
A Dragon Race 3. futamával fel-
nőttkorba ért. Sportnyelven fo-
galmazva: jó rajt után, 2019-ben 
befutott a jegyzett akadályfutó 
v e r s e n y e k 
közé. A szer-
vezők célja, 
hogy záros 
h a t á r i d ő n 
belül az egyik 
országos baj-
noki futamot 
is Nyírbátor-
ban rendezzék.  (10.oldal)

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 8. szám 2019. augusztus

(13.oldal)

Megkétszerezték a bölcsődei férőhelyek számát, színesedik az óvodai 
kínálat, jövőre belép a főleg idegennyelvre és informatikára szakoso-
dó alapítványi általános iskola, kéttannyelvű (angol-magyar) az állami 
általános iskola, kitűnő a katolikus gimnázium, sokféle szakmát kínál 
a szakgimnázium és szakközépiskola, és félévtől indulhat az egyetemi 
képzés is. A város részben elébe megy a várható igényeknek, részben 
válaszol a kihívásokra. Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós beszél-
getett. (2.oldal)

Indulhat az egyetemi képzés

Négy aranyérem

Nyírbátorban a sportnak komoly hagyományai vannak: legyen szó isko-
lai sportról, tömegsportról, hobbisportról, vagy versenysportról. Több, 
hosszú – több évtizedes – múlttal rendelkező egyesület működik a vá-
rosban, és a településen megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően új 
sporttágak is megerősödtek az utóbbi években. (8.oldal)

Sportoljon, mozogjon 
mindenki Nyírbátorban !

(13.oldal)

DRAGON 3.0

Támogatást 
kapnak az első 
lakáshoz jutók

Rendkívüli testületi ülésen döntött a 
nyírbátori önkormányzat a helyben élő 
fiatalok első lakáshoz jutásának támo-
gatásáról. A határozat 2019. augusztus 
5-től érvényes.

(3.oldal)

Hosszú útra 
keltek a 
nyugdíjas 
határőrök

(15.oldal)



2 • 2019 bátor INTERJÚ

Megkétszerezték a bölcsődei férőhelyek számát, színesedik az óvodai 
kínálat, jövőre belép a főleg idegennyelvre és informatikára szakoso-
dó alapítványi általános iskola, kéttannyelvű (angol-magyar) az állami 
általános iskola, kitűnő a katolikus gimnázium, sokféle szakmát kínál 
a szakgimnázium és szakközépiskola, és félévtől indulhat az egyetemi 
képzés is. A város részben elébe megy a várható igényeknek, részben 
válaszol a kihívásokra. Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós be-
szélgetett.

2020-ban indulhat az egyetemi képzés is

 – Lesz-e jelentősebb változás a 
nyírbátori iskolai palettán 2019 őszére?
 – Ha a kérdés az alapítványi isko-
lára vonatkozik, akkor azt most ki kell 
jelenteni, hogy az iskola nem idén indul. 
A képviselőtestületnek ősszel még dön-
téseket kell hoznia. Abban már korábban 
megállapodtunk, hogy lesz alapítványi 
iskola, illetve azt is eldöntöttük, hogy ez 
leghamarabb 2020 szeptemberében in-
dul. Amúgy pedig rengeteg új színfoltja 
lesz a nyírbátori oktatás-nevelésnek, hi-
szen az új bölcsődétől egészen az induló, 
helybeni egyetemi képzésig számtalan 
változást tapasztalhatunk ebben a tan-
évben is.
 – Pillanat. Egyelőre csak beszélünk 
az egyetemi képzésről, de még nem in-
dult be.
 – Ez így van, de közben gőzerő-
vel folyik az előkészítés. Augusztusban 
megkapjuk az Oktatási Hivatal enge-
délyét.  Csak zárójelben jegyezzük meg, 
hogy nem olyan egyszerű egy ilyen szín-
tű képzést idehozni. Első körben kellett 
találni egy egyetemet, amely felvállalja 
ezt, ezeket a képzéseket.
 – Sikerült ilyen partnert találni?
Igen, a Debreceni Egyetemmel állapod-
tunk meg. Ezen az egyetemen vannak 
olyan képzések, szakok, amelyekre ép-
pen nálunk van szükség. Elsősorban a 
műszaki karra, a közgazdászképzésre, 
illetve az agrárszakokra gondolok.  Mi 
pontosan ilyen irányú képzéseket aka-
runk Nyírbátorban, és ehhez elég volt 
egy egyetemmel megállapodni.
 – Ha jól sejtem, idén még nem kez-
dődik el az egyetemi képzés a városban.
 – Keresztfélévként indul 2020-ban 
az oktatás. Ha megkapjuk az engedélyt, 
idén ősszel már lehet jelentkezni, és ja-

A verseny kifejezetten jót tehet a legtöbb helyzetben

nuárban, vagy február elején ténylege-
sen megkezdődik az oktatás. Itt elsősor-
ban mérnökképzést szorgalmazunk, de 
ha lesz kapacitás, illetve elég jelentkező, 
akkor agrár- és közgazdászképzés is in-
dul. Itt természetesen az is feladatunk, 
hogy a városi, a térségben működő kö-
zépiskolákban is bemutassuk: a közép-
iskola elvégzése után Nyírbátorban is 
lehet szerezni egyetemi oklevelet.
 – Tisztázzuk, hogy nem nappali 
képzés lesz.
 – Nem az a cél, hogy egy nagy egye-
temmel versenyezzünk. Mi itt közel akar-
juk hozni a képzést, ami időben és pénz-
ben is kifizetődőbb az itt tanulóknak.
 – Előfordulhat, hogy az önkor-
mányzat meghirdet valamilyen ösztön-
díjat is?

 – Egyelőre nincs erről szó. A cégek-
kel vettük fel a kapcsolatot, hiszen első-
sorban az ő igényeik miatt szervezzük 
az egyetemi képzést. Azaz ők segíthetik 
a saját dolgozóikat diplomához jutni.
 – Tevőleges partnerek lettek a 
Nyírbátorban működő cégek a szerve-
zésben?
 – Amikor egyszerre jár jól a mun-
káltató és a munkavállaló, akkor könnyű 
partnert szerezni. Ha a technológiai fej-
lődés magasabban képzett munkavál-
lalókat igényel, akkor a cégnek érdeke 
támogatni a képzés beindulását, mert 
a kiképzett mérnökök náluk helyezked-
hetnek el. Lássuk be, hogy a városban 
és a térségben nagyon szűken vannak a 
diplomás, a műszaki végzettségű mun-
kavállalók.  
 – Milyen kapacitással, mekkora lét-
számmal indulhat az egyetemi képzés?
 – Abban vagyunk érdekeltek, az 
egyetem és az önkormányzat is, hogy 
ez hosszú távon legyen sikeres. Az a ja-
vaslat, hogy nem kell túl nagy létszám-
mal meghirdetni az első időszakban, 
legfeljebb 15-25 fős keretek lesznek az 
egyes szakokon. Ha nagyobb lesz az ér-
deklődés, akkor lehet bővíteni. Ebben is 
lehet szerepe a nyírbátori vállalatoknak, 
hiszen, mint kiemelt stratégiai partne-
rei a magyar kormánynak, jelezhetik az 
ilyen irányú igényeiket. Itt lehet tetten 
érni a közös érdekeket: mármint, hogy 
a kormány, a vállalatok, a gazdaság, az 
önkormányzat és az emberek érdekei 
egybeesnek.
 – A Nyírbátorban megszerezhető 
diploma értéke olyan lesz, mintha az 
anyaegyetemen tanulna a hallgató?
 – Ez a diploma a Debreceni Egyetem 
teljes értékű diplomája lesz.
 – Mi a helyzet a tavasszal beharan-
gozott alapítványi általános iskolával? 
Tényleg beindulhat 2020 szeptembe-
rében ez az általános iskola? Van hozzá 
partner, illetve van elég érdeklődő szülő?
 – Két dologban hiszünk itt, Nyírbá-
torban. Az egyik, hogy az oktatásban 
színes palettán választhassanak a szü-
lők, hogy éppen milyen óvodába, iskolá-
ba szeretnék beíratni a gyermeküket, a 
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2020-ban indulhat az egyetemi képzés is
másik, de az előbbihez szorosan kapcso-
lódó hitünk, hogy a verseny kifejezetten 
jót tehet a legtöbb helyzetben. Vagyis az 
oktatás területén is jó az, ha különféle 
fenntartású és különféle profilú iskolák 
között válogathatnak a szülők. Ha tehát 
az iskolák azt szeretnék, hogy legyen 
elég beiratkozó gyerekük, akkor egyre 
magasabb színvonalon kell teljesíteniük.
 – Első nekifutásra ezt akár úgy is 
érthetem, hogy lehetnek sokan olya-
nok, akik nem elégedettek az állami 
iskolai oktatással. Erről lenne szó?
 – Nem, dehogy! A nyírbátori állami 
iskola pedagógusai és tartalmi része 
teljesen rendben van. Ott 
tényleg magas szintű a 
munka, kiváló a gárda. En-
nek az iskolának a gondjai 
a református iskola el-
indításakor kezdődtek. 
Ma már, a kéttannyelvű 
osztályokat leszámítva, 
szinte csak roma gyere-
kek járnak az iskolába. Ez 
persze nem csak nyírbá-
tori gond. Az ilyen méretű 
városok sajátos oktatási 
gondjáról van szó. A na-
gyobb városokban a több 
iskola között a speciális problémák is 
jobban megoszlanak. Ezért is gondol-
tuk azt – jelzem, jelentős szülői igényre 
– hogy bővíteni kell az általános isko-
lai kínálatot. Ezután mindenki tud majd 
dönteni, hogy állami iskolába, egyházi 
iskolába (ebből már kettő is van) vagy 
alapítványi iskolába viszi a gyerekét.
 – Nem gondolja, hogy ez az új iskola 
éppen az állami fenntartásút hozhatja 
még nehezebb helyzetbe? A hangsúlyo-
zott ideggennyelv-, illetve informatika-
oktatás jelentős csáberő lesz.
 – Szerintem minden iskolából hoz-
hat diákokat. Pontosabban azoknak, 
akik korábban ebben, vagy abban az is-
kolában gondolkodtak, jövőre már lehet, 
nem kell kompromisszumot kötniük, és 
mennek az alapítványi iskolába. Már so-
kan keresnek bennünket, hogy mikor, mi 
indul, és milyen profilú iskola lesz ez az 
új intézmény. Egyébként én nem is ab-
ban gondolkodom, hogy mi lesz jövőre. 

Hiszek abban, hogy az új lakópark kiala-
kításával, a számtalan új lakással jelen-
tősen nőni fog a vidékről beköltöző fiata-
lok száma, illetve nagyon sok helyi fiatal 
család itthon marad, és egyre több gye-
rek lesz a városban. Ma már látjuk, hogy 
Nyírbátor agglomerációs központnak 
számít. Nemcsak dolgozni, bevásárolni, 
szórakozni jönnek a városba, hanem ide 
szeretnék hozni óvodába, iskolába is a 
gyermekeiket, és a végén szeretnének 
itt letelepedni. Nekünk muszáj évekkel 
előre gondolkodni és az akkori kihívá-
sokra is választ kell adnunk. Ebből az 
egyik nagyon fontos válasz, hogy milye-
nek az oktatási lehetőségeink.  Jelzem, 
hogy ebben a félévben – most először 
– 88 fővel nőtt a város lakossága.
 – Mi a terve, hogy indul be az az is-
kola jövőre?

 – A koncepció ugyanaz, mint az 
egyetemi képzésnél. Alulról felfelé, és 
nem nagy létszámmal. Ma az a terv, 
hogy egy-négy osztállyal indulunk és 
nem baj, ha az osztálylétszám alacsony. 
Évfolyamonként is egy osztályt terve-
zünk. Először látnunk kell a valóságos 
igényt.
 – Ez nyilván terheli majd a város 
költségvetését is.
 – Lesz egy elindítási költség, és azt 
követően számolnunk kell egy folyama-
tos finanszírozással. Az alapítványi isko-
lákat az állam sokkal rosszabbul finan-
szírozza, mint pl. az egyházi iskolákat, 
de még az állami iskoláknak utalt nor-
matívát sem kapják meg. Ugyanakkor 
számolunk a szülői hozzájárulással is.
 – Az óvodai szinten is jelentős vál-
tozások történtek és a közeljövőben 
történnek majd. A Fáy utcai ősztől már 
református óvodaként fogadja a gyere-
keket, és jövőre indul a katolikus óvo-

da is. Úgy gondolom ezen a területen 
is kemény verseny lesz a gyerekekért. 
Mit gondol, hogyan érinti ez az új hely-
zet az önkormányzati óvodát?
 – Szögezzük le, hogy ez egy új hely-
zet, de az most is kijelenthető, hogy a 
megye legjobban felszerelt és legszebb 
óvodái ma Nyírbátorban vannak.  A 
most reformátusoké lett óvodát pár 
éve újítottuk fel, egyedi, különleges 
funkciókkal láttuk el, ráadásul nagyon 
szép környezetben működik. Az Iskola 
úti óvodánk a megye legszebb óvodá-
ja lett. A katolikus óvoda pedig jövőre 
vadonatúj épületben indulhat. Szakmai 
oldalról hasonlóan kitűnő a helyzet. Na-
gyon jól felkészített gárda van az egész 
rendszerben.  Majd ki fog alakulni egy 
(bízom benne) egészséges verseny, ahol 
a különböző kiegészítő, fakultatív prog-

ramokkal lehet elbillente-
ni a serpenyőt egyik-má-
sik intézmény javára. 
Szerintem itt azon fognak 
versenyezni a fenntartók 
– tehát mi is – hogy minél 
jobb, modernebb nevelést 
biztosíthassunk a nyírbá-
tori gyerekeknek. Ha vala-
ki nyert, akkor a családok, 
a gyerekek biztosan nyer-
nek ezzel a versenyhely-
zettel.
 – S nem gondolja, 
hogy az óvoda kiválasztá-

sával egyúttal az is eldőlhet, hogy me-
lyik gyerek melyik iskolába fog járni?
 – Szerintem nem feltétlenül. Egyéb-
ként a létszámok sem adják ki. A ka-
tolikus óvodába eleve nem tud annyi 
gyereket felvenni, ahányat szeretnének 
felvenni majd az új első osztályokba. Az 
óvodájuk évfolyamonként egy csoport-
tal működik, míg az iskolájuk két, pár-
huzamos osztályt indít. Ugyanakkor azt 
sem gondolom, hogy aki a jövőben is az 
önkormányzati óvodát választja, utána 
ne választhatná a katolikus, vagy a re-
formátus általános iskolát. De az is elő-
fordulhat, hogy a szülő, mert például a 
református óvoda mellett lakik, a közeli 
óvodába hordja a gyereket, de később 
az alapítványi iskolát választja. Persze 
elismerem, hogy van, lesz determináció 
ebben a kérdésben. Ha valaki nem akarja 
egyházi óvodába vinni a gyereket, akkor 
valószínű, hogy egyházi iskolát sem akar 
választani.
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Augusztus első hétvégéjén rendezték meg ebben 
az évben is az évtizedes hagyománnyal bíró Nyír-
bátori Fúvószenekari Találkozót. Szombaton tar-
tották a tizedik ilyen eseményt, ahol öt zenekar 
lépett a kulturális központ lépcsőpiramisának te-
tejére, mint színpadra. 

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a régi kettes iskola tel-
jesen új funkciót kap 2019 szeptemberétől. Az épület emeleti 
és pinceszintje teljes felújításon esik át, hogy minden korosz-
tály igényeit ki tudja majd elégíteni ősztől a benne lévő funkci-
ókkal. Az udvaron egy hatalmas játszótér, belül pedig bowling 
pálya, biliárdterem, koncertterem, kiszolgáló helyiség, film-
szoba, klubhelyiségek várják majd a vendégeket. A kivitelező 
jó ütemben halad a felújítással, a nyílászárók cseréje, az átala-
kítás megtörtént, napokon belül kezdik a burkolást is.

Vályogos Gréta, a Nyírbátori Kulturális Központ munkatársa, 
a találkozó szervezője elmondta: ebben az időszakban nem 
könnyű megszervezni ezt a programot, mivel a zenekarok 
nagy része ilyenkor tud pihenni. Ám amikor elhangzik a széles 
körben ismert és elismert Nyírbátori Fúvószenekar, mint alapí-
tó, és mint házigazda neve, a meghívásra nem szoktak nemet 
mondani. A fúvószene kedvelői a tizedik találkozó alkalmával 
több, ismerős zenekarral is találkozhattak zenei eseményen, 
de volt olyan együttes, amely első alkalommal látogatott el 
Nyírbátorba. A koncertprogramban szerepelt a nyírbátori há-
zigazdák nyitó előadását követően a Készenléti Rendőrség 

Jó ütemben halad a kettes iskola felújítása

Zenekara, a Szihalmi Fúvószenekar, a balmazújvárosi Bekton 
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje valamint az est zárásaként 
fellépett Gájer Bálint a Debreceni Big Band kíséretében. 

Jubilált a fúvószenekari találkozó
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Rendkívüli testületi ülésen döntött a nyírbátori önkormányzat a hely-
ben élő fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról. A határozat 
2019. augusztus 5-től érvényes.

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere 
szerkesztőségünknek elmondta:
 – Az elmúlt pár évben többször 
felmerült bennem, hogy mivel lehet-
ne segíteni a fiatalok helyben tartását, 
és milyen szolgáltatásokkal válhatna 
vonzóbbá számukra a város. Mindezt 
azért, hogy itt el tudják képzelni a jövő-
jüket. Ennek hozadékaként első ütem-
ben megépül 71 bérlakás, amely min-
denképpen megkönnyíti és kibővíti az 
albérleti lehetőséget Nyírbátorban. Ez 
jelenleg hiánypótló kezdeményezés a 
városban. Az albérlet után azonban so-
kan saját lakást, házat szeretnének vá-
sárolni vagy építeni. Ehhez településünk 
önkormányzata szeretne a jövőben 

Támogatást kapnak az első lakáshoz jutók

hozzájárulni, 
így a fiatalok 
hosszú távra 
tudnak Nyír-
b á t o r b a n 
tervezni, és 
ebbe a csa-
ládalapítás is 
belefér.
 – Kértem a képviselő-testületet, 
hogy hatalmazzon fel az első lakáshoz 
jutók támogatásának helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet előkészí-
tésére – folytatta Máté Antal, hozzá-
téve: az augusztus elején megtartott, 
rendkívüli testületi ülés eredményeként 
döntöttünk, és már rendeletalkotásra 

készülünk, amelynek vannak biztos para-
méterei.  
 Elsőkörös feltételek a támogatás 
igénylésére:
 Támogatást igényelhetnek azok a 
18 és 45 év közötti személyek (házasok, 
bejegyzett párkapcsolatban élők vagy 
egyedülállóak), akik Nyírbátor város 
közigazgatási területén lakást kívánnak 
vásárolni vagy építeni, továbbá azok,  
akik legalább 2 éve állandó nyírbátori la-
kóhellyel rendelkeznek, és a kérelem be-
nyújtását megelőző 2,5 éven belül lega-
lább 2 éves munkaviszonnyal – ide nem 
értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt 
– rendelkeznek, büntetlen előéletűek, 
valamint nincs köztartozásuk.
 A rendeletet kidolgozása augusztus 
végéig megtörténik, a tervezetet a kép-
viselőtestület elé terjesztjük, elfogadás-
ra. Az elfogadást követően a támogatást 
bevezetjük – tette hozzá Máté Antal.

A városvezetés folyamatos célja a nyírbátori családok támo-
gatása, segítése. A bevezetett szolgáltatások (rotarix védőol-
tás ingyenes biztosítása, babacsomag, diákösztöndíj stb.) 
mellett infrastrukturális fejlesztéssel is hozzá kíván járulni az 
önkormányzat a városban élő családok mindennapi életének 
segítéséhez, amelynek egyik pillére a nevelési, oktatási in-
tézmények fejlesztése, bővítése. A tavaly felújított Kerekerdő 
óvoda mellett, most a bölcsődét sikerült uniós forrásból bő-
vítenie a városnak. A Napsugár bölcsőde épületének bővítése 
befejeződött, szeptemberben 48 gyerekkel kezdi meg műkö-
dését az intézmény. Az épület bővítése mellett lehetőség volt 
pályázati forrásból a csoportszobák, kiszolgáló helyiségek be-
rendezésére is, így teljes felújítás valósulhatott meg. Kellemes 
időtöltést kívánunk a gyerekeknek.

Kétszer annyi lehet a bölcsődés szeptembertől
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A jókedv soha nem érhet véget…
A nyári szünidő a pihenésről, a kikapcsolódásról 
szól a gyermekek számára. Iskolánk minden évben 
gazdag programmal készül, hogy hasznosan és kö-
zösségi élményeket szerezve töltsék tanulóink a 
vakáció napjait.

A Hittan tábort minden év-
ben nagy érdeklődés kíséri. 
Az idén a Tékozló fiú és Bá-
lám történetét dolgozták fel 
a gyerekek. A szabadidőben 
daltanulás, ugrálóvár, bohóc-

műsor, akadálypálya, kincs-
keresés, arcfestés tette még 
élménydúsabbá a forró nyári 
napokat. A tábor zárásaként 
a Kerekerdő élményparkban 
már érkezéskor elkezdődött 
a játék. Mesebeli birodalom 
tárult a gyerekek elé interak-
tív mesepavilonokkal, majd a 
játszótér-rengetegben a kis 
lurkók kiélhették mozgásigé-
nyüket. 
 Diákjainkkal az idén is 
kifutott a Bárka a magyar 
tengerre Balatonfenyvesről 
és Balatonszárszóról. Alsó 
és felső tagozatosaink népes 
csapata szállt be a Magyar-
országi Református Egyház 

Parkba, meglátogatták a Ma-
dárkórházat. Nyíregyházán 
a botanikus kert növényeit 
csodálhatták meg és megis-
merkedtek az egyetem ter-
mészettudományi tanszéké-
vel. Konyhai tapasztalatokat 
is szerezhettek salátakészí-
tés közben. A nyári forróság-
ban a Sárkány Wellnes és 
Gyógyfürdő kellemes vizű 
medencéiben hűthették ma-
gukat a táborozók. 
 A német és angol nyelve-
ket gyakorolhatták és infor-
matikai ismereteiket haszno-
síthatták tanítványaink tábori 
keretek között. Az élő nyelv 
használatát segítette Lotti és 
Nola, a két kaliforniai kislány. 
Az idegen nyelvi történetek 
feldolgozásán keresztül gaz-
dagodott a gyerekek szókin-
cse, fejlődött szövegértésük. 
A robotok programozása, a 
számítógépes rajzolás, kéz-
műves foglalkozások, kirán-
dulás a Nyíregyháza Zoo-ba 

– mind a hetet tették felejt-
hetetlenné.
 A Napközis tábor min-
dennapjai a játékról szóltak. 
A társasjátékok, kézműves 
foglalkozások, akadályver-
seny, számháború – az ön-
feledt móka és kacagás szín-
terei voltak. A KRESZ parkban 
megismerkedtek a közlekedé-
si szabályokkal – és egy jót bi-
cajoztak is! A kor kihívásainak 
megfelelt a Bee-Bot robot 
méhecske programozása és 

szervezésében megvalósuló 
programba. A táborozó mat-
rózok mindennapjait a játék, 
a fürdőzés, a vitorlázás, kö-
zösségépítő, élménypeda-
gógiai foglalkozások tették 

feledhetetlenné.  
Találkozhattak 
Pápai Jocival és 
tűz-showban is 
gyönyörködhet-
tek, sőt még kö-
zös táncot is ta-
nultak, amelyet 
reméljük mi is 
megnézhetünk 
majd szeptem-
berben! 

 KOMPLEX Természet-
tudományi táborban bővít-
hették ismereteiket a felső 

tagozatosok. Érdekes kísér-
leteket próbálhattak ki, kirán-
dultak a Hortobágyi Nemzeti 

a digitális tudás termét is bir-
tokba vették a legkisebbek.
 A nagy meleg sem tán-
toríthatta el a sportot sze-
rető gyerekeket. A hazai 
kézilabdázás fellegvárában, 
Veszprémben Nemzetközi 
Kézilabda Fesztiválon vettek 
részt a U14 korosztályos fiúk. 
A Cell-Cup Európa egyik leg-
nagyobb kézilabda fesztivál-
ja, ahol a magas színvonalú 
mérkőzéseken túl megannyi 
speciális programmal gon-
doskodnak arról, hogy az ott 
eltöltött 6 nap egy életre szó-
ló élmény legyen. Az iskolai 
edzőtáborban a lányok és a 
fiúk készülhetnek intenzíven 
a kézilabda szezonra.
 Már kilencedik éve ér-
keznek gyerekek testvérgyü-
lekezetünkből, a romániai 
Mezőcsávásról szabadidős 
táborba. A Balaton déli part-
ján tölthettek el egy hetet, 
ahol sportversenyek, kirán-
dulások, vitorlázás, bobozás 
és fürdőzés tarkította a min-
dennapjaikat. 
 Táborainkban közel 400 
gyerek töltötte el hasznosan 
a napokat. Szeretettel meg-
köszönöm azoknak a peda-
gógusoknak a munkáját, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
tanulóink élményekkel gaz-
dagodva, életre szóló emlé-
keket szerezhettek. Kívánom, 
hogy Isten gazdagon áldja 
meg életüket, családjukat és 
munkájukat!

Nagyhaju Katalin 
igazgatóhelyettes
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Aláírták a három összekötő út megépítésére szóló 
vállalkozási szerződést a kivitelezővel, a munkálato-
kat a mátészalkai székhelyű Nyír-Építő Kft. elkezdi. Az 
útépítés befejezésének határideje ez év decembere.  

 Az Egyház u. – Ifjúság u. összekötő út, a Kossuth 
L. u. – Ifjúság u. összekötő út, valamint a Fáy András 
utca Északi oldali tömbbelső út kialakítása során kö-
zel 80 parkoló is épül. A munkálatokra nettó 109,9 
millió forintot fordít az önkormányzat.
 Az Ifjúság utca érintett szakasza két forgalmi sá-
vos, míg az Egyház utca egysávos, kb. 4 méter széles-
ségű aszfaltozott út. Az Egyház utca egyirányú a Vá-
radi utca felől a Madách utca irányába. Az összekötő 
út teljes hossza 92 méter. Itt 16 normál parkoló lesz, 
1 pedig a mozgáskorlátozottak számára. A második 
részt a Fáy utca és Szentvér köz között, a Fáy utcai la-
kótömb mögött alakítják ki. A területen jelenleg a Fáy 
utcáról nyíló parkoló található, rossz minőségű asz-
falt burkolattal és gyephézagos térkővel. A tervezési 
szakasz eleje a Fáy utcai útcsatlakozás, a vége pedig 
a Szentvér közi útcsatlakozás. A lakóút teljes hossza 
210 méter. Az első szakaszon 9 normál és 1 mozgás-
korlátozottakat szolgáló parkolót hoznak létre. A má-
sodik szakaszon 28 parkoló épül. A Kossuth utca és 
az Ifjúság utca közötti területen, valamint az Ifjúság 
utca és a Báthory István Katolikus Általános Iskola 
melletti üres telken alakítják ki a harmadik szakaszt, 
melynek teljes hossza 103 méter. Itt 16 normál és 1 
mozgáskorlátozottaknak szánt parkolót építenek.  

Épül a három összekötő út

Tinódi visszakapta 
tarisznyáját és kardját

Az önkormányzat ez év tavaszán felújította a refor-
mátus templomkertben Tinódi Lantos Sebestyén 
szobrát, valamint a várostörténeti sétány folyta-
tásaként térkő burkolatot kapott a Báthori István 
utcáig vezet út. A szobor előtti lépcsősort is átala-
kították, így a vendégek kulturált környezetben sé-
tálhatnak, kerékpározhatnak ezen a környéken is a 
városban. A beruházás önkormányzati bevételből 
valósult meg, közel 40 millió forintból. 
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Nyírbátorban a sportnak komoly hagyományai vannak: legyen szó 
iskolai sportról, tömegsportról, hobbisportról, vagy versenysportról. 
Több, hosszú – több évtizedes – múlttal rendelkező egyesület műkö-
dik a városban, és a településen megvalósult fejlesztéseknek köszön-
hetően új sporttágak is megerősödtek az utóbbi években.

Sportoljon, mozogjon mindenki Nyírbátorban!

SPORT • 2014–2019

Egy jól működő sportegyesületnek 
azonban megfelelő körülményeket kell 
tudnia biztosítani három különböző te-
rületen. A legfontosabb a megfelelő sze-
mélyi háttér a vezetésben és a szakmai 
irányításban. Fontos továbbá a sportoló 
gyerekek fiatalok családi háttere, és a 
sportoláshoz biztosított infrastruktúra.
 Az elmúlt ciklusban számos sport-
fejlesztés valósult meg a városban. Is-
kolai szinten is sokat fejlődött a sporto-
lás intézményi háttere. A gimnáziumban 
egy új tornacsarnok épült, és a nyáron 
elindul egy új sportudvar kialakítása, a 
református iskolában felújításra került a 
tornaterem és a hozzá kapcsolódó öltö-
zők, továbbá ebben az évben felújítottuk 
a régi aszfaltpályát.
 Az egyesületi sportélet tekintetében 
is komoly változások következtek be. 

Az aszteliteniszezőknek átadott önkor-
mányzati épület regionális edzőközpont 
minősítést kapott, és a pár éve átadott 
fejlesztés után ebben az évben tovább 
bővül támogatásból, mind a szálláska-
pacitás, mind a csarnok méretének nö-
velése tekintetében. A Fedeles Lovarda 
is több pályázati forrásnak köszönhető-
en tovább bővíti a nyírbátoriaknak kínált 
szolgáltatásait. Játszótér és közösségi tér 
mellett szállásfejlesztés is megvalósul a 
területen, s további pályák is épülnek. A 
horgászegyesület az önkormányzattal 
közösen támogatást nyert egy új, közös-
ségi épület kialakítására a Szénaréti-tó 
mellett, és a Báthori István vadásztár-

saság is felújíthatta pályázati forrásból a 
tulajdonában lévő vadászházat.
 Régi vágya volt a küzdősport szerel-
meseinek, hogy a Bátor Karate SE is sa-
ját otthont kapjon a városban. Ez a cél is 
teljesült ebben a ciklusban. A felújításra 
kerülő, régi gimnázium épületében kap-
nak helyet, ahol az asztaliteniszezőkhöz 

hasonlóan, egy jól használható, megfe-
lelő szakmai hátteret biztosító épület-
részt vehetnek birtokba.
 A legnagyobb sportfejlesztés ebben 
az évben a városi sporttelepen megy 
végbe. Az elmúlt években épült egy 

nagy- és egy kisméretű, műfüves pálya, 
bővült az öltöző, és több fejlesztőesz-
közt is sikerült beszerezni. Idén a város 
döntése révén megvalósult a kis műfü-
ves pálya fedése, amely a fűtése révén 
a téli hónapokban is használható lesz. 
Uniós forrásból elkezdődött a futópá-

lya teljes felújítása. Egy új, kültéri kon-
dipark, játszótér, valamint kerékpár, és 
gördeszkapálya is épül. Ezzel egyidőben 

újjászervezzük a pálya működtetését, és 
rendbe tesszük az leromlott, elhanya-
golt állapotú részeket. Felújítjuk a pá-
lyákat, új öntözőrendszert telepítünk, és 
helyreállítjuk a szállásokat. A pálya mű-
ködtetését a jövőben az önkormányzat 
fogja ellátni, és egy új sportegyesület is 
szerveződött, amely az alapoktól indulva 
kezdi meg működését ebben az évben.
 Az utánpótlás nevelésben is sok 
sikert értek el a helyi klubok. Sok száz 
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Elkezdődtek a beruházások a sportpá-
lyán is, amelyet részben uniós forrásból, 
jelentős részében pedig önkormányzati 
forrásból valósít meg a város. Az au-
gusztus végére elkészülő ‚Sárkányhajó’ 
játszótér mellett megkezdődött a salak-
pálya felújítása, valamint a fiatalok nagy 
örömére a triál pálya és a kondipark is 
elkészül szeptember végéig. A gördesz-
kásokat, bicikliseket, rollereseket egy 
közel 400 négyzetméteres, 6 elemből 
álló pálya várja majd ez év őszétől. A fej-

Megkezdődtek a fejlesztések a sportpályán

gyerek sportol heti rendszerességgel 
valamelyik egyesületben. Ehhez komoly 
szakmai hátteret biztosítanak a test-
nevelő tanárok és az egyesületekben 

dolgozó edzők is. Fontos megemlíteni 
továbbá, hogy Nyírbátor azon kevés te-
lepülések közé tartozik, ahol a gyerekek 
nemcsak úszni tanulhatnak meg ingye-
nesen, de a lovaglást is kipróbálhatják 
felsőbb évfolyamban, szintén térítés-
mentesen.
 Ha sportról beszélünk, akkor a 
sportsikerekről is fontos megemlékezni, 
a legtöbb csapatsportban elmondható, 
hogy felnőtt csapataink rendre dobogós 
helyen végeznek a saját osztályukban. 
Utánpótlásban pedig nagyon sok tor-
nán értek el szép eredményeket szinte 

valamennyi sportágban. Jelzi a jó szak-
mai munkát, hogy sok gyermek folytatja 
pályafutását valamely nagyobb klubnál 
és ott is megállja a helyét. Ezek mellett 
küzdősportban, úszásban, asztalitenisz-
ben folyamatosan szállítják a hazai és 
nemzetközi sikereket, ezzel öregbítve a 
város jó hírnevét nemcsak itthon, de kül-
földön is. 

lesztések által egy komplex, 21. századi sportpá-
lyává alakul majd ez a terület, ahol a sportolóknak 
vizesblokk is rendelkezésére fog állni a kulturált 
környezet érdekében. 
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Ez igen! Befutott a DRAGON 3.0

A Dragon Race 3. futamával fel-
nőttkorba ért. Sportnyelven fo-
galmazva: jó rajt után, 2019-ben 
befutott a jegyzett akadályfutó 
versenyek közé. A szervezők cél-
ja, hogy záros határidőn belül az 
egyik országos bajnoki futamot 
is Nyírbátorban rendezzék. Ez az 
alig kétéves múltú verseny ma 
már értékelhető turisztikai ese-
ménnyé is kinőtte magát, nem 
kis részben a versenyhelyszín, 
a Sárkányfürdő és az amúgy 
is csodaszép környezet miatt. 
Margitics Zoltán főszervezővel 
Nagy Miklós készített interjút.

 – Verseny közben, vagy közvetlenül 
a verseny után már azt érezte, hogy a 
Dragon Race elkerülhetetlen lett, lesz 
az akadályfutók világában?
 – Verseny közben, főleg az első be-
futók arcát látva, az volt az érzésem, 
hogy most egy nagyon jó pályát, érdekes, 
izgalmas, komoly kihívásokat jelentő pá-
lyát sikerült építenünk. Így, néhány nap-
pal később kijelenthető, hogy egy sikeres 
versenyen vagyunk túl.
 – Egy versenyről nem azért mond-
juk, hogy sikeres, mert sokan neveznek, 
sokan teljesítik, hanem főleg akkor jó 
egy futam, ha a résztvevők utólag is 
azt mondják, ez egy jól megszervezett, 
jó pályán lebonyolított verseny volt. 
Ugyanakkor nem lényegtelen, hogy ala-
kul évről-évre a résztvevők száma.
 – A számok visszaigazolják, hogy 
egyre több futót érdekel ez a nyírbátori 
verseny. Tavaly valamivel többen nevez-
tek 250-nél, idén már 420 versenyző in-
dult. Ez a létszám egy ilyen rövid múltú 
verseny esetében nagyon jónak tűnik.
 – Ami érdekes, idén mintha több 
gyerekversenyző is lett volna.
 –Tavaly kb. 40, idén 57 gyerekver-
senyzőnk volt. Ami a felnőtteket illeti, 
egyre több, nagy világversenyeken in-
duló nevezőnk van, ami komoly rangot 
nekünk. Ez már kifejezetten minőségnek 
számít. 2017-ben, az első versenyen 
mindösszesen 67 versenyző vágott neki 
a pályának. És ezt már akkor is sikernek 

gondoltuk. Ehhez képest beszélünk az 
idei 420 indulóról.
 – Arra van valamilyen terv, hogy 
meddig kell, illetve meddig szabad nö-
velni az indulók számát?
 – Csak addig szabad fejlődni, amíg 
az infrastruktúra illetve a terület elbír-
ja a versenyzőket. Úgy számolunk, hogy 
1000–1200 induló lehet a felső határ.
 – Mi a jellemző, ezek az akadályfutó 
versenyek mennyi indulót vonzanak?
 – Nálunk a Spartan Race a top. Azon 
a versenyen, egy hétvégén akár 8000 in-
duló is lehet. A többi versenyen 200–800 
versenyző van. A számok mutatják, hogy 
ma már mi sem lógunk ki a sorból, miköz-
ben a többi verseny 6–8 éve létezik már.
 – Ez a harmadik nyári verseny és ma 
már nyilván hasonlítható a többi aka-
dályfutáshoz, hogy vajon minőségében 
hol tart a többihez. Egyáltalán, minősí-
tik ezeket a versenyeket?

 – Van egy OCR szakág. Most is itt volt 
az OCR egyik vezetője, aki végigfutotta a 
pályát (dr. Maklári Papp Judit, mintegy 
mellékesen megnyerte a női kategóriát). 
Azt írta, hogy remek szervezés volt, ki-
tűnő pálya, roppant érdekes akadályok 
tették felejthetetlenné ezt a versenyt. Az 
ilyen vélemények biztatnak bennünket, 
hogy jó irányba haladunk, fejlődünk.
 – Van olyan szövetség, szakmai 
szervezet, amihez csatlakozva más mi-
nősítést kap a futam?
 – Van egy Terep Akadályfutó Szö-
vetség, s szeretnénk, ha bennünket is 
felvennének, mert ezután már országos 
bajnoki futamot is rendezhetünk Nyírbá-
torban.
 – Amúgy hány bajnoki futamot ren-
deznek a szakágban?

 – Jelenleg 4 futam van.
 – S a nyírbátori lehetne az ötödik?
 – Nem. A négyből lehetne az egyik.
 – Akkor ez azt jelenti, hogy valame-
lyik jelenlegi állomás-verseny helyére 
kellene bekerülni?
 – Igen. Ez egy verseny a szervezők 
között is. A mi versenyünknek a téli futam 
adott egy nagy lökést. Akkor figyeltek fel 
ránk, és akkor vettük fel a kapcsolatot 
szövetséggel. Azóta is zajlanak az egyez-
tetések.
 – Rendben, de ki lesz a szövetség 
tagja? Van itt valamilyen terepfutó, 
vagy versenyrendező egyesület?
 – A napokban jegyezték be a spor-
tegyesületünket (Dragon Race SE), már 
vannak versenyző tagjaink is. Ők egyéb-
ként kedvezményeket kapnak más ver-
senyek nevezési díjaiból is.
 – Van tehát távlati cél: itt legyen az 
egyik magyar bajnoki futam, illetve a 
nevezők száma érje el az ezret. Ezt nyil-
ván nem képes egy ember megszervez-
ni, bármennyire is hozzáértő és lelkes. 
Ráadásul nem is olcsó. Honnan van rá 
az anyagi fedezet?
 – A mostani verseny költségveté-
se 4.5 millió forint. Ez a pénz kellett az 
akadályok megépítéséhez és elhelyezé-
séhez. Versenypólókat, érmeket adunk, 
reklámozunk. A rendezvény főtámoga-
tója az önkormányzat, és kapunk támo-
gatást kisebb-nagyobb helyi cégektől 
is. Közülük idén kiemelkedő támogatást 
adott az MSK Hungary. Az utolsó, nagyon 
kemény és izgalmas akadályt ők építet-
ték meg, és már verseny közben is jelez-
ték, hogy készek a folytatásra is.
 – Egyébként, van valamilyen szab-
vány, hogy milyennek kell lenni a pályá-
nak, az akadályoknak?
 – Mondhatnánk, hogy ez elsősorban 
kreativitás kérdése, de azért persze van-
nak alapelvárások. Nyilván az akadály nem 
okozhat sérülést. A darabszámot nem ha-
tározzák meg, de 20 akadálynál nem szo-
kott kevesebb lenni. Nálunk 40 volt.
 – Van olyan statisztika, hogy Magyar-
országon mennyien űzik ezt a sportot?
 – Biztosan van, de én nem ismerek 
ilyen adatot. Azt persze tudom, ha a kör-
nyező országokban szerveznek ilyen ver-
senyt, azokon a legtöbb induló magyar. 
Például Szlovákiában a Spartan verse-
nyen indulnak 900-an, s ebből 400 ma-
gyar versenyző. Miközben nálunk 8000 
induló van a magyar Spartanon.
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 – Turisztikai szempontból is fontos 
lehet ez a verseny. Az ország sok terüle-
téről jöttek a versenyzők? Budapestivel 
és miskolcival én is beszéltem.
 – Nyilván a Dunán inneni területekről 
jöttek a legtöbben, de Székesfehérvár-
ról, Győrből és közeléből is jöttek. Voltak 
Szlovákiából és Romániából is. Egyébként 
azt is sokan a javunkra írták, hogy Nyírbá-
torba végig autópályán lehet közlekedni.
 – Nyilván az sem mindegy, hogy a 
bázis a Sárkányfürdő. Itt van a start és 
a cél, sőt pár izgalmas akadály is. Van 
másik verseny hasonló környezetben?
 – Ez egy fantasztikus környezet. Itt 
minden adott, hogy mindenki jól érezze 
magát. csak mellékesen jegyzem meg, 

hogy erre az évre már három másik ver-
seny is talált magának egy strandot.
 – Mit szólnak a környezethez? Erdő, 
tó, strand, lovarda. Mennyivel másabb, 
érdekesebb, mint a többi helyszín?
 – Mindenki megjegyzi, hogy fan-
tasztikus a környezet és nagyon jó az 
infrastruktúra. Közel a parkoló, normális 
az öltöző, zárható a ruhásszekrény, van 
vizesblokk, zuhanyozó, vécé. A szolgálta-
tások nálunk a legjobbak, amihez nagyon 
kellett a város és a fürdő partnersége.
 – A városi támogatásért cserébe 
elvárás az, hogy ez a verseny turiszti-
kailag is értékelhető legyen?
 – Nincs kimondva, de nyilvánvaló, 
hogy ez is az egyik cél. Ha idejön majd 

ezer versenyző, sokan a családjukkal, s 
vannak, akik itt is akarnak megszállni, 
az jelentős fogyasztást is jelent. Most is 
volt ilyen igény. Van, aki már családostól 
visszajár a gyógyfürdőbe, és megszeret-
te a várost is.

A hagyományos strandröplabdatornán 20 csapat mérkőzött, a 3. Dra-
gon Race akadályfutóversenyen bőven 400 fölötti versenyző rajtolt el. 
Nagy sikerrel rendezték meg a sportnapokat. A két sportág mellé idén 
becsatlakozott a Szénaréti-tónál megrendezett horgászverseny is. 

Kétnaposra bővült a Bátori Sportnapok

A múlt évben a megye első számú ext-
rém futóversenye és a korábban más 
helyszínen megrendezett strandröp-
labda bajnokság alkotta a város kiemelt 
sportprogramját a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdőben. Idén már bővült a palet-
ta, és a sportnapból sportnapok lett. A 
július végi, városi sportrendezvény hor-
gászversennyel egészült ki. 

 A kétnapos programot Máté Antal, 
polgármester nyitotta meg. Köszöntő-
jében elmondta: a versenyek helyszínét 
biztosító terület egy különleges része a 
megyének, mely alkalmas arra, hogy jó 
néhány sportágat kipróbáljunk. A város 
céljai között szerepel, hogy még tovább 
bővítse a sportnapok kínálatát. 

 A Dragon Race 3.0 elnevezésű ext-
rém futóverseny híre már olyan neves 
programoldalakon is olvasható volt, 
amelyeket előszeretettel követnek a 
sportág kedvelői. Az eltökélt versenyzők 
– hallva az első két Dragon Race hírét – 
hamar regisztráltak, hiszen kíváncsiak 
voltak, mit alkotnak 2019-ben a szer-
vezők. Margitics Zoltán, a verseny öt-

letgazdája szerint a kialakított akadály-
pálya a benne rejlő különlegességgel 
már mindenképpen elit kategóriájúnak 
számít. Kiemelte: nem könnyű, de meg 
lehet oldani azt, hogy a pálya évről-évről 
megújuljon, a szervezői ötleteknek kö-

szönhetően emlékezetes maradjon va-
lamennyi sportoló számára. Az idei nyári 

versenyszámra a Dragon Ice téli futam 
versenyzői valamennyien regisztráltak.
 A szombati látványosságok közé 
tartoztak azok a strandröplabda mér-
kőzések, amelyek 10 meghívott és 10 
amatőr csapat részvételével zajlottak a 
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nye. A 30 éves nyírbátori Vasas Horgászegyesület egyszerre szervezett versenyt 
hölgyeknek és uraknak is.

eni

strand területén. A helyi, megyebeli csa-
patok mellett határon túlról is érkeztek 
játékosok. Így a bajnokság már évek óta 
nemzetközinek mondható. A jövőben 
szélesíteni szeretnék a lehetőségeket a 
szervezők, hiszen a növekvő igényt sze-
retnék kielégíteni. Madai István, szervező 
arról tájékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy a következő években szeretnének 
több csapatnak teret biztosítani a baj-

nokság keretein belül, így elképzelhető, 
hogy az eddigi két pálya mellé a verseny 
idejére egy harmadikat is kialakítanak. 
 85 induló és több mint 100 kiló hal 
a sportnapok részeként első alkalommal 
megrendezett horgászverseny eredmé-

SPORT / VÁROSI HÍREK

A Retro nap alkalmával két fantasztikus koncerten vehettek részt a 
vendégek az ABC parkolóban, ahol ismét rengetegen voltak. 
 Köszönjük a MIEZ és a TNT zenekaroknak a jó hangulatot és kö-
szönjük hogy ennyien kijöttek a rendezvényre, reméljük mindenki jól 
érezte magát.
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Július 31. és augusztus 3. között rendezték meg a XII. SCITEC Győr Opent. Csoba 
Adrienn szereplése méltó lezárása volt ennek a nagyon kemény és hosszú szezon-
nak. Már minden úszónk pihent, vagy épp a Bátori Sárkány egyesület úszótábo-
rában lazított (később beszámolunk róla), amíg Adrienn Győrben állt rajthoz egy 4 
napos versenyen. A verseny előtt 4 hétig keményen dolgozott egyesületünk egyet-
len Héraklész válogatottja. Abszolút megérte a belefektetett munka, hisz Adrienn 
négy versenyszámban – 200 m gyors, 200 m vegyes, 400 gyors és 800 gyors – 4 
aranyérmet nyert az egy évvel idősebbek között. 200 gyorson és 200 vegyesen pe-
dig egyéni csúcsok születtek. Gratulálunk Adriennek és felkészítő edzőjének, Kaliba 
Viktornak. 
 A Bátori Sárkányok augusztusban kaptak egy hónap pihenőt, és szeptemberben 
újra kezdődhet a kemény munka.
 Szívből gratulálunk az egész éves teljesítményhez sportolóinknak, az edzőknek 
és nem utolsó sorban a szülőknek!

Négy  aranyérem  Győrből

A Bátori Sárkány Úszóegyesü-
let színeiben indulva Bodolai 
Fanni és Kiss Attila a 2019-es 
évben is számos nemzetközi 
versenyen képviselte Magyar-

Nyírbátorból a Világbajnokságig
országot és Nyírbátort quad-
ratlon sportágban.
 A sportág ötvözi a triatlont 
és a kajakot, mely 4 állóképes-
ségi sportágból (úszás-kerék-

pár-kajak-futás) áll. Különböző 
távokon rendeznek évről-évre 
nemzeti-, valamint nemzet-
közi versenyeket egyaránt. 
Fanni és Attila idén a sprint 

távra készült, melyen a ver-
senyzőknek 750 m úszást, 20 
km kerékpározást, 5 km kaja-
kozást, valamint 5 km futást 
kell teljesíteniük. Alapvetően 
minden (heti 9–10) edzést 
Nyírbátorban végeznek, az 
úszóedzéseket Kaliba Viktor 
irányításával, egyesületünk-
ben, a kerékpározást a város-
ból kiinduló, kiváló minőségű 
kerékpárutak valamelyikén, a 
futást a sportpálya adta lehe-
tőségeket kihasználva a sa-
lakpályán. Egyedül a kajakos 
edzések okoznak némi nehéz-
séget, ugyanis ezek minden 
esetben utazáshoz kötöttek, 
valamely közeli tóhoz.

Eredményeik:
•  Világkupa futam:
 Férfi elit 3.hely

•  Európa- bajnokság:
 Női elit 2.hely, férfi elit 9. hely

•  Világbajnokság:
 Női elit 3. hely, férfi elit 9. hely

 Idén még egy fontos ver-
seny vár rájuk, az Országos 
Magyar Bajnokság, melyet 
idén középtávon rendeznek 
meg szeptemberben. 
 Sikereikhez gratulálunk!

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány 

Úszóegyesület
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SZÜLETÉS
Boglárka Laza Tamás  Hardi Lívia
Brendon Martin Varga Sándor Horváth Mária
Olívia Virágh István Dócs Klaudia
Gábor Csekő Gábor Kovács Andrea
János Jóni János Kiss Henrietta
Kitti Tanicsár Ferenc Varga Tünde
Zsombor Gábor Tóth Mátyás Gábor Szabó Beatrix
Milán György Bakró György  Varga Enikő
Krisztián Kiss Dezső Getyinás Zsuzsanna
Csongor Tornai László Jobbágy Alexandra
Mátyás Nyakas László Mátyás Debora
Petra Buda Dániel Murzsa Gyöngyi

HALÁLESET
Gulyás Jánosné sz. Bojtár Mária
Bunyi Mihályné sz. Kapta Mária

Varga Sándor
Bede Ferencné sz. Szenes Mária
Tóth Szilveszterné sz. Tanka Irma

Oszlávszki László
Budaházi Ferenc

Pócsi Kálmánné sz. Pócsi Mária
Dévai Andrásné sz. Csillám Margit

Tóth Béláné sz. Tallódi Etelka
Pituk Lászlóné sz. Hudák Mária 

HÁZASSÁG
 Nagy Attila Fekete Zsanett
 dr. Turzó Tamás Fodor Kinga Julianna
 Fülep Zsolt  Orosz Brigitta
 Papp Gyula László Szász Tímea Erzsébet
 Vajda Imre Pető Ildikó
 dr. Pásztor Szabolcs  Gégény Éva
 Kecskés Gergő  Kocsis Ildikó
 Koszkócsák András Kaptur Julianna
 Csiki Lajos  Pintye Andrea

Anyakönyvi események 
2019.  augusztus

Kiállításon a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor 
tagjai. Különleges esemény volt ez számunkra, mert akinek az al-
kotásait láthattuk, Simics Lajos tagtársunk, aki augusztus 15-én 
ünnepelte 85. születésnapját. Aktív korában az építőiparban tevé-
kenykedett, mivel végzettsége szerint építész. A festészet szerete-
te már fiatal korában kialakult. 
 Festményei nyugdíjba vonulása után készültek.Képeinek köszön-
hetően ízelítőt kaptunk ezen az eseményen Európa, Ázsia és a Világ-

egyetem csodálatos világából.
 Kívánjuk, hogy még sok-sok 
éven át legyen jó egészsége, le-
gyenek tervei, ezekhez pedig 
alkotókedve, hogy még számos 
szép alkotással örvendeztessen 
meg bennünket!
 Boldog születésnapot kívá-
nunk!

Tóth Árpádné 
egyesületi elnök

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor tagjai egész 
héten nagy izgalommal kísérték figyelemmel a meteorológiai 
előrejelzéseket, mert közös kirándulást terveztünk augusztus 
elsejére a nagykárolyi testvéregyesületünk tagjaival. Tiszaber-
celre, egy regionális nyugdíjas találkozóra utaztunk mintegy öt-
venen. A programot már 18 éve szervezi Zsíros Antalné Icuka a 
helyi Nyugdíjas Egyesület elnöke és a polgármesteri hivatal. Na-
gyon kedves fogadtatásban részesültünk, s felhőtlenül szórako-
zott mindenki a sok színvonalas produkció láttán. Köszönjük a 
szervezőknek, hogy a Tisza gátján egy ilyen hangulatos napot 
tölthettünk.

Tóth Árpádné 
elnök
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A ”magyar tenger” közvetlen 
szomszédságában Balatonbe-
rényben táborozott július 1–5-
ig a Báthory István Katolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium 19 tanulója és 
2 pedagógusa, hogy kipihenje a 
2018/2019. tanév fáradalmait. 
A települést hatalmas nádas 
és erdő ölelte körül, ennek kö-

szönhetően, a természet kínál-
ta csend és nyugalom szigete 
várta az elfáradt diákokat és 
tanárokat.

 A balatoni fürdőzés mel-
lett sok izgalmas program is 
várta a tanulókat. Megtekin-
tettük a környék kulturális és 
történelmi nevezetességeit, 
jártunk a gyönyörű keszthelyi 

Festetics kastélyban, ahol mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson 
megismerhettük a Festetics 
család történetét, múltját és 

jelenét. Izgalmas kaland várt 
bennünket a balatonszent-
györgyi Csillagvárban is, amely 
a Festetics grófok vadászvára 
volt. A csillag alaprajzú épület 
a világon egyedülálló, itt kapott 

helyet a középkori életpanop-
tikum, mely hűen mutatja be 
a múlt egy napját. A Csillagvár 
körül kialakított, másfél hektá-
ros parkban őshonos magyar 
állatokat simogathattunk.
 Hajókáztunk a Balatonon 
és a tó közepéről csodálhattuk a 
lenyűgöző panorámát, ahol fele-
levenedtek a földrajzórán tanult 
ismeretek a tanúhegyek kiala-
kulásáról és a tó keletkezéséről. 
 A táborban kipróbáltuk a 
játszóteret és a szállásunk sa-
ját medencéjét is. Az estéket 
vicces vetélkedőkkel és közös 
filmnézéssel tettük felejthe-
tetlenné. Sokat játszottunk, 
nevettünk és fürdőztünk!
 Sok élménnyel és feltöl-
tődve érkeztünk haza!

Szűcsné Lőkös Anita 
és Kovács Andrea 

tanárnők

Nem a pihenést célozták meg a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagjai, amikor 
elhatározták, hogy július 30. és augusztus 2. között 
autóbuszra szállnak és jó néhány száz kilométer 
megtétele után letáboroznak Győrben, s bejárják a 
környék nevezetes településeit, turisztikai látvá-
nyosságait.

Hosszú útra keltek a nyugdíjas határőrök

Az első nap korai keléssel in-
dult (hajnali 4 órakor szálltunk 
buszra), hogy aztán első úti-
célunkat, a Tatai Várat elérjük. 
A vár megte-
kintése után 
dottóra száll-
tunk és jókora 
utat megtéve 
k ö r ü l j á r t u k 
a Tatai Öreg 
Tavat, majd 
ismételten bu-
szozás követ-
kezett, egészen Komáromig. 
Itt újra járművet váltottunk (a 
változatosság kedvéért újfent 
dottóra ültünk) és bejártuk 
Komárom és Komarno (ahogy 
idegenvezetőnk mondotta: 
Dél- és Észak Komárom) ne-
vezetességeit.

 A második nap délelőttjén 
Győrrel ismerkedtünk, majd a 
városházán elköltött ebéd után 
Fertődre utaztunk, ahol megte-

kintettük az Esterházy Kastélyt 
és annak méltán híres parkját.
 A következő napon Szlová-
kia fővárosát, Pozsonyt céloz-
tuk meg, ahol nagyon kellemes 
és tartalmas órákat töltöttünk 
el. Idegenvezetőnk jóvoltából 
megismerhettük a főváros elit-

negyedét, s aki akarta, meg-
kóstolhatta a szlovákok nem-
zeti ételét, a sztrapacskát.
 Az utolsó, negyedik na-
pon sem unatkoztunk. Szál-
láshelyünket elhagyva, a 
Pannonhalmi Főapátságot 
tekintettük meg, ami igazán 
lenyűgöző volt, és maradandó 
élményeket nyújtott. A prog-
ramnak azonban itt még nem 
volt vége, mert következett 
kirándulásunk utolsó állo-
mása. Csak kapkodtuk a fe-
jünket, amikor megérkeztünk 
Felcsútra, a Puskás Ferenc 
nevével fémjelzett labdarúgó 
akadémiára. 
 A pazar létesítmény lát-
tán kiben-kiben más és más 
gondolatok kavarogtak, de 
egy dologban mindenkép-
pen egyet értettünk: gyönyö-
rű komplexum, a 21. század 
színvonala, kár, hogy a magyar 
labdarúgás eredményei nem 
igazolják még vissza a befek-
tetett erőforrásokat…
 A négynapos kirándulá-
sunk vége felé azért egy kis 
szabolcsi kötődésű élmény-

A magyar tengernél jártunk 

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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ben is részünk volt. A felcsúti 
stadiontól vonatozhattunk a 
Nyíregyházáról odaszállított 
kisvasúttal…
 Hazafelé, fáradtság ide, 
vagy oda, azért egy jóízű nótá-
zásra is volt még energiája az 
ötven tagú társaságnak.

Janovics János
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53. 
Nyírbátori 
Zenei Napok
Augusztus első vasárnapján kez-
dődött az idei zenei napok prog-
ramsorozata. A Római Katolikus 
Minorita Templom udvarán az 53. 
Nyírbátori Zenei Napok nyitókon-
certjén Martin Brass előadásában 
Farkas Ferenc: Nyírbátori Torony-
zene című művét hallgathatták 
meg a résztvevők. Ezt követően a 
Szent Efrém Férfikar kápráztatta 
el előadásával a zeneértő közön-
séget. A programsorozat 2019-
ben is három különleges zenei él-
ményt kínált. Igazi ínyencségnek 
számít a ma már 3200 koncerten 
túl turnézó Mandel Quartet nyír-
bátori koncertje és a Magyar Rá-
dió 1950-ben alakult énekkarának 
vendégszereplése is. 

Nagyszerű hagyományt elevenítettek fel a szervezők a Bátori 
Korzó kialakításával. Az utcazene hangulata, egy jó beszélge-
tés és remek találkozások – nagyjából ezt ígérte az a néhány 
este, amely a Kulturális Központ idei kezdeményezését jelle-
mezte. A nyírbátoriak az első hívó szóra megindultak a korzóra, 
többen a péntek és a szombat estéjüket is a téren töltötték. Jó 
volt látni a párokat, a családokat, a baráti társaságokat, amint 
jelenlétükkel tették le a voksukat a hiánypótló zenei program-
sorozat és egyben igényes kikapcsolódási lehetőség mellett.

Bátori Korzó a város szívében


