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Az újraértelmezett ünnepek fontossága
■■Nyírbátor a napokban

adott otthont a „Gyermek az
ünnepben” című óvodapedagógusoknak szóló
workshopnak.
A Városi Könyvtár által – Nyírbátor Város Önkormányzatának és
a Nyírbátori Óvodaszövetségnek a
támogatásával – szervezett egész napos eseményére a megyéből és számos környező településről érkeztek
a szakma képviselői. Az egynapos
konferencián Majtényi Edit narrátori
segítségével arra kerestek és kaptak
választ a nevelők, hogy a mai gyors
és interaktív világban hogyan szerettethetjük meg az óvodáskorúakkal az
ünnepeket és hogyan emlékezzünk
meg ezekről.

„Komoly felelősség gyermekeink
személyiségfejlődése, ezért polgármesterként is fontos feladatunknak
tartom azt, hogy már időben elkezdjük a következő generáció nevelését”

– hangsúlyozta Máté Antal polgármester. A nyírbátori Meseház óvoda,
illetve az Óvodaszövetség vezetője,
Veres Jánosné örömmel fogadta a
kezdeményezést és azt, hogy ennyi
szakmabeli közösen gondolkodik erről a fontos kérdésről. „Itt és most lehetőségünk van a vélemények ütköztetésére és tapasztalataink cseréjére”
– emelte ki az intézményvezető.
„Mi az ünnep az óvodának, mi az
ünnep a gyermekeknek” – tette fel
a kérdést dr. Pálfi Sándor dékán-helyettes, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési tanszékének vezetője,
aki „a legfontosabb feladatnak azt
tartja, hogy a gyermekekben kialakítsuk az ünneptudatot és a felnőttekkel
közösen, játékosan éljék meg mindezt. Felnőttek nélkül ugyanis nem
létezik az ünnep. Együtt kell ezeket
az élményeket átélni, mert a gyermekeinknek modellekre van szükségük.
Legyünk cselekvő, aktív résztvevői
ezeknek az eseményeknek, mert ezt
viszik tovább” – fejezte be gondolatait az előadó.
Mit meséljünk az óvodásoknak az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából?
Kosztyu Brigitta tartalomfejlesztő,
a Kabátomon kokárda című könyv
szerkesztője ismertette a résztvevőkkel a témakörben készített felmérését, de számos más érdekességet is

hallhattak a jelenlévők a Vad Marci c.
mese felhasználásával Fülepné Oláh
Máriától, a Kerekerdő Óvoda óvodapedagógusától, vagy Szláma Gabriella gyermekkönyvtárostól, aki azt
szemléltette, hogyan ünnepelhetünk
a gyermekkönyvtárban. Majd befejezésként Magyar Andrea grafikus,
vizuális kultúratanár zárta a rendezvényt, aki Ünnepi szín-játék címmel
vizuális ötleteket adott a március 15ei óvodai ünnepségekhez.
Lehetséges az is, hogy lesz folytatása is ennek a workshopnak, mert
megannyi érdekes, hasznos és ugyanakkor lényeges kérdéssel kell még
foglalkozni, hogy a fiatal nemzedék is
minél hamarabb megismerje azokat

az értékeket, amelyeket tovább örökíthet majd.

A program ideje alatt a Pedellus
Tankönyvkiadó remek kiadványaiból kedvezményesen vásárolhattak
a résztvevők.
Pótor Melinda
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Több fedett árusítóhely

■■Egy vásárcsarnok jellegű

piac kialakítása a célunk –
kezdte az idei év céljainak taglalását Máté Antal nyírbátori
polgármester. Szerinte egy piachoz sosem könnyű „hozzányúlni”, mint mondta: „nem
egyszerű megfelelni az eladó
és a vevő igényeinek is”.
– Szeretnénk a parkolás és a közlekedés nehézségein is enyhíteni, össze
kívánjuk kötni a piacot a városháza
mögötti nagy parkolóval úgy, hogy
egy gyalogutat alakítunk ki a kettő
között, emellett több fedett árusítóhely létrehozása is az önkormányzat
tervei közt szerepel. Ezzel párhuzamosan a piac üzemeltetésére is egy új
koncepcionális fejlesztést szeretnénk

kidolgozni. Jó lenne, ha egy vásárcsarnok jellegű piacot tudnánk kialakítani, ahol a kereskedők friss,
jó minőségű, őstermelőktől származó áruval szolgálnák ki a vásárlók
igényeit.
Máté Antaltól megtudtuk azt is,
hogy a költséghatékonyság és a környezetvédelem jegyében nyertes
pályázat esetén egy napelemes erőművet fognak építeni a város külterületén. Mint azt a polgármester emelte: „szeretnénk minél inkább zöldek
lenni és a tiszta energiák irányába
elmozdulni”.
– Elsődleges szempont a takarékoskodás, illetve az, hogy nyissunk
a megújuló energiaforrások felé. Főként a kulturális központunk és a Sárkány fürdő fogyaszt sok energiát, de

szóba került a polgármesteri hivatal
is. Nyilván olyan intézményekre gondolunk, amelyek esetében az önkormányzat az ehhez kapcsolódó kiadásait szeretné mérsékelni – tekintett
előre Máté Antal, aki szóba hozta a
közbiztonság kérdését is.
– Elkezdődhet a nyírbátori polgárőrség dinamizálása, olyan eszközökkel, mint egy száz kamerás térfigyelő
rendszer kiépítése, a polgárőrök létszámának növelése, az önkormányzati szerepvállalás erősítése, a mezőőri
szolgálat és egy 0-tól 24-óráig működő diszpécser szolgálat felállítása
valamint a közterület-felügyelet fejlesztése és összeintegrálása a szervezettel – fogalmazott lapunknak a
településvezető. Több olyan fejlesztés is bekerült a költségvetési tervbe,

melyet a képviselő-testület is üdvözölt. Az egyik – melyet a városlakók
is nagyon várnak –, az Árpád – Hunyadi – Fáy utak kereszteződésébe
tervezett körforgalom kialakításának költségei. Az idei költségvetésbe bekerült a köztisztviselői béralap
emelése is, amely az utóbbi 8 évben
változatlan volt, hiszen központi emelés nem történt. Ezzel kapcsolatban
Máté Antal úgy fogalmazott: nem
csak azt kell nézni, hogy mennyivel
nőtt a fizetés, hanem azt is, hogy az
önkormányzat egy hosszú távú perspektívát tud nyújtani a dolgozóknak,
ami a mai világban megbecsülendő.

Bemutatkozik a KELET Takarék
■■2016. augusztus 1-jén

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb fiókhálózattal
rendelkező pénzügyi szolgáltatója: a KELET Takarék
jött létre annak következtében, hogy négy megyei takarékszövetkezet – Rakamaz,
Tiszavasvári, Szatmár-Beregi
és Hodász-Porcsalma – tulajdonosai támogatták és elfogadták hitelintézeteik egyesülését.
A KELET Takarék mérlegfőösszege
meghaladja a 45 milliárdot, saját tőkéje pedig megközelíti a 3,8 milliárd forintot. Az egyesülésben részt
vevő négy takarékszövetkezet céljaként tűzte ki, hogy a fúziót követően,
közösen, a térség meghatározó pénzügyi szolgáltatójává váljanak, és a korábbinál aktívabban vesznek részt a
helyi lakosság, a vállalkozások és a
térség önkormányzatainak hitelezésében, és versenyképes termékeket
kínálnak a működési körzetükben.
Helyi pénzintézetként a KELET Takarék ismeri a térség igényeit, erősségként mutatkozik, hogy helyben
születnek a döntések, és az elmúlt évtizedek tapasztalatai megalapozták,
hogy korszerű külsőben rugalmas

kiszolgálással és emellett tradicionális ügyfélközpontúsággal várja a
pénzintézet az érdeklődőket.
A célok megvalósítása és az ügyfelek minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében a KELET Takarékszövetkezet számos új szolgáltatást
vezetett be, amelyek a Nyírbátor, Váci Mihály út 21. szám alatt található
fiókban is elérhetőek. Többek között
elérhetővé vált a deviza számlavezetés, a bankkártya, az elektronikus
bankolás, és email-es kivonatküldés
szolgáltatások is.
Komoly lépéselőnyt jelent a KELET Takarékszövetkezet számára,
hogy többek között a Nyírbátorban
működő MFB Pontja megkezdte a
Magyar Fejlesztési Bank első európai
uniós hiteltermékének értékesítését

a Mikro, Kis-és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése elnevezésű program keretében.
Emellett a most megjelenő önálló és
kombinált hitelprogramok (néhányat

kiemelve: élelmiszeripari komplex
beruházás, kapacitásbővítés) is elérhetőek a fiókban.
Az MFB úgy alakította ki a hitelek feltételrendszerét, hogy azok
is hozzáférhessenek a forrásokhoz,
akiknek korábban erre nem volt
lehetőségük.
A helyi önkormányzatokkal való
aktív együttműködést is jól mutatja,
hogy a KELET Takarékszövetkezet
2017. február 20-án csatlakozott a
Nyírbátor Kártya rendszerhez. Ennek keretében a KELET Takaréknál
igényelhető bankkártyák első éves
díját a Takarékszövetkezet elengedi
a Nyírbátor Kártyával rendelkező
ügyfelek számára.

Meghívjuk önt a 2017. március 14-én 16 órakor
tartandó vállalkozói fórumra!
(Helyszín: Nyírbátor Polgármesteri Hivatal Díszterme)
a KELET Takarékszövetkezet mutatkozik be a kis-és
középvállalkozások számára. A program célja, hogy megfelelő
információt és segítséget nyújtson a helyi vállalkozások
számára.
(A fórumról bővebben a Nyírbátor, Váci Mihály út 21.
szám alatti fiókunkban érdeklődhet vagy
a (+36) 42/510-224-es telefonszámon)
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„Örökség-serleggel”
tüntették ki a
Zhutipe Alapítványt
■■A Zhutipe Hátrányos

Számít a
véleményük

■■Ifjúsági fórumot tartott

Nyírbátor város vezetése a
városban és annak vonzáskörzetében élő, tanuló és dolgozó fiatalok részére. A jelenlévőket a Városháza dísztermében hétfő délután 16 órától Máté Antal polgármester
tájékoztatta a várható fejlesztésekről, pályázati tervekről.
A 2017-es év Nyírbátorban a fiatalok éve lesz, ennek megfelelően ez
a fórum volt az első lépcsőfoka annak a vélhetően hosszú folyamatnak,

melybe teljesen aktív módon kívánja
a város vezetése bevonni a fiatalokat. Szó esett a fórumon a kialakításra váró ifjúsági kuckó épületének
és működtetésének terveiről.
Ezzel kapcsolatban folyamatosan
várják a kapcsolattartók a fiatalok
javaslatait, hiszen a klub elsődleges célja a helyi ifjúság összefogása, képviselete, a szabadidő hasznos eltöltése.
A nyírbátori fiatalok facebook oldal létrehozása is azt a célt szolgálja,
hogy bárki leírhatja ötleteit, illetve
felteheti kérdéseit, egy-egy fiatalokat érintő témával kapcsolatban.

Nyírbátor Város
Önkormányzatának Lapja
Felelős kiadó: Nyírbátor Város
Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Horváthné Karsai Hédi
info.batormedia@gmail.com
Szerkesztőség:
Nyírbátor, Szabadság tér 8–9.

Kulturális Központ I. emelet,
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy
06/70/339-38-47; fax: 42/281-311.
Nyomdai munkálatok: Russmédia Kft.
Debrecen; Felelős vezető: Dubóczki Tibor
HU ISSN: 0864–7259

Helyzetűeket Segítő Alapítvány 2005-ben alakult abból
a célból, hogy segítse a helyi
romák felemelkedését, integrációját.

A szervezet célja a romák társadalmi integrációjának elősegítése, ezen belül egyéni képzések,
fejlesztések, a hátrányos helyzetű
gyermekek és fiatalok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése,
kisebbségi önazonosság megőrzése,
kulturális értékének ápolása, erősítése és átörökítése, a roma társadalom felzárkóztatása, megélhetőségének javítása és a halmozottan
hátrányos helyzetű lakosság integrációjának elősegítése. A mélyszegénységben végzett tevékenységeik
meghatározó része az egyéni foglalkozásokkal a felzárkóztatás elősegítése, a tehetséggondozás, zenei
nevelése; segítségnyújtás hivatalos
ügyek intézésében, beadványok, kérelmek benyújtásában; valamint a
szociális tevékenység. Feladatuknak
tartják a nemzetiség érdekképviseletét, a közösségépítést és a hagyományai ápolását. Az alapítvány hozta létre a ZHUTIPE Cigány Ének,
Zene, Táncegyüttest, amelyet 10–23
éves roma fiatalok alkotnak. Olyanok, akiket összeköt a származásuk,

a zene, a tánc és az ének szeretete. Tagjai tehetséget éreznek a néptánc, népzene, a roma kultúra ápolása iránt. Ezek a fiatalok a város
különböző iskoláiba járnak, és nincs
más lehetőségük arra, hogy a roma
néphagyományt ápolhassák szervezett keretek között, amelyet szívesen mutatnak be városunkban és a
megyében, és már két alkalommal
a Magyar Világtalálkozó vendégeinek is. Az Örökség serleg elismerést
„A nemzetiség életminősége sokoldalú fejlesztéséért“ adományozták a
Zhutipe Alapítvány számára.
A „Magyar és egyetemes kulturális örökséget példamutatóan ápoló
ifjúsági közösségek számára” alapított díjat az alapítvány nevében
Márton Józsefné és Nagyné Varga
Mária vette át 2017. január 22-én,
Budapesten a XXI. Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett világtalálkozóval egybekötött gálán,
a Stefánia Palota Színháztermében.
Gratulálunk!
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Reformáció 500

■■Megemlékezés a Báthory

Anna Református Általános
Iskolában.
„A törvény cselekedetet követel,
az evangélium hitet vár. Semmi
egyebünk sincs, ami Isten kegyelméhez és az örök üdvösségéhez
vezetne, mint egyedül Isten szava
és cselekedete.”
(Luther Márton: A szolgai akarat)
Egyháztörténeti szempontból különleges évfordulót rejt magában a
2017-es év.
Református Általános Iskolánk,
– mely ettől az évtől kezdődően hivatalosan felvette Báthory Anna neves történelmi személyiség nevét, –
fennállásának ötödik évfordulóját
ünnepli. Az Isteni gondviselés különös kegyessége, hogy ez a szerény
évforduló egybeesik a protestáns világ nagy ünnepével, a REFORMÁCIÓ ötszáz éves jubileumával.
De mit is jelent a Reformáció?
Luther Márton – a nagy reformátor 1517-ben kitűzte tételeit a wittenbergi vár kapujára, s ezzel megindult
az egyház megújulását szolgáló vita,

mely több protestáns felekezet létrejöttét eredményezte Európában.
Magyarországon, így a mi városunkban is előbb a lutheri, majd a
kálvini ága terjedt el a keresztyén
hitnek. 1567-ben, azaz 450 évvel ezelőtt a Debreceni Zsinaton elfogadták a protestánsok a Második Helvét
Hitvallást, mely a magyar református közösségek számára mérföldkőnek tekinthető.
A reformáció alatt jelentek meg,
s a reformátorok alapvető hittételeit foglalták össze a jelmondatok, az
ügynevezett SOLA-k, melyek tartalma a keresztyén élet és hit gyakorlásában meghatározó, a mi református általános iskolai közösségünk
életére is hatással van.
– Sola Scriptura: Egyedül a
Szentírás a keresztyén élet egyetlen forrása.
– Sola Fide: Egyedül a Krisztusban való hit által nyerhetünk
üdvösséget.
– Sola Gratia: Egyedül kegyelemből – az üdvözülés csak és kizárólag kegyelem által lehetséges.
– Solus Christus: Egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember
között.
– Soli Deo Gloria: Egyedül Istené a dicsőség.
A kornak nagy reformátorai vallották, hogy az ember üdvösségének
alapja a személyes hit, mely Isten
kegyelmi ajándéka. A Biblia olvasása és gyülekezeti magyarázata
olvasó embereket kívánt, ezért a reformáció felkarolta az iskoláztatást
és könyvnyomtatást.
A Reformáció fellegvára Debrecen volt, s ma is meghatározó város a keresztyénség életében. Nem

véletlen, hogy a REFORMÁCIÓ 500
országos rendezvénysorozat a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem kezdeményezésére indult
el, melybe mi is bekapcsolódtunk.
A megemlékezés nyitó Istentisztelete 2017. január 31-én volt a Református Nagytemplomban, ahol
egyház-községünk, iskolánk képviselői is jelen voltak.

Erre az ünnepi eseményre hirdették meg a Bibliaolvasó napot,
melynek lényege, hogy a résztvevő
iskolák (69 iskola), a kijelölt igeszakaszok alapján közösen olvassák el a
teljes Szentírást, hogy megismerjék
annak értékeit és áldásait.
Iskolánk közössége is örömmel
csatlakozott a Bibliaolvasó naphoz, melynek megnyitása reggeli áhítat keretében történt Fazakas
Ferenc Sándor nagytiszteletű úr
igei szolgálatával. Pedagógusaink
és tanulóink méltó keretek között
kezdték el a kijelölt igeszakaszok

felolvasását, mely az osztálytermekben folytatódott.
Felemelő érzés, hogy Református Iskolánk tanulói is hozzájárultak ahhoz, hogy a Kárpát-medence országaiban, így hazánkban is a
Biblia teljes szövege felolvasásra és
értelmezésre került.
A Báthory Anna Református Iskola – már a tanév tervezésekor a
Reformáció évfordulójának megünneplésére készült. A Névadó ünnepségünket a jubileumi megemlékezés

nyitányaként tartjuk számon, de a
neves évfordulóra emlékező programjaink között szerepel a Reformáció Témahét, az Adventi projekt,
a Báthory-s napok versenysorozata, a
Húsvéti projektnap és az Áldozócsütörtökre tervezett Csendes nap is.
Hálát adunk Istennek, hogy részesei lehetünk ennek a félévezredes
évfordulónak, hisszük, hogy iskolánk közössége is méltóképpen hozzájárul a közös ünnepléshez.
Mindenért Istené a dicsőség, SOLI
DEO GLORIA!
Kasza Anett hitoktató

Felhívás Anyatejgyűjtésre!
Éljünk az anyatejadás lehetőségével!

A megyében egyedülállóan Anyatejgyűjtő Állomás csak
Nyírbátorban működik.
Az első anyatejadást az Anyatejgyűjtő Állomáson néhány
(díjmentes) vizsgálat előz meg, ami nemcsak a babáknak, de a tejet
adó anyáknak is biztonságot nyújt.
A tejadó anyukák eddig literenként 1800 forintot kaptak, ennek
összege most 2700 Ft-ra emelkedett,
ami adómentes jövedelem.
Anyatejadásra jelentkezni a területi védőnő segítségével vagy közvetlenül az Anyatejgyűjtő Állomáson lehet.

Cím: 4300 Nyírbátor Szentvér út 28.
Területi védőnők: 42/284-704
Anyatejgyűjtő Állomás: 70/779-5314
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Felhívás nyugdíjas
pedagógusoknak
díszdiploma igénylésére
Nyírbátor Város Önkormányzata felhívja a tanár-, tanító- és óvónőképző intézetekben végzettek figyelmét arra, hogy a felsőoktatási
intézmények 2017-ben is adományozhatnak arany, gyémánt, vas,
illetve rubin díszoklevelet azoknak, akik oklevelüket 50, 60, 65,
vagy 70 éve szerezték és életpályájuk alapján közmegbecsülésre
méltóak.
A díszokleveleket az érdekelteknek kell igényelni a felsőoktatási intézménytől, vagy annak
jogutódjától.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben
is segítséget nyújt a nyírbátori
lakóhellyel rendelkező nyugdíjas pedagógusoknak a jubileumi
díszoklevelük igénylésének ügyintézésében. Az érintettek a díszoklevél adományozásával kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek a
Nyírbátori Polgármesteri Hivatalban (Majtényi Edit, 42/281-042 110-es mellék).
Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos
kérésüket legkésőbb április 14-ig
legyenek szívesek jelezni!
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Anyakönyvi események
2016. december – születés
Nelli
Dézi
József

Varga Krisztián
Mocsár József
Mocsár József

Danó Gina
Rézműves Bettina
Rézműves Bettina

2016. JANUÁR – születés
Léna
Kiara
Máté
Mózes
Csenge
Maja Lara

Papp Tamás
Jóni József
Mezei János
Mocsár Dezső
Ujvári István
Farkas Ferenc

Kapin Éva
Varga Kinga
Hevesi Mária
Pongó Renáta
Fekete Emese
Danó Renáta

2016. JANUÁR – haláleset:
Csiki László
Varga Antal
Néma Béla
Birta Józsefné
Molnár Zoltán

Nagy Béláné
Petrovánszki Péterné
Baracsi Györgyné
Rédai Ferenc
Szőllősi György

Lengyel Jánosné
Márkus Imréné
Béres Géza
Kusnyér András

2016. január – házasság:
Fullajtár Noémi

Bacsó Benjámin

Báli invitáló

A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és AMI
(4300 Nyírbátor, Zrínyi út 48.)
Szülői Szervezete és Nevelőtestülete
2017. március 11-én (szombat) 19.00 órai
kezdettel
A HOVA-TESZ Nyírbogdány

– Horgász Vadász Természetbarát Szolidaritási Egyesület részéről Tanyik József – az általa és az egyesület
tagjai által készített – madáretetőket és odúkat ajándékozott a Nyírbátori Meseház Óvoda két tagintézményének, melyet a gyerekekkel közösen helyezett
ki az óvodák udvarán.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL-t rendez,

melyre tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves partnerét.
A bál bevételét a tehetséges tanulóink támogatására és a tárgyi feltételek javítására kívánjuk felhasználni.

A belépőjegy ára: 3.500 Ft
Tombola: 200 Ft
A jó hangulatról
a Polip Zenekar
gondoskodik.
Belépő- és
támogatójegyet
vásárolni
az iskola
titkárságán lehet.

(Tel.: 06-42-510-000)
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Farsang a Napsugár bölcsődében
A Napsugár Bölcsődében február
13-án került megrendezésre a télűző
farsangi mulatság. Szülőkkel történő közös programokat terveztünk
a délelőttre. A gyermekek örömmel öltötték magukra a különböző
kedves, bájos jelmezeket, s zenére táncoltak, mely alatt sokszínű
buborékok repkedtek a levegőben.
Lehetőségük volt a szülővel történő közös játékra, bohócfestésre és
álarckészítésre is. Intézményünk
konyhája finom farsangi fánkot készített, melyet porcukorral és lekvárral fogyasztottak el a gyermekek és
a vendégek. Jókedvűen és vidáman
telt a délelőtt. Köszönjük a szülők
részvételét és segítségét!
Nyíri Ágnes
Intézményvezető

2017. február •
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Népdaléneklő verseny a kéttannyelvűben
■■„Az emberi hang gyógyít.

Akkor is, ha hallgatja az ember, de még inkább, ha maga
dalol. Énekléssel kiadjuk magunkból a fájdalmainkat,
megerősítjük örömeinket,
megéljük ünnepeinket.”
Immár 3. éve rendeztük meg hagyományos népdaléneklési versenyünket a Nyírbátori Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola alsó
tagozatos diákjai és az óvodások kicsiny dalolói részére. A megmérettetésre 3 korcsoportban került sor:
óvodások, 1-2. osztályosok, valamint 3-4. osztályos tanulók.
Az iskolások és az ovisok egyénileg vetélkedhettek. Egy kötelező és
egy szabadon választott dalt kellett
bemutatniuk. A versenyt Szedlárné
Szabó Judit igazgatóhelyettes as�szony nyitotta meg, aki interaktív
közös együtténekléssel bátorította a
csöppségeket és kisdiákokat az előttük álló feladatra. Ezután mind a három csoport a zsűri tagjaival együtt
elvonult a versenyzés helyszínére,
ahol a szülőkkel közösen meghallgathatták a sok tehetséges fiatalt.

Eredményhirdetésig Demarcsek Dániel, a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógusa és Fehértói Anett néptáncoktató pezsdítette
fel a hangulatot egy vidám Táncház
keretében.
Az óvó nénikből, tanító és tanár nénikből álló zsűrit most is
nehéz feladat elé állították „kis
pacsirtáink”.
Minden résztvevő emléklapot, a

helyezettek és különdíjasok oklevelet és vásárlási utalványt kaptak.
Gratulálunk minden bátor fellépőnek, hiszen nem könnyű feladat
színpadi produkciót varázsolni az
énekórai és otthoni öröméneklésekből. Kiemelném az óvoda pedagógusai által felkészített csöppségeket,
akik fiatal koruk ellenére, nemes
egyszerűséggel énekelve, az óvodában megismert és megszeretett

dallamokkal magukkal ragadták a
közönséget. Köszönetet szeretnénk
mondani mindazon segítő kollégának és óvónőnek, akik a rendezvény lebonyolításában és szakmai
munkájában részt vettek. Ezenkívül
szeretnénk megköszönni az Éden
Pékségnek, a Csekő Kávéháznak és
iskolánk konyhájának a résztvevők
ellátásában nyújtott segítséget.
Vargáné Csonka Dóra tanító

A Magyar Kultúra Napja a Refiben
„Ha beszélünk, írunk, az járjon
eszünkben: édes anyanyelvünk,
nagy kincs a kezünkben!”
Aranyosi Ervin:
A magyar nyelv ünnepére

A Báthory Anna Református Általános Iskolában nagy figyelmet szentelünk évezredes hagyományaink

ápolására, gyökereink, nemzeti tudatunk erősítésére. A Magyar Kultúra
Napját 1989. január 22-e óta ünnepeljük. Nem tartozik a hivatalos, piros
betűs ünnepek közé, mégis hosszú
évek óta hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A kéziratok szerint Kölcsey

Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnusz írását, a Szatmár megyei kis faluban, Csekén. Nemzeti
imádságunk költőjére egész napos
programmal készültünk. Hétkezdő
áhítatunkon, az igehirdetés után a
harmadik évfolyamos diákok versekkel, korabeli imádságok dallamaival
teremtettek emelkedett hangulatot.

Felcsendültek felekezetek himnuszai,
a református 90. zsoltár – Tebenned
bíztunk, eleitől fogva-, a katolikus
Boldogasszony anyánk néphimnusz.
A műsort Bradács Ákosné tanítónő állította össze, a diavetítés képeit Dr. Trefánné Lőrincz Zsuzsanna
készítette.
Folytatás a következő oldalon.
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A Magyar Kultúra
Napja a Refiben
Folytatás az előző oldalról.

Nagy magyar költőnkre emlékezve rendeztük meg Hangos olvasási
versenyünket 2-6. osztályos tanulóinknak. Érdeklődéssel és lelkesedéssel készültek diákjaink Kerekesné
Puholla Mária tanárnő felhívására. A mese- és monda részleteket

felkészülten olvasták a versenyző
diákok, nehéz döntés elé állítva a
zsűrit. A szakavatott fülek évfolyamonként az első három helyezettet
díjazta, de minden résztvevő emléklappal és ajándékkal tért haza.
Kerekesné Puholla Mária
tanár, könyvtáros

Református Iskolánk életéből
„Mert a szívnek teljességéből
szól a száj.”
(Máté 12,34)

Az iskolakezdés nagy jelentőségű
mind a gyermek, mind a szülő életében. Míg a gyermek izgalommal,
érdeklődéssel várja az iskolát, addig
a szülők tele vannak aggodalommal és félelemmel, hiszen felelősen
dönteniük kell egy olyan kérdésben,
mely nagyon komolyan befolyásolja
gyermekük életét.
Az óvodás a játék, a versek, a mesék világában él. Éles váltás az iskolakezdés, a legtöbb szülőben sok
kérdés merül fel ilyenkor. Ez teljesen
természetes, hiszen számukra is ismeretlen élethelyzet lesz majd, amikor gyermekük elkezdi az iskolát.

Tudatosan részt kívánunk vállalni
abban, hogy minél könnyebbé váljon
gyermekeink számára az óvoda-iskola átmenet. Célunk, hogy együtt,
nyugodt tempóban, tudatosan készüljünk az első iskolai évekre.
Református iskolánk nyitott szívvel és nyitott kapuval indította el
az egész tanévet átfogó beiskolázási programját, ahol a szülők és
gyermekeik is betekintést nyernek
a hétköznapjainkba, ismerkednek
keresztény értékeinkkel, a tanító nénikkel, játékos keretek között az iskolával. Azt szeretnénk elérni, hogy
magabiztosan, örömmel és tanulási
kedvvel kezdjék és folytassák tanulmányaikat. A szülők megismerjék,
milyen eszközökkel foglalkozunk
gyermekükkel, hogyan irányítjuk

szellemi és lelki fejlődésüket, lássák, hogy a tanítók türelemmel,
megértéssel, és szeretettel kezelik
a felmerülő problémáikat. Egy kisgyermek életében ez a legfontosabb,
minden más háttérbe szorul.
A gyermeki világ titokzatos, érdekes és vonzó, melyet minden érzékszervükkel fel akarnak fedezni.
Játszóházi foglalkozásainkat életkori sajátosságaiknak megfelelően
állítottuk össze.
Sok felfedezésre váró játék, a
hasonló korú gyerekekkel való
együttlét, együttműködésre épülő kapcsolat, a nagyobb iskolások
szeretet teli fogadtatása meghatározó. Gyermekközpontú iskolánkban a játszóházi foglalkozások, nyílt
napok, közös programok kerete-

iben kellő időt szánunk a gyerekek
megismerésére. Növeljük a biztonságérzetüket az új környezetben,
hogy az iskolába lépés napján bizakodással teli várakozás csillogjon a
szemükben, a szülőket pedig megnyugvás töltse el, hogy kisgyermekük a legjobb helyen van.
A gyerekek az iskolai éveket
nem iskolásként, hanem óvodásként kezdik meg, akik a következő
időszakban érnek meg az iskolára. A tanulásnak aktív folyamatnak
kell lennie, melyben megnyilvánul
gyermekeink akarata, szándéka,
önállósága.
A március elsejére tervezett Nyílt
napon is kibontakozhat a gyerekek
sokoldalú személyisége, hiszen aktívak, tele vannak kíváncsisággal
a világ iránt. Lelkészeink, hitoktatóink, pedagógusaink kölcsönös
együttműködése a kulcs ahhoz,
hogy minden gyerek ki tudja domborítani, amiben jó, és szorongás
nélkül, vidáman és boldogan tudja
megélni az iskolakezdést. Mindez
bizalomra, őszinteségre, nyitottságra, hitre épül.
Az iskolavezetésével és a tanító
nénikkel együtt szeretettel várjuk
Önöket Református Iskolánkba.
A Jelentkezés ideje: 2017. március
6-7. (hétfő-kedd)
„Másokban a szeretet melegét
kelteni csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet.”
(Charles Haddon Spurgeon)
Kissné Vékony Zsuzsanna
alsós munkaközösség-vezető

2017. február •
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Kicsik farsangja

■■Február 10-én (pénteken)

titokzatos tündérek, jóságos
boszorkányok, szépséges
hercegnők, harcos nindzsák,
pókemberek, bohócok, varázslók, vidám kisállatok,
érdekes és furcsa mesefigurák lepték el a gimnázium
alsó szintjét.
Az elsősök és másodikosok farsangja már délelőtt elkezdődött,
amikor a kicsik a farsanghoz kapcsolódó játékos feladatokat oldottak meg, feldíszítették termeiket,
majd kezdetét vette a mulatság.
Délután a jelmezes felvonuláson minden farsangoló bemutatkozhatott egymásnak, meghívott

kisvendégeinknek, az óvodásoknak és szüleiknek. Nagy örömünkre több vendégünk is jelmezben érkezett. A vidám felvonulást
egy fergeteges táncház követett, s
azután akinek volt kedve álarcot
készíthetett.
Természetesen a farsang nem
múlhat el fánk nélkül, a táncban
és az álarckészítésben megfáradt
kiscsapat jóízűen fogyasztotta el
a frissen sült fánkokat. Mindennek vége lesz egyszer, így ennek
a délutánnak is a végére értünk,
reméljük sikerült elűznünk végre
ezt a hosszú telet! Jövőre is várjuk
szeretetettel az óvodásokat!
Vargáné Németh Anna
tanítónő

Újabb sikerek a BVSK életében
■■A Báthory István Katoli-

Vasvári Kende, Berettyán Csilla,
Fülep Zsombor és Berettyán Anna
kivételével minden diák iskolánk tanulója. Összegezve 11-szer álltunk a
dobogó tetejére, tehát 14 fő képviseli
majd iskolánkat az országos döntőn.
Mindannyiuknak gratulálunk!
Nem tudjuk elégszer megköszönni Gavallér Zsolt és Csapos Zsolt
tanár úrnak az áldozatos munkáját,
illetve az iskolavezetőségnek és az
egész tanári karnak! Ők azok, akik
mindenben segítenek minket, hogy
a kemény munka után együtt örülhessünk ezeknek a csodálatos eredményeknek. Reméljük, hogy minden
elkövetkezendő versenyünk legalább
ilyen sikeres lesz, de addig is még sok
edzés és kitartó munka vár ránk.

kus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium idén
ismét nagy sikereket ért el az
Úszó Diákolimpia megyei
döntőjén. Úszószakosztályunk, a Báthory Vízi Sportkör felkészülten, rengeteg
edzéssel a háta mögött állt
rajthoz február 21-én
és 28-án.
Mindannyian izgultunk a verseny előtt. Bár sokan már hetedik
éve úszunk az egyesületben és már
rutinosnak mondhatjuk magunkat,
nincs olyan diákolimpia, ami előtt
nem félnénk.
Tudtuk, hogy a rengeteg befektetett munka gyümölcsöt hoz,
ha mindenki mindent belead, és
koncentrál.
A verseny során rengeteg testi és
mentális megpróbáltatás ért minket, hiszen nem csak magunkért
izgultunk, hanem minden egyes futamban, ahol egyik társunk úszott
ugyanúgy éreztünk, mintha a helyében lettünk volna.
Így fáradtan, de nagyon elégedetten léptünk ki a mátészalkai uszodából és büszkén mondhatjuk, hogy
ez volt az eddigi legeredményesebb
megyei diákolimpiánk.

Eredményeink:
Sira Márk
Vasvári Kende
Berettyán Csilla

Csapos Zsolt
Fülep Zsombor
Ökrös Nelli
Berettyán Anna

Kónya Fanni
Ferenczi Dominik

Csapos Diána

Gavallér Kevin


Ökrös Fanni


50 m mellúszás 2. hely
50 m mellúszás 3. hely
50 m mellúszás 2. hely,
100 m hátúszás 2. hely
100 m hátúszás 1. hely
100 m hátúszás 3. hely
100 m mellúszás 1. hely
100 m gyorsúszás 1. hely,
100 m hátúszás 1. hely
4x50 m gyorsváltó 1. hely
100 m mellúszás 3. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely
100 m mellúszás 3. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely
100 m gyorsúszás 1. hely,
100 m hátúszás 1. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely
100 m mellúszás 1. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely

Pelyák Lejla


Lakics Dániel
Kónya Norbert
Gáll Péter
Tóth Dániel

Karczub János
Máté Márton

Czakó Boglárka

Makó Anett


Kínál Panna
Kovács Réka

100 m gyorsúszás 1. hely,
100 m hátúszás 1. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely
4x50 m gyorsváltó 1. hely
4x50 m gyorsváltó 1. hely
4x50 m gyorsváltó 2. hely
100 m mellúszás 2. hely,
4x50 m gyorsváltó 2. hely
4x50 m gyorsváltó 2. hely
100 m hátúszás 2. hely,
4x50 m gyorsváltó 2. hely
100 m mellúszás 1. hely,
4x50 m gyorsváltó 1. hely
100 m gyorsúszás 2. hely,
100 m mellúszás 3. hely,
4x50 gyorsváltó 1. hely
4x50 m gyorsváltó 1. hely
4x50 m gyorsváltó 1. hely

Csapos Diána
10. F osztályos tanuló
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Válasz

■■Ez a levél, a VKK Nyírbá-

tor elnökének, Bátor újságban megjelent cikke miatt
íródott, amelyben a volt elnökség, avagy személyem elleni kijelentéseire szeretnék
választ adni. Leszögezem, az
elmúlt másfél évben az új elnökség és társai által kapott
megjegyzésekre, hivatalos
helyeken történő lejáratásomra eddig nem reagáltam, de
amit most az újságban megjelentettek vérlázító, és sértő.
Idézem:
– Az új vezetést nem kerülte el
„a szekrényből kieső csontvázak”
esete.
– Soha nem látott összegű TAO
támogatást is el tudott nyerni...
– ,...illetve visszacsábítsuk az
egyesületünktől a korábbi klubvezetés miatt eligazolt ...játékosokat
Komment:
2015-16 őszi idényben általam
kért játékengedélyek száma 300 fő
volt, akik 16 csapatba kerültek benevezésre. Miközben az új vezetés
által, (hozzáteszem, nem kis belső és egyéb segítséggel) a „puccs”
megtörtént, már folyamatban volt
a megyei serdülő lánycsapat igazolása és nevezése. Ez tény, bármikor
ellenőrizhető.
2015. novemberben a képviselő
testület előtti bemutatkozás alkalmával, az új elnök méltatva beszélt
a 16 csapatról és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Igaz??? (Hozzáteszem, én is szívesen beszámoltam
volna a klub helyzetéről, és válaszoltam volna a kérdésekre, de én
nem kaptam meghívást.)

Sport
Most akkor árulja el, kedves elnök
úr, vagy az, aki a cikket írta, a VKK
jelenleg mennyi igazolt játékossal
rendelkezik, és mennyi csapattal indul a bajnokságokban? Mikor nem
mondott igazat, akkor vagy most?
Volt 16 csapatnyi játékosa, vagy
nem, mert a régi elnökség alatt eligazoltak? Vagy éppenséggel az ön
és csapata irányítása alatt lett elege a
szülőknek, és pedagógusoknak???
A szakmaiságról annyit szeretnék megjegyezni, hogy korábban
a klubnál arra törekedtünk, hogy
minél több, a városban dolgozó pedagógus testnevelőt vonjunk be az
utánpótlásképzésbe. Azt hiszem,
hogy ezt sikerült is megvalósítani,
hiszen a gimnáziumban és az általános iskolákban dolgozó testnevelők
szívesen vállalták a rájuk bízott feladatot. Közöttük akadtak olyanok,
akik már több éve foglalkoztak az
utánpótlás neveléssel, hiszen erre
építettük a klubot.
Szakmaiságukat, hozzáértésüket
a sok országos szintű eredményeikkel igazolták. Ezen pedagógusok
közül jelenleg senkit nem látok dolgozni a klub alkalmazásában, pedig
nagyon fontos, hogy kikre bízzuk
a gyerekek nevelését. Tudtommal,
ezek a pedagógusok a tavalyi évre
járó fizetségüket csak hosszabb csata után kapták meg, pedig munkájuk, nagyon fontos volt a klub további működésének szempontjából.
Ezúton is szeretném személy szerint megköszönni a munkájukat,
amit a jelenlegi vezetéstől nem kaptak meg. Egyáltalán nem csodálkozom, hogy ezek a nevelők a kézilabda klubon kívül gondolták tovább
folytatni a megkezdett munkájukat,
amihez sok sikert kívánok.
A VKK Nyírbátor jelenlegi eredményességéről csak annyit, hogy
én figyelemmel kísérem az elért

eredményeket, de csak kiállni is alig
tudó csapatokat látok, nulla, sőt mínusz pontokkal, amit egyébként bárki megtekinthet a Magyar Kézilabda
Szövetség honlapján, „versenyek”
menüpontban.
Jó lenne, ha már újságban nyilatkozik másról és annak munkájáról,
akkor annak illő lenne valóságalapjának lenni.
Tisztelt cikkíró, legyen ön bárki,
ezeket a kijelentéseket az eligazolt
gyermekek szülei is olvassák, amiről meg is van a véleményük. Hig�gye el, tudom, mert nekem felháborodva elmondják. Nyitott fülekkel
kell járni a városban és ezek után
nem kell csodálkozni, hogy a klubról rossz véleménnyel vannak.
2015-ben a TAO-s pályázatunkat még a tavasszal nyújtottuk be,
a munkám eredményeként, az én
aláírásommal. Ennek elbírálására
év végén került sor (mint mindig),
és az én nevem alatt jött ki a nyert
határozat. Igaz???
Na ez volt az a TAO-s támogatás
ami a VKK életében csúcs volt.
Nem önnek volt köszönhető, hanem a bajnokságot nyert felnőtt csapatnak, a junioroknak, az edzőknek,
és az összes utánpótlás csapat sikerének. Ön a későbbiekben megköszönte
nekik….hol vannak ezek a játékosok,
hol vannak ezek az edzők?? Ők is az
én vezetésem alatt vándoroltak el?
Igaz, 2016-ban beadott pályázat már az új elnökséget dicséri,
de ennek is története van…. Lehet
itt szekrényből kieső csontvázakról beszélni, mégis az én munkámat értékelve nyertek a múlt évben
is. A kézilabda berkeiben dolgozó
sporttársak (mert ők még alázattal
és tisztelettel tudnak a kézilabdáról
beszélni) a megmondhatói, mivel
az új vezetés munkáját még nem
tudták értékelni, a régi elnökség

eredményeire való tekintettel nyertek pályázatot.
Tisztelt elnök úr, ön majd a következő pályázat elbírálásakor fog
az úr színe elé állni. Addig pedig
tisztelettel kérem, a régi vezetést
ne bántsa, és hamis információkat
ne terjesszen rólam.
Én már akkor is elmondtam a véleményemet, amikor harmadmagával, a saját lakásomon, számon
kértek és mindenféle hazugsággal
megvádoltak engem és a családomat. Most is kijelentem, amit már
akkor is hangoztattam, hogy vállalom a nyilvánosságot és bármilyen
vizsgálatot. Eddig nem volt senki
kíváncsi az álláspontomra és csendben tűrtem, amit önök városszerte terjesztettek rólam. Gondoltam
majd csak véget ér egyszer, de mivel másfél év után még mindig rólam beszéltek, kilépek a csendből
és megvédem magam.
Kérem, viselkedjen pozíciójához
és munkájához méltóan, mert ez
szánalmas. Ha pedig úgy gondolja,
és van rá bizonyítéka (meg tudja
nevezni a csontokat) tegye meg a
megfelelő intézkedéseket. De amit
ön és társai a lejáratásomra véghezvisznek, az a becsületsértést és rágalmazást súrolják.
Ui: nagyon fáj, hogy a munkámért cserébe, amit szívvel-lélekkel
végeztem a sportért, a klubért, a
városért önök semmibe nézik, nem
szép dolog!
Köszönöm azoknak az embereknek, munkatársaknak, barátoknak,
sporttársaknak, akik igaz a háttérben, de mellettem álltak és állnak,
és a mai napig támogatnak. Ezt a
nyilatkozatot ő értük is tettem.
Szőke Ferenc
Városi Kézilabda Klub
volt elnöke
(2007-2015)

Kemény munka után jó rajtra várva...

■■Remek felkészülés után, sikeres folytatásban bízva várja a Nyírbátori FC felnőtt
NB-III. osztályú labdarúgó
csapata a 2016/17. évi bajnokság tavaszi szezonjának kezdetét. A január 14-én kezdődött felkészülési időszakban
kemény munkát végeztek a

csapat tagjai, melynek eredménye első alkalommal az
Újpest II. FC csapata ellen
igazolódhatnak is.

Aligha tévedek nagyot, ha azt
mondom, hogy a bajnokság őszi
szezonjában elért eredmények (11.
hely a tabellán) önmagukban nem

jelentenek garanciát a további sikeres szerepléshez, viszont megfelelő alapot biztosítanak és a csapat
tagjainak is egészséges önbizalmat
kölcsönöznek.
Így értékelte ezt a klub vezetősége
és a szakmai stáb egyaránt. A csapat
helyzetének értékelése és az ellenfelek várható szándékának fürkészése

után arra a következtetésre jutottak
a potentátok, hogy néhány poszton
erősíteni kell ahhoz, hogy jó esél�lyel vegye fel a versenyt a csapat
ellenfeleivel mind hazai, mind idegen pályán. Így jutottak arra az elhatározásra, hogy a távozó Török
István, Nagy Dávid és Gál Richárd
helyére olyan játékosokat igazolnak,
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akik már letették névjegyüket ebben az osztályban, ill. magasabb
osztályban is.
Így került a csapatba Sipos Tamás, Roszel Róbert, Kinczel Róbert
(mindhárman az NB-II. osztályú
Cigánd csapatától), valamint Mankó Dávid, az osztálytárs Putnok
csapatától.
Amint az alábbi kép és a csapatnévsor láttatja, az utóbbi jó néhány
évben ilyen erős képességekkel rendelkező csapat nem volt Nyírbátorban. Csakhogy azt is látni kell, ilyen
erős és kiegyensúlyozott NB-III.
osztály sem mostanában volt. Ilyen
módon természetes, hogy csak erős
kerettel és kemény, alázatos munkával lehet sikert elérni.
Minden esetre a keret kialakult
(meggyőződésem, hogy erősödött
is), a felkészülés során sokat és jól
dolgoztak a játékosok.
A heti hét edzés meghozta az
eredményeket. A játékosok jó kondícióban vannak, egészséges önbizalommal rendelkeznek és még
azokon a mérkőzéseken sem „estek
össze”, amelyeket magasabb osztályú ellenfelekkel játszottunk.
A tesztek is jól sikerültnek
mondhatók ( vereség a Kisvárda
és Cigánd csapatai ellen, győzelem
a Putnok, Tiszaújváros és Szakoly
csapatai ellen és egy döntetlen a

■■2017. január 21-én Máté-

szalkán került megrendezésre az I. és II. korcsoport
úszás megyei diákolimpiai
döntője, melyen egyesületünk
úszói iskolájukat képviselve
indultak.
Ezen a versenyen, mivel ezt „B”
kategóriában rendezik meg, ezért rövidebb távok (50 és 100 m) és három
úszásnem (gyors, mell, és hátúszás)
szerepelnek. Egy versenyző csak két
versenyszámban indulhat. Kicsi Sárkányaink szenzációs eredményeket
produkáltak. 12 egyéni megyei bajnoki cím közül 9 esetben a mi úszóink állhattak a dobogó legmagasabb
fokára, képviselve megyénket az országos diákolimpiai döntőn.
I és II. korcsoportban még egyesületünk fennállása óta nem sikerült
ennyi egyéni bajnokot kijuttatni az
országos diákolimpiai döntőre.
Eredményeink:
I. korcsoport (2008-2009)

Az NYFC csapata: Ülő sor balról, jobbra: Roszel Róbert, Reznek Donát, Kinczel
János Ervin, Lakatos László, Vasas Gergő, Mankó Dávid, Boros Dávid Botond,
Szabó Roland, Müller Zsolt. Álló sor balról jobbra: Ambrusz Árpád játékos
edző, Hornyák Marcell, Volodimir Kornutyak, Benkő Balázs, Kinál Gábor, Tóth
Szilveszter, Sipos Tamás, Terdik Zsolt, Bagi Ákos, Illés Gyula, Szabó János
Szabolcs erőnléti edző. A képről sérülése miatt hiányzik Bernáth Martin.

DVSC-DEAC II. ellen). Külön említést érdemel, hogy az osztálytársak ellen idegenben meccseltünk,
mindhárom csapat előkelőbb helyet
foglal el a tabellán a mienkénél és

ennek ellenére mindhárom esetben meggyőző játékot mutatott csapatunk (azt hiszem hasonló eredményességet a bajnokságban is
elfogadnánk).
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De egy dolog a felkészülés, más
dolog a bajnokság… Tudni kell,
hogy ellenfeleink is a felkészülés
időszakában voltak, ők is tesztelték
a kiszemelt erősítéseket. A hét végétől (február 18.) kezdődően azonban „más pennával írunk”, ahogy a
szólás mondja. Innentől kezdődően
mindenki keményen harcolni fog
a céljai eléréséért és ha a helyzet
úgy hozza, ellenfeleink nem riadnak majd vissza egy kis keménységtől sem.
Magam úgy tapasztalom, hogy a
csapatunk minden játékosában megvan a tudással párosuló elszántság, a
labdarúgás iránti alázat és a csapatszellem is rendjén valónak mondható. Abban reménykedek, hogy mire
ezt a lapot az olvasó kezébe veszi,
bizakodó mondataimat igazolhatónak látja majd. Ez pedig egy jó
tavaszi rajtot követően , pontokban
gyarapodva érhető el.

A várkertben is jót meccseltünk a Várda ellen…

Szenzációs szombat

Prokop Réka: (2008) Nyírbátori
Báthory Anna Református Általános Iskola
50 m gyorsúszás 37,3 mp I. hely,
50 m hátúszás 44,5 mp I. hely
A versenybírók az 50 m gyorsúszás
leúszása után szétúszást ítéltek meg
egy nyíregyházi úszóval, pedig a század másodpercek is jobbak voltak és
a célbírók döntése alapján is Réka ért
hamarabb célba és nyerte a versenyt.
Szerencsére ez az incidens nem zökkentette ki Rékát és 10 perc múlva
a szétúszásnál ismét bebizonyította,
hogy korosztályában Ő a megye legjobbja 50 m gyorsúszásban.
Bencsik Réka (2008) Máriapócsi
Általános Iskola
50 m mellúszás 48,1 mp I. hely,
50 m hátúszás 4. hely
Nagy Vanda (2009) Apagyi Általános Iskola
50 m mellúszás VI. hely,

korosztályában 2.helyezett lett
50 m hátúszás 11. hely, de korosztályában I. hely.
Bégányi Ábel (2008) Nyírbogáti Általános. Iskola
50 m gyorsúszás 34,6 mp I. hely
50 m hátúszás 41,1 mp I. hely
Antal Dávid (2008) Nyírbátori
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
50 m mellúszás 48,7 mp I. hely
50 m hátúszás 42,6 mp II. hely
Lakics Szilárd (2009) Nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium
50 m gyorsúszás 11. hely, de korosztályában I. helyezett
50 m hátúszás 9. hely, korosztályában I. helyezett
Fring Péter (2009) Apagy Általános Iskola
50 m gyorsúszás 15. hely, de

korosztályában 3. hely
50 m hátúszás 13. hely, korosztályában 3. hely
II. korcsoport (2006-2007)
Szakács Kamilla (2006) Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola.
50 m gyorsúszás 31,1 mp I. hely
50 m hátúszás 36,6 mp I. hely
Szécsi Zsófia (2006) Nyírbátori
Báthory Anna Református Általános Iskola
50 m mellúszás 39 mp I. hely
50 m hátúszás 6. hely
László Bianka (2006) Nyírbátori
Báthory Anna Református Általános Iskola
50 m gyorsúszás 15. hely
Spekker Boglárka (2007) Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola
50 m gyorsúszás 34. hely
50 m hátúszás 24. hely
Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról.

Tóth Ábel (2006) Nyírbátori
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
50 m gyorsúszás 7. hely
50 m hátúszás 5. hely
A következő hétvégén január 28-án
a nagyobb korcsoportoknak került
megrendezésre a megyei diákolimpia. Itt sajnos betegség is közrejátszott, így csak öt versenyző képviselte egyesületünket.
III. korcsoport (2004-2005)
Kis Boglárka (2004) Nyírbátori
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
50 m mellúszás III. hely
100 m hátúszás III. hely
Orosz Gergő (2005) Nagykállói
Általános Iskola
100 m gyorsúszás 5. hely
50 m mellúszás 8. hely
IV. korcsoport (2002-2003)
Licska Stefánia (2003) Nyírgyulaj
Általános Iskola
100 m gyorsúszás II. hely

sport
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100 m hátúszás III. hely
Barta Inez (2003) Nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium
100 m gyorsúszás 6. hely
100 m mellúszás 4. hely

V. korcsoport (1999 és idősebb)
Czakó Boglárka (1999) Nyírbátori Báthory István Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium
100 m mellúszás I. hely, 4x50 m
gyorsúszás váltó tagjaként I. hely

Gratulálunk úszóinknak, természetesen a büszke szülőknek és a sikeres edzőknek, Kaliba Viktornak
és Nagy Gábornak!
Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület
elnöke

