor vonzó az emberek 
számára, ha munkahelyet biztosít, más-
felől megadja a választás lehetőségét a 
gyermeknevelés területén is. Idesorolom 
az óvodaválasztást, az iskolaválasztás le-
hetőségét is.
 – Ehhez kapcsolódik szorosan az 
alapítványi iskola terve is. Itt pontosan 
milyen iskoláról van szó?
 – Tárgyalunk egy olyan elképzelés-
ről, hogy színes iskolai kínálatunk legyen. 
Azt tudjuk, hogy az elmúlt években az 
önkormányzat teljesen kikerült az iskolai 
rendszerekből. Az elmúlt évben nagyon 
sok szülő részéről fogalmazódott meg 
igény egy új alternatíva iránt. A jogszabá-
lyi háttér nem teszi lehetővé, hogy önkor-
mányzat működtessen általános iskolát. 
Egyetlen lehetőségünk, hogy valamilyen 
alapítványi rendszerben hozzunk létre 
egy iskolát. Ennek szeretnénk kialakítani 
a feltételrendszerét.
 – Ebből persze az is következik, 
hogy az állami iskola igen kiszolgáltatott 
helyzetbe kerül, és persze ezzel tényleg 
verseny lesz az általános iskolai, illetve 
az óvodai szinten.
 – Nem gondolom, hogy az állami is-
kola kiszolgáltatottabbá válna, mint eddig 
volt. Ott egyébként is olyan kiváló felté-
telek vannak, mint amilyenek semelyik 
másik intézményben sincsenek, vagyis 
nemcsak a kínálat színesedik, hanem nő 
a felvehető gyermekek száma is.
 Nekünk azt kell figyelembe venni, 
hogy itt egy új többletkapacitás alakult ki.
 – Ez egy elitiskola lesz?
 – A legfontosabb az, hogy itt olyan 
iskola legyen, ami ténylegesen meg tud 
felelni a 21. század kihívásainak. Ha egy 

szülő azt gondolja, hogy a gyerekét egy 
olyan intézménybe viszi, ahol egyszerre 
tanulja meg mindazt, ami ebben a szá-
zadban már alapvetés (idegennyelv, in-
formatika, korszerűen alkalmazható tu-
dás), akkor egy alapítványi iskolától ezt 
megkaphassa.
 – Az milyen méretű iskola lesz?
Nem kell nagy intézményre gondolni. 
Egyelőre még nem dőlt el, hogy hol lesz 
az iskola. Ma még az a kulcskérdés, hogy 
a testület tárgyalja meg a januári ülésen. 
Ha dönt a testület erről, hogy induljunk el, 
akkor a tavaszig megnézzük, hogy milyen 
épületben tudjuk elhelyezni az új iskolát.
 – Kétség nem fér hozzá, hogy nép-
szerű iskola lesz, ha valóban létrejön az 
alapítványi iskola.
 – Mi az igényekből látjuk, hogy lépni 
kell ezen a területen is. A nyírbátori csa-
ládok is sürgetik ezt, de az itt működő 
cégek és az ide járó dolgozók felől is van 
igény egy ilyen intézményre. Adott eset-
ben ezzel a letelepedésüket is ösztö-
nözzük. Ma már 150 településről járnak 
Nyírbátorba dolgozni. Sokan, megfelelő 
körülmények után szívesen ide is költöz-
nének. Ezért szélesítjük a lakásprogra-
mot és a családoknak nyújtott szolgálta-
tásokat.
 – Ez az év, abból a szempontból is 
meghatározó lesz a város jövőjét te-
kintve, hogy ősszel önkormányzati vá-
lasztások is lesznek, és egyáltalán nem 
mindegy milyen többségű önkormány-
zat alakul, illetve, hogy kit választanak 
meg polgármesternek. Feltehetően már 
nagyjából eldőlt, hogy milyen összetéte-
lű csapattal indulnak a választásokon.
 – Mára már minden nyitott kérdést 
lezártunk. Többször is elmondtam már, 
hogy én indulok a polgármesteri székért. 
Hosszú távra tervezek, szeretem ezt csi-
nálni, bízom benne, hogy a városlakók is-
mét bizalmat szavaznak nekem. Persze 
ez nem egyszemélyes ügy. 
 A városvezetés mögött két közösség 
van. Az egyik a szakmai apparátus, ame-
lyik nagyon magas színvonalon végzi a 
munkáját, a másik pedig a politikai közös-
ség és támogatás. Ebben a tekintetben is 
nyugodt vagyok, hiszen a baloldal 2002-
től bebizonyította, hogy abszolút alkal-
mas a város ügyeinek intézésére. Ezért 
ugyanezzel a közösséggel és döntően 
ugyanazokkal a személyekkel indulunk a 
választásokon. Hasonló eredményre szá-
mítok, mint amit 2014-ben is elértünk. 
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A Szalontai Barnabás, Nyírbátor díszpol-
gára születésének évfordulóján rendezett 
visszaemlékező ünnepségre megtelt a 
díszterem mindazokkal, akik ismerték, 
szerették a kedvelt pedagógust, népraj-
zost, múzeumalapítót, múzeumigazgatót. 
Azokkal, akiknek az életét befolyásolta az, 
hogy a megyében másodikként Nyírbá-
torban is megnyitotta kapuit egy múze-
um. Szalontai Barnabás színes életutat 
járt be, rengeteg ötlete volt, merészek, 
formabontóak, de nem lehetetlenek.
 Máté Antal, polgármester beszédé-
ben elmondta: „2019-ben 740 éves város 
Nyírbátor. Ez komoly feladatokat ró az itt 
élőkre. Szalontai Barnabás aktív formáló-
ja volt a városnak. Tudta, hogy az utókor 
számára is elérhetővé kell tenni a múltat, 
a város múltját, történelmét. Hatalmas 
örökséget hagyott ránk, a ma itt élőkre. 
Olyan örökséget, amely az ideérkezők 
számára is megmutatja e hely történel-
mét. A múzeum fontos helyszíne a város-
nak és ennek a vidéknek is.
 Ebben a városban mindig voltak és 
vannak olyanok, akik értik ezt az öröksé-
get. Nemcsak értik, hanem védik és gya-
rapítják is azt. Barna bácsi egy álmodó 
volt. Az ő álmaiból mára már több is meg-
valósulhatott. Ilyen például a várostörté-
neti sétány, amely az ő nevét viselő teret 
is érinti. És ma már lehet tudni, hogy az 
a sétány tovább fog épülni. Dr. Szalontai 
Barnabás munkájára a következő generá-

ciók is tisztelettel tekintenek, és vélhető-
en továbbviszik és becsülettel őrzik majd 
a jövőben is.”
 Dr. Báthori Gábor, a Báthori István 
Múzeum igazgatója „Múzeum születik 
a homokon” címmel elmondott ünne-

pi beszédében méltatta azt az életutat, 
amelynek sokadik, ám végső állomása 
volt Nyírbátor Dr. Szalontai Barnabás éle-
tében. 
 – Báthori István erdélyi fejedelem és 
lengyel király születési helyét járva talán 
akkor indult el Szalontai Barnabás a sor-
sa útján, mely Nyírbátorba vezette. Fest, 
portrékat és csendéleteket ábrázoló ak-

varelljei és szénrajzai jelennek meg. Ko-
rábbi bőrintarziás technikája 1949-ben 
szabadalmat nyert. Nem véletlen, hogy a 
képzőművészeti szövetség felveszi tag-
jai közé. Ismét tanulni kezd, tanítói, rajz-
tanári majd történelemtanári oklevelet 
szerez. Egy sikeres rajzkiállításáért kapott 
balatonfüredi üdüléséről hazafelé utazva, 
a vonaton született meg benne a gondo-
lat: Nyírbátorban múzeumot szervez. A 
művelődési ház két helyiségében 1955. 
május 1-jén megnyílt kiállítás e terv be-
teljesülését jelentette.
 Szalontai Barnabás klasszikus példák 
folytatójaként kezdte el gyűjteni egyre 
szélesedő koncentrikus körökben a múlt 

emlékeit: törékeny edényeket, bútoro-
kat, szerszámokat, fényképeket, törté-
neti-régészeti tárgyakat és írásokat. Mi-
közben hadakozva a gyéren csordogáló 
pénzekért, küzdve a mindig felbukkanó 
gáncsoskodókkal, az ellendrukkerekkel, 

makacsul harcolva a szaporodó, tekin-
télyt parancsoló számban összegyűlt tár-
gyak elhelyezésére az általa legméltóbb, 
romos kolostor múzeumként való meg-
maradásáért. A gyarapodás számai ön-
magukban is imponálóak: 1961 végén a 
múzeum összesen 14.508 tárgyat őrzött, 
ez a szám 1968 őszén már meghaladta a 
31.000 darabot.

 Ahogy az aláhulló vízcseppek kivájják a 
sziklát, úgy hat év kemény munkája után, 
1961. november 19-én nyithatta meg ka-
puját az egykori kolostor épület – részben 
a nagy ősök nevét viselő intézmény, a Bá-
thori István Múzeum.
 Kissné Szalontai Judit nemcsak csa-
ládtagjaival, hanem egy emlékező közös-
séggel látogatott el a temetőbe édesapja 
születésének 100. évfordulóján.
 – Természetesen nagyon jó érzés. 
Azért is, mert nemcsak a múzeum dolgo-
zói és vezetője, nemcsak a város vezetői 
emlékeznek meg, hanem a város lakos-
sága is. Azt tapasztaljuk nap, mint nap a 
különböző megszólalásokból, megszólítá-
sokból, a múzeumi bejegyzésekből, hogy 
igen sokan emlékeznek édesapámra. 
 – Ő az etalon. Ha ő ezt nem csinálja 
meg, itt nincs múzeum, nincsenek mú-
zeumi munkatársak, igazgatók, muzeo-
lógusok, és nincs az a fajta kulturális ha-
gyatékőrzés, amelyet egy múzeumnak el 
kell látnia. S tárgyak 99 százaléka még az 
ő idejéből származik. Ott van a szelleme 
– mondta a Báthori István Múzeum jelen-
legi igazgatója, Báthori Gábor. 

100 éve született Szalontai Barnabás

Szalontai Barnabás a Bereg vármegyei Ilosva szülötte nemcsak képletesen, hanem 
valóságban is hosszú utat tett meg, míg munkásságának, életművének elismerésekép-
pen 1981-ben Nyírbátor Város díszpolgára címet megkapt – mondta. Szilágynagyfalu, 
Mezőkövesd, Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Polgár után 1947 júliusában 28 évesen 
a Pécsi Jogtudomány Egyetemen szerzett abszolutóriummal, humán műveltségéből 
táplálkozó tenni vágyással és néhány éves közigazgatási gyakorlattal érkezett Nyír-
bátorba. Ettől kezdve 37 éven keresztül, 1984-ben bekövetkezett haláláig hű maradt 
Nyírbátorhoz, amely nemcsak a lakhelye, hanem otthona is volt, ahol tanult, alkotott, 
egy művön, a múzeum ügyén dolgozott. 

Az egyetlen Állami-díjas múzeumalapító, -igazgatóra 
emlékeztünk
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 – A város működtetésé-
nek alapfeltétele, hogy mek-
kora a helyi adókból a bevé-
tele. Ehhez pedig nem árt, ha 
rendszeres és szoros adó-
ellenőrzéseket tartanak. Mi 
várható ezen a területen? 
 Badics Ildikó jegyző: – A 
vonatkozó törvények alapján 
eddig is kötelezettségünk volt 
az ellenőrzés. Ez pontosan az, 
mint a NAV-nál megszokott 
ellenőrzés. Eddig is végeztünk 
ilyen feladatokat.
 – Az ellenőrzések általá-
nosak voltak, vagy szúrópró-
baszerűen ellenőrizték a vál-
lalkozásokat?
 BI: – Ez csak szúrópró-
baszerű lehet. Korábban, ami-
kor a hivatalban nem volt kü-
lön erre a feladatra emberünk, 
nyilván nem lehetett az ellen-
őrzés olyan intenzitású. Az 
elmúlt évben a bevallások fel-
dolgozását végző munkatár-
saknak volt ez még a plusz fel-
adata. Természetes, hogy erre 
már kevesebb energiát tudtak 
fordítani. Ebben az évben már 
alkalmaztunk egy adóellenőrt, 

Idén is számítson adóellenőrzésre 

INTERJÚ

akinek konkrétan ez lesz a fel-
adata. Nyilván az adócsoport 
továbbra is segíti ezt a munkát. 
Összegezve, ebből is látható, 
hogy idén már sokkal nagyobb 
figyelmet tudunk majd erre a 
területre is fordítani.
 – Ez lefordítva annyit 
tesz, hogy jelentősen növe-
kedni fog az ellenőrzések szá-
ma?
 BI: – Ez pontosan ezt je-
lenti. Több vállalkozás és több 
tevékenységben számíthat 
adóellenőrzésre.
 – A NAV általában beje-
lenti, hogy milyen területen 
működők számíthatnak „ki-
tüntetett” figyelemre. Ez így 
lesz Nyírbátorban is?
 BI: – Nem terveztünk ki-
emelten ellenőrizendő tevé-
kenységeket. Bármelyik te rület, 
illetve bármilyen tevékenység 
lehet. Belsőleg készítünk egy 
ütemezési tervet, erre az évre, 
de nem zárható ki, hogy ötlet-
szerűen is felmerülhet valahol 
ellenőrzés. Az volt a kiindulási 
alap – mert az iparűzési adó 
a legnagyobb tétel a bevé-
tel szempontjából – hogy azt 
mindenképpen ellenőrizzük, de 
ezen kívül még van telek- és 
építményadó, idegenforgalmi 
adó, vagyis ezeket az adóne-
meket is érinti a figyelmünk. 
Többféle metodika lehet, hi-
szen például az azonos terüle-
ten lévő vállalkozásokat össze 

lehet hasonlítani, hogy 
kiderüljön, miért fizet 

egyik több, a másik 
kevesebb adót. 

 – Mi a cél? Növelni az 
adóbevételt, vagy inkább jog-
követő magatartásra bírni a 
vállalkozásokat?
 BI: – Nyilván többféle cél 
is lehet. Az első inkább a segítő 
szándék. Itt azért tegyük hoz-
zá, hogy amikor az ellenőrzés 
elindult, akkor már nem lehet 
megmaradni a segítő jellegnél. 
Arra gondolok, ha az ellenőrzés 
adókülönbözetet állapít meg, 
amit a vállalkozás nem ponto-
san vallott be, akkor már nem-
csak a különbözetet kell befi-
zetni, hanem késedelmi pótlék 
és a kamat is teherként jelent-
kezik. Ennek a beszélgetésnek 
is az a célja, hogy felhívjuk a 
figyelmet: elkezdődött ez a fo-
lyamat, és sokkal intenzívebb 
lesz, mint korábban. Ezért arra 
kérünk minden érintettet, gon-
dolja át az előző öt év bevallá-
sait és, ha úgy találja, a korábbi 
években, valamelyik adónem-
ben nem volt pontos a bevallá-
sa, akkor az önrevíziót végezze 
el, mert erre lehetősége van, és 
nem jár szankcióval.
 – A segítés azt jelenti, 
hogy akár itt is kérhetnek se-
gítséget, vagy marad az em-
ber saját könyvelője, akinek 
egyébként is ez a feladata?
 BI: – Ezt mindenkinek a 
könyvelőjével kell elintézni, mi-
vel önbevallós rendszerről be-
szélünk. Itt arról van szó, hogy 
küldünk egy értesítést, lezajlik 
az ellenőrzés, elkészül a jegy-
zőkönyv. Erre lehet reagálni és 

utána születik meg a döntés. 
Sőt még ez ellen is lehet jogor-
voslattal élni.
 – Eldőlt már, hogy meny-
nyi adóellenőrzés lesz idén?
 BI: – Legalább 30–50 el-
lenőrzéssel kalkulálunk. Az 
sem mindegy, hogy milyen te-
vékenységű és mekkora vállal-
kozások kerülnek ellenőrzésre. 
Ugyanakkor az is előfordulhat, 
hogy menet közben kiderül, 
mégis több a kapacitásunk. 
Egyelőre még nálunk is ponto-
san ki kell alakítani az ellenőr-
zések gyakorlatát.
 – Azt is megtervezték 
már, hogy mekkora bevétel 
jöhet az ellenőrzések nyo-
mán?
 BI: – Nem a bevétel a lé-
nyeg. Már említettem, hogy a 
fő cél a jogkövető magatartás 
kialakítása, ahol esetleg ez 
nem egészen úgy van.
 – Mikor kezdődnek az el-
lenőrzések?
 BI: – Február elején indul-
nak az első vizsgálatok. De on-
nantól kezdve is érvényes az, 
hogy akit nem ellenőrzünk, sa-
ját maga önrevíziót végezhet, 
és az biztosan nem jár semmi-
lyen büntetéssel.
 – Mennyivel előtte küldik 
ki az értesítéseket?
 BI: – Legalább 15 nappal 
előtte kiküldjük az értesítést. 
Itt hívom fel a figyelmet, hogy 
az értesítés kézhezvétele után 
már nem lehet önellenőrzéssel 
megúszni.

Növelik az adóellenőrzések számát Nyírbátor-
ban. Ebben az évben legalább 30–50 vállalko-
zásnál, illetve vállalkozónál számíthatnak a 
polgármesteri hivatal adóellenőrének a láto-
gatására. Nem feltétlenül a bírságolás a cél, 
de azt mindenképpen szeretnék elérni, hogy a 
helyi gazdaság szereplői maximálisan tartsák 
be a vonatkozó jogszabályokat. Badics Ildikó 
jegyzővel Nagy Miklós készített interjút.

Többen érdek-
lődtek szerkesz-
tőségünkben a 
kutak bejelentési 
kötelezettségével kapcsolatban. Dr Bora Bernadett aljegy-
zőtől az alábbi választ kaptuk:
 „A Magyar Országgyűlés elfogadta az illegálisan kiala-
kított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. 
december 31-ig szóló időpont 2020 december 31-ig tör-
ténő meghosszabbítását. Központilag a részletszabályok 
még nem kerültek elfogadásra. Amennyiben az új jogsza-
bály megjelenik, akkor tájékoztatást fogunk nyújtani.”

Haladék a kutakra
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A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület tagjai 2018. december 
31-én a régi jó hagyományhoz híven, 
közösen búcsúztatták az óévet és egy-
ben köszöntötték az újat.
 Az előkészületek már Szilveszter 
napjának reggelén megkezdődtek, ami-
kor is egy lelkes kis csapat megjelent az 
„Alkotóházban”, hogy berendezze, az 
esemény rangjának megfelelően feldí-
szítse a nagytermet.
 Aztán délután öt óra tájban gyüle-
keztek az est résztvevői, mindenki elfoglalta a helyét, kínálgatta az otthonról ho-
zott, finom süteményeket, de előkerültek a különböző „közérzetjavító” itókák is, 
hogy megvessék az ágyat a finom vacsorának, a jó hangulatnak. 
 Vacsora előtt amolyan bemelegítő mozgásokat végeztek a tagok, hogy aztán 
később már automatizmusként rophassák a táncot
 A hangulat este tíz óra körül már forrón izzott, egy-két kivétellel mindenki a 
táncparkettet koptatta. Éjfél előtt néhány perccel kivonultunk a város főterére, 
ahol együtt köszöntöttük az új évet az ott összegyűlt ünneplő sokasággal.  
 A tűzijáték fényeinek megcsodálása után aztán visszatért a jókedvű csapat a 
táncparkettre, és hajnalig jókedvűen ropta a táncot.
 Január első napján azért már kicsit a munkába is belekóstolt az éjjel még oly jó-
kedvű társaság: rendet kellett tenni a szilveszteri „buli” helyszínén. Az együtt töltött 
éjszaka alighanem sokáig beszédtéma lesz még az egyesület tagjai körében.
 Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden nyírbátori lakosnak.

Janovics János

Áttáncoltunk az új évbe

A hangulat a tetőfokán…

Eddig még soha nem látott tömeg szó-
rakozott Nyírbátor főterén szilveszterkor. 
A népszerű városi rendezvény több ezer 
embert vonzott január 31-én a Kulturális 
Központ lépcsőpiramisa elé. A 16. Óév-

búcsúztató is tartogatott meglepetést a 
városlakók és minden látogató számára. 
Úgy tűnik, ez a szép hagyomány nemcsak 
meghonosult a városban, de értéke van, 
és egyre inkább csak fejlődik, új program-
elemekkel bővül.
 A közkedvelt Polip Zenekar már fél 
11-től slágerzenékkel fogadta a gyüle-
kezőket. Többen már ekkor táncra per-
dültek, énekeltek, voltak, akik szilveszteri 
maskarákat öltöttek magukra. Nyírbátor 
számos lehetőséget kínált azok számára, 
akik az év utolsó estéjét barátok, isme-

rősök társaságában kívánták eltölteni. A 
legtöbb bulizó számára az est fő prog-
ramja mégis az volt, hogy a város főterén, 
közösen a barátokkal, városlakókkal mu-
lassanak egy jót.
 A polgármester köszöntőjében el-
hangzott, hogy 2018-ban ünnepelte 
Nyírbátor második várossá válásának 45. 
évfordulóját. Máté Antal szerint ez fontos 
pont volt a település életében, hiszen egy 
kétarcú Nyírbátort ismerhettünk meg: 
egyszerre van jelen a történelmi múlt, 

Soha nem látott tömeg 
a szilveszteri partin

amely Nyírbátort a megye kulturális fő-
városává teszi, valamint azok a lehe-
tőségek, amiket a városvezetés a min-
dennapokban kínál az itt élőknek, hogy 
boldogulni tudjanak. A városvezető ki-
emelte, örül annak, hogy az elmúlt évben 
a képviselő-testülettel számos fejlesz-
tést tudtak megvalósítani a gazdaság, 
az oktatás és az infrastruktúra területén. 
2019-ben ismét ünnepelni fog Nyírbá-
tor, 740 éves a település. A polgármester 
szerint a városunk nemcsak épületeiben, 
hanem rendezvényeiben, hagyománya-
iban is ápolja a múltat. Elmondta: a kö-
zösségek, kulturális egyesületek nagyon 
büszkék arra, hogy ők is hírvivői a tradíci-
óknak. Idén is több rendezvénnyel készül 
a városvezetés. Bíznak abban, hogy ezek 
az események legalább olyan sikeresek 

lesznek, mint amilyen az óévbúcsúztató 
volt.
 Az új év a Himnusz elhangzásával 
kezdődött, utána pedig csodaszép tűzijá-
ték kápráztatta el az ünneplőket. A közös 
pezsgős koccintás sem maradt el. Az est 
folytatásában újra a Polip Zenekaré volt 
a főszerep, na meg az igen népes táncos 
lábúaké. Kiváló hangulat uralkodott az 
óévbúcsúztatón, ami egyúttal az eszten-
dő első és egyik meghatározó városi ren-
dezvénye volt.

Polyák Dézi
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segítséget tudunk nyújtani az itt élők-
nek. Pl. nyomtatványok letöltése, nyom-
tatása, illetve fénymásolás vagy életraj-
zok megírása által.”
 A könyvtárigazgató külön köszöne-
tet mondott munkatársainak a felújítást 
követő, helyreállítási, rendezési felada-
tok ellátásáért. Kiemelte: az olvasók ré-
széről Nyírbátorban komoly várakozás 
előzte meg az intézmény újranyitását, 
így január első hétfőjének reggelén ki-

sebb tömeg gyűlt össze a könyvtár épü-
lete előtt. Az ígéretek szerint a 2019-es 
esztendő is legalább olyan gazdag lesz 
programokban, mint az előző év volt.

eni

A 2018-as fontos esztendőnek számít 
a Nyírbátori Városi Könyvtár életében. 
Egyrészt olyan fejlesztési folyamat in-
dult el, amelynek köszönhetően már 
igen sürgető felújítási munkálatokat is 
el tudtak végezni. A több mint tízmillió 
forintos költségvetésből megvalósuló 
változásokról Sipos Ferenc, könyvtár-
igazgató tájékoztatta a Bátor Médiát.

 „Első lépésként a régi fa nyílászá-
rókat cseréltük ki, a nyár folyamán a 
szakemberek korszerű, műanyag nyí-
lászárókat építettek be ezek helyére. 
Röviddel ezután a villanyhálózat felújí-
tása következett. Kicserélték az elavult, 
korszerűtlen vezetékeket, illetve azóta 

energiatakarékos lámpákat használunk 
a könyvtár területén. A felújításnak ta-
lán a leglátványosabb eleme zajlott az 
év végén. A felnőtt részleg kölcsönző 
részét átfestettük, illetve több részen 
is új burkolatot raktak le. Elmondhat-
juk tehát, hogy a második emelet telje-
sen megújult” – mondta Sipos Ferenc. 
Hozzátette: „A DJP-program keretében 
elnyert technikai eszközöket már hóna-
pok óta igénybe tudják venni az olvasók, 
a könyvtárlátogatók. Ezeket különböző 
programok keretében, rendezvényeken 
is használhatjuk. Vannak, akik egyéb-
ként azért keresik fel a könyvtárat, mert 
az intézmény ügysegédi szolgáltatásait 
kívánják igénybe venni. Ezzel pedig napi 

Felújítás után kitárta kapuit a városi könyvtár

Dragon ICE téli, terepfutó akadályver-
senyt szerveznek február 9-én Nyírbá-
torban. A Dragon Race nyári sportese-
ményt tavaly másodjára rendezték meg, 
amelyen több mint 250 „őrült” futó vett 
részt.
 A szervezők elmondása alapján a sok 
megkeresés motiválta őket arra, hogy a 
városvezetéssel közösen indítsanak egy 
új futamot februárban. A helyszín a ki-
váló feltételekkel rendelkező Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdő strandterülete, 
valamint annak erdős környéke. A futók 
egy távra jelentkezhetnek, amely 5km+. 
A futam főszervezője szerint a pálya 
most is extrém körülmények között, de 
mindenki számára teljesíthető lesz. A 
versenyzőknek meg kell küzdeniük a 
hóval, a sárral és a feltehetően zord idő-
járással. Aki nem tud teljesíteni valamit, 
vagy elrontja a feladatot, annak egy kis 
büntetés jár.
 Margitics Zoltán elmondta, hogy 
lesznek meglepetések is, így a hősiesen 

célba érők a 
fagyos futa-
mot forróság-
gal zárhat-
ják. Szerinte 
a nyírbátori 
versenypálya 
megfelel az 
a ka d á l y f u t ó 
versenyek elvárásainak. Olyan látvány-
elemekkel teszik a versenyt vonzóvá, 
amelyek más, ilyen jellegű futamon nin-
csenek. A Sárkány Futam után éjszakai 
fürdőzés várja mind a versenyzőket és 
kísérőiket, mind a gyógyfürdőbe látoga-
tókat. A versenyre való előnevezés feb-
ruár 4-ig tart, ezután már csak a hely-
színen lehet regisztrálni. A főszervező 
kiemelte: a jelentkezők között vannak 
nyírbátoriak, megyebeliek és az ország 
számos pontjáról, sőt még a határon 
túlról is érkeznek futók Nyírbátorba. A 
szervezők remélik, hogy a Dragon ICE 
a város eredményes sportrendezvénye 

lesz, ami még több versenyzőt fog ösz-
tönözni arra, hogy benevezzen, eljöjjön a 
júliusi Dragon Race-re.
 Aki érdeklődik a verseny irányt, ne-
vezni február 4-ig a www.dragonrace.hu 
oldalon és február 9-én a helyszínen is 
tud. 
 További információk a fb.com/
sarkanyfutam oldalon találhatóak. Aki 
szeretne a versenyen önkéntes lenni, 
segíteni a versenyzőket útbaigazítani 
vagy szeretne az extrém helyzetek-
ről szebbnél szebb fotókat készíteni, a 
dragonracehun@gmail.com címen je-
lentkezhet!

      Őrült jeges futam
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 – Honnan indultak, hogy 
eljussanak erre a szintre?
 – 2011-ben adták át ezt a 
fürdőt és már abban az évben 
meg is alakult az úszóegyesü-
let. Akkoriban 15–20 gyermek 
kezdett el úszni. Célunk volt, ezt 
az alapszabályban is megfo-
galmaztuk, hogy minél többen 
tanuljanak meg úszni Nyírbátor-
ban. Korábban is volt itt úszó-
élet, de csak a nyári időszakra 
korlátozódott a lehetőség.
 – Azaz, akkoriban a ver-
senyzés még nem volt kifeje-
zett cél?
 – Az induláskor is felvető-
dött, hogy valamilyen szinten 
esetleg versenyzés is legyen, 
hiszen a diákolimpiák már 
akkor is teret adtak a ver-
senyzéshez. Azt megelőző-
en már benne voltam a me-
gyei diáksport vezetésben és 
megpróbáltam Nyírbátorba 
hozni a megyei diákolimpiát 
már 2011-ben. Ez sikerült is 
és már abban az évben ná-
lunk rendeztük meg a megyei 
döntőket. Ezt követően még 

öt éven keresztül mi adtunk 
otthont ennek a versenynek.
 – Ez komoly lendületet 
adott a helyi úszósportnak?
 – Természetesen. A kezde-
tekkor még azt néztük, hogy ki 
kerül be tőlünk az első hatba. A 
mi gyerekeinknek a diákolimpia 
volt akkoriban a legmagasabb 
szint. Egyre többen és többen 
lettünk és egyre több gyerek 
úszott egyre jobban. Voltak 
kifejezetten jó eredményekre 
képes gyerekeink, de sokszor 
azért nem jutottak magasabb 
szintig, mert sem a szülő, sem 
a gyerek nem akart verseny-
szerűen sportolni. Szerencsé-
re azért sok olyan gyerek is 
került ide, aki nagyon motivált 
volt és törekedett a jobb ered-
ményekre. Velük egyre többet 
foglalkoztunk.
 – Az indulásnál „felfede-
zett” gyerekek közül maradt 
valaki az úszásnál, a verseny-
sportban?
 – Olyan van inkább, aki a 
Testnevelési Egyetemre került. 
Többen mai is úsznak az egye-
tem csapatában.
 – Ma pedig ott tartunk, 
hogy Csoba Adrien az egy év-
vel idősebbek között is kiváló 
eredményre képes, sőt a fia-
talabb korosztályban is van 
országos bajnok versenyző. 
Egyre feljebb kerül a mérce, 
amiből az látszik, hogy egyre 
jobb a szakosztály szakmai 
munkája is?
 – Ez, ami a jelenlegi ered-
ményekből is látszik, igaz. 

Kezdjük azzal, hogy többségé-
ben vannak a hobbi úszók. Ez 
azért is maradt meg, mert ez 
a versenyzők merítési bázisa. 
Ebben a csoportban tanulnak 
meg úszni. Akin látszik, hogy 
ügyesen mozog, illetve az 
edzők látnak benne fantáziát, 
az egyesületben folytathatják. 
Az edzőink az iskolai úszások-
tatásban is részt vesznek. Pél-
dának okáért Csoba Adrienn is 
ott kezdte. Van, aki hobbiból 
kezdi, de a szülő 
is, gyerek is töb-
bet szeretne, 
akkor átkerül-
hetnek azokba 
a csoportokba, 
akiket verse-
nyeztetünk is.
 – Azután 
jön a megle-
petés, mert 
hirtelen jelen-
tősen megnő 
az edzésmunka is. A korán ke-
lést, a késői hazatérést, hogy 
viselik a gyerekek, szülők?
 – Ez valójában csak a leg-
szűkebb csoportra jellemző. 
A B kategóriában verseny-
zőknél még nincs ekkora ter-
helés. A b kategóriások heti 
3–4 edzéssel is képesek jó 
eredményekre.
 – Nézzük a legszűkebb 
csoportot, az A kategóriáso-
kat!
 – Most 9 A kategóriás ver-
senyzőnk van. Ez már egy tel-
jesen más minőség, más oda-
figyelés, más terhelés. Ebben a 
kategóriában már olyan nincs, 
hogy öten-hatan ússzanak 
egy pályán. Az edzőnek, ezen a 
szinten már mindenre oda kell 
figyelni.
 – Ez már a szinte profi ka-
tegória.
 – Ez konkrétan már profiz-
mus. Már a hobbi úszóknál is 
edzők foglalkoznak a gyerme-
kekkel. Ők alapvetően testne-
velő tanárok, de úszóedzők is.

 – Valamint, ha jól sejtem, 
van a „Kaliba műhely”. Mert, 
ma már talán lehet ezt így is 
mondani?!
 – Talán már ott tartunk 
lassan, hogy „kaliba műhely-
ről” beszélhetünk. Ő, egyrészt 
testnevelő- tanári végzettsé-
gű. A Testnevelési Egyetemen 
szerzett diplomát és elvégezte 
az úszó szakedzőit is. Ezen túl 
az a rengeteg szakmai tovább-
képzés, ahol tovább gyarapít-

hatta a tudását, szinte megbe-
csülhetetlen.
 – Szerencsére ez egyre in-
kább megjelenik az eredmé-
nyekben is. 
 – Örülök, hogy ezt mások 
is észrevették már. Ráadásul 
Viktor egy nagyon elhivatott 
szakember. A kicsiknél is van 
országos bajnokunk, Bégányi 
Ábel, Antal Dávid többszörös 
bronzérmes. A többiek is 
döntősök, és helyezettek lettek 
az országos bajnokságon.
 – Ezek szerint van mire sze-
rénynek lenni idén. Egyébként 
az egyéb körülmények milye-
nek? Jól érzik-e magukat a sa-
ját helyükön és a saját bőrük-
ben? Gondolok elsősorban az 
egyesületre, de beszélhetünk 
konkrétan a versenyzőkről is.
 – Ami a létesítményt illeti, 
nagyon jó a helyzetünk. Persze 
akkor még jobb lenne, ha len-
ne egy 50 méteres medencénk 
is, de tudjuk, hogy ez egyelőre 
csak álom. Azért lenne jó az 5o 
méteres medence, mert Ma-

Térképre tették a várost a Bátori (úszó) Sárkányok
A bátori sárkánypalánták 2018-ban végle-
gesen beúsztak az ország úszótérképére. El-
mondhatják, hogy van már válogatott úszójuk, 
aki a legutóbbi nemzetközi versenyen már do-
bogóra is állhatott. Csoba Adriennről van szó, 
aki Szerbiában képviselte hazánkat és nyert 
ezüstérmet. Az egyesület vezetőjével, Baracsi 
Lajosnéval Nagy Miklós beszélgetett.
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December 14–16-án Egerben rendezték meg az V. Pro Agria Ciklus-
záró Nemzetközi Úszóversenyt.
 Remekeltek úszóink, hiszen 18 döntőben úsztak, 8 arany-, 7 
ezüst- és 8 bronzérmet szereztek. Rengeteg egyéni csúcsot úsztak. 
A legmagasabb LEN pont alapján két különdíjasunk is lett: Csoba 
Adrienn Szilvia és Antal Dávid személyében.

Érmeseink:
arany: 
 • Antal Dávid: (2008) 200 vegyes, 400 vegyes, 400 gyors
 • Bégányi Ábel (2008) 50 pillangó, 100 pillangó, 200 pillangó
 • Csoba Adrienn Szilvia:(2005) 400 vegyes, 400 gyors
ezüst: 
 • Antal Dávid 50 pillangó, 100 gyors, 200 gyors, 200 pillangó 
 • Csoba Adrienn 200 vegyes, 200 gyors 
 • Szakács Kamilla (2006) 800 gyors
bronz: 
 • Bégányi Ábel: 200 vegyes, 
 • Barnai Niki (2009) 100 gyors, 200 hát, 50 hát, 100 hát
 • Csoba Adrienn: 100 gyors 
 • Antal Dávid: 100 pillangó
 • Csoba Krisztián: (2003) 200 pillangó
 „A” kategóriás úszóink egész évben nagyon jól teljesítettek. 
Fiatal egyesületünk az eddigi legsikeresebb évét tudhatja maga mö-
gött. Az év legrangosabb versenye az országos bajnokság, ahol há-
rom MAGYAR BAJNOKI CÍMET szereztek úszóink: kettőt Csoba Ad-
rienn Szilvia (2005) 800 m és 400 m-es gyorsúszásban, egyet pedig 
Bégányi Ábel (2008) 100 m-es pillangóúszásban. Ábel 50 m-es pil-
langóúszásban ezüstérmes is lett. Antal Dávid 50 m-es pillangó-
úszásban, 200 és 400 m-es gyorsúszásban állhatott fel a dobogó 

harmadik fokára. Több döntős 
helyezést értek el úszóink.
 Többi úszónk is Csoba Krisz-
tián (2003), Pál Attila (2004), 
Szakács Kamilla (2006), Szé-
csi Zsófia (2006), Bencsik Réka 
(2008), Barnai Niki (2009) is 
fantasztikusan teljesített egész 
évben a hazai és nemzetközi ver-
senyeken, folyamatosan javítva 
saját eredményeiket, nagyon 
sokszor állhattak dobogóra. A 
korosztályos országos ranglistá-
kon is több számban az első húsz 
között szerepeltek.
 Legeredményesebb ver-
senyzőnk Csoba Adrienn Szilvia 
korosztályos válogatottként 
meghívást kapott Szerbiába, Új-
vidékre, ahol a Közép-európai 
országok junior válogatott talál-
kozóját rendezték meg 10 ország 
részvételével, ahol 800m gyorsúszásban ezüstérmet szerzett.
 „B” kategóriás úszóink is a megyei versenyeken rendszeresen 
az élen végeztek. Éves összesítésben Nyíregyháza után a megye má-
sodik legeredményesebb egyesülete lettünk.
 Kaliba Viktor szakedző („A” és „B” kategória) és Nagy Gábor 
(„B” kategória) felkészítő edzőkkel együtt joggal vagyunk büszkék 
úszóinkra. Szívből gratulálunk az összes versenyzőnek „A” és „B” 
kategóriában egyaránt, aki hozzájárult az egész éves munkájával az 
elért sikerekhez. Köszönet a támogatóinknak. Köszönjük a szülők 
áldozatos munkáját, anyagi hozzájárulását, hiszen nélkülük mindez 
lehetetlen lenne.

SPORT

 Kiváló évet zártak

gyarországon az A kategóriá-
sok 5o méteres medencében 
versenyeznek. Tudjuk, hogy 
van rövid pályás VB is, de az 
igazi mégis inkább az 50 mé-
teres medencés verseny.
 – Ez egyelőre csak álom, 
de mi van az egyéb körülmé-
nyekkel?
 – Mi itt otthon vagyunk. Na-
gyon jó a kapcsolatunk a fürdő 
vezetésével. Bízom benne, 
hogy ez a későbbiekben sem 
romlik. Bármi felmerült eddig, 
például versenyek megrende-
zése, mindenben mellénk áll-
tak, biztosították a hátteret.
 – A város, vagy a város ve-
zetése mennyire becsüli meg 
az egyesületet?
 – Kapunk támogatást a vá-
rostól, de a mai eredményeink-
hez képest ez talán már kevés. 
Bízom benne, hogy a jövőben 
az eredményességünket is fi-

gyelembe tudják majd venni, 
amikor a támogatásokról dön-
tenek. A jó versenyzők miatt 
egyre többet versenyzünk és 
ez komolyan megnöveli a költ-
ségeinket.
 – Mekkora lépés kelle-
ne a támogatásban, hogy ne 
legyenek versenyeztetési 
gondjaik?
 – Nem kicsire. Az A kate-
góriás versenyzők mellé már 
rendszeres gyúró is kellene. 
tessék csak elképzelni, milyen 
terhelésnek vannak kitéve 
ezek a gyerekek.
 – Mi re gondol, ami a támo-
gatást illeti? Esetleg megdup-
lázhatná a város az úszóegye-
sület támogatását?
 – Nem duplázni, hanem 
többszörözni kellene ezt a tá-
mogatást. Idén 1 millió forintot 
kaptunk.
 – Ha jól értem a szavait, 
akkor legalább 3-4 millió fo-
rint önkormányzati támoga-
tást szeretnének?

 – Igen, annyit mindenkép-
pen, ha azt akarjuk, hogy idén 
is tovább lépjünk majd előre.
 – Miben jelentkezne a 
különbség, ha több lenne a 
pénz?
 – Nem mindegy például, 
hogy jutunk el egy versenyre 
és egyáltalán nem mindegy, 
hogy a verseny helyszínén mi-
lyen körülmények között va-
gyunk.
 – Ez érthető, de a több 
pénztől jobb lenne az edzés-
munka?
 – Biztosan állíthatom, hogy 
jobb lenne, hiszen nem mind-
egy milyen eszközeink vannak, 
illetve ezekből az eszközökből 
mennyi van. Szűkségünk van 
speciális eszközökre. A na-
gyobb egyesületeknél vannak 
olyan speciális eszközök, ame-
lyek egy-egy mozdulat kidol-
gozását, berögzítését segítik.
 – Ez azt is jelentené, hogy 
még magasabbra szeretnék 
emelni a szintet?

 – Egyértelmű. De gondoljon 
csak bele! Az A kategóriás ver-
senyzőinket a szülők minden 
nap hozzák, viszik. Szeretnénk 
megoldani, hogy busszal szed-
jék össze ezeket a gyerekeket 
reggel és délután. Az a szülő, 
akinek ilyen tehetséges gyer-
meke van, sokszor erre teszi 
fel az életét. Aki ilyen szinten 
sportol, ott családnak is ko-
moly áldozatokat kell hozni.
 – Ha csak röviden kellene 
összefoglalni 2018-at, mit 
emelne ki?
 – Fantasztikus, nagyon si-
keres és nagyon sok áldoza-
tot követelő év volt. Nagyon 
erős szülői támogatás, edzői 
elhivatottság és a gyermekek 
fantasztikus teljesítménye az 
A és B kategóriában egyaránt. 
Ez egy nagyon-nagyon öröm-
teli év volt. Bízom benne, hogy 
2019 is legalább ilyen, de in-
kább eredményesebb lesz, és 
végre anyagilag sem kell any-
nyit „sakkoznunk”.

Térképre tették a várost a Bátori (úszó) Sárkányok

Cikluszáró Antal Dávid (balra) és 
Bégányi Ábel edzőjükkel Kaliba 
Viktorral



10 • 2019 bátor INTERJÚ

 – Úgy tudom, ahol elindultál, min-
dent megnyertél. Minek köszönhető ez 
az eredményesség?
 Tölgyes Dorottya: – Nagyon sok 
munka van mögötte. Többet is edzek, 
mint a többiek, és persze nagy előnyöm, 
hogy fiukkal edzek.
 – Pontosan erről akartalak kérdezni, 
hogy más lehet a stílusod, keményeb-
ben játszol, mint általában a lányok?
 T D: – Nekem nagyon fiús játékom 
van, hiszen szinte csak velük edzek, 
ezért sokkal erőteljesebb is az ütésem.
 – Hogy érzed magad a fiúk között?
 T D: – Nagyon jól megvagyunk. Sze-
rintem sokkal jobb ez, mert eleve erő-
sebb labdákat kapok, gyorsabb a játék. 
Ráadásul nagyon jól együtt vagyunk. Jó 
a közösségünk.
 – Nyilván nem járok messze az igaz-
ságtól, ha azt gondolom, hogy egy 
olyan szakosztály élén állni, mint ez 
a nyírbátori asztalitenisz szakosztály 
büszkeséggel tölti el önt. Dorottya ma 
a magyar asztalitenisz sportban hol he-
lyezkedik el, mit lehet elvárni tőle?
 Csekő Sándor: – Egyértelműen kije-
lenthetjük, hogy Dorottya kimagasló te-
hetség a magyar női mezőnyben.
 – De ugye nem csak Nyírbátorból 
nézve?
 CS S: – Szó nincs róla. Már több mint 
két éve vezeti a serdülő magyar ranglis-
tát. Az ifi TOP 24-en is hatodik volt, ott 
pedig 18 évesek indultak. Ez azt jelenti, 
hogy ifi szinten is meghatározó játékos. 
Januártól az európai ranglistán szintén 
hatodik. Ebből is nyilvánvaló, hogy ő egy 
nagyon magasan jegyzett játékos. Ép-
pen ezért, ez borzasztó nagy felelőssé-
get jelent számunkra. Ha az ember egy 
ilyen értéket kap, azt illik megbecsülni.
 – Hogy bukkant fel Dorottya?
 CS S: – Abban a szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy már kétéves korától 
kezdve ismerhettem. A fiamék mellett 
laktak, és a kávéház is átellenben van há-
zukkal. Nagyon gyakran találkoztam vele, 

Aki a focilabdát cserélte a pingpong ütőre
már kislányként is és láttam, hogy bánik 
a labdával. Persze akkoriban az még jó-
val nagyobb volt, konkrétan focilabda. 
Később láttam, hogy a parkolóban már 
teniszezgettek is az apukájával.
 – Csak nem azt akarja mondani, hogy 
végül ön fertőzte meg a pingponggal?
 CS S: – Kétségtelen lehet valami igaz-
ság abban, hogy Dodót megfertőztük, de 
ebben vastagon benne volt az apukája 
is, aki hobbi pingpongos, és rendszere-
sen lejár a terembe. Ezért aztán kézen-
fekvő volt, hogy Dodó is felbukkanjon itt. 
Láttuk, hogy a kisebb labdával is nagyon 
jól bánik. Megpróbáltuk itt tartani. 
 – Milyen érzés volt, amikor először 
behívtak a válogatottba, egyáltalán mi-
lyen érzés válogatottnak lenni?
 T D: – Még akkor elég kicsi voltam, de 
nagyon klassz érzés, nagyon nagy meg-
tiszteltetésnek vettem. Fantasztikus 
volt, hogy mehettem nemzetközi verse-
nyekre. A válogatottal nagyon sok helyre 
eljutottam már.
 – Mi a tapasztalatod, mi a különbség 
a nemzetközi, illetve a magyar mezőny 
között?
 T D: – Vannak jóval erősebbek, mint 
például a románok, a franciák. Ez az él-
mezőny, és sokkal nehezebb ellenük ját-
szani, mint az itthoni ellenfelekkel.
 – Hogy látod a saját esélyeidet a 
nemzetközi mezőnyben?
 T D: – Az európaiakkal fel tudom venni a 
versenyt, de az ázsiaiakkal már nehezebb, 
mert másképpen játsszák ezt a játékot.
 – Miért nehéz ellenfél egy ázsiai já-
tékos? Annyira más lenne a játékuk, 
amit egy európai játékos csak nehezen 
képes lekövetni?
 T D: – Ők rettentően gyorsak, ráadá-
sul napi hét órákat edzenek és mi még 

nem tudjuk felvenni azt a ritmust, amit 
ők játszanak.
 – Ehhez képest te mennyit edzel?
 T D: – Napi 3–4 órát.
 – Emellett hogy tudsz még tanulni? 
Van rá időd, energiád, kedved?
 T D: – Magántanuló vagyok, és na-
gyon sokat segítenek a tanáraim. Meg-
oldom, és amikor itthon vagyok, bejárok 
a suliba is.
 Cs S: – Nyírbátorban ez az a sportág, 
amit a legmagasabb szinten lehet mű-
velni. Gondoljunk csak Majoros Bencére, 
aki az ország legjobb asztaliteniszezője. 
Tehát vannak Dodó előtt már példák, 
hagyományok innen, a városból. Ezek 
mutatják, hogy mi igyekeztünk megte-
remteni a lehetőséget itt Nyírbátorban 
is. Azért mert valaki távol van az ország 
fővárosától, ne szenvedjen hátrányt.
 – Mit tudnak itt önök, amit talán 
mások nem tudnak, hogy itt időről idő-
re felbukkan egy ilyen tehetség?
 CS S: – Talán a tudatosságot kell ki-
emelni, ami ezt a klubot vezérli, már 
több mint negyven éve. Náluk a prioritás 
az utánpótlás nevelés. Nem vitt el ben-
nünket a hév, hogy amikor jön egy-két jó 
gazdasági év, akkor gyorsan csináljunk 
egy jobb csapatot, megvásároljunk játé-
kosokat, ami jellemzően nagy pénzt visz 
el, és amikor nincs pénz, akkor minden 
összeboruljon. Mi inkább azokat az érté-
keket próbáltuk és próbáljuk megőrizni, 
amelyek Nyírbátorban vannak. Gondolok 
itt a helyi edzőkre, akik szintén a klubból 
kerültek ki. Tényleg komolyan vesszük 
azt, hogy ez a klub a nyírbátori embere-
ké, a nyírbátori gyerekeké. Nekünk az a 
fontos, hogy azok a gyermekek, akik ezt 
a sportot választották, képesek legye-
nek kiteljesedni.
 – Van már következő Majoros Bence, 
vagy éppen itt ütöget már Dodó utódja 
is? Persze Tölgyes Dorottya még gye-
rek, de már látszik, hogy belőle nagy 
bajnok lehet.
 CS S: – Való igaz, amit Dodóról gondol. 
Az említett versenyzők között kell be-
szélni Molnár Dávidról is, akit kölcsönad-
tunk Gödöllőre és az extra ligában játszik. 
Ő is egy nagyon tehetséges és nagyon 
szorgalmas versenyző. Meglátjuk, hogy 
neki mi lesz a kifutása. Most fog érett-
ségizni itt, a nyírbátori gimnáziumban. Az 
már szinte csak tőle függ, milyen utat vá-

Jelen állás szerint Ő ma Nyír-
bátor legeredményesebb, 
vagy az egyik legeredménye-
sebb sportolója. Magyar baj-
nok, megnyerte a TOP 24-et.
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laszt. Mi, jellemzően 18 éves korig tudunk 
hátteret nyújtani. Egy idő után emelni 
kellene a tétet. Nem zárkózom el előle, 
egyébként azon vagyok, minél jobban tol-
juk ki ezeket a határokat. Meggyőződé-
sem, hogy itt egy komplex csapatmunka 
eredménye, hogy valaki magas szintre jut 
és ebben elsősorban a szülő van benne. 
Otthon kell biztosítani a szerető, megér-
tő hátteret, amivel a holtpontokon is át 
tudja segíteni a gyereket. Azután van egy 
olyan edzői stáb, egy olyan partneri há-
lózat, amivel technikailag, taktikailag fej-
lődni tud. Valamint kell hozzá olyan gaz-
dasági háttér, ami eljuttatja a megfelelő 
versenyekre. Itt csak a hazai versenyekről 
beszélek, mert szerencsére a nemzetközi 
versenyekre már a szövetség biztosítja 
feltételeket.
 – És akkor még nem beszéltünk a 
felszerelésekről, a táplálkozásról…
 CS S: – Igen, nagyon összetett dolog 
menedzselni ezeket a játékosokat. Gon-
doljon csak bele, hogy itt is természe-
tesnek kellene lenni a pszichológusi se-
gítségnek, hiszen élsportról beszélünk.
 – TOP 24-et is, magyar bajnokságot 
is nyertél. Melyik volt a nehezebb?
 T D: – A magyar bajnokságon csak 
egy szettet buktam, az valamennyivel 
azért volt könnyebb, mert kevesebb 
meccset játszottam. A TOP 24 második 

napjára lebetegedtem, ezért egy kicsit 
az nehezebb volt.
 – Van-e rajtad nyomás, amikor egy 
versenyen elindulsz, hiszen ma már 
mindenki győzelmet vár tőled?
 T D: – Persze, hogy érzem, hogy már 
vannak elvárások. Lehet, ezt nem veszik 
észre, de ez nagy teher.
 – Van valami módszered, hogy le-
küzdd ezt a terhet és képes legyél „la-
zán” az asztalhoz állni?
 TD: – Nincs különösebb módszerem. 
Játszom, ahogy tudok, és igyekszem ki-
hozni magamból mindent. Én is nyerni 
akarok, és ez sokszor elég.
 – Mit gondolsz, meddig érdemes ne-
ked Nyírbátorban maradni?
 TD: – Szerintem 18–19 éves koromig 
itt tökéletes lesz. Sanyi bácsi mindent 
megad nekem. Vannak edzők, edzőpart-
nerek. Jó itt most még. Nagyon fontos, 
hogy jó edzőm legyen, aki, ha szükséges, 
szigorú is velem.

 – Az edzőtáborokban mi a más az it-
teniekhez képest, vannak-e új dolgok?
 T D: – Ha Budapestre megyek, akkor 
a felnőtt női válogatottal is edzhetek és 
arra mindenképpen jó, hogy megérzem 
a „lányos” játékot is.
 – Ha a teljes magyar női mezőnyt 
nézzük, szerinted hol van a helyed?
 T D: – Ezt nehéz megtippelni, de úgy 
érzem, az első húszban lehetek.
 – Milyen eséllyel indulnál a magyar 
felnőtt bajnokságban?
 T D: – Van sansza, hogy pár fordulót 
mennék.
 – Mit gondolsz, mikor leszel felnőtt 
bajnok?
 T D: – Szeretnék olyan 18 éves ko-
romra bajnokságot nyerni. Tudom, hogy 
nagyon keményen kell dolgozni érte, de 
rajtam nem fog múlni.
 – Adtál magadnak három és fél évet?
 T D: – Persze, de elégedett leszek ak-
kor is, ha csak húszévesen nyerem meg.
 – Soha nincs olyan pillanat, amikor 
földhöz akarod vágni az ütőt?
 TD: – Néha előfordulhat. Ha az elmúlt 
hónapomat nézzük, akkor nem volt egy 
szabad hétvégém sem. Ilyenkor egy-egy 
pillanatra azt érzem, hogy elegem van. 
Nem jutott idő a barátokra, nem volt pi-
henő idő. Szerencsére ez azért ritka. Vé-
gül is ez az életem.

Kellő garanciák beépítésével, a szakmaiság és az átláthatóság biztosítá-
sával hajlandó megmenteni a város fociklubot az önkormányzat. Máté 
Antal polgármester elmondta, a támogatás odaítélésénél feltétel volt, 
hogy az elszámolásokat, kifizetéseket és utalásokat a jövőben önkor-
mányzati biztos felügyelje, illetve, hogy személyi változások is történ-
jenek a vezetésben.
 – Rendkívüli testületi ülést tartott a városi képviselő-testület, s 
ezen az ülésen a futballklubnak nyújtott támogatásról is döntöttek. 
Ezek szerint meg lehet menteni a nehéz anyagi helyzetbe került klu-
bot?
 – A nyírbátori focit meg lehet, és meg is fogjuk menteni. Az elmúlt 
hónapokban nagyon sok egyeztetés volt az MLSZ-ben és az egyesület-
tel is. Az már közismert, hogy alapvetően elszámolási problémák voltak, 
vannak a klub pénzügyeivel. Az is kiderült, hogy ezek az elszámolási gon-
dok rendezhetők. A képviselők döntöttek arról, hogy az ehhez szükséges 
pénzügyi forrást biztosítjuk.  
 A mi elsődleges célunk, hogy ez a klub megmaradjon, az utánpótlás 
számára a feltételek adottak legyenek és a létesítményeket a városiak 
is tudják használni. Amit még tisztázni kell, hogy a megmaradáshoz fel-
tétlenül szükséges forrás milyen szerződéses keretekben kerüljön át a 
klubhoz. A város alapvető érdeke, hogy ne legyen vagyonvesztés. 
 – Mekkora összegről van szó? Támogatásként, vagy kölcsönként 
adja az önkormányzat?
 – A klubnál több százmilliós fejlesztést valósítottak meg az elmúlt, 
kb. 8 évben. A TAO finanszírozáson keresztül központi támogatást adott 
ehhez az MLSZ. A szükséges saját erő részbeni pótlását kell megolda-

nunk. Ha a teljes szaldót nézzük, akkor a városnak 40 
millió forintot kell hozzátenni. Nyírbátorban több he-
lyen is megvalósítottunk TAO-s fejlesztéseket, mint 
pl. a református általános iskola tornaterme eseté-
ben. Akkor is a város biztosította a saját erőt. Most 

a műfüves pálya fedéséhez hiányzó 10 millió forintot utaljuk. Ezzel rövid 
időn belül fedett pályánk lesz, hiszen a szerkezetet már legyártották. 
Ezen túl – a korábbi évek elmaradt forrásai miatt – még 30 millióra lesz 
szükség. Egyelőre a pontos számok, a teljes feltárás hiánya miatt, még 
nem ismertek, de az említett keretet nem lépjük túl.
 – Mi a garancia arra, hogy klub gazdálkodása a jövőben átlátha-
tóbb lesz?
 – A testület csak úgy biztosít forrásokat, ha beépíthetünk kellő ga-
ranciát arra, hogy a jövőben ne fordulhasson elő semmilyen elszámo-
lási gond, illetve biztosított lesz az átláthatóság és a kellő szakmaiság 
is. Ezért az önkormányzat biztost jelölt ki, aki folyamatosan ellenőrzi a 
kifizetéseket, utalásokat. A Gazdasági és fejlesztési bizottság elnökét 
bíztuk meg ezzel a feladattal. A későbbi finanszírozás, a működési és 
beruházási támogatás kapcsán szigorú feltételrendszert állapítunk meg, 
hogy a jövőben ne utólag álljon elő hasonló helyzet. Egészen biztos, hogy 
a klubot is át kell alakítani szervezeti és személyi szinten is.
 – A klub vezetésében a személyi változásokat feltételként szab-
ták meg a támogatás megszavazásánál?
 – Természetesen ez alapvető feltétel. A helyzet kialakulása szemé-
lyi felelősséget is felvet. Nem mi akarjuk megmondani, hogy ki irányítsa 
a klubot, de azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy egy ilyen méretű 
egyesületet több, megbízható és főként hozzáértő ember vezesse. Itt 
látni kell, hogy pénzügyi, jogi és szakmai kérdések vannak. Azaz olyan 
vezetők kellenek, akik ezeken a területeken szakemberek.

Megmentik a nyírbátori focit
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A nyírbátori Báthory Anna 
Református Általános Isko-
lában fontos cél a családias 
légkörben megvalósuló gyer-
mekközpontú, nyugodt, stabil 
nevelés és oktatás. 
 Ennek egyik pillére a hit, 
a másik a magas szakmai és 
módszertani kultúra, a kor ki-
hívásának megfelelő felsze-
reltség, valamint a rendkívül 
gazdag és színes, változatos 
iskolai élet. Ezért mindent 
megteszünk, hogy a XXI. szá-
zad kihívásaival együtt halad-
junk, fejlődjünk. A digitalizáció 
rohamos ütemben fejlődik, 
ha nem tartunk lépést, lema-
radhatunk. Intézményünkben 
ezt szem előtt tartva, folya-
matosan képezzük munka-
társainkat és tanítványainkat 
e területen is, hogy a lehető 
legjobb alapokat elsajátít-
hassák, és olyan készségeket 
szerezzenek, amelyek bizto-
sítják számukra a széleskörű 
tájékozódást a digitális világ-
ban. Ez egyben hozzájárul az 
ismeretek tudatos alkalma-
zásához, ami napjainkban el-
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várás és cél is egyben. A gyer-
mekeinknek az okostelefon, a 
tablet, az internet használata 
mára már életük részévé vált, 
ami természetesen nem fedi 
le a digitalizáció fogalmát, 
hiszen szinte átszövi életünk 
minden területét. Ennek is-
meretében iskolánkban több 
olyan programot is elindí-
tottunk, amelyek segítik kö-
zösségünket abban, hogy e 
világban tudatosan, célirá-
nyosan és nem utolsó sorban 
biztonságosan eligazodhas-
sanak.
 Ezek közül az egyik 
fejlesztés a 2018 nyarán 
benyújtott GINOP – 3.3.1–
16–2016-00001 számú 
pályázat, amelyet elnyert 
iskolánk. A projekt kettős le-
hetőséget biztosít számunk-
ra. Az egyik, több mint 2,1 
millió Ft értékben digitális 
eszközparkunk fejlődését 
segítette, hiszen multifunk-
cionális géppel, laptopok-
kal, tabletekkel, projektorral, 
okostelefonokkal, WIFI-vel 
gazdagodtunk. A másik, fon-

tos lehetőségünk egyrészt, 
hogy szakmai továbbképzé-
sen szélesítheti ismereteit 

munkatársunk, másrészt 
megtanítjuk a szülőket az 
elektronikus napló haszná-
latára, illetve a honlapunkon 
elérhető gyakorló feladat-
lapok alkalmazására, ame-
lyek  gyermekeik ismereteit 
szélesítik. Fontos lehetőség 
továbbá az is, hogy igény 
szerint ezeket az eszközöket 
iskolánk könyvtárában ne-
velőink segítségével hasz-
nálhassák. E programmal a 
refi DJP ponttá vált az elkö-

vetkező három évre. Mind-
ezek megvalósulásával a 
gyermekek – pedagógusok – 

szülők kapcsolatát szorosab-
bá fűzhetjük, ami hozzájárul 
közösségünk erősödéséhez. 
Mindezt vezérigénk szelle-
mében tesszük, amely azt 
mondja:

 „Neveld a gyermeket a neki 
megfelelő módon, még ha meg-
öregszik, akkor sem tér el attól.”

(Példabeszédek 22,6)

Barna Gábor
igazgatóhelyettes

Digitális jólét 
program pont 
lett a refi 
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Ünneppel kezdődött 
az év
A Nyírbátori Ha-
tárőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egye-
sület a hagyomá-
nyoknak meg-
felelően minden 
hónapban köszönti 
a név- és születés-
napjukat ünneplő 
tagjait. 
 Január 8-án, idei első egyesületi összejövetelünkön kö-
szöntöttük az Attilákat, Károlyokat, Piroskákat, majd a szü-
letésnaposokat, Gyenes Józsefnét, Farkas Jánosnét, Oláh Mi-
hálynét, Dancs Miklóst és Jakab Tibort. A délután fénypontja 
Dóka Ferencné Erzsike és Sándor Dezsőné Marika köszönté-
se volt, ők 75. születésnapjukat ünnepelték.
 Egyesületünk tagsága a két ünnepeltnek egy-egy szál vi-
rággal, emléklappal, emléktárggyal kedveskedett.
Minden név- és születésnapját ünneplő tagtársunknak továb-
bi boldog, jó egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánunk 
egyesületünk tagsága és szeretteik körében.

Janovics János 

VÁROSI HÍREK

A 75. születésnapjukat ünneplők házastársaik 
és az egyesület elnöke körében

A „Bátori Nőegylet” Egyesület 
2007 óta működő karitatív és 
egyben kulturális egyesület. 
Tagságunk, heterogén össze-
tételénél fogva nagyfokú szo-
ciális érzékenységgel bír, mely 
létezésünk alapköve.
 Az elmúlt évben is sok 
ilyen irányú munkát folytat-
tunk, meghívtuk testvérvá-
rosainkat városi rendezvé-
nyeinkre, önállóan szervezett 
alkalmainkra. 
 A Nagykárolyi „Könny-
csepp Alapítvány” gyerme-
keivel juniálist tartottunk, 
Szilágysomlyói barátainkkal 
várossá válásunk 45. évfor-

SZÜLETÉS
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Hunyadi László Okály Mihályné sz: Leveleki Mária
Knoll János Erős Sándorné sz: Griger Éva
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 Papp Bernadett Hatházi Sándor
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Anyakönyvi események 
2018.  december

Micsoda bátori nők!
dulója kapcsán ünnepelhet-
tünk együtt. Meghívásunk-
ra érkeztek Nyírbátorba a 
Királyhelmeci Asszonykórus 
tagjai. Első alkalommal jártak 
itt, vitték remek vendéglátá-
sunk és városunk szépségé-
nek, fürdőjének jó hírét. Mint 
említettem, tagságunk szíve-
sen segít betegeken, elesette-
ken, öregeken. Minden évben 
kapcsolódunk az elsők között 
a „Wass Albert Maraton” meg-
rendezéséhez. Az idén sem 
lesz ez másként. Február 22-
én a Kulturális Központ tükör-
termében maratoni felolvasó 
estet tartunk, mely az elmúlt 

évben haj-
nali 3-kor ért 
véget. Részt 
veszünk min-
den városi 
r e n d e z v é -
nyen, tagjaink 
által sütött 
házi süte-
m é nye k ke l , 
kínáljuk vá-
rosunk lakóit. Kirándulásokat 
szervezünk, mindenévben 
elmegyünk a somlyói „Bátori 
Napok” rendezvényére.
 Legutóbb a szlovák fő-
városba, Pozsonyba kirán-
dultunk, megtekintettük a 
nevezetességeit, természeti 
szépségeit.  Kirándulásunk 
második napján, Nagymadon 

részt vettünk a Karfiolfeszti-
válon, annak főzőversenyén, 
melyen polgármesteri külön-
díjban részesültünk.
 Természetesen jó képes-
ségű tagjaink és egy kis pá-
lyázati segítség nélkül mindez 
csak álom lehetne.

Csatári Balázsné, 
az egyesület elnöke    
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A Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium „Min-
dentudás” címmel hirdetett 
csapatversenyt a környék 
általános iskoláiba járó 7–8. 
évfolyamos tanulók részére. 
 A 2018 novemberében 
megrendezett versenyen 6 
iskola 8 lelkes csapatával vett 
részt. Megszerzett pontjai-
kat menetlevélbe gyűjtve, a 
diákok 7 állomáson adhat-
tak számot tudásukról angol 
vagy német nyelv, biológia, 
matematika, kémia, magyar 
irodalom, magyar nyelv és 
történelem tantárgyakból. A 
versenyt megelőzően a gye-
rekeknek a családdal kapcso-
latos pályamunkákat kellett 
készíteniük, melyeket a 8. ál-
lomáson értékelt a zsűri.  
 A Családok évében a fel-
adatok is a család témakö-
réhez kapcsolódtak. Ezeknek 

Pályaorientációs napot tartott a Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tavaly 
december 12-én. Délelőtt az általános iskolás tanulók lá-
togatást tettek a nyírbátori Faipari Kft.-ben és a Borsi pék-
ségben, valamint betekintést nyertek a rendőrségen folyó 
munkába. 
 G i m n a z i s t á -
ink a Nyíregyházi 
Egyetem bemu-
tatkozása után a 
Debreceni Egyete-
met ismerhették 
meg. Ezt követően 
hat egyetemi kar-
ról kaptak még több információt. Legnagyobb érdeklődés 
az Informatika, valamint a Testnevelés és sporttudomány 
karokat övezte. Bízunk benne, hogy az érdekes előadások 
segítették tanulóink pályaválasztását.
 Délután, a nyírbátori és a városkörnyéki iskolák több 
mint 150 nyolcadikosát láttuk vendégül. A diákok 15 per-
ces mikrotanítások keretében pillanthattak be iskolánk éle-
tébe – idegen nyelv, humán, fizi ka, biokémia, matematika, 
sportelmélet és informatika területeken. A nap végén ke-
resztrejtvényt töltöttek ki a csapatok, így adtak számot a 
megszerzett tudásról.
 A gyermekek és kísérő tanáraik visszajelzése szerint 
nagyon jól érezték magukat.

Badak Szabolcs
informatika-fizika szakos tanár

végrehajtása során fontos 
volt az együttműködés, az 
egymásra figyelés, valamint a 
közös döntés.
 A csapatok a különböző 
versenyszámokat teljesítve 
1–1 báthorys csapatvezető 
segítségével feltérképezhet-
ték a modern iskolaépületet, 
valamint megismerkedhet-
tek az iskola pedagógusaival. 
 A kellemes hangulatú 
délután eredményeként, szo-
ros versenyben első helyen 
a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Isko-
la csapata végzett, második 
helyezett lett a máriapócsi 
Dudás Miklós Görögkatolikus 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
iskola „A” csapata, a harmadik 
helynek pedig a Nyírmegy-
gyesi Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanulói örülhettek. A 

Játék a tudással a Báthoryban
gyerekek jutal-
mul könyvet és 
elismerő okle-
velet kaptak. 
 A tudás ér-
ték, így más mó-
don is kedvezünk 
azon diákoknak, 
akik középisko-
laként a Bátho-
ryt választják. Az 
általunk szerve-
zett versenyeken első három 
helyezést elért tanulók felvé-
telt nyernek iskolánkba, így 
nem kell részt venniük a felvé-
teli elbeszélgetésen. 
 Reméljük, sokan kedvet 
kaptak ahhoz, hogy iskolánk 

Pályaorientációs 
napot rendeztünk

leendő tanulói legyenek, meg-
tapasztalva egy befogadó kö-
zösség erejét. 

Bákonyi Zsuzsanna
angol-magyar szakos tanárnő 
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A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola mozgalmas adventi idő-
szakot tudhat magáénak. 

 Intézményünk diákjainak – a zord 
időjárás ellenére is – sikerült igazi ün-
nepi hangulatot varázsolni kedves kis 
műsorukkal a 2. gyertya meggyújtásán 
Nyírbátor város főterén 2018. december 
9-én.
 A felső tagozat számára hosszú 
évek óta meghirdetjük a „Szeretet hang-
ja” adventi rajzversenyt, melynek pálya-

„Pillanatképek” a Kéttannyelvű Iskolából
munkáit iskolánk aulájában állítottuk ki.
December 15-én Családi és Diákönkor-
mányzati Napot tartottunk, melyet rend-
hagyó módon indítottunk. Nagyon sok 
tehetséges tanítványunkat szólítottunk 
ki iskolánk „dicsőségszínpadára”, akik az 
elmúlt hónapokban különböző verse-
nyeken értek el dobogós helyezéseket. A 
családi nap több helyszínen folyt. Az „An-
gyalleső” versmondó délelőttön – mely-
nek már hagyománya van iskolánkban 
– több mint 30 diákunk mondhatta el a 
számára legkedvesebb ünnepre hango-
lódó verset. A verseny résztvevői könyv-
jutalomban részesültek. Lehetőségük 
volt tanulóinknak mézeskalácsot sütni, 
adventi vetélkedőn részt venni, játékos, 

ügyességi feladatokban megmérettetni, 
valamint karácsonyi díszeket készíteni. 
Legnagyobb örömünkre, mindezt szü-
lőkkel együtt tehettük. Az előzetesen 
meghirdetett karácsonyi TEREMSZÉP-
SÉGVERSENY díjkiosztóját is ekkor tar-
tottuk.
 A napot igazán különlegesen zártuk: 
felállítottuk a saját, élő karácsonyfánkat.
 December 21-én meghitt, karácsonyi 
ünnepi műsorral kedveskedtünk a meg-
hívott vendégeinknek, a kedves szülők-
nek, nagyszülőknek, tanítványainknak. A 
kéttanos diákjaink angol dallal nyitották 
az estét. A műsorszámok között jelene-
teket, verseket, táncokat is találhattunk. 
Az ünnepség az iskola énekkarának mű-
sorával teljesedett ki. Hisszük, hogy min-
denki felejthetetlen élményekkel gazda-
godott.
 A téli szünetről visszatérve janu-
ár 12-én Jótékonysági bált – «Pótszil-

vesztert» rendeztünk. A jókedvet az est 
nyitányaként intézményünk 7.a és 8.a 
osztály táncos lábú lányainak, valamint 

Balogh Tícia – Nagy-Kasza Kristóf, Cruz 
Heather Laura – Demarcsek Dániel a 
Nyírség Táncegyüttes tagjainak fantasz-
tikus műsora alapozta meg a több mint 
300 vendég számára.
 Intézményünk tantestülete, ta-
nulóifjúsága és szülői választmánya 
nevében szeretnénk megköszönni 

minden kedves szülőnknek, támoga-
tónknak, hogy önzetlen felajánlásával, 
részvételével, munkájával hozzájárult 
Jótékonysági bálunk sikeres, színvona-
las megrendezéséhez.

Iskolavezetés
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A magyar kultúra napja

Rendhagyó módon ünnepelték 
meg a nyírbátoriak a magyar kul-
túra napját. A Nyírbátori Kulturá-
lis Központban fantasztikus han-
gulatú, interaktív koncertet adott 
a Kávészünet zenekar. Németh 
Attila alpolgármester ünnepi kö-
szöntője után a koncerten a leg-
ismertebb klasszikus és kortárs 
költők művei szólaltak meg mo-
dern, dinamikus hangzással.


