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Büszkék lehetünk intézményünk tanuló-
ira, akik május 26-án, Budapesten a Kálti 
Márk Történelem Tesztverseny országos 
döntőjén vettek részt. A kitartó munka is-
mét meghozta gyümölcsét, hisz Cserpák 
Marcell 5. helyezést ért el, Fazekas Gábor 
országos 7. lett, Molnár Máté pedig a 10. 
helyen végzett. Mindhárman a 7.a osztály 
tanulói. Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez a diákoknak és felkészítő taná-
ruknak, Nagyné Lőrincz Lilla tanárnőnek.

Folytatás a 11. oldalon
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Sikeres évet zárt a „kéttannyelvű”

Adrienn újra remekelt

Június 19. és 22. között Kecskemét adott 
otthont a LXIII. Serdülő Országos Bajnok-
ságnak, ahol a serdülő korosztály legjobb-
jai ugrottak vízbe. A 4 napos versenyen 
451 versenyző állt rajthoz, köztük a nyír-
bátori Csoba Adrienn, aki élete első ser-
dülő magyar bajnokságán a tőle egy évvel 
idősebbekkel versenyzett. 
 A tehetséges bátori úszólány 400 
méteres gyorsúszásban hatalmas örömöt 
okozva edzőjének, szüleinek, drukkerei-
nek, bronzérmet nyert az egy évvel idő-
sebbek között. Adrienn a 4 nap leforgása 
alatt, összesen 3 „A” döntőt úszott és a 
400-as bronzérme mellé, 800 méter gyor-
son 6., a 200 méter gyorson pedig az 5. 
helyen csapott célba.

Folytatás a 12. oldalon

Nemere István: 70 év, 700 könyv, 11 millió eladott 
példányszám, 50 álnév. Folytatás a 4. oldalon

Utcák, járdák újultak meg városszerte

Táborozók Tanévzáró

Cikk: 4 oldal Cikk: 15 oldal

A város 2014-től részben folytatta a megkezdett infrastruktúrafej-
lesztési programokat, részben új célokat tűzött ki az itt élők igénye-
ihez igazodva, és a 21. század kihívásaira reagálva. Az elmúlt öt év 
fejlesztéseit Máté Antal polgármester összegezte. 
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A város 2014-től részben folytatta a megkezdett infrastruktúrafej-
lesztési programokat, részben új célokat tűzött ki az itt élők igénye-
ihez igazodva, és a 21. század kihívásaira reagálva. Az elmúlt öt év 
fejlesztéseit Máté Antal polgármester összegezte. 

Utcák, járdák újultak meg városszerte
Folytatódhat a várostörténeti sétány építése is

A legfontosabb kérdés a vonalas hálóza-
tok tekintetében a burkolt közutak álla-
potának javítása és a földutak fejleszté-
se. Ezen a területen ebben az öt évben 
is komoly eredményeket értünk el, bár 
itt folyamatosan van teendő. A főutak 

(471-es főút, Gyulaji utca) felújításra ke-
rültek, és a legveszélyesebb csomópon-
tokban körforgalmak segítik a biztonsá-
gos átkelést. Ezek a programok részben 
uniós, részben hazai és önkormányzati 
forrásból valósultak meg.

Elkerülő – kezdődik az első 
ütem

Sajnos néhány fontos problémára a leg-
nagyobb igyekezet mellett sem sikerült 
megoldást találni. Ilyen kérdés a Máté-
szalka irányába kivezető főút állapota, 
a 471 főút Zrínyi utcai szakaszán lévő 
kereszteződések szabályozása, és a vá-
ros elkerülő útjának kiépítése. Ezekben 
a kérdésekben is születtek döntések az 

elmúlt időszakban. Uniós forrásból a 
város támogatást nyert az elkerülő út 
I. szakaszának kiépítésére a Gyulai és a 
471-es út mátészalkai ágának összekö-
tésére. Ez az útépítés a nyáron elindul 
a közbeszerzés lezárását követően. A 

város jelenlegi legveszélyesebb keresz-
teződésére (Károlyi-Zrínyi csomópont) 
elkészültek a jelzőlámpás szabályozási 
tervek, a kiépítésre a fedezet a város 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A mátészalkai kivezető út felújítására 
még nincs meg-
állapodás, bár 
ezt régóta kérik 
az ott lakók és a 
város is.
 A lakossági 
utak tekinteté-
ben is több fej-
lesztés történt. 
Új burkolatot 
kaptak az elmúlt 
öt évben a Deb-

receni, Bajcsy-Zsilinszky, Zrínyi, Gyulaji, 
Akácfa, Szentvér, Hunyadi, Fáy, Mun-
kácsy utcák szakaszai. Új burkolt utak 
is épülnek ebben a ciklusban az önkor-
mányzat saját forrásából – Széchenyi, 
Domb, Fáy páros és páratlan oldalán új 
lakossági szervizutak, a gimnázium mel-
letti új összekötő utak. 2019 végére va-
lamennyi földút mart aszfalttal történő 
stabilizálása is megvalósul.
 Az elmúlt években elindult egy új, al-
ternatív közlekedést támogató vonalas 
infrastruktúra fejlesztés, amely a gya-
logos és kerékpáros közlekedés segíté-
se érdekében célul tűzte ki a járdák és 
közterületek felújítását és a teljes várost 
lefedő kerékpárút hálózat kiépítését.

Biciklizni biztonságban

A három éve indult járdafelújítási prog-
ram eredményeképpen 24 utcában 
7800 méter járdát újítottunk fel. Ez a 
program az idén és a következő évben 
is folytatódik. Ezen túl a kerékpárutak 
építése is jelentősen átalakítja a város 
közlekedését. A ciklus végére már nem-
csak Debrecen és Mátészalka irányába 
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Leállósávval 
bővül a Fáy 
András utca 

Júniusban megkezdődött a leállósáv 
kiépítése a Fáy András utca páros 
oldalán, ezzel megkönnyítve az utcá-
ban közlekedők és a lakótelepen élők 
parkolását. A kivitelező a szükséges 
tereprendezést elvégezte, a munka 
folyamatos, a több mint 20 gépjármű 
leállására alkalmas terület előrelát-
hatólag júliusra készül el. 

Tavaly aszfaltozták le a Hunyadi ut-
cának a Bajcsy-Zsilinszky utca ke-

reszteződéséig tartó szakaszát. A munka befejezését követően az önkormány-
zat bejárást tartott, amelynek során a szakemberek problémákat észleltek, így a 
munkaterületet nem vette át a város, nem tekintette befejezettnek a beruházást. 
Kérte a kivitelezőt, hogy a felmerült problémákat garancia keretében – azaz to-
vábbi önkormányzati forrás hozzáadása nélkül –  javítsa ki, amint az időjárási 
körülmények megengedik, és a szükséges anyagok is rendelkezésre állnak. Júni-
usban megkezdték a munkát, remélhetőleg júliusban már a javított útszakaszon 
tudnak haladni a gépjárművel vagy kerékpárral arra közlekedők.

Újraaszfaltozzák a 
Hunyadi utca egy szakaszát

biciklizhetünk, hanem Nyírgyulaj felé is. 
Ebben az évben elindul a város területén 
a kerékpárút-hálózat kiépítése, részben 
uniós program keretében, részben ön-
kormányzati forrásból. A bicikliutak és 
sávok érinteni fogják a város iskoláit, 
középületeit, üzleteit, fürdőt, szakren-
delőt, temetőt. A kerékpárutak építésén 
túl a legfontosabb kereszteződésekben 
is megtörténik a biciklisek átvezetése 
(körforgalmak, Zrínyi-Károlyi csomó-
pont, városközpont), és fedett kerékpár-
tárolók is lesznek.

Fák, virágok

A városi közterületek fejlesztése szintén 
segíti az itt lakók közlekedését, pihenését, 
kikapcsolódását. Az elmúlt 5 évben több 

ütemben rendeztük a város közterülete-
it. (Szabadság tér, posta előtti tér, bátori 
ABC parkoló, OTP előtti tér, református 

templom előtti 
tér, Csepererdő). 
Ebben az évben 
a Hunyadi-Krúdy 
tömbbelső ren-
dezése a feladat, 
és uniós forrást 
nyertünk a vá-
rostörténeti sé-
tány folytatására 
a görögkatolikus 
templomig. 
 Így a ciklus-
ban összegezve 
4.600 méter út 

felújítása fejeződik be, 1.860 méter új út, 
2.300 méter mart aszfaltos út, 7800 m 
járda, 2.300 m belterületi kerékpárút épül. 
 A térrendezések kapcsán 285 fát 
ültettünk, több mint 3.000 növényt tele-
pítettünk és közel 10.000 négyzetméter 
zöldfelületet rendeztünk.

NYÍRBÁTOR 2015–2019
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A Városi Könyvtár és a Nyírbátori Kulturális Köz-
pont közös szervezésében, a TOP-7.1.1-16-H-019 
- 3.2 pályázat keretén belül valósult meg idén a 
könyv ünnepe Nyírbátorban. 

 Nagyszerű lehetőséghez és a lehető-
ségeken túl óriási élményekhez juthattak 
a nyári szünet első és második hetében a 
Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium tanulói. A 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye si-
keres EFOP pályázata keretén belül ingye-
nesen táborozhatott 186 tanuló. Minden 
táborozó az első napon ajándékcsomagot 
vehetett át, amely többek között hátizsá-
kot, baseball sapkát, jegyzetfüzetet, szí-
nes ceruzát, sőt még fogkefét és fogkré-
met is rejtett. Minden résztvevő ingyenes 
étkezésben részesült. A napközisek napi 
négy, míg a bentlakásos, Noszvajban tá-
borozók napi öt alkalommal étkeztek.
 Június harmadik hetében az 1. és 
2. évfolyamos gyerekek a közlekedés, 
KRESZ, sport és egészséges életmód el-
nevezésű, tematikus héten vettek részt. 
A tábor több lehetőséget is tartogatott 
a legkisebbek számára is. Az örök ked-
venc, vagyis a Nyíregyházi Állatparkban 
tett látogatáson túl részt vehettek a nyír-
bátori Fedeles Lovarda tulajdonosa és 
lovasoktatói által szervezett színvonalas 
délelőttön. A Városi Piacon való vásár-

Ajándékcsomagot kaptak a táborozók

A 90. Ünnepi Könyvhét eseményeit megelőzve, június 7-én 
zajlott az egész napos rendezvény, mely kicsik és nagyok szá-
mára is azzal az ígérettel kecsegtetett, hogy örömüket lelik 
majd a meghívott vendégek társaságában. Azt hiszem, nem 
okoztunk csalódást.

 A délelőtt folyamán Vig Balázs gyermekkönyv-író interak-
tív, játékos könyvbemutatóján vehették részt a kisiskolások. A 
szerző varázslatos egyénisége, az önfeledt kacagás, játék és 
az olvasás öröme olyan egységben zengett minden szívdob-
banásban, hogy ezt igen nehéz lenne szavakká formálni. Ezt 
bizony át kellett élni. Egy biztos: a vihart elijesztettük. A szak-
zsargon talán olvasóvá nevelésnek hívja ezt… De ettől aztán 
végképp nem esünk kétségbe, felkészülten várjuk az olvasók-
ká vált iskolásokat a nyári szünidő heteiben is. 
 A felnőtt korosztály Nemere István társaságában ünne-
pelhetett. Erdei-Nagy Ibolya moderálásában ismerhettük meg 
azt a különleges életutat, amely első pillantásra számokban is 
egyszerűen lemérhető: 70 év, 700 könyv, 11 millió eladott pél-
dányszám, 50 álnév. Számolhattunk, oszthattunk szorozhat-

tunk, mégse jött ki a műfajok és témakörök sok-
színű kavalkádjából az igazán jó megoldás. Mert 
van, ami nem mérhető. Van az a fantasztikus, 
váratlan és sokkoló véletlen a pakliban. Ami nem 
számítható ki. És amire valahogy mégis mindig 
számítunk! :)  Az a hatásmód, amely az embert 
a hétköznapok világából kiemeli. Egy olyan lelki 
összetett fogalom, amelyben öröm és félelem 
keveredik: a befogadás élménye, az együtt töl-
tött minőségi idő, a sorok között megbúvó egyé-
niségek. Ezt köszönjük vendégeinknek és min-
den olvasónknak, akikkel ezt megoszthattuk!

Szláma Gabriella

lás, és az abból saját kezűleg elkészített 
gyümölcssaláta is nagy örömet okozott 
a gyermekek számára. Az egyik legin-
kább várt program mégis egészen a hét 
végéig csigázta a gyerekek kíváncsiságát. 
A rendőrség munkatársai segítségével a 
KRESZ-parkban igazi rendőri jelenléttel 
tanulhatták meg a kerékpáros közleke-
dés alapvető szabályait.
 A 7. évfolyam a csodálatos Noszvaj 
környékén bentlakásos keretek között 

töltötte június harmadik hetét a kör-
nyezetvédelem, természetismeret – és 
tudatos fogyasztói magatartás témáját 
szem előtt tartva. Természetesen nem 
maradhat ki programjukból az Eger és 
környéke nevezetességeinek, látnivalói-
nak felkeresése sem. 

Horváthné Karsai Hédi, Terdik Anett, 
Szabó János

tanítók

Könyvünnep 2019. 
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A hagyományos városi ünnepségen Máté 
Antal, polgármester köszöntőjében el-
mondta: a tisztelet és a büszkeség az a két 
fontos dolog, ami miatt még mindig ér-
demes a pedagógusi pályát választani. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepségen 
megjelent pedagógusok tapssal, felállva 
köszöntötték a színpadra hívott, kitünte-
tett munkatársaikat. A Kulturális Központ 
színháztermében megrendezett progra-
mon a Tinódi Kórus adott műsort, valamint 
a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei köszöntötték a pedagógusokat. 

A 2019-ben kitüntetett pedagó-
gusok névsora:

Aranygyűrű: 
• Nyírbátori Meseház Óvoda: Koncsek 

Mónika
• Báthory Anna Református Általá-

nos Iskola: Pócsi Irén, Strzalkáné Zatik 
Andrea

• Báthory István Katolikus Általános Is-
kola, Gimnázium És Szakgimnázium: 
Csonka Éva

• Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola: Meczner Béláné, 
Szedlárné Szabó Judit

• A Szatmár Alapfokú Művésztei Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye: Illés Imre 

• Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Bethlen Gábor Középiskolája, Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma 

Bethlen Plakett: 
• Kovácsné Gottlieb Lívia
Pedagógusnapi Elismerő Oklevél: 
• Nyírbátori Meseház Óvoda: Fülepné 

Oláh Mária, Kardos Eleonóra

• Báthory Anna Református Általános 
Iskola: Fehér Ádám Zoltán, Jónás Ist-
vánné 

• Báthory István Katolikus Általános Is-
kola, Gimnázium És Szakgimnázium: 
Lukács-Tóth Ágnes, Vargáné Németh 
Anna 

• Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Bethlen Gábor Középiskolája, Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma: Batai Ár-
pádné, Plánk Judit

• Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Is-
kola, Szakiskola, Készségfejlesztő Is-
kola és Kolégium: Könnyűné Forgács 
Gabriella, Miklósi István

• Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola: Kóródiné Tóth Mária, 
Vadon-Zsadányi Zsófia

• A Szatmár Alapfokú Művésztei Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye: Bokotey Já-
nos, Pozor István

• Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tag-
intézménye: Szarka Éva

Pedagógus Szolgálati Emlékérem Ki-
tüntetés:
• Nyírbátori Meseház Óvoda: Dr. Koz-

máné Réti Erzsébet, Dr. Tóth Árpádné, 
Pelyák Zsuzsanna, Tóthné Barna Júlia

• Báthory Anna Református Általános 
Iskola: Szász Tünde

• Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola: Ispán Sándor, Molnár 
Károlyné

• Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Is-
kola, Szakiskola, Készségfejlesztő Is-
kola és Kolégium: Sum Ferencné

• Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Bethlen Gábor Középiskolája, Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma: Jakab 
Gyula, Nagyné Kovács Ildikó, Szmolinka 
Józsefné

Jubiláló Pedagógusok
• 45 éve kaptak diplomát: Baracsi Lajosné, 

Hájer Istvánné, Jurth Sándorné, Simonka 
János, Szabó János, Tripsánszki Mária

• 50 éve kaptak diplomát: Bücs Jánosné, 
Horváth Mihályné, Kurtyán Mária Terézia

• 55 éve kaptak diplomát: Kósa Béláné, 
Novák Jánosné

• 65 éve kaptak diplomát: Dorogi Jánosné, 
Ducsai Lászlóné, Török Mihályné

• Más intézményektől kaptak kitüntetést: 
Madai Erika, Baracsi Norbert, Márton 
Zoltán

Aranygyűrűket, városi okleveleket és egyéb intézményi elismeréseket 
adtak át olyan Nyírbátorban dolgozó pedagógusnak, akik kiváló szak-
mai munkájukkal, kitartásukkal és empatikus hozzáállásukkal kivív-
ták saját közösségük és a város megbecsülését.

Aranygyűrűt, oklevelet kaptak a pedagógusok
A legjobb tanítók, tanárok munkáját ismerték el
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FIDESZ: nyírbátori program később
A Fidesz ismét Kerezsi Istvánt választotta nyírbátori elnökének. A po-
litikus 18:6 arányban kapott bizalmat a szavazáson. A városi szerve-
zet azóta már megválasztotta a kormánypárt polgármesterjelöltjét is, 
dr. Gárdos László személyében – tudtuk meg az újjáválasztott városi 
pártelnöktől. Kerezsi Istvánnal még a választás és a jelölés előtt Nagy 
Miklós beszélgetett.

– Ami az EP választást illeti, Nyírbátor-
ban is a Fidesz nyert, de – ellentétben a 
megyei eredményekkel –, itt nem tud-
ták hozni az 50 százalék fölötti ered-
ményt. Egyszerre öröm és üröm?
 – Ez egy elfogadható eredmény, hi-
szen csupán egy szavazat kellett volna, 
hogy elérjük az 50 százalékot. Nálunk 
általános vélemény, hogy képesek va-
gyunk ezen is javítani. A mi kampányunk 
lényege az volt, hogy minél több ember-
hez személyesen is eljussunk. Nálunk, a 
városban 30–40 közötti létszámú kam-
pánycsapat dolgozott. Azt akartuk minél 
több embernek elmondani, hogy a Fi-
desz az Európai Parlamentben azt kép-
viseli, hogy minden embernek a bizton-
sága a legfontosabb. Az eredményekből 
is látszik, hogy ez sokaknál talált értő 
fülekre.
 – Beszéltek-e már arról, hogy a vá-
rosban a Fidesz nem érte el az országos 
átlagot sem, miközben a helyi politikai 
rivális MSZP többszörösen felülmúlta 
a szocialisták országos átlagát? Ez mit 
jelenthet az őszi, önkormányzati vá-
lasztások tükrében?
 – Az igaz, hogy a helyi MSZP a párt 
országos átlagától sokkal jobban teljesí-
tett, de ha azt nézzük, hogy a legutóbbi 
önkormányzati választásokon elért 2500 
szavazatból most csupán 800 maradt, 
akkor ez mutatja, hogy nagyon sokat 
gyengültek. A mostani választások rész-
vételi százaléka csak 38 százalék volt. Az 
önkormányzati választásokon várhatóan 
jóval többen szavaznak majd. Ha pedig 
azt nézzük, hogy mi már ezen a kisebb 
részvételű választáson is majdnem elér-
tük a korábbi szavazatszámunkat, akkor 
ez több, mint biztató az őszre nézve.
 – Amire utal, az a szám volt 2100, 
most pedig több, mint 1800. És azt 
gondolja, hogy bőven lehet itt még 
fideszes szavazó. Itt az lehet inkább az 
érdekes kérdés, hogy a helyi Fidesz, il-
letve konkrétan a helyi fideszes politi-

kusok tudnak-e több szavazót mozgó-
sítani.
 – Szerintem minden összefügg 
mindennel. Az, amit a Fidesz megjele-
nít az ország életében, illetve, amit mi 
itt helyileg teszünk, egymást erősíti. 
Ugyanakkor ez az EP választás túllépett 
a pártkereteken. Tulajdonképpen sokak-
nál abban a kérdésben volt egyetértés, 
hogy nem akarnak bevándorlást. Aki ezt 
gondolta, az a Fideszre szavazott, mert 
ezt csak a Fidesz képviselte.
 – Talán most ne nyissuk ki ezt a vi-
tát, bár azt jegyezzük meg, hogy ebben 
a városban, ha a legkisebb különbség-
gel is, mégis a migránsozók kerültek 
kisebbségbe.
 – Ha csak innen nézzük, ez tényleg 
így van.
 – Ugyanakkor mind a ketten tud-
juk, hogy nem arról van szó, miszerint 
aki nem a Fideszre szavazott az beván-
dorláspárti lenne. Talán itt másfajta ér-
tékek is fontosak voltak.
 – Ezzel lehet vitatkozni, hiszen lát-
szik, hogy az EP-ben, bizonyos sza-
vazásoknál ki, mikor és hová adta a 
szavazatait. Egy párt, a Fidesz állt ki kö-
vetkezetesen a magyar emberek mellett.
 – Biztosra veszem, hogy a többiek 
is a magyar emberek érdekében politi-
zálnak, csak sokféle szempont létezik. 
A migránsozás kétségtelenül ütős érv-
nek bizonyult az EP választásokon és 

hatékony volt az országgyűlési válasz-
tásokon is. Na, de mi lesz ősszel? Az 
önkormányzati választásokon Kerezsi 
István és társai nem kampányolhatnak 
csak a migránsozással.
 – Pontosan tudjuk, hogy az önkor-
mányzati választásokra teljesen más 
üzenet kell. Itt a helyi érdekek mellett 
fogunk kiállni. Végre Nyírbátorban is 
ideje lenne a rendszerváltásnak. Nálunk, 
lassan húsz éve már, hogy a baloldal irá-
nyítja a várost. Időközben a települések 
túlnyomó többségében ez a váltás meg-
történt, nálunk egyelőre még nem. Azon 
fogunk dolgozni, hogy ősszel végre itt is 
megvalósuljon a politikai kurzusváltás.
 – Ezt nem pontosan értem. Hiszen 
1990-től 2002-ig jobboldali vezetés 
volt Nyírbátorban. Szóval mire gondol 
rendszerváltásként?
 – Nézze, lassan húszéves egyedura-
lom van a városban a baloldal részéről, 
és ideje lenne őket felváltani. Ezt értem 
helyi rendszerváltás alatt.
 – Ez a 17 éves szocialista városve-
zetés a város kárára vált volna?
 – Aki nézi a testületi üléseket, azt 
tapasztalhatta, hogy az elmúlt öt évben 
a baloldali városvezetés semmi fontos 
ügyben sem fejtette ki a nemtetszését.
 – Ezt most nem értem. Megmagya-
rázná?
 – Bármiféle javaslat volt, bármiről 
elmondhattuk a kritikánkat, a másik oldal 
hallgatott, azt is mondhatnám sunyított.
 – Konkrétan?
 – Jó, konkrét leszek. Éveken keresz-
tül szajkóztam, hogy nem elfogadható a 
fürdőnél a 15–20 millió forintos veszte-
ség. Soha nem kaptam választ.
 – Arra gondolt, hogy be kellene 
zárni a Sárkány Fürdőt?
 – Dehogy! A vendéglátásról beszé-
lek. Majd kiadták külső vállalkozásnak, 
és ez a veszteség megszűnt.
 – Azért ismerjük be, hogy ez nem 
egy rendszerváltós ügy!
 – Önmagában nem, de sok, hasonló 
tétel van.
 – Mondjon még!
 – Mindig nagy viták vannak a 
sportnál. 
 – Ötéves távlatban nézzük ezt, 
vagy elég, ha a legutóbbi ülés két té-
máját kiemeljük? Kezdjük a Kézilabda 
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Utánpótlásnevelő Kft.-vel! Az önkor-
mányzati ülésen rendesen elbeszéltek 
egymás mellett. Az jött le, hogy ön sze-
rint kidobott pénz, amit a város a kft.-
nek adott, de az is lehet, hogy csak úgy 
fogalmazott, mintha úgy hinné.
 – A könyvvizsgálói jelentésből egy-
értelműen kiderült, hogy a tavalyi évet 
mínusz 18 millióval zárták. Egyértelmű, 
hogy elköltötték a pénzt. Elköltötték a 
163 millió forintot, ami elment terve-
zésre, fejlesztésre a volt Cipőgyárnál, és 
egyéb költségek is felmerültek.
 – Akkor ez a pénz mégis megvan, 
csak úgy hívják pl., hogy tervdokumen-
táció, stb.
 – De a pénz, mint pénz nincs meg.
 – Most akkor ezzel kidobták az ab-
lakon ezt a pénzt?
 – Nem, de nem is ezt mondtam. Azt 
mondtam, hogy ennél a kft.-nél 14 em-
ber dolgozik.
 – Ennél a kft.-nél 2 ember dolgozik 
főállásban. A többiek megbízási szer-
ződéssel és egy részük csak időnként.
 – Ha ez igaz, s miért ne lenne az, 
akkor is nagyon sok az 52 millió forintos 
bérkifizetés, nagyon sok. Azt mondom, 
hogy lehetne szerényebben gazdálkod-
ni. Más egyesületek 30–40 millió forint-
ból dolgoznak egész évben, s ráadásul 
több gyerekkel, mint ez a cég.
 – De közben itt működtetnek egy 
NBII-es kézilabda csapatot.
 – Az azért nem egy magas szint. 
Erre a szintre például nem jár még TAO 
finanszírozás sem.
 – Attól ez még nagy költséggel jár.
 – Csak emlékeztetnék, hogy ebben 
az évben 55 millió forint támogatást ad-
tunk ennek a cégnek.
 – Mi a megoldás? Esetleg meg kel-
lene szüntetni ezt a céget?
 – Át kellene értékelni a szemponto-
kat. Nem azt mondom, hogy meg kelle-
ne szüntetni. Vannak olyan egyesületek, 
amelyek sokkal szerényebben gazdál-
kodnak és mondhatom, hogy hasonló 
színvonalon folyik ott is a munka. A vá-
rosban van kitűnő futsal csapat, hasonló 
osztályban, ők is az egész országban ját-
szanak meccseket, miközben tőlünk 1-2 
millió forintot kapnak. Vannak példák az 
50 milliós támogatással szemben, ahol 
adunk fél milliót, vagy 1–2 milliót és 
ugyanazt a munkát végzik.
 – Itt, ennél a cégnél azért egy nagy 
fejlesztés a cél, amit ön is pontosan tud.

 – Valóban, csak éppen egyelőre még 
mindig nem látszik a fény az alagútban.
 – A testületi ülésen nem emlék-
szem, hogy határozott választ adott 
volna a polgármesternek, vagy Veres 
János képviselőnek, hogy mit kellene 
tenni.
 – Mellébeszéltek. Hiszen leírta a 
könyvvizsgáló, hogy semmi esélye nincs 
a 163 millió Ft visszafizetésének.
 – De ön is tudja, hogy beadtak egy 
jó pályázatot, csak éppen a döntésho-
zók elnapolták a tao-döntést és ezért 
nem jutott bevételhez a kft. De ez nem 
jelenti azt, hogy ez az esély elúszott 
volna.
 – Ez nagyon sokba kerül a városnak.
 – Ismét kérdezem, ez kidobott 
pénz ön szerint?
 – Ha nem valósul meg a beruházás, 
akkor kidobott pénz lesz.
 – A tervezett sport- és rendezvény-
központot hasznos dolognak tartja?
 – Hasznos dolog lenne. Miközben 
azért négy nagyméretű terem van a vá-
rosban.
 – Amihez ma már nincs köze a vá-
rosnak. Egyébként Ön megszavazta ezt 
a tervet?
 – Meg, az elképzelést igen, de nem 
tudom mi lesz a vége.
 – Ha a Fidesz kerülne ősszel több-
ségbe, akkor ezt a projektet csak felül-
vizsgálnák, vagy egyszerűen elvetnék?
 – Felül kellene vizsgálni és meg kell 
nézni, hogy honnan lehet erre pénzt 
szerezni. A projekt lassan három éve in-
dult, azóta duplájára nőttek az építőipari 
költségek. Vannak a városban fontosabb 
dolgok.
 – Nos, akkor ez azt jelenti, hogy a 
Fidesz elvetné a projektet?
 – Nem ezt mondtam, csak azt 
mondtam, hogy vannak fontosabb dol-
gok is. A kettő nem zárja ki egymást. A 
városnak sok az adóbevétele. Ugyanak-
kor ez egyáltalán nem látszik a városon.
 – Ezt nem mondja komolyan.
 – Jó megépítettük a körforgalmat. 
Abból is le kell vonni a tanulságokat. 
Nézze meg, mi történik közben a Hu-
nyadi utcán. Épült valamennyi járda is. 
A posta előtti részen, eső után megáll a 
víz. Szóval nagyon kevés dolog történt, 
ami segítene a nyírbátori embereken.
 – Azt mondja, hogy nem jól költik el 
a pénzt?
 – Igen ezt mondom.

 – A Fidesznek mi lenne a prioritás? 
Egyáltalán hol mondták el ezt?
 – Majd a választási programunkban 
olvashatják.
 – Nem lett volna célszerűbb me-
net közben ezeket az új szempontokat 
elmondani? Úgy sejtem a programok 
döntő, vagy talán mindegyik elemét a 
Fidesz is megszavazta.
 – Az előterjesztésekben nem ve-
szünk részt.
 – Ez igaz, az előterjesztéseket vi-
szont megszavazták.
 – Mivel Nyírbátor érdekeit szolgálja.
 – Ezt nem értem.
 – De mi jobbat tudnánk, amivel job-
ban lehetne szolgálni az emberek ér-
dekeit. Többet kellene kommunikálni az 
emberekkel.
 – Rendben, de akkor mondjon vala-
mit, amit önöknek mondanak az embe-
rek!
 – Nagyon sokat. Nem akarok most 
belemenni. Majd a választási progra-
munkban benne lesz.
 – Mondjuk, sokat én is tudnék 
mondani, de konkrétumot talán nem. 
Miért titkolja? Azt ugye leszögezhetjük, 
hogy semmi konkrétumot nem mon-
dott most?
 – Mondom, hogy ezek a választási 
programunkban lesznek.
 – A nyírbátori Fidesznél hogy tör-
ténik a polgármesterjelölt kiválasztá-
sa?
 – Nálunk az új városi elnökség te-
szi meg a javaslatot a polgármesterje-
lölt személyére. A tagság ezt megvi-
tatja, és vagy elfogadja, vagy nem. Ezt 
követően az országgyűlési képviselő 
vagy elfogadja, vagy nem a mi javas-
latunkat. Előfordulhat, hogy a képvise-
lő úrnak más személyi javaslata lesz. 
Utána az elnökség és a tagság ezt is 
megvitatja.
 – S a végén ki dönt ebben a kérdés-
ben?
 – A tagság dönt, de a képviselő úr 
mindig felülbírálhatja. Vétójoga van eb-
ben a kérdésben.
 – Akkor tehát Simon Miklós kép-
viselő dönti el, hogy ki lesz a fideszes 
polgármesterjelölt.
 – Nem ő dönti el. A tagság dönt.
 – Formailag, de hiszen elmondta, 
hogy Simon szava a döntő.
 – Végső soron megvétózhatja a mi 
döntésünket.
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Júliusban kezdik a munkálato-
kat a Szénaréti tóval szemben, 
ahol 71 bérlakást építtet az ön-
kormányzat külső vállalkozó-
val. A bérlakás hiánya évek óta 
gondot okoz a városban, amely-
nek megoldása tavaly évvégén 
véglegesedett. Az önkormány-
zat hitelből és saját bevétele-
iből építteti meg a Szénaréti 
lakóparkot, amelyben a lakások 
nagysága 40 és 60 négyzetmé-
ter között lesz.

Megkezdődik a 71 bérlakás  építése

 A fiatalok letelepedésének általában 
az az első lépcsője, hogy a szülőktől el-
válva önálló életet kezdenek egy albér-

 Romkocsma is lesz a régi kettes iskolában

letben, amelynek sokszor annak hiánya 
szab gátat.
 A júliusban induló beruházás el-

A fiatalok részéről évek óta nagy igény, 
hogy egy olyan közösségi hely jöjjön lét-
re a városban, ahol ők – gyakori nyitva 

tartás mellett – szabadidejüket kelle-
mesen eltölthessék. Jelenleg nagyon 
kevés olyan szórakozóhely van a vá-

rosban, ahol a fiatalok 
megfelelő szolgálta-
tással és programmal 
megtöltött, bizton-
ságos környezetben 
kikapcsolódhatnának 
hétvégén vagy akár 
a hétköznapokon is. 
A lakhatási feltéte-
lek és a munkahelyek 
biztosítása mellett 
azonban fontos a vá-
rosnak, hogy a fiata-

lok jól érezzék magukat, szeressenek a 
városban lenni akkor is, amikor épp nem 
a napi rutint végzik, hanem szórakozná-
nak, kikapcsolódnának. 
 Részben pályázati forrásból, rész-
ben önkormányzati bevételekből ezt 
idén sikerül kivitelezni a régi kettes is-
kola épületének pinceszintjében, az 
Édesanyák útja 7. szám alatt. 
 Az önkormányzat olyan stílusban 
tervezi a pinceszint felújítását, amely a 
mai fiatalok igényéhez igazodik, a mai 
trendnek megfelel. 
 Manapság a régi, elhagyatott épü-
letek rendbetételével kialakított „rom-
kocsmaszerű” szórakozóhely működ-
tetése már-már külön üzletág lett, ami 
közkedvelt a fiatalok körében. Lesz itt 

A hely, ahol a fiataloké a főszerep

NYÍRBÁTOR 2015–2019
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Nyírbátor vezetése mindig is nagy hangsúlyt fektetett a felnövekvő 
generációkra, mindig szem előtt tartva az ő igényeiket és hiányérzetü-
ket. Nem könnyű lépést tartani a gyorsan fejlődő, modern kor játékai-
val úgy, hogy az egyben a kicsik fejlődéséhez is hozzájáruljon. Fontos, 
hogy az épülő játszóterekkel a gyerekek számára kellemes környeze-
tet teremtsünk, és olyan fejlődési lehetőségeket nyújtsunk, amelyek-
kel a gyerekek megszeretik városukat.

Négy új játszótér épül nyár végéig

Ezen szempontokat figyelembe véve vá-
rosunk négy új játszótérrel bővíti a gye-
rekek szabadtéri szórakozási lehetőségét. 
Elkészül a tavaly megtervezett, három 
árbocos Sárkányhajó játszótér a sport-
pályán elhelyezkedő régi medence helyén, 
felhasználva a terület adottságait. Ez a 
játszótér különleges felszereltségével és 
egyedi megjelenésével valószínűleg a gye-
rekek nagy kedvence lesz a tavaly felújított 
Kerekerdő óvoda szomszédságában.
 A Sárkányhajóval párhuzamosan épül 
egy másik, nagyobb játszótér az Édesanyák 
útja 7. szám alatti épület udvarán. Az idén 
már megújult a szomszédságában lévő If-
júsági és Családi Kuckó is, valamint a régi is-
kolaépület felújítása is folyamatban van, így 
az udvarrész egy igazán kellemes, családias 
hangulatú komplexummá alakul őszre. 
 A klasszikus játszótéri elemek (pl.: hin-
ta, csúszda, mászófal) egy hattornyú váron 
fognak elhelyezkedni, valamint a vár mel-
lett interaktív elemek szolgálnak majd a 
kicsik játékos tanulására, szórakozására. 
 A játszóterekkel párhuzamosan egy 
központban lévő, mégis csendes környe-

zetben is létrejön egy olyan komplex kö-
zösségi tér, ahol a kültéri és a beltéri infra-
struktúra lehetőséget nyújt ez év őszétől a 
gyerekek számára, hogy megtalálják Nyír-
bátorban az ideális kikapcsolódási lehető-
séget.
 Ezeken felül két kisebb játszótér is 
épül, egy a Fecskelakás udvarára, ahol 
hinta, libikóka, rugós játék és homokozó 
is várja majd a gyerekeket, valamint hason-
ló felszereltségű játszótérrel bővül a tavaly 
elsősorban belül felújított Settlement ház 
is, a József Attila utcán, ahol a hátrányos 
helyzetű gyerekeket várják fejlesztő prog-
ramokkal hétről hétre. 
 Ezekkel a fejlesztésekkel további iz-
galmas szórakozási lehetőséget nyújtunk 
a városban élő és ide látogató gyerekek-
nek. A játszóterek mindenki számára in-
gyenesen elérhetőek lesznek.  
 A beruházások összköltsége közel 45 
millió Ft. 

(Pályázati források: EFOP-2.1.2-
16-2017-00017, TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2019-00046) 

Megkezdődik a 71 bérlakás  építése

 Romkocsma is lesz a régi kettes iskolában

engedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a 
nyírbátoriak és más településről itt le-
telepedni szándékozók megkezdjék fel-
nőtt, külön életüket, és itt kezdjék meg-
alapozni jövőjüket nemcsak munkahely, 
hanem lakhatás szempontjából is.
 A bérlakások építése fontos része 
annak, hogy Nyírbátort vonzóvá tegyük 
a fiatalok körében. Reméljük, hogy ez-
által kialakul egy olyan új lakókörnyezet 
a városban, ahol évről évre egyre több 
fiatal tud először átmenetileg, később 
véglegesen letelepedni itt, és megtalálni 
a számára megfelelő otthont.

 A lakópark átadásának határideje 
2020. június.

biliárd, csocsó, koncertterem, bowling, 
valamint büfé is várja majd a vendége-
ket, színvonalas üzemeltetéssel.
 Reményeink szerint ez a hely a vá-
ros egyik ikonikus létesítményévé fog 
válni rövid időn belül elsősorban a fia-
talok körében, hiszen az ő helyben tar-
tásuk az egyik elsődleges célja a város-
nak, amelynek fontos állomása ennek 
a szórakozóhelynek a létrehozása. 
 A munkaterület átadása már meg-
történt a kivitelező részére, a beruhá-
zás várhatóan 2019. szeptemberében 
fejeződik be. 
 Az emeleti szinten civil közössé-
geknek, baráti társaságok, egyéb szer-
vezetek számára klubhelyiségeket, 
táborozásra alkalmas helységeket ala-
kítanak ki, ezek szintén nyitott kapuk-
kal várják majd az érdeklődőket. 
 A beruházás közel 200 millió fo-
rintból valósul meg. 

NYÍRBÁTOR 2015–2019
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Gyémántlakodalmát ünnepelte családja körében a közelmúltban 
Gebri Gábor és felesége, Lengyel Julianna. Még a nagykállói gim-
náziumban szerettek egymásba, házasságot 1959. május 23-án 
kötöttek. Az idős házaspárt 2 lánya és 4 unokája köszöntötte a ke-
rek évfordulón. Gábor bácsi elmondta, hogy a 60 év ugyan tele volt 
számtalan nehéz időszakkal, de ezeken egymásra támaszkodva, 
egymást szeretve mindig túljutottak. A 86 éves Gábor bácsi ama-
tőr borász, díjnyertes, kiváló borokat készít családja és saját maga 
örömére. Feleségével a Nyírbátori Határőr Igazgatóság aktív tagjai.

VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS

Elizabet Pataki Erik Beri Zsanett
Marcell Erdei Krisztián  Galambos Éva
Áron Pál Zatik Péter Pál Szarka Éva
Dominik Botond Juhász Róbert Sum Zsuzsanna
Maja Papp Sándor Májer Anita
Mirabel Varga Zoltán Heim Enikő
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Gyermekzsivajtól volt hangos a Kulturális Központ május 24-én. 
Mi, a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjai most is ott voltunk, 
és kentük és kentük a zsíros kenyeret lila hagymával ízesítve, finom 
limonádé kíséretében a városi gyermeknapon.

Tóth Árpádné elnök

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjai is részt vettek a Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által Napkoron megszervezett 
nyugdíjas találkozón és sportvetélkedőn. Az egyesület két csapattal 
teljesítette a bemelegítő tornat.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának rendőrei a 2014. októberében elhunyt kollégájukra, Gulyás 
Györgyre emlékezve május 24-én 5. alkalommal rendeztek kerékpá-
ros szabályossági versenyt a térség általános iskolás tanulói részére a 
Nyírbátori KRESZ-parkban. A versenyen 3 iskola 16 tanulója vett részt, 
melynek a végeredménye: 1.Varga Natália  (Nyírvasvári Általános Is-
kola), 2. Piczil Fruzsina – Nyírlugosi Általános Iskola, 3. Vécsi Alexa – 
Nyírvasvári Általános Iskola
 A győztes diák átvehette az V. Gulyás György kerékpáros emlék-
kupát, továbbá a helyezettek értékes sportfelszereléseket kaptak.
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Kerezsi Csenge, Kiss Boglárka, Lámfalussy 
Zsófia, Maczucza Anna Izabella, Nagy Esz-
ter Anna, Ricsei Réka, Szabó Réka, Török 
Lilla ballagási tarisznyájába egy sikeres 
Komplex középfokú angol nyelvvizsga 
bizonyítványt is tehetett.

Ballagás

Június 15-én utoljára hangzott fel is-
kolánkban a csengő a 8. osztályosaink 
számára. Szép hagyomány iskolánk-
ban, hogy a legjobban teljesítők közül a 
nevelőtestület kiválasztja a legeredmé-
nyesebb diákokat, és nekik TALENTUM 
DÍJAT, SOKSZÍNŰ TEHETSÉG díjat, vala-
mint az ÉV TANULÓJA, az ÉV SPORTO-
LÓJA címet adományozza.
 A 2018/2019-es tanévben TALEN-
TUM DÍJ-ban részesült Kiss Boglárka, 

Tóth Liliána Kata 
és Török Lilla 
ballagó diákok. 
A SOKSZÍNŰ TE-
HETSÉG díjat 
három végzős ta-
nítványunk kap-
ta: Enyedi Fanni, 
Ricsei Réka és 
Szécsi Dávid. Az 
ÉV SPORTOLÓJA 

címet Kerezsi Csenge vehette át, az ÉV 
TANULÓJA e tanévben Szabó Réka lett. 
Minden díjazott díszoklevelet, a TALEN-
TUM A LA PÍTVÁNY pénzjutalmát és isko-
lánk emlékplakettjét vehette át.
 Gratulálunk a szebbnél szebb ered-
ményt elérő diákoknak, intézményünk 
pedagógusainak a tanévben végzett 
kitartó, lelkiismeretes, sikeres munká-
jukért! Minden egyes tanítványunknak 
kívánunk ötösökben gazdag bizonyít-
ványt, a nyári szünetre vidámságot, jó-
kedvet és sok-sok pihenést!

Iskolavezetés

ISKOLAI HÍREK

Folytatás az 1. oldalról

Iskolánk kiválóságait, akik megyei, re-
gionális, országos és nemzetközi ta-
nulmányi és művészeti versenyeken, 
pályázatokon, kiállításokon öregbítet-
ték intézményünk és városunk hírne-

vét, Nyírbátor Város Önkormányzata 
meghívta a TEHETSÉGES TANULÓK 
köszöntésére. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a Kulturális Központ óriási szín-
padát megtöltötték tanítványaink. Isko-
lánk négy diákja – Enyedi Fanni, Molnár 
Máté, Ricsei Réka, Szabó Réka – és egy 
pedagógusunk – Nagyné Lőrincz Lilla 
– vehette át a „Kiváló Versenyző – Te-
hetség Díj”, valamint a „Kiváló Felkészítő 
– Tehetséggondozó Tanár Díj” elismerő 
oklevelet.

Összetartozunk

Június 5. igazán különleges nap isko-
lánk életében, hiszen most először ölt-
hették tanítványaink magukra az ösz-
szetartozásunk jelképét, az egyensálat, 
egyennyakkendőt. Az avatás a közös-
ségformálás egyik lépcsőfoka. Az iskola 
kék nyakkendőjének átadásával szívben 
és lélekben is egyek lettünk. A rendez-
vény az INSCHOOL projekt keretében 
valósult meg, melynek koordinálásában 
és támogatásában közreműködött Deák 
Éva, a Partners Hungary Alapítvány 
igazgatója, akit közösségünk tisztelet-
beli tagjává fogadtunk. Az ünnepi mű-
sorban kiválóságaink énekeltek, szaval-
tak és egy csodálatos szivárványtánccal 
nyűgözték le a közönséget. Majd az ün-
nepélyes fogadalomtétel következett, 

Mozgalmas volt a tanév vége (is) a kéttannyelvűben
amely a nyakkendők és sálak felkötésé-
vel teljesedett ki.

Angolos tanévzáró

Hagyomány, hogy az angol kéttan-
nyelvűs osztályok rendhagyó módon 
köszönnek el egy időre az iskolától, inte-
nek egymásnak búcsút, és várják a nyári 
szünetet. Így volt ez az idén is. Az alsó 
tagozatos tanulók dalokkal, táncokkal 
készültek a tanévzáró gálára, ahol szü-
leik, családtagjaik és a vendégek előtt 
megmutatták, hogy mit és hogyan ta-
nultak, milyen biztos nyelvtudással ren-
delkeznek már, akár néhány hónap vagy 
év alatt is. Rendkívül színes és érdekes 
műsorral kápráztatták el a közönséget, 
de a legnagyobb dolog, hogy értik és él-
vezik, amit előadnak.

 Igyekszünk folyamatosan megújul-
ni, ezért idén egy szellemi és ügyességi 
feladatokból álló akadályversenyt szer-
veztünk a felső tagozatos tanulóinknak 
a Lovardában és környékén.
 Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
tanulóink ne csak iskolai keretek között 
és ne csak tantárgyként éljék meg az 
idegen nyelvet, hanem szeressék, ért-
sék, és a mindennapokban használják 
tudásukat. Ennek eredményességét bi-
zonyítja, hogy kéttannyelvűs végzős di-
ákjaink közül 11 tanítványunk: Birta Bog-
lárka, Darabos Boglárka, Enyedi Fanni, 
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A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Is-
kolában június 15-én utoljára szólalt meg a csengő 75 
diák számára.

Elballagtak végzőseink

A ballagás Fazakas Eszter iskolalelkész ün-
nepi áhítatával kezdődött, majd a búcsúzás 
pillanatai következtek: a végzősök megkö-
szönték a tantestület és szüleik áldozatos 
munkáját, visszaemlékeztek a diáktársak-
kal töltött vidám percekre is. Megható ün-
nepi műsor következett iskolánk tanulóinak 
előadásában Győrfiné Nagyhaju Katalin 
igazgatóhelyettes, Madai Erika tanárnő és 
Horváth Gyula szülő közreműködésével.
 Herakleitosz szavaival – köszöntöttem 
a ballagó diákokat és osztályfőnökeiket, 
Nagy Bernadettet, Fehér Ádám Zoltánt és 
Világosi Lászlót:

„Mindennap elmúlik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindennap kezdődik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni.“

„A mai nappal az iskolánkban ismét lezárul 
egy korszak. Ma az életetek első állomá-
sához érkeztünk. Közös, élményekkel teli 
utazásunk véget ért. Még egyszer végig 
jártátok a megszokott termeket, elbúcsúz-
tatok a 8 év alatt megismert, megszokott 
falaktól, az iskolatársaktól és tanáraitoktól. 
Nehéz a búcsú és az elválás, hiszen kicsi 

gyermekkorotok óta itt 
voltatok védő, óvó és 
irányító kezek között. Kü-
lön kis egyéniségekként 
érkeztetek, és nyolc év 
közös munkájának ered-
ményeként, az egyéni értékeket is megőriz-
ve és tovább fejlesztve, egy-egy egységes, 
erős, összetartó, sikeres csapatként hagy-
tok el bennünket.”
 A búcsúzó diákokat jelképező lég-
gömbök a magasba szálltak, képzeletbeli 
tervekkel, álmokkal, utakkal. Azt kívántuk, 
hogy haladjanak kitartóan ezeken az uta-
kon céljaik felé tanulóink.
 A zászlóátadás felemelő pillanata után 
a ballagók oklevelet, jutalomkönyvet, ki-
emelt és alapítványi díjat kaptak a 8 éven 
át végzett kiváló tanulmányi munkájukért, 
példamutató magatartásukért, verseny-
eredményeikért, a közösségért végzett 
tevékenységükért. Csoba Adrienn 8. c osz-
tályos tanulónk számos nemzetközi, hazai 
országos és területi úszóversenyen ért el 
kiemelkedő eredményt. Gyermek Orszá-
gos Úszóbajnokságokon és Diákolimpián 

több alkalommal állt a dobogó legfelső fo-
kán. Az idei évben az úszók V4-es olimpiai 
reménységek versenyén Magyarországot 
képviselte Lengyelországban. A versenyek-
re Kaliba Viktor edző irányításával készül 
fel. A 2017–2018. tanévben elért eredmé-
nyes tanulmányi munkáját és kimagasló 
sportteljesítményét elismerve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Magyarország 
jó tanulója, jó sportolója-2018! címet ado-
mányozta részére. A díjat Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő adta át. Az előző 
tanévben hozta létre a Báthory Anna-díjat 
Trefánné Bagdi Gizella alapító igazgató, és 
fele-fele arányban az iskola is támogatja 
a tanulókat. Kovács Nóra, Nagy Zsófia és 
Csoba Adrienn Szilvia tanulók kapták meg a 
legrangosabb elismerést.

Sivadóné Cselenyák Dóra
intézményvezető

Folytatás az 1. oldalról

– Adrienn most először került olyan hely-
zetbe magyar bajnokságon, hogy az érté-
kelésnél az egy évvel idősebbekkel közösen 
együtt értékelték. A saját 2005-ös kor-
osztályát tekintve, a 400 és a 200 méte-
res gyorsúszásban a legjobb időket úszta, 
800 méteren pedig a harmadik idő az övé. 
Adrienn végig tisztában volt a helyzetével, 
okosan, megfontoltan versenyzett ez alatt 
a 4 nagyon fárasztó és meleg nap alatt. 
Amit „év vesztesként” el lehetett érni ezen 
a bajnokságon, azt Adrienn elérte. Ameny-
nyiben ha jövőre is ilyen edzésmunkát tesz 
le az asztalra, akkor még eredményesebben 
zárhatja a 14–15 évesek bajnokságát – nyi-
latkozta edzője, Kaliba Viktor.
 Mozgalmas volt a Bátori Sárkány Úszó-
egyesület versenyzői számára a tanév utol-
só időszaka, s nem csak a versenyekre való 

Adrienn újból remekelt
felkészülés és azokon való részvétel miatt.
Csoba Adrienn Szilvia ballagásán vehette át 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
adományozott Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója megtisztelő címet. Szorgalmát, 
tehetségét eredményességét iskolája Bá-
thory Anna-díjjal ismerte el.
 Legeredményesebb sportolónk Ad-
rienn, a jövő bajnokai tagja, korosztályos 
válogatott életében lezárult egy szakasz. 
Nyolc évvel ezelőtt ennek az iskolának kö-
telező iskolai úszásoktatásán fedezte fel 
edzője, Kaliba Viktor. Köszönhető neki, hogy 
bízott Adriennben és családjában, akik min-
dent megtettek, illetve megtesznek a mai 
napig azért, hogy gyermekük sikeres legyen.
 Általános iskolai tanulmányai befejez-
tével Adrienn középiskolás lesz, bízom ben-
ne, hogy a leendő középiskolájában ugyan-
olyan magas színvonalú támogatást kap 
majd, mint jelenlegi általános iskolájában.

 Alig fejeződött be a tanév, Adrienn már 
az országos serdülő bajnokságon vett részt, 
melyet Kecskeméten rendeztek június 19-
22. között. Itt az egy évvel idősebbekkel ver-
senyzett.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület
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Az egyesület csődbe fog menni, nem indul a harmadosztályban.

Ravatalon a nyírbátori foci

Aki sokat autózik idegen helye-
ken, az sokszor hallhatta már a 
navigációs készülékéből a fenti 
kijelentést, ami azt jelenti álta-
lában, hogy eltévedtünk és a ké-
szülék új útvonalat keres annak 
érdekében, hogy célba érjünk. 
Azonban ha napjainkban a nyír-
bátori labdarúgásról beszélünk, 
baljós jelentéssel bír ez a szó.

Mint ismert, az NB III. előző idényének 
8. helyén végzett Nyírbátor elszámolási 
problémák miatt lassan egy éve súlyos 
anyagi gondokkal küzd. Néhány hete szó 
volt arról, hogy a Nyíregyháza Spartacus 
fiókcsapata lehet a klub, ám csak abban 
az esetben, ha a jogi háttér tisztázódik. 
Ez nem valósult meg, így bár a nyírbátori 
egyesület ügye még nem zárult le, az ki-
jelenthető, pozitív végkimenetel semmi-
képpen sem lesz.

Az utánpótlás megmarad

– A pénzügyi elszámolási problémá-
kat nem lehetett megnyugtató módon 
lezárni, annak a lehetősége, hogy az 
egyesület ebből kikerüljön, elúszott – 
mondta el lapunknak Máté Antal, Nyír-
bátor polgármestere. – A támogatásból 
származó pénzeket vissza kell fizetni, 
ám mivel az egyesületnek nincs pénze, 
a NAV értékesíti az egyesület által meg-
vásárolt eszközöket. Az ebből keletkező 
bevétel általában nem egyenlő azzal a 

támogatással, amit annak idején kapott 
a klub, ezért az egyesület csődbe fog 
menni, meg fog szűnni.
 – Nyírbátorban a futball egyesületet 
új alapokra kell építeni – folytatta a 
polgármester. – Az utánpótlás-neve-
lés folytatódik, de az NB III.-as csapat 
megszűnik, és valószínűleg a legalsóbb 
osztályban indul. Új egyesület jön lét-
re, de kértem, hogy azt a futballszerető 
nyírbátoriak közössége, és ne az önkor-
mányzat hozza létre. Minden a TAO kö-
rül forog, de tiszta lappal kell indulnia az 

A mögöttünk hagyott bajnoki évad elején 
úgy tudtuk, rendben mennek a dolgok az 
NB-III. osztályban szereplő Nyírbátori FC 
háza táján, a megszokott rendben lezaj-
lottak a személyi változások, néhányan 
távoztak és a helyüket fiatal, tehetséges 
játékosok foglalták el. A csapat döntő ré-
sze együtt maradt, és ez biztosíték volt a 
2018/19. évadban történő eredményes 
szerepléshez.

 A nyári felkészülést Szilágyi Krisztián 
vezető edző irányításával kezdte el a csa-
pat.
 Szinte repülőrajtot vett a csapat: az 
első öt forduló után a dobogó harmadik 
fokán találtuk magunkat. Ezt követően 
olyan időszak következett, melyet győ-
zelmek és nem egészen érthető veresé-
gek jellemeztek, de a téli szünetben így is 
a nyolcadik pozícióban voltunk.
 Közben azért történt egy és más a 
csapat háza táján. Egyre többet lehetett 
hallani, hogy pénzügyi gondokkal küzd 
a klub, melynek megoldása érdekében 
megalakult a felnőtt csapatot magába 
foglaló kft. A gondok azonban tovább 
mélyültek. Napvilágot látott, hogy több 
évre visszamenően nem történt meg a 
tao-támogatások elszámolása, ami igen 
súlyos terhet jelentett az NYFC számára 
és a játékosok sem kapták meg járandó-
ságaikat az elmúlt (2017/18) évi bajnoki 
szezon befejezése óta. 
 Néhány jó szándékú támogató hoz-
zájárulásával egyhavi, az önkormányzat 

Újratervezés… kölcsönével további négyhavi járan-
dóságot sikerült a játékosoknak és az 
edzőknek juttatni és az elengedhetetlen 
felszereléseket, sportszereket is sikerült 
némiképp pótolni.
 Mindemellett az önkormányzat nagy 
erőket mozgósított annak érdekében, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség felé 
a tao támogatások elszámolása meg-
történjen. Az önkormányzat szakembe-
rei temérdek időt és energiát fordítottak 
arra, hogy az elszámolásokat rendbe te-
gyék, és az MLSZ-szel elfogadtassák.
 Ezzel párhuzamosan tárgyalások 
folytak a Nyíregyházi Spartacus vezetői-
vel egy későbbi együttműködés kialakítá-
sa érdekében.
 A tavaszi szezonra rányomta a bé-
lyegét a bizonytalan anyagi helyzet, a 
jövőkép hiánya, de mindezek ellenére a 
csapat szépen menetelt, gyűjtögette a 
pontokat. 
 Idővel alábbhagyott a játékosok 
lendülete, az edzések is egyre ritkultak, 
aminek az lett a következménye, hogy 

„újjáépítésnek”. A sport a lényeg, a gye-
rekek a legfontosabbak, az utánpótlás-
neveléshez megfelelő környezet kell, és 
ha ehhez forrás szükséges, azt inkább az 
önkormányzat biztosítja.

 Máté Antal azt is elmondta, hogy az 
egyesület segítséget kért abban, hogy a 
csapat tagjai megkapják a nekik járó, el-
maradt költségtérítést. A polgármester 
hangsúlyozta, a csapat példaértékű hoz-
záállással sokat tett a nyírbátori futballért, 
emiatt is próbál segíteni az önkormányzat.
 A játékosok mindenesetre kapósak: 
Vasas Gergő Mándokon, Boros Dávid Sé-
nyőn, Tóth Márk és Terdik Zsolt Tiszaúj-
városban folytatja, de alighanem a többi-
ek is új csapatot találnak hamarosan.

forrás: Kelet-Magyarország
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Ha március, akkor minden évben a legnagyobb megmérettetés vár 
sok ezer úszóra. Az idén pontosan 10.943 tanuló indult különböző 
korcsoportokban az úszó diákolimpia megyei selejtezőin a minél jobb 
helyezésekért. A megyei bajnokokra, illetve Budapest I-III. helyezett-
jeire pedig Győrben az országos döntő várt. A kétnapos versenyt min-
dig nagy izgalom előzi meg, hisz nemcsak „Magyarország Diákolimpia 
Bajnoka” cím sorsa dől el, hanem a döntő érmesei az egyetemi felvé-
telibe beszámító többletpontjaikat is megkapják.

A csapatunk, amely elkezdte a bajnoki szezont

a bajnokság vége felé az eredményes-
ség is jelentősen megcsappant. Ezekkel 
együtt összességében a tabella közepén 
végzett a csapat, a nyolcadik helyen úgy, 
hogy soha a háromcsoportos NB-III. osz-
tályban annyi pontot nem gyűjtött, mint 
most (46). 
 Már-már úgy tűnt, hogy sikerül az 
MLSZ irányába a hiányzó tao elszámolá-
sokat rendezni, amikor kiderült, hogy egy 
közel százmilliós nagyságrendű végre-
hajtási eljárás van folyamatban az NYFC 
ellen, amit már nem lehet megakadá-
lyozni. Ennek egyenes következménye, 
hogy dugába dőlt a megállapodás meg-
kötése a Nyíregyháza Spartacussal.
 Jelen pillanatban Nyírbátorban meg-
szűnt létezni a Nyírbátori FC, a Nyírbátori 
Labdarúgás Kft., nincs az NB-III. osztály-
ba nevezhető csapatunk, nem nevezhet-
jük a bajnokságokba az utánpótlás csa-

patainkat sem. Magyarul: új egyesületet 
kell alapítani, annak csapatát a legalsóbb 
osztályba, a Megyei III-ba lehet nevezni. 
Erre a helyzetre utaltam tudósításom cí-
mével…
 Azt már csak remélni szeretném, 
hogy az újratervezéshez lesznek olyan 

személyek, akik megfelelő tapasztalat-
tal, felkészültséggel és felelősségér-
zettel bírnak annak érdekében, hogy a 
mostani helyzet soha többé ne fordul-
hasson elő.

Janovics János

Megyénk hagyományosan jól szokott 
szerepelni, ez az idén sem volt másképp. 
Négy aranyérmet szereztek Szabolcs 
megye úszói, amiből 2 került Vásáros-
naményba, egy-egy pedig Nyírbátorba 
és Nyíregyházára. Városunk újdonsült 
országos bajnoka Fülep Zsombor, aki a 
Báthory István Katolikus Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnázium tanu-
lója. Edzéseit is az intézmény diák-
sport egyesületében végzi. Zsombor 
sikereit – a saját kitartó munkája 
mellett – áldozatkész szüleinek és 
csapattársainak is köszönheti. 
 Az országos döntőre kedvező 
előjelekkel érkezett a BIG-es diák, 
hisz a megyei döntőn elért eredmé-
nye alapján ő számított a legesé-
lyesebbnek a győzelemre.  Zsom-
bor ezzel a „teherrel” is meg tudott 
birkózni és szinte tizedmásodpercre 
megúszva a megyei döntőben elért 
idejét, rajt-cél győzelmet aratott, 

egy testhosszal megelőzve a mögötte 
következőt. 
 Visszagondolva a kezdetekre, 
Zsom bor már kicsi korától kapcsolatban 
van az úszással. Szülei három hónapos 
korában vitték el babaúszásra, ahol ál-
lítólag nagyon élvezte a vizes közeget. 
Ez a szeretete mind a mai napig meg-
maradt. Amíg el nem készült a nyírbá-

tori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, 
addig más települések – Mátészalka, 
Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszobosz-
ló, Pécs – uszodáit látogatta. 2010-ben, 
amikor a nyírbátori uszoda megnyitotta 
kapuit, edzések keretein belül folytatta 
ismerkedését az úszással. Saját beval-
lása szerint Csapos Zsolt edző véglege-
sen megszerettette vele a mindennapi 
sport örömét. Lassan 4 éve pedig az ak-
kor alakuló új úszóegyesület, a Báthory 
DSE versenyzője lett, ahol Gavallér Zsolt 
is bekapcsolódott az edzések irányítá-
sába. A két edző lelkiismeretes és oda-
adó munkájának köszönhetően az úszás 
már-már, életformája lett. Zsombor 
szerint bár sok lemondással jár a rend-
szeres sportolás, nem bánta meg a ren-
geteg befektetett munkát. Büszke arra, 
hogy méltóképpen képviselte iskoláját, a 
Báthory István Katolikus Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnáziumot és 
városát, Nyírbátort. 
 Zsombor sikerével szépen folytat-
ta azt a sorozatot, ami pár évvel ezelőtt 
elkezdődött Nyírbátor új úszóegyesüle-
tében, a Báthory István Diáksport Egye-
sületben.  Hisz feliratkozott az eddigi 
országos bajnokok és dobogósok szépen 
növekvő listájára, amit Ökrös Nelli, Pelyák 
Zsolt, Berettyán Anna, Pelyák Lejla, Csa-
pos Diána, Ökrös Fanni, Lakics Dániel és 
Ferenczi Dominik neve fémjelez.

Gavallér Zsolt
edző

Országos bajnok: Fülep Zsombor

Fülep Zsombor: Rajt előtt edzőivel Csapos Zsolt 
(balra) és Gavallér Zsolt (jobbra) edzőkkel
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Tanévzáró party a Kuckóban
Hagyományteremtő szándékkal először 
rendeztek Tanévzáró partyt Nyírbátor-
ban, június 14-én. Az Ifjúsági és Családi 
Kuckó udvarán a nyírbátori diákok verő-
fényes napsütésben, közösen búcsúz-

tatták a 2018/19-es tanévet. A város 
mindegyik iskolájából érkeztek a bulira. 
Voltak olyanok, akiket szüleik is elkí-
sértek. A legtöbben az USNK koncertre 

A Sárkány Wellness és Gyógy-
fürdő hivatalosan is megnyi-
totta a nyári strandszezont. 
Színes programkínálat fo-
gadta június 15-én a fürdőbe 

látogatókat. A VOGUE Mo-
dellügynökség divatbemu-
tatóval lépett a színpadra, 
majd a kicsik kedvence – a 

Burattino Bábszínház előadá-
sában –, a Vitéz László ka-
landjai című műsor követke-
zett. Az élménymedencében 
aquafitnesst tartott Szabó 

Hajnalka, aki tetőtől talpig át-
mozgatta a fürdőzőket.
 A Bátor Mazsorett több 
produkcióval kápráztatta 

el a kicsiket és a nagyokat. 
Látványos táncukat a me-
dencében fürdőzők is figye-
lemmel követték. Az estet 
az ATEM zenekar koncertje 
zárta. Múltidéző számaikat 
a közönség együtt énekelte 
velük, egészen a záróráig. A 
kísérőprogramok sem ma-
radtak el a fürdés mellett a 
szezonnyitón. Lehetőségük 
volt a gyerekeknek kipróbál-

ni az ugrálóvárat, a trambu-
lint, a vízigömböt. Többen 
kézműveskedtek. Egészség-
ügyi méréseket is sokan vé-
geztettek a fürdő vendégei 
közül. A városi pecsétgyűjtő 
akcióban az érdeklődők a be-
járatnál kapták meg az újabb 
bélyeget a gyűjtőfüzetbe. A 
strand-plázs új színfoltként 
jelent meg a strand területén.

Polyák Dézi
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voltak kíváncsiak. Örömmel fogadták az 
együttest, s együtt énekeltek velük. Úgy 
tűnik, jó választás volt a meghívásuk, az 
X-faktor 8. szériájának győztesei ferge-
teges hangulatú műsort adtak. 

 A Kuckó nemrég megújult épületé-
ben fotófal, biliárd, csocsó, x-boksz várta 
a tanév búcsúztatóit, az udvaron pedig 
különböző érdekes játékokat próbálhat-

tak ki, ilyen volt az élő csocsó, az élő darts 
és a rodeó bika. A füves pályán lovagolni 
is lehetett a Nyírbátori Lovassport és Ha-
gyományőrző Egyesület jóvoltából. Nagy 
sikere volt az udvaron felállított páraka-
punak is, mindenkinek jólesett egy kis 
felfrissülés a nagy melegben. A diákok 
kedvenc DJ-je pedig gondoskodott az es-
tig tartó buli hangulatáról.

Polyák Dézi

Beindult a strandszezon



Június elején ünnepélyes keretek között 
köszöntötték a tehetséges tanulókat a 
Nyírbátori Kulturális Központ nagyter-
mében. A város minden évben elismeri 
az adott tanévben lezajlott országos, 
megyei és egyéb versenyeken kimagas-
lóan teljesítő diákok eredményeit. Ver-
senyeket szinte minden tantárgy kap-
csán rendeznek a tanulók számára. Így 

volt, aki matematikából, volt, aki fiziká-
ból, informatikából vagy épp az idegen 
nyelvek terén jeleskedett. De a rajzot il-
letve a versmondást, a mesemondást és 
még a prózaírást is többen választották 
a versenykiírások közül. A hagyományos 
ünnepi programon ezúttal a 2018–19-
es tanévben kiválóan teljesítő tanulókat 
hívták színpadra és köszöntötték őket 

társaik, felkészítő tanáraik és szüleik 
előtt. Idén több mint 100 Nyírbátorban 
tanuló diák részesült elismerésben. A 
gyerekek közül sokan már korábbi évek-
ben is színpadra állhattak elért eredmé-
nyeik alapján. 
 Gratulálunk valamennyi tehetséges 
tanulónak! További jó tanulást kívánunk! 
Most viszont jó pihenést a szünidőre!

TEHETSÉGES NYÍRBÁTORI TANULÓKAT DÍJAZTAK


