
100 éves  
a sportélet

Vegytiszta 
politika

Előzés balról

Színvonalas kiállítással és ün-
nepséggel nyitották meg a 100 éves 
sport rendezvénysorozatát 2017. áp-
rilis 28-án, melynek alkalmából új-
ra találkozhattak legendák és bajno-
kok, a múltból és a jelenből. Olyan 
nagyszerű sportolók és edzők, aki-
ket ország-világ elismer, eredménye-
ik tagadhatatlanok, sikereik önma-
gukért beszélnek. 

Cikk a 2. oldalon

Az előző években nagyjából a 40-
60 százalékos sávban mozgott a nyír-
bátori pályázatok sikeressége. Idén 
ez alaposan megcsappant. 4 milli-
árd remélt forrás helyett, egyelőre 
és mindösszesen 50 millió Ft. Mi 
történik, és miért történik? Máté 
Antal polgármestert Nagy Miklós 
kérdezte.

Cikk a 3. oldalon

„A legfontosabb célom az volt, 
hogy felkavarjam az állóvizet. Na-
gyon úgy láttam, hogy a baloldal, az 
MSZP-vel sodródott a 2013-as hely-
zetbe. Nyilván emlékszünk, hogy 
akkoriban csak az összefogásról be-
széltek ezen az oldalon, ami nem 
egy igazi program, az emberek sem 
értették, hogy miért kellene rájuk 
szavazni.”

Interjú Botka Lászlóval

Cikk az 5. oldalon

nyírbátor város önkormányzatának lapja xxv. évfolyam 5. szám 2017. május

95. születésnap
Fazekas Pálnét 95. születésnapja 
alkalmából köszöntötte az Idősek 
Otthonában Máté Antal polgár-
mester.

Április 19-22. között került meg-
rendezésre CXVII. Országos Felnőtt 
Úszó Bajnokság Széchy Tamás 
Emlékére. Kaliba Viktor 3 tanítvá-
nya, Császár Dóra (2004), Csoba 
Adrienn (2005) és Csoba Krisztián 
(2003) is úszhatott Debrecenben, 
ahol az ország legjobbjai versenyez-
tek. Csodálatos dolog, hogy ilyen 
fiatalon, több versenyszámból is 
megszerezték a szintidőket, ezért 
Ők is rajthoz állhattak! Nyírbátor 
Város legjobb úszói olyan nevekkel 
együtt melegítettek, versenyeztek 
egy medencében, mint pl. Hosz-
szú Katinka, Kapás Boglárka, Cseh 
László, Kenderesi Tamás stb. 
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk! 
 Cikk a 13. oldalon

Tartalomból:

Köszöntöttük 
az édesanyákat

Térfigyelők A csalásról

Nyírbátor Város Szociális Szolgá-
latának pszichiátriai és idősek nap-
pali ellátása, valamint a Báthori Ist-
ván Nyugdíjas Klub anyák napja 
alkalmából ünnepség sorozatot ren-
dezett az ellátottak és a nyugdíjas 
klub tagjai részére. 

Cikk a 6. oldalon

Nyírbátorban elsősorban inkább a 
szabálysértési kategóriába eső bűn-
ügyek okozzák a legtöbb idegessé-
get, bosszúságot a rendőrségnek, de 
leginkább a lakosságnak. A helyzet 
gyökeres javulását remélik a térfi-
gyelő rendszer kiépítésétől, illetve a 
polgárőrség újjászervezésétől. A ka-
merák felszerelése megkezdődött. 

Cikk a 4. oldalon

A csalásról – Kürti László kötet-
bemutatója Kubik Anna közreműkö-
désével. A költészetnek mindig van 
aktualitása: akkor is, ha boldogok 
vagyunk és akkor is, ha épp egy ör-
vény legmélyéről kell elrugaszkod-
nunk. Erről beszélgetett Kubik An-
na és Kürti László A csalásról című 
kötet bemutatója kapcsán Nyírbátor-
ban, a Kulturális Központban.

Cikk a 8. oldalon

Szakács Kamilla Szilágyi Liliána if-
júsági olimpiai és európa bajnok 
úszóval

Országos felnőtt 
úszó bajnokság
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100 éves a nyírbátori sportélet
A centenáriumi ünnepség  ■

létrejötte, tartalommal való 
megtöltése, az események, 
emlékek, történetek és dicső
ségek felidézése nagyban kö
szönhető a nyírbátori sport 
élő lexikonának, az egykori 
kézilabdázónak, Szabó Lász
ló tanár úrnak.

Hihetetlen szá-
momra, hogy eny-
nyi ember, ennyi 
régi sportoló, akik-
kel együtt küzdöt-
tünk évtizedeken 

át Nyírbátor színeiben, eljött az ün-
nepségre, ez csodálatos! Mi a szí-
vünket-lelkünket tettük bele és a 
belefektetett munkáért az kárpó-
tol majd bennünket, ha a látogatók, 
akik majd megnézik ezt a kiállítást, 
elégedetten távoznának.

Nyírbátorból indult Oláh Béla. 
A súlyemelőt ma örökös, magyar 
bajnokként emlegetjük, de kis sze
rencsével akár olimpiai bajnok is 
lehetett volna.

Nyírvasvári szü-
lötte vagyok, ott 
éltem 20 éves ko-
romig, de Nyírbá-
torban tanultam és 
itt is kezdtem spor-

tolni egészen 1976-ig, aztán elke-
rültem Tatabányára. A moszkvai 
olimpián megszerzett 4. helyem em-
lékezetes. Mindig sokat kellett fo-
gyasztanom a súlyom miatt, hiába 
kicsinek látszom, az alkatom mégis 
magas volt ehhez a sporthoz. Már 
a világbajnokság előtt is gond volt 
a súlyommal, volt, hogy 6-7-8 kiló-
kat is fogyasztanom kellett. Akkor 
Moszkvában négyen emeltünk 245 
kg-t, testsúly utánmérések következ-
tek és végül az 5. helyről lett olim-
piai bajnok a szovjet Oszmonalijev 
mert ő volt 30 dkg-mal könnyebb. 
Még mindig rossz rágondolni, hogy 
akár olimpiai bajnok is lehettem vol-
na. Igaz bojkott miatt nem vett részt 
Magyarország a következő ’84-es 
olimpián, és az olimpiapótló verse-
nyen ugyan megsérültem a második 
szakításnál, de beszakadt combbal is 
felemeltem a 110 kilót. A lökésben is 
megcsináltam a minimumot, így az 

összesítésben második lettem. Ezt 
elismerték olimpiai 2. helynek. Sok 
olyan világverseny van, amire szí-
vesen emlékszem vissza, az akkori 
versenytársakkal pedig csodálatos 
élmény volt a versenyzés. Nagyon 
örültem a volt tanárom, Szabó Lász-
ló meghívásának, örömmel küld-
tem a fotókat a kiállításra, hiszen 
mégiscsak Nyírbátorból indult a 
sportpályafutásom.

Furkó Kálmán neve legenda a 
küzdő sportok világában. A mes
ter nevéhez fűződik a karate meg
honosítása és elterjesztése Ma
gyarországon. Így többek között a 
nyírbátori Karate Klub megalakí
tásában is nagy szerepet vállalt.

Édesapám révén 
kerültem közel a 
sporthoz, súlyt 
dobtam, rendsze-
resen eljártam az 
edzésekre, majd 

felkerültem Budapestre középis-
kolába és ott folytattam a sporto-
lást. Ez pedig azt eredményezte, 
hogy nem a műszaki pályára, ha-
nem a Testnevelési Főiskolára kezd-
tem el felkészülni. Aztán a főisko-
la első évében már birkóztam és 
megismerkedtem a judoval. Nagy 
szorgalommal bújtam az akkor még 
kevés szakirodalmat a karatéról és 
társaimmal egyre mélyebben ástuk 
bele magunkat ennek a sportágnak 
a gyakorlásába, művelésébe. Aztán 
a külföldön élő, de olykor hazalá-
togató magyar sportolóktól tanul-
tam meg a kyokushin karate alapja-
it. Mészáros Attila, egy Angliában 
élő 2 danos karatéka, évi rendsze-
rességgel járt haza, mi pedig ta-
nultunk tőle. Így indult el a TF-ről 
először a kyokushin karate, majd 
2 évvel később a shodokan, és a 
koreai taekwondo. Bár már túl va-
gyok 2 műtéten még mindig rend-
szeresen úszok, kerékpározok és a 
szolnoki klubomban gyerekekkel 
foglalkozom. A nyírbátori karate 
egyesület munkáját mindig figye-
lemmel kísértem, néhány évvel ez-
előtt emlékszem a Tóth famíliából 
Helga és Marci is junior Európa-baj-
nokságot nyert, vagy a bogáti Ma-
gyar Levente szintén, vagy most a 

Karczub Miklós edző fia, Zalán, aki 
a dániai Európa-bajnokságon lett 
3. így indulhat a kazasztáni világ-
bajnokságon. Úgyhogy ez a mun-
ka nem semmi, minden elismerést 
megérdemelnek.

Amatőr atléta, profi kézilab
dázó, a Debreceni Dózsa egyko
ri játékosa, aki mellékesen 7 mé
ter fölött ugrott távolban, de az 
embermagasságot is átugrotta, 
ha magasat kellett ugrania. Dr. 
Debreceni Lajos is Nyírbátorból 
indult.

1962-ben érett-
ségiztem a Báthory 
István Gimnázium-
ban, aztán felvételt 
nyertem a Debre-
ceni Orvostudomá-

nyi Egyetemre. Előfelvételisként is 
visszajártam sportolni Nyírbátorba, 
magamat mindig is kézilabdázónak 
tartottam, az atlétika csak kiegészítő 
sportág volt az életemben, de edzé-
sen sohasem voltam. Nyírbátorban 
voltam először leigazolt versenyző 
1957-ben, mint 8.-os diák a felnőtt 
csapatban, bár legtöbbször a cse-
repadon ültem, de már járhattam a 
megyét a nagyokkal. Azokon a mér-
kőzéseken ismerkedtem meg a játék 
alapjaival és sokat tanultam az ak-
kori játékostársaimtól, mivel edzőnk 
nem volt sohasem igazából. Akármi 
jött volna közbe, akkor is itt lettem 
volna ezen a rendezvényen, hiszen 
barátom Szabó László és segítői na-
gyon sok munkát fektettek bele ebbe 
a fantasztikus kiállításba.

Szpartakiád győztes, aki a fér
fiakat is lepipálta, ha súlylökésről 
volt szó, sőt volt olyan, hogy győz
tes eredménye egyenesen hihetet
lennek tűnt a kor versenybírái sze
rint. Doroginé Makrai Eszter.

Az atlétika sport 
súly-, diszkosz- és 
gerelyvető ágá-
ban jeleskedtem 
5-6 éven keresz-
tül, Hevesi Tibor 

tanítványa voltam. 1954-ben egy 
spartakiád versenyen a versenybí-
rák nem akarták elhinni, hogy el-
ső lettem, olyan nagyot dobtam a 

súllyal: 11 méter 70 cm fölött. Ak-
koriban még a rádió is bemondta az 
eredményemet. Itt éltem és élek je-
lenleg is Nyírbátorban, óvónőként 
dolgoztam 38 évig.

Ma is síel, rendszeresen úszik, 
vagyis maradt fizikailag is aktív 
a város korábbi polgármestere, 
Balla Jánosné, aki középiskolás 
korában a helyi kézilabda csapa
tot erősítette.

Már általános 
iskolás koromtól 
kezdve sportol-
tam, akkor futot-
tam, majd a gimná-
ziumi éveim alatt a 

gimnázium kézilabda csapatában 
sportoltam és még a középiskola 
után is egy kis ideig. A gimnázium 
tornatanára Bertók István, Pista bá-
csi volt az edzőnk, ill. Szabó Laci, 
aki akkor a férfi „nagycsapatban” 
játszott. Gyakran utazott a mérkő-
zésekre a két csapat együtt is, és a 
mai fiatalok számára biztosan elkép-
zelhetetlen, hogy mi nyitott platós 
teherautókra rászerelt lócákon ülve 
utaztunk, mindig nagyon-nagyon 
jó hangulatban. A sport kitartásra, 
önfegyelemre nevelt, csapatmunká-
ra, hiszen egy csapatjátékban sok 
ember véleménye, játéka számít, 
és mindenkire figyelni kell, mert 
csak úgy lehet eredményes. Ezt a 
későbbi életem során is jól tudtam 
hasznosítani.

Korából adódóan már néha 
azért rátámaszkodik a botjára, 
ám pár évtizeddel ezelőtt még a 
zöld gyepen száguldozott Seres 
István focista, közismertebb ne
vén a „Kis-Seres”.

Eleinte fociz-
tam a bátyámmal 
együtt, ő volt a 
Nagy-Seres én a 
Kis-Seres, később 
játékvezető is vol-

tam. ’46-ban megsérültem, katoná-
nak se soroztak be, mégis fociztam. 
Ez a rendezvény remek volt, nem 
tudom ez Szabó Lacinak hogy jött 
össze, de ilyeneket kellene csinálni, 
hogy az emberek megismerhessék 
egymást.
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Eleinte focizott is, de később 
már csak az asztaliteniszre kon
centrált a többszörös serdülő és 
ifjúsági magyar bajnok, Majoros 
Bence, aki a felnőttek között is 
megállja a helyét. Jelenleg itthon 
érettségizik.

Nagyon megtisztelő számomra, 
hogy egy ilyen eseményen helyet 
szorítottak nekem. Nagyon jó, hogy 

a város önkor-
mányzata és veze-
tése így támogat-
ja a sportot, hiszen 
rengeteg gyerek-
nek nagyon jó ki-

ugrási lehetőség. Alsóban kb. másfél 
éven keresztül jártam párhuzamo-
san foci és ping-pong edzésekre, sőt 
még egyszer egy karate edzésre is 

eljutottam, de egyáltalán nem bán-
tam meg, hogy végül a foci helyett 
az asztaliteniszt választottam, mert 
olyan élményekkel és pillanatokkal 
gazdagodtam, amit e nélkül a sport 
nélkül nem tudtam volna átélni. 10 
éven keresztül voltam a nyírbátori 
egyesületnél, ahol minden segítsé-
get megkaptam elsősorban Csekő 
Sándortól és a városvezetéstől, de 

be kellett látnom, hogy itthon ennyi 
volt a maximum, úgyhogy kimen-
tem Németországba, ahol egy na-
gyon jó akadémián kaptam lehetősé-
get. Jelenleg Ochsenhausenben élek 
és edzek, az érettségi letétele után 
az elkövetkező 3 év csak a ping-
pongról fog szólni, szeptemberben 
kezdődik majd az újabb nemzetkö-
zi szezon.

A testületi üléseken már többször 
célzott rá, hogy idén nem nagyon 
nyernek a nyírbátori pályázatok. 
Nem fordulhat az elő, hogy még-
sem voltak annyira jók ezek a pá-
lyázatok, vagy, ha igen, akkor mi-
lyen más okból utasították el?

– Egyelőre még nem tudjuk az 
összes körülményt. Egyébként egy 
pályázatunk csak nyert, arról már 
megkaptuk az értesítést is. Ez a Zene-
iskola energetikai felújítását finanszí-
rozza. Mi 15 pályázatot nyújtottunk 
be. Az arány is megdöbbentő, 15:1.

Beszédesebb lehet, ha számokkal 
mutatjuk meg az arányokat. Ösz-
szegszerűen mennyire pályázott a 
város?

– Nagyjából 4 milliárd Ft, amire pá-
lyáztunk és ebből nyertünk 50 millió 
Ft-t. Persze idevehetjük a Nyírbátor-
Nyírgyulaj közötti kerékpárutat, illet-
ve az autópálya és Nyírbátor közötti 
út rekonstrukcióját. Ezekkel már há-
rom projektről beszélhetünk, de még 
ezekkel együtt sem gondolom megfe-
lelőnek a kormányzati objektivitást. 
Pedig mindenki tudja, hogy manap-
ság Nyírbátor ipara a fél megyének 
ad munkát. Ha a nyírbátori ipari park 
fejlesztése bárki számára megkérdője-
lezhető, az nonszensz kategória. 

Korábban milyen eredménnyel 
pályáztak?

– Az elmúlt években nagyjából 40-
60 százalékos volt a sikerünk.

Tud olyan körülményt, ami-
vel indokolni lehet az idei 
sikertelenséget?

– Most azért is meglepő ez a ku-
darc, mert az előző, szintén jobbolda-
li kormányciklusban is hoztuk a 40-
60 százalékos sikert. Pedig akkor is 

baloldali volt a város vezetése. Igaz 
akkor még más volt a bírálat rendsze-
re és a kormányok színétől függetle-
nül tudtunk sikeresek lenni

Mit gondol, egyértelmű a politikai 
ráhatás?

– Nem tudom megmondani.

Ha őszinte, akkor sem tudja meg-
mondani? Értem én az első választ 
is, nyilván nem akarja direkt a fe-
szültséget gerjeszteni.

– Matematikus agyam szerint, ha 
valami igaz, akkor annak az ellen-
kezője nem igaz. Ha abból indulunk 
ki, hogy mi jó pályázatokat készí-
tettünk, ha abból indulunk ki, hogy 
azon témák, amelyekben pályáztunk 
kifejezetten a városra voltak „kitalál-
va”. Hiszen a megyei koncepcióban 
kiemelték Nyírbátort, mind az ipar-
fejlesztés, mind a turizmus, a város-
marketing, a foglalkoztatási paktum 
területén.  Városunk a három legfon-
tosabb megyei település között van. 
Nem mi soroltuk oda magunkat, ha-
nem a megye döntött így. Ha ezt kö-
vetően mégis olyan döntés születik, 
hogy éppen ezeket a területeket ná-
lunk nem kell fejleszteni, akkor nem 
lehet más a döntés mögött, mint vegy-
tiszta politika.

Mire véli ezt hirtelen változást? 
Valakivel összekülönbözött a poli-
tika másik oldalán állók közül?

– Ha csak a városunk lenne ilyen 
helyzetben, akkor könnyebb lenne 
azt mondani, hogy politika, de köz-
ben beszéltem más települések veze-
tőivel is és meglepő eredményre ju-
tottam. Ha csak ezt az országgyűlési 
választókerületet nézem, akkor kide-
rül, hogy mellettünk Nagykálló és 
Újfehértó is csak egy-egy pályázatot 

nyert meg. Ami érdekes, hogy a kis 
települések több mint 50 projektet 
nyertek. Pedig az eredeti kiírás sze-
rint az ilyen centrumokat, mint Nyír-
bátor, akarták fejleszteni.

Mi ez? Szavazatvásárlás? 
– Nem tudjuk. Várjuk az indoko-

kat. Mivel jók a pályázataink, meg-
támadjuk az elutasítást.

De hiszen tudja, hogy teljesen 
mindegy ez.

– Nem mindegy.

Már miért ne lenne mindegy? 
Lát arra bármilyen reményt, 
hogy megfordíthassanak néhány 
döntést?

– A végső szava, az ilyen ügyekben 
az Európai Uniónak van. Ha szak-
mailag meg tudjuk védeni a pro-
jektjeinket, akkor elmegyünk vele 
az Unióig.

Van erre példa, hogy hasonló 
helyzetben valakinek sikerült a 
hazai negatív döntést a visszájára 
fordítani?

– Igen, van rá példa. Nem mon-
dom, hogy gyakori, de van példa. 
Ezért fontos, hogy lássuk az elutasí-
tás indokait. Meggyőződésem, hogy 
ezek nem lehetnek igazi szakmai ér-
vek és ezért gondolom, hogy az igaz-
ságunkért, reális eséllyel mehetünk 
Brüsszelig.

Nyírbátort szocialisták vezetik, a 
térség országgyűlési képviselője 
pedig fideszes. Az is nyilvánvaló, 
hogy nem ápolnak baráti viszonyt. 
Azon bukhat egy város több mil-
liárdos fejlesztési forrást, mert 
lehet egy személyes konfliktus a 
háttérben?

– Ha így lenne, akkor az teljesen 
szabálytalan lenne.

Ettől még előfordulhat!
– Igen, előfordulhat. Ha a magyar 

kormány betartja az Unió által is el-
fogadott eljárásrendjét, akkor ebben 
az országgyűlési képviselőnek nem 
lehet szerepe. Szakmai bírálat, rag-
sor, pontozás és döntés van. Ha ezt a 
rangsort kidobták az ablakon és poli-
tikai alapon hozták a döntést, akkor 
nem hajtották végre a saját bírálati 
rendszerüket. Ha ez így van, akkor 
ez megtámadható.

Valóban ez az elv, a gyakorlatról 
pedig mesélnek a polgármesterek. 
Eszerint, aki jóban van a képvelő-
jével, az számíthat arra, hogy nyer-
nek a pályázatai, aki pedig nincs 
jóban, annak felkopik az álla. Mai 
helyzetben tehát lényegesen keve-
sebb forrás lesz fejlesztésekre Nyír-
bátorban, mint amennyivel eredeti-
leg kalkulálhattak. Mi marad el?

– Nem marad el semmi. Eleve nem 
számoltunk azzal, hogy minden pályá-
zatunk nyer. Ezen kívül még további 
pályázati források is reményt keltőek. 
A határokon átnyúló együttműködé-
sek már kevésbé függenek a magyar 
kormánytól. Ott megpróbáljuk a be-
szélgetésünk tárgyát képező forráso-
kat pótolni, illetve megpróbálunk még 
más forrásokhoz is hozzájutni. 

Folytatás a következő oldalon.

Vegytiszta politika



4 • 2017 bátor
Városi Hírek

Folytatás az előző oldalról.

– Ugyanakkor nem feledhetjük el, 
hogy a városnak jelentős saját bevéte-
lei is vannak. Ez garantálja, hogy a la-
kosságot a leginkább érintő ügyekben 
tudunk előrelépni. Konkrét példát 
mondok. Van egy város rehabilitáci-
ós projektünk, amelyben különböző 
járdákat, utakat, tereket, játszótere-
ket, szervízutakat  terveztük rendbe 
tenni.  Ha nem nyer a pályázat, akkor 
saját forrásból – egyszerűbb módon 
– de a lakosság számára mégis meg-
felelően oldjuk meg.. Ami nagyon 
fontos és befolyásolja a mindennap-
jainkat, arra előteremtjük a pénzt. 
Ilyen a közbiztonság, a közlekedés, 
a közterület.

Ha normálisan mennének a dol-
gok és azokat a forrásokat, ame-
lyeket megpályáztak elnyernék, 
akkor Nyírbátor egy kifejezetten 
jól gyarapodó, fejlődő, pénzügyi 
szempontból is jól prosperáló vá-
rosnak számítana. Ehhez képest 
az összes szükséges fejlesztést, re-
konstrukciót saját forrásból biz-
tosítja és ezzel persze szinten ma-
rad, de a látványos elrugaszkodás 
elmarad.

– Ez sajnos igaz. A legfajsúlyo-
sabb ügy ebben az Ipari Park bőví-
tése lenne, illetve annak elmaradása, 
hiszen ez, ami a motorja, nem csak a 

városnak, hanem az egész térségnek.  
Azt látni kell, hogy az Ipari Parkot 
nem csak Nyírbátorért, hanem a tér-
ség közel 100 településéért is fejleszt-
jük, hiszen onnan járnak hozzánk 
dolgozni. Nagyon fontos tehát, hogy 
Ipari Park bővítése ne álljon le.

Ha már az Ipari Parknál tartunk, 
akkor tudna arra válaszolni, hogy 
Nyírbátorba vajon miért jönnek 
ezek a nagy cégek, miközben a 
még jobb helyen lévő Nagykállóba 
pedig nem mennek? Ja és tegyük 
hozzá, hogy itt már akkora a mun-
kaerőigény, amit képtelenek 50 
km-s körzetből is fedezni.

– Az, hogy egy befektető hová vi-
szi a pénzét, nagyon összetett kérdés. 
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogy ez csak racionális döntés. Pedig, 
aki ismeri a folyamatokat, az tudja, 
hogy ez csak, nagyjából egyharmad-
nyit számít. A fontosabb ebben, hogy 
mennyire bíznak meg egy település-
ben, mennyire látják, hogy sikeres 
lehet az együttműködés. Mennyire 
vannak korábbi referenciák, amelyek 
alátámasztják az elmondottakat. Mi 
kiszámíthatóak, komolyak vagyunk. 
Ha bevállalunk valamit, azt határidő-
re teljesítjük. Ezek apró, de nagyon 
fontos dolgok. Egy komoly befektetőt 
nem az ár érdekli elsősorban. Az sok-
kal inkább, hogy neki van egy üzleti 
terve, ütemezése és a döntéshozókat 

az érdekli, hogy garantálható-e az 
ütemterv betartása. Ebben mi nagyon 
jók vagyunk.

A beszélgetések mely részénél 
vetődik fel, hogy honnan lesz 
munkaerő?

– Ez a telek, ár, szolgáltatások, 
egészségügy, oktatás kérdéskör után, 
a második lépcsőben.

Erre mit tud mondani ma?
– Elmondom, hogy komoly munka-

erőhiánnyal küzdünk. Egyelőre még 
egyik cég sincs abban a helyzetben, 
hogy ne tudná megoldani a munka-
erő igényét.  Azt viszont be kell látni, 
hogy egyre messzebbről jönnek ide 
az emberek és szerintem elérte a ha-
tárát azok száma, aki napi ingázással 
még ide tud járni.

Hogyan lehet ebben előrelépni?
– Két irányba lépünk. Nagyon fon-

tos célunk, hogy Nyírbátorban és a 
környéken, minden, tanulmányát be-
fejező diák, aki itt akar maradni, an-
nak munkát kell tudnunk adni.

De nem ez a probléma. Éppen 
hogy több a munkahely, mint a 
munkaerő.

– Egyértelműen elmondjuk min-
denkinek, hogy mi összehozzuk 
őket a cégekkel. Találunk neki állást, 
vagy segítünk megszerezni azokat a 

képzettségeket, amelyek az elhelyez-
kedéshez szükségesek. Ugyanakkor 
neki két választása van. Vagy igény-
be veszi ezt a szolgáltatást és utána 
dolgozik, vagy nem tudunk rajta se-
gíteni. Mi nem fogunk betenni egy 
18-22 éves fiatalt közmunkába. Nem 
fogunk segélyezni olyan fiatal em-
bereket, akik végeztek az iskolában, 
van is munkahely, és alkalmasak is 
lennének a betöltésére csak éppen 
nem dolgoznak. 

Ez egy új stratégia? Mennyire is-
mert ez a városban?

– Ez újdonság. Folyamatosan kezd-
jük kommunikálni. Felkeressük az 
iskolákat, felkeressük a most vég-
ző fiatalokat, személyesen is. Kap-
nak erre vonatkozó segítséget. Tud-
ják majd, hogy kit kell keresniük a 
segítségért. 

Esetleg ezt a lehetőséget kiter-
jesztik a környék településeire is. 
Tudom, hogy látszólag ez nem az 
önök feladata lenne, de a jól fel-
fogott gazdasági érdek mégis ezt 
diktálná.

– A cégekkel közösen a nyáron 
szeretnénk egy nagyon intenzív mé-
diakampányt is lefolytatni.  Hiszen 
nem mindenki van tudatában annak, 
hogy egyre jobb és újabb lehetősé-
gek nyílnak, azaz nem kell innen 
elköltözni.

Folytatás az 1. oldalról.

Már a diszpécserközpont kialakí-
tása is folyamatban van. A bűnözés 
visszaszorításáért most a mezőőrö-
ket és a polgárőröket is nagy ható-
távolságú URH rádió adóvevőkkel 
szerelik fel.

Hol tartanak a térfigyelő rend-
szer kiépítésénél?

Tóth Viktor: 
Harminc kamerát 
már felszereltek, 
de a többi felsze-
relése is kész lesz 
egy, másfél hóna-
pon belül. Hetvenhat kamera figyeli 
majd a város közterületeit.

Mit tud az URH rendszer a mai 
mobiltelefonos világban?

Dévényi József ANICO Kft. 
ügyvezető:  Aki becsatlakozik a 
rendszerünkbe, a nap 24 órájában 
tud majd kommunikálni egy kü-
lönálló hálózatban. Ez a rendszer 
nincs kitéve az időjárásnak. A leg-
fontosabb pedig, hogy csoportosan 
tudnak egymással beszélni, min-
denki hallja, ha valaki beleszól a 
készülékbe. Ezeken a készülékeken 
csak egy gombot kell megnyomni 
és máris létrejön a kapcsolat. Nincs 
időveszteség és nagy a működési 
biztonság.

Kiket szerelnek fel ezekkel az 
URH rádiókkal?

Sipos Gábor PH Városfejlesz
tési csoport: A térfigyelő rendszer-
hez fog csatlakozni a polgárőrség, 
illetve a mezőőrség is: Mindehhez 

felállítunk egy diszpécser központot, 
hogy az egész tevékenységet össze-
hangoljuk. Aki ebben a rendszerben 
van, az biztosan tud majd beszélni 
egymással ezeknek a készülékeknek 
hála. Működik már a „zöld szám is: 
06-80/200-285 ezen keresztül bárki 
tehet bejelentést, ha valami gyanú-
sat tapasztal. A telefonbejelentésre 
is képesek leszünk azonnal reagálni, 
hiszen az eseményhez legközeleb-
bi URH-s emberünket mozgósítani 
tudjuk. Mezőőrök, polgárőrök a nap 
24 órájában aktívak lesznek. Ebből 
is következik, hogy egészen biztosan 
lesz egy olyan szervezet, amelyik éj-
jel-nappal ki tud vonulni, és ha kell 
a rendőrséget is bevonják.

Dévényi József: A Coloplastnál 
már működik egy ilyen URH-s 
rendszerünk és itt van egy átját-
szó állomás. Ezzel a város egész 
területét, de még a külvárost is le-
fedjük, hogy a rádiók működése 

zavartalanul biztonságos legyen. 
Mindegy hová viszi a készüléket, 
pincébe, vagy padlásra, lehet vi-
har, csapadék, hideg, vagy meleg, 
a működés zavartalan. Ezek az esz-
közök ipari használatra, azaz a leg-
zordabb körülményekre és a legna-
gyobb igénybevételre készültek.

Mikor indul a rendszer?
Tóth Viktor: A Művelődés Köz-

pontban már elkezdődött a diszpé-
cserszolgálat helyiségeinek kiala-
kítása és felszerelése. A jövő hónap 
végére már mindennek működnie 
kell. A nyírbátori közbiztonsági 
rendszer az összes résztvevő szer-
vezet együttműködésének eredmé-
nyeként lesz nagyon hatékony, azaz 
a rendőrség, az újjászervezett pol-
gárőrség, a mezőőrség, a diszpécser-
szolgálat és a zöld számon keresztül 
a lakosság bevonásával lehet haté-
kony ez a rendszer.

Térfigyelő kamerák
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Előzés balról
Nagy Miklós interjúja

Amikor berobbant az MSZP él-
vonalába ismét, azzal a bejelen-
tésével, hogy bizonyos feltételek 
teljesülése esetén elvállalná a bal-
oldal miniszterelnök-jelöltséget, 
akkor felpezsdült a baloldali, de 
az egész politikai mezőny. A sajtó 
sokat, a baloldal még többet, de a 
kormányoldal sajtója is komolyan 
kezdett foglalkozni a személyé-
vel. Fokozott várakozást gerjesz-
tett és sokan várták, hogy tényleg 
megmozdulnak a kormányváltást 
akarók. Manapság az MSZP nép-
szerűsége szinte semmit nem vál-
tozott. Felteszem ettől többet várt 
Ön is?

A legfontosabb célom az volt, hogy 
felkavarjam az állóvizet. nagyon úgy 
láttam, hogy a baloldal, az MSZP-
vel sodródott a 2013-as helyzetbe. 
Nyilván emlékszünk, hogy akkori-
ban csak az összefogásról beszéltek 
ezen az oldalon, ami nem egy igazi 
program, az emberek sem értették, 
hogy miért kellene rájuk szavazni.

A másik célom az volt, hogy nö-
veljem a politikai aktivitást. Ha meg-
nézzük a felméréseket, akkor látszik, 
hogy a biztos pártválasztók körében 
20 százalék fölé ugrott a szocialisták 
támogatottsága. Ne feledje, hogy még 
csak néhány hete tart a kampányom, 
amivel szeretném bemutatni, hogy 
miben más az ajánlatom, mint amit 
eddig mutatott a baloldal.

Mit gondol, hogy észreveszik, il-
letve megértik a baloldali politika 
újdonságát?  Egyáltalán fogéko-
nyak még az emberek a hagyomá-
nyos politikára?

Azt tapasztalom, hogy igen, fo-
gékonyak. Sok lakossági találko-
zón vagyok túl. Azt látom, hogy 
valóságos párbeszédet igényelnek 
az emberek, hogy a politikus szó-
ba álljon velük. Ez az igazi nem-
zeti konzultáció, nem a Fidesz sok 
tízmilliárdos manipulációja. Eze-
ken a találkozókon valós kérdéseket 
tesznek fel. Elmondják, hogy évek 
óta nem állt velük szóba senki, nem 
foglalkoztak a való élet problémái-
val, az egyre nagyobb szegénység-
gel, az igazságtalansággal. Ennek az 
elő kampányomnak a legfontosabb 

üzenete, hogy nem a 2010 előtti po-
litikát hozzuk vissza, hanem nagyon 
karakteresen kívánjuk képviselni 
a leszakadó többséget, s az orbáni 
igazságtalanság helyett, egy élhető 
Magyarországot kínálni.

Kétségtelen jól hangzik, csak 
közben nem tudjuk, hogy tényleg 
ez mozdítja-e meg az embereket. 
Fizessenek a gazdagok, mond-
ja és hozzáteszi, hogy egyenlő-
ség-elvű politikát hirdet, de erre 
kimennének annyian az utcára, 
mint a „Lex CEU” miatt?

Én nem tüntetésszervező vagyok, 
választásokat szeretnék nyerni jövő 
ilyenkor.

Nyilván, de tömeg nélkül nem le-
het választást nyerni.

Legfőbb szlogenem és az új bal-
oldali politikáé is egyben: Tegyünk 
igazságot, fizessenek a gazdagok! 
Emlékezzen rá, hogy amikor ezt 
meghirdettem, mind a jobb, mind 
a baloldali sajtó napokon keresztül 
szörnyülködött, hogy ilyen katego-
rikus mondatot, hogy mondhat ki 
politikus. Legfontosabb célja ennek 
az üzenetnek, hogy világos legyen, 
karakteres baloldali programot kívá-
nunk képviselni. Az országjárásom-
nak a legfőbb üzenet, hogy a balol-
dal, a Szocialista Párt tanult a 2010 
hibáiból. Tudjuk nagyon jól, hogy az 
igazságtalan választási rendszerben 

akkor van esély legyőzni a Fideszt, 
ha mind a 106 választókerületben 1 
baloldali jelölt van. Azt is látjuk, ha 
most összefogna az összes balolda-
li párt, az összes szavazóink száma 
még mindig csak a fele lenne a Fi-
desz mai szavazóinak. A következő 
1 év legfontosabb feladata, hogy új-
ra elnyerjük többszázezer választó 
bizalmát, akinek a bizalmát a 2010 
előtti kormányzás miatt a Szoci-
alista Párt elveszítette. Ehhez vi-
szont egy tartalmában, stílusában és 
személyi összetételében is megújult 
MSZP-re van szükség.

Lehet ezt hagyományos pártke-
retek között elérni? Esetleg Ön 
már tudja, hogy milyen keretek-
ben szeretné, csak még nem je-
lenti be?  Az látszik, hogy bizo-
nyos pártokat, pontosabban a 
bázisukat nem lehet kikerülni. A 
Demokratikus Koalíció szavazói 
kellenek, de Gyurcsány Ferenc 
nemkívánatos.

Nem én zárkózóm el Gyurcsány 
Ferenctől. Többször elmondtam 
már, nekem sokkal jobb a vélemé-
nyem az ő politikai teljesítményéről, 
mint az átlag választónak. Ugyan-
akkor ténykérdés, hogy az elmúlt 7 
esztendő baloldali politizálása meg-
bukott. Nem győzöm hangsúlyozni, 
hiába adjuk össze az MSZP és DK, 
valamint a kis liberális pártok tá-
mogatóit, az alig több, mint a fele a 

Fidesz támogatóinak. És már csak 
egy év van a választásokig.

Ezért kérdezem ismét, hogy mi-
lyen keretekben képzeli el a sza-
vazók számának összeadását és 
növelését?

Most a feladat a szavazóink számá-
nak növelése. Az országjárásom leg-
fontosabb tapasztalata az volt, hogy 
minden egyes fórumon jöttek olya-
nok, akik azt mondták, hogy koráb-
ban ők is elfordultak a baloldaltól, de 
most úgy érzik, hogy ezzel a fellé-
péssel végre őket is képviseli valaki. 
Valódi, európai baloldali értékeket 
hordoz a programom, és úgy érzik, 
hogy ezzel számukra is visszatért a 
remény. Mások is arról beszélnek, 
hogy ismét megjelentek olyan arcok 
a rendezvényeinken, akiket már na-
gyon régen nem láttunk. Ezt a folya-
matot kell még erősebbé tenni. 

Én rögtön az elején elmondtam, 
hogy minden demokratára számí-
tok. Nagyon gyorsan ki fog derülni, 
hogy a baloldali demokratikus poli-
tikai élet szereplői közül kik azok, 
akik valóban le akarják váltani az 
Orbán kormányt és kik azok, akik 
pusztán politikai túlélésükre játsza-
nak, és ez világossá válik a válasz-
tópolgárok előtt is.

Mondhatni ügyesen próbálja át-
tolni a felelősséget a többiekre. 
Aki nem áll be a sorba, vagy nem 
hajlandó hátralépni az a felelős, 
ha Orbán marad.

Ez nem diktátum, hanem ez a 
valóság.

Segítsen megérteni, milyen keret-
ben képzeli el?

A pártok közötti összefogás, ön-
magában nem tűnik elégnek. A leg-
fontosabb feladatunk egy új, hiteles 
baloldali politikával nyerjük vissza 
annak a többszázezer választónak a 
bizalmát, aki 2010-ig elhagyott ben-
nünket. A felmérések azt mutatják, 
hogy ők a valóságban léteznek, sőt 
nyitottak lennének egy új baloldali 
politikára. Ma még a bizonytalanok 
között, vagy a Jobbik szavazói kö-
zött vannak, de nem elkötelezettek 
a Jobbik politikája iránt.

Folytatás a következő oldalon.

„Fizessenek a gazdagok!”
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Folytatás az 1. oldalról.

A Báthori Anna Református Álta-
lános Iskola 3. osztályos kisdiákjai 
elragadó műsorral köszöntötték az 
édesanyákat, nagymamákat, akik 
meghatódva és nagy szeretettel fo-
gadták a gyerekek verseit, dalait. 

Köszönjük a diákoknak és az őket 
felkészítő pedagógusoknak a szí-
nes ünnepi műsort. A klubtagok is 
készültek előadással, a gyönyörű 
versek könnyeket csaltak minden-
ki szemébe. A nyugdíjas klub és a 
nappali ellátás tagjainak nagyon so-
kat jelentenek a közösen szervezett 

jeles ünnepek, de a hétköznapokon 
is sok színes program, foglalkozás 
várja őket. 

A kölcsönös bizalom, a folya-
matos lelki támogatás, az érdeklő-
dés fenntartása alapvető segítséget 
nyújt számukra. Hisszük, hogy a 
„hasznosság” és a „valahová tarto-
zás” érzése nagymértékben segíti 
őket abban, hogy boldogabbnak, ki-
egyensúlyozottabbnak érezzék ma-
gukat. Mert nem lehet annál fonto-
sabb, mint, hogy boldognak lássuk 
nem csak gyermekeinket, hanem 
szüleinket, nagyszüleinket is.

Kovácsné Posta Enikő

25 évvel ezelőtt az ország  ■
keleti csücskébe is elérkezett 
az „oroszlán” szelleme. A dá
niai Tommerupban ismertük 
meg a LIONS mozgalmat és 
az ő támogatásukkal alakult 
meg a klub.

Fiatalos lendülettel, izgatottan lát-
tunk munkához. Környezetünk nem 
igazán értette, hogy kik vagyunk és 
mit akarunk.

Sok helyen, sok rendezvény-
nyel jelentünk meg. Tehetséggon-
dozó programunkban volt szava-
lóverseny, tanulmányi pályázat, 
rajzverseny, országos környezet-
védelmi verseny, diákcsere a dá-
nokkal. Sok fiatalt juttattunk el tá-
voli országokba.

Báljaink nagyok és népszerű-
ek lettek. Támogattunk beteg, fo-
gyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket. Kapcsolataink révén a 
mozgássérülteknek öt elektromos 
kerekes széket adományoztunk. 

A Kislétai Ápoló-Gondozó Ott-
hon lakóit 25 éve segítjük. Nem csak 
a szükséges eszközök, játékok vá-
sárlásával, hanem kertrendezéssel, 

faültetéssel. Rendszeresen bevonjuk 
őket programjainkba, a zenekarukat 
hangszerekkel láttuk el, és fellépési 
lehetőségekhez segítettük őket. Ter-
mékeiket – amelyeket az otthonban 
élők készítenek – árusítjuk.

Az árvizek idején a kétkezi 

munkán kívül adományokkal vol-
tunk jelen határon innen és túl.

Megismertettük az iskolákban 
a csörgő labdát és bajnokságokat 
rendeztünk.

Az utóbbi időben jótékonysági 
gálaesten fogyatékkal élőknek is 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
megmutathassák tehetségüket. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy egy-
re nagyobb az érdeklődés a városla-
kók körében a rendezvényre. 

Nehéz felsorolni 25 év történéseit, 
tevékenységeit. A legfontosabb az, 
hogy ugyan kevesebben, de lanka-
datlan erővel és szeretettel végezzük 
jószolgálati munkánkat. 

A következő 25 évre úgy gondo-
lunk, hogy a klubbot felfrissítve, 
megfiatalítva, a szellemiségünket 
átadva folytatódjon a WE SERVE.

Petróczkiné Kata  PDG  

Nyírbátori Lions Club elnöke

Köszöntöttük az édesanyákat

25 éves a Nyírbátori Lions Club

Folytatás az előző oldalról.

Ráadásul a Fidesz szavazói kö-
zött is ott vannak. Ma már nagyon 
jól látszik, hogy sok fideszes sza-
vazónak egyre több minden nem 
tetszik abból, amit a Fidesz poli-
tikájának tartunk. Az én progra-
mom és politikám pedig éppen ar-
ról szól, hogy az előbb soroltakat is 
megszólítsam.

Ezt értjük, de csak nem mondja 
meg, hogy milyenek lesznek a ke-
retek. Hiszen a képviselőjelöltek 
valamilyen (egy párt csak? )párt-
nak a színeiben indulnak. Ez egy 
párt lesz tényleg?

Meg kell találnunk az összes 
egyéni kerületre azokat a baloldali 
jelölteket, akik a legtöbb szavaza-
tot hozhatják. Nem érdekel a párt-
politikai múltjuk. Az érdekel, hogy 
megtudjuk a kiválasztásnál, ki tud 
több szavazatot hozni.

Ki zsűrizi majd a jelölteket?
Ha most visszakérdeznék, akkor 

itt hány olyan baloldali jelöltet is-
mer, aki mögött valós pártháttér is 
van? Vannak olyan liberális pártok, 

akik már csak a budapesti tv stúdi-
ókban léteznek. Ezért is mondom, 
hogy egy évvel a választások előtt 
nem akarok pártpolitikai alkudozá-
sokkal foglalkozni. A választókkal 
annál inkább. Egyébként, pedig aki 
az elmúlt időszakban alapított balol-
dali, demokratikus és kormányt vál-
tani akaró szervezetet, azok előtt az 
én ajtóm nyitva áll., de semmilyen 
körülmények között sem kívánom 
újrajátszani a 2014-es forgatóköny-
vet. Egészen biztos, hogy ősszel, év 
végén lesz 106 közös egyéni jelöl-
tünk, lesz listánk, lesz választási 
programunk.

Előzés balról
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Majálisoztunk
Majálisoztunk nyugdíjas  ■

egyesületünkkel Nyírbátor
ban, a Papok rétjén.

Kegyes volt hozzánk az időjárás, 
így aztán kellemes körülmények 
közepette tudtunk bográcsozni. 
Csorba levest készítettünk Vil-
mányi Magdolna, Tóth Árpád, 
Balogh Antónia, Jurth Sándorné, 
Berettyán Gáborné, Kovácsné 
Mezei Judit, Hamza Sándorné 

stb. közreműködésével mindenki 
megelégedésére!

Énekkarunkkal pedig Dancs 
Lajos nyugalmazott zenetanár 
és népdalgyűjtő gyűjtéséből Dr. 
Sztanojevné Kiss Erzsébet ny. ze-
netanár válogatott egy csokorra 
valót, melyet nagy lelkesedéssel 
adtunk elő.

Tóth Árpádné elnök 

Nyugdíjas Értelmiségiek 

Egyesülete Nyírbátor

Szinte teljes létszámban je ■
lent meg a Nyírbátori Határ
őr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagsága a nyírbáto
ri városi majálison.

A zenés ébresztő meghallgatása 
után azonnal hozzáláttunk a sátor-
veréshez és az ebéd előkészítésé-
hez. Egy csoport az üstöt szállítot-
ta, a másik a krumplit hámozta, a 
Szabó házaspár pedig levezényelte 
a gulyásleves főzésének egész fo-
lyamatát. Az eredmény elkápráz-
tató volt. 

Még a legínyencebbek is megnyal-
ták ujjaikat a különleges kulináris 
élvezetet nyújtó étel elfogyasztása 
után. Közben lázasan készült a férfi 

kórus a fellépésre. A  Fábián Kár-
oly karvezető vezénylésével egy-
öntetűen, pattogósan és erőteljesen 
előadott katona-nótákkal hatalmas 
tapsra ragadtattuk a szép számú 
nézősereget. 

Megünnepeltük egyesületünk el-
nökének, Janovics Jánosnak nyugál-
lományú ezredessé történő előlép-
tetését. Méltán érezzük úgy, hogy 
a személyét ért nagy tisztesség az 
általa végzett kiváló munka elisme-
résén túl az egyesület tagjaira is rá-
vetíti a megbecsülés fényét.

A nap további részében sötétségbe 
hajlóan élveztük egymás társaságát 
és a változatos műsorszámokat.

 Vincze István

Helytálltak a 
nyugdíjas határőrök 

HIRDETÉS
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Kürti László: A csalásról
Folytatás az 1. oldalról.

A résztvevők mindannyi ■
an igazán boldog pillanato
kat élhettek át Velük akár 
az elgondolkodtatás örvény
lő mélységeibe, akár az ön
feledt könnyedség szívderítő 
magaslataiba sodródtak is. 

Kürti László ötödik kötete A 
csalásról, mely idén márciusban 
látott napvilágot. De azon túl, hogy 
Kubik Anna finoman érzékeny elő-
adásában hangzottak el versei, szó 
volt még igaz barátságról, nagy 
egymásra találásokról, családról 
és persze emlékekről, élmények-
ről, érzésekről, kötődésekről, va-
gyis az életről.

Kürti László szerint: – „Aki du-
dás akar lenni, pokolra kell annak 
menni…” az olvasók nem a leg-
boldogabb pillanataikban fognak 
leülni verset olvasni, hanem ami-
kor lelkileg meg vannak tiporva. A 
vers úgy tud adni, hogy kifelé se-
gít bennünket, hogy meg tudjunk 
erősödni, támpontokat ad, hogy 
hogyan tudjunk boldogabbak, egé-
szebbek lenni….Készül egy hangos 
könyvem, amelyen 15 színművész 
mondja el a verseimet, főként fér-
fiak, és viszonylag kevés nő. Für 
Anikó, Venczel Vera és természe-
tesen Kubik Anna.”

„– Tokajban egy írótáborban ta-
lálkoztam először Kürti Lászlóval. 
– idézte fel emlékeit Kubik Anna 
– Egyszer csak mellém perdült egy 
fiatalember, én már olvastam tőle, 

tudtam róla, csak nem tudtam ak-
kor beazonosítani a személyét. On-
nantól datálódik a mi barátságunk 
és valójában a vers szeretetén ke-
resztül szövődött… Amiről én csak 
gondolkodom, azt tőle olvashatom 
is, nagyon rokonérzéseink vannak. 
… Nagyon férfias a költészete, de 
ez így van rendjén, hiszen már las-
san ez is eltűnőben van… A versek 
a lelkünk tiszta tükrei, meg lehet 
bennük merítkezni, mosakodni, ér-
tékek, töprengeni kell rajtuk, fog-
lalkozni általuk magunkkal.”

A kötetbemutatót nem fejezték 
be. Csak abbahagyták. A csalás-
ról című kötet fellelhető a Városi 
Könyvtár polcain, onnan buzdít 
mindenkit a folytatásra.

Kürti László (születési nevén: 
Kovács László) 1976. november 
29-én született Vásárosnaményban. 
Jelenleg tanárként dolgozik a máté-
szalkai Esze Tamás Gimnázium-
ban. A Vörös Postakocsi folyóirat 
és a Partium szerkesztője, a Fiatal 
Írók Szövetségének, a József Attila 
Körnek, a Szépírók Társaságának, 
a Magyar Írószövetségnek tagja. 

Önálló kötetei: Félszavak (1999) 
(Kovács László néven), Akvárium 
(2003), Alkalmi otthonok (2007), 
Testi misék (2012), A csalásról 
(2017). A bemutatott új kötete há-
rom és fél éve elkészült, de egy 
kiadóváltás miatt váratott a meg-
jelenésre. „Nem akarom az érde-
meimet előtérbe helyezni, nem al-
kudozom, mert szerelemből írok” 
– vallja.

Anyakönyvi események
2017. ÁPrILIS – SzüLETÉS

Martin Jakab István Danó Donatella
Jázmina Jáde Juhász Péter Hadházi Nikoletta
Noel Tölgyesi Tamás Heller Viktória
Márk Nagymarosi Márk Orosz Renáta
Ábel Antal Fenyák Lóránt Anton Rákóczi Gyöngyi
Sándor Varga Sándor Csiki Ramóna
Dezső Dominik  Kiss Dezső Getyinás Zsuzsanna
Zselyke Szemán Mihály Veress Katalin
Zsófia Perpék Arnold Kiss Erika
Boglárka Jázmin Szabó Zsolt Macsuka Erika

Molos Józsefné
Csapos János
Kónya Béláné
Molnár József István
Megyola Istvánné

Tuser Vlaszta Anna
Szilágyi Kálmán
Makrai Istvánné
Dr. Szabó Sándorné
Puskás Mihály

Kiss Imréné
Kiss Károlyné
Vitéz János
Pletyák Sándor
Demeter Jánosné

Hardi Lívia  Laza Tamás
Puskás Enikő Simon István
Csák Diána Kiss József
Farkas Jolán Farkas Sándor
Biczó Anita Izabella Szilágyi Gyula
Sivadó Nikoletta Béres László
Orosz Marietta Kiss Tamás
Vasvári Tünde Karászi János

2017. ÁPrILIS – haLÁLESET:

2017. ÁPrILIS – hÁzaSSÁG: 

Felelős kiadó: Nyírbátor Város 
Önkormányzata, Máté Antal polgármester.

Felelős szerkesztő: Horváthné Karsai Hédi, 
Nagy Miklós; 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, 06-70/337-2587.

Nyomdai munkálatok: Russmédia Kft. 
Debrecen; Felelős vezető: Dubóczki Tibor

hU ISSN: 0864–7259

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Nyírbátor városa pályázni fog az „Év fája” díjra a Református Templom előtt 
álló több, mint 120 éves tölgyfa benevezésével. Ezúton is kérjük a városlakók 
segítségét a pályázati anyag összeállításához. Akinek fotója, videója egyéb 
dokumentuma van a fáról, (városi-, családi rendezvény, ballagás, személyes 
emlék) kérjük juttassa el hozzánk, személyesen a Polgármesteri Hivatal 
titkárságára, vagy a titkarsag@nyirbator.hu e-mail címre.

Felhívás

A pályázat 
benyújtási 
határideje 

2017. június 10-e,
számítunk az 

Önök aktív 
közreműködésére!

Nyírbátor Város 
Önkormányzata és a 
Civil kezdeményezők
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Az elmúlt hetekben számos,  ■
különböző szintű tanulmányi- 
és sportversenyen vettek részt 
a Magyar–Angol Kéttan nyel
vű Általános Iskolából a diá
kok. A megmérettetések előtt 
hónapokon keresztül kitartó 
munkával készültek a jó ered
mények reményében. Vegyük 
számba az utóbbi egy hónap 
eredményeit!

Jó néhány tanítványunk szereti, 
kedveli és sikeresen eligazodik a szá-
mok, a logikai fejtörők világában. Ők 
mérték össze tudásukat a megyei Mó-
ra és Dienes Matematikaversenyen, 

valamint a Megyehatár menti 
Matematikaversenyen. 
Eredményeik:

A Dienes Megyei Matematika
versenyen Kóródi Kornél Ede (2. 
a) 4.; Tóth Tamás (3. a) 6.; Far
kas Balázs (5. a) 3. helyezést ért 
el, felkészítő tanáraik: Csonka 
Gáborné, Brevákné Nánássy Eri
ka, Szedlárné Szabó Judit, Vida 
Ferenc.

A „Móra Matek” megyei verse
nyen Kóródi Kornél Ede (2. a) 4. 
helyezett, Tóth Tamás (3. a); 7. he-
lyezett lett, felkészítőjük Brevákné 
Nánássy Erika és Szedlárné Sza
bó Judit.

Fantasztikus érzés, amikor egy 
eredményhirdetésen minden kate-
góriában a dobogóra állhatnak ta-
nítványaink. Ezt az örömet szerezte 
meg nekünk az a 11 diákunk, akik a 
Megyehatár menti Matematikaver-
senyen díjazottak lettek:
Évf. Tanuló Elért helyezés
2. Baracsi Máté 3.
3. Tóth Tamás 1.
4. Baracsi Kristóf 3.

5. Farkas Balázs 1.
 Brevák Dávid 2.
 Fazekas Gábor 2.
6. Balogh Ábel 1.
 Kiss Boglárka 2.
7. Havasi Márton 1.
8. Brevák Gergő 2.
 Takács Zsanett 3.

Felkészítőik: Csonka Gáborné, 
Brevákné Nánássy Erika, Szedlárné 
Szabó Judit, Ispán Sándorné, Ko-
pasz Csabáné, Vida Ferenc, Vida 
Ferencné, Kovácsné Molnár Nóra, 

Gyermán Lászlóné, Pappné Kiss Er-
zsébet, Tokáné Buzás Katalin.

A Herman Ottó Megyei Helyesíró 
versenyen Baracsi Máté és Kóródi 
Kornél Ede 2. osztályos tanulók 7. 
és 8. helyezést értek el, felkészítőjük 
Brevákné Nánássy Erika.

A sport területén is jeleskedtek a 
diákok. A Diákolimpia 3. korcso-
port labdarúgás megyei döntőjén 
a fiúk kemény küzdelemmel lettek 
2. helyezettek. Felkészítőjük: Ispán 
Sándor.

„A befektetett munka meghozta gyümölcsét!”

Vizes élőhelyek élővilágával ismerkedtek
A nyírbátori Mesekert  ■

Óvoda Nyitnikék Tagóvodá
ja óvodásai ismerősként üd
vözölték Tanyik Józsefet, a 
Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület 
(MME) tagját, aki színes 
diaképekkel és videó filmek
kel színesített előadásában 
mutatta be a gyerekeknek a 
vízi környezet élővilágát: a 
növényeket, az állatokat. 

Beszélt a szitakötő lárváiról, a 
szúnyogokról, siklókról, békák-
ról, halakról, a különféle és fajta 
vízimadarakról, azok szokásairól, 
táplálkozásáról, a fiókák nevelésé-
ről, de még a toportyánról is. A vi-
deó bejátszások közelebb hozták a 
gyermekeket a természethez, olyan 
ismereteket szerezve, melyek él-
ményként épültek be tudástárukba. 
A környezet megóvásának, védel-
mének tudatos megóvására is kitért 

Józsi bácsi. A délelőtt interaktívan, 
a gyermekek eddig szerzett isme-
reteinek beépítésével vidáman, él-
ménnyel zárult.

A madarász az óvoda meghívá-
sára március végén „Tavasz a ma-
darakkal” címmel a délről visz-
szaérkező madarakról, a tavaszi 

fészekrakásról már tartott előadást. 
De nemcsak mint természetbúvárt 
ismerik a gyerekek: Tanyik József 
nyugállományú határőr alezredes, 
aki március idusával kapcsolatban 
szívesen engedett invitálásunk-
nak. Az 1848-’49-es forradalom- 
és szabadságharc kapcsán beszélt 

az akkori eseményekről, szólt a ha-
zafiságról, a hazaszeretetről, a hű-
ségről és becsületről. Képeket, vi-
deót néztek a gyermekek a régmúlt 
harcosairól, Kossuth Lajosról, Bem 
tábornokról, Petőfi Sándorról. Ka-
tonai felszerelési tárgyakat, sapká-
kat stb. is hozott magával, amiket a 
gyerekek nagy örömmel kezükbe is 
vehettek, fejükre tehettek.

A sokoldalú megtapasztalások se-
gítik az élmények beépülését.  Örü-
lünk, hogy Tanyik József szemé-
lyében egy ilyen lelkes, segítőkész, 
készséges embert ismerhettünk 
meg. Segíti óvodánk pedagógusa-
inak munkáját a környezettudatos 
nevelésben és a hazaszeretet ér-
zésének formálásában. Munkáját, 
hozzáállását ezúton is köszönjük. 
Reméljük, hogy a jó kapcsolat a 
jövőben is megmarad.

Pelyák zsuzsanna 

Tagintézmény-vezető

Fotó: Bába anita
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A Báthory Anna Református Általános Iskola tanulói, ta ■
nárai a 2016/2017-es tanév vége felé közeledve rendkívül moz
galmas, eredményekben gazdag napokat élnek át. 

Hatalmas büszkeség járja át szívemet, hogy ismét beszámolhatunk 
tanítványaink sikereiről. Iskolánkban kiemelt feladatunknak tekintjük 
tanítványink Krisztuskövető személységének kialakítása mellett, a te-
hetséggondozást, ami magában foglalja a természettudományos tárgyak, 
a matematika, az idegen nyelvek, az informatika és a sport utánpótlás te-
rületén tehetséges diákjaink fejlesztését, amihez minden lehetőséget, fel-
tételt maradéktalanul biztosítunk. Sikereink hozzájárultak ahhoz, hogy 
iskolánk, egyben városunk immáron ismertté vált nemzetközi szinten, a 
számos országos, regionális és megyei versenyeken szerzett elismerése-
ink mellett.

Különleges megmérettetést jelentett a Reformáció 500. évfordulója tisz-
teletére Kisvárdán megrendezett Wass Albert Nemzetközi Vers- és pró-
zamondó verseny. Forbauer Flóra tanulónk különdíjban részesült, Jóni 
János tanár úr felkészítésével. A Bonifert Domonkos Nemzetközi Mate-
matikaverseny Szegeden megrendezett döntőjén Oláh Adrienn Zita a ki-
emelkedő V. helyen végzett, akit Kálvinné Hatvani Brigitta és Kerekesné 
Puholla Mária kolléganő közösen készített fel.

Büszkén álltam a gyulai Református templomban, amikor a XVIII. „Ne 
szóljon igéd hiába” Országos Bibliai Történetmondó Verseny eredmény-
hirdetésén, ahol több mint 28, az ország minden területéről érkezett is-
kola közül a mi tanítványaink többször is díjat vehettek át. Izsvák Gréta 
rajzával a III. helyezést érte el, Schlosser Sándor tanár úr segítségével. 
Fodor Gvendolin – felkészítője Nagy Bernadett tanárnő - történetmon-
dásával IV. helyezést, míg Márton Zalán V. helyezést ért el, Szász Tünde 
tanítónő felkészítésével.

Tanítványaink az informatika területén is jeleskedtek, hiszen két orszá-
gos verseny döntőjén is képviselték iskolánkat. A Budapesten megren-
dezett LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi versenyen Bene 
Kamilla VIII. helyen, míg Mátyás Dominik a XI. helyen végzett, Pócsi 
Irén tanárnő felkészítésével.

Tanulóink idén ismét - mint minden évben - nagy sikerrel vettek részt 
a XX. PC Kismester Országos Informatikai versenyen, Budapesten. A 
rangos mezőnyben értékes helyezéseket értek el diákjaink. Pócsi Irén 
tanítványai: Markos Kreszcencia – 2 hely, Nagy Bálint Balázs - 4.hely, 
Forbauer Flóra - 6.hely, Jakab Anita - 5.hely, Bulyáki Levente - Kerekes 
Levente - 4.hely.

Jónás Istvánné tanítványai: Tóth Eszter - 8.hely, Nyíri Ágota - 5.hely, 
Lukács Vivien - 5.hely, Laskovics Anett - 5.hely, Madai Jázmin - 6.hely

Mezőtúron, a Református Általános Iskolák XIII. Széchy Tamás Em-
lékversenyének Országos Úszóbajnokságán az egyéni kiemelkedő ered-
mények mellett, iskolánk az ország Református intézményei között a ran-
gos IV. helyen végzett. 

Csapattagok: Márton Zalán, Tóth Zalán, László Bianka, Prokob Réka, 
Szilágyi Merse Pál, Szécsi Zsófia Anna, Erdélyi Kristóf, Kovács Nóra, 
Csoba Adrienn Szilvia, Csoba Krisztián.

A Nyírbélteken megrendezett Megyehatár Menti Matematika regioná-
lis versenyről is a boldogságtól kipirult arcú gyermeksereg tért haza az 
alábbi csodálatos eredményekkel:

Kerekes Miklós első alkalommal vett részt a VII. Görögkatolikus Tu-
dásolimpián, Nyíregyházán, ahol matematika tantárgyból az előkelő  

I. helyezést érte el. Erre a versenyre édesanyja, Kerekesné Puholla Má-
ria tanárnő készítette fel.

Szívből gratulálunk az elért sikerekhez, és szeretettel megköszönjük a 
felkészítő pedagógusok munkáját, a diákok szorgalmát!

SOLI DEO GLORIA!
Barna Gábor

igazgatóhelyettes

Éremeső a Refiben!

Református 
Általános 
Iskola Országos 
Úszóbajnoksága
XIII. Széchy 
Tamás 
Emlékverseny, 
Mezőtúr

I. hely II. hely
Szécsi Zsófia Anna 

Kaliba Viktor

I. hely III. hely

I. hely
II. hely Prokob Réka 

II. hely

I. hely II. hely
Csoba Adrienn Szilvia

I. hely III. hely

II. hely III. hely Csoba Krisztián

III. hely Márton Zalán Bátori Vizi Sportkör Edzői

IV. hely VIII. hely
Erdélyi Kristóf Nagy Gábor

IV. hely VIII. hely

4x50 m vegyes 
váltó III. kcs.

I. hely
Prokob Réka, László Bianka, 
Szécsi Zsófia Anna, Csoba 
Adrienn Szilvia

Kaliba Viktor
4x50 m 
gyorsváltó III. 
kcs.

III. hely
Prokob Réka, László Bianka,
Szécsi Zsófia Anna, Csoba 
Adrienn Szilvia 

Megyehatár 
Menti 
Matematika 
verseny, 
Nyírbéltek

I. hely Perpék Szabolcs 4. Kissné Vékony Zsuzsanna-Kerekesné Puholla Mária

I. hely Oláh Adrienn Zita 4. Kálvinné Hatvani Brigitta-Kerekesné Puholla Mária

I. hely Bene Kamilla 5. Világosi László

I. hely Kerekes Miklós 8. Opre Csabáné - Kerekesné Puholla Mária

II. hely Mátyás Dominik 7. Pócsi Irén

II. hely Bene Boldizsár 3.
Dr. Trefánné Lőrincz Zsuzsanna

III. hely Vajda Zsombor Sándor 3.

III. hely Egresi Adrienn 4. Kissné Vékony Zsuzsanna

III. hely Radnai Kristóf 6. Kerekesné Puholla Mária
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Ez a nap is eljött. Hogy repül az 
idő! Alig 6 hónapja annak, hogy 
végzős diákjainknak feltűzték a zöld 
szalagot, melyen az M betű a ma-
turandust, az érettségi vizsgára ké-
szülő diákot szimbolizálja. S máris 
itt egy újabb fejezet vége. De ez a 
fejezet már az utolsó. Lezárult egy 
újabb embert formáló időszak. A 
nyírbátori Báthory István Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium végzős diákjai 
május 5-én búcsút intettek az egy-
kori alma maternek.

E jeles napon az utolsó csenge-
tés jelezte: indulni kell. A diákse-
reg vállára vette tarisznyáját, s a 
„Gaudeamus, igitur, Rajta, ifjak, 
útra fel!…” dallamaira nehéz szív-
vel búcsút intett mindannak, ami 
eddig a hétköznapjai része volt. Mi-
közben végigjárták a folyosókat és a 

tantermeket – felidézve magukban 
az elmúlt évek emlékezetes pillana-
tait – megannyi édes-keserű érzés 
kavargott bennük. 

E nappal kezdődően szabadság 
vár rájuk, ugyanakkor nagyobb fe-
lelősség is. Több feladatot kell majd 
megoldaniuk egyedül, de bízom 
benne, hogy a családjuktól, taná-
raiktól és barátaiktól kapott erő se-
gíteni fogja őket. A tablóra kerülő 
gondosan kiválasztott idézet is út-
ravalóul szolgál számukra, melynek 
értelmezéséhez és észben tartásához 
Babály András atya, iskolánk lelki 
vezetője nyújtott segítséget a búcsú-
zó diákokhoz szólva. 

Rácz Tiborné, igazgató asszony 
a hálaadás fontosságát emelte ki a 
végzősökhöz szóló beszédében. Azt 
kérte, hogy a „köszönöm” legyen az 
a szó, amely e napon a legtöbbször 

elhangzik tőlük. Mondjanak köszö-
netet elsősorban szüleiknek az ál-
dozatos munkájukért, türelmükért, 
féltésükért, a bíztatásért, a meg-
számlálhatatlan jó tanácsért, me-
lyekkel támogatták őket, s köszönjék 
meg tanáraiknak, osztályfőnöke-
iknek is az évek során kapott útra-
valót. Mindig jó érzéssel gondol-
janak vissza egykori iskolájukra, 
az itt szerzett tudásra, élményekre, 
barátokra. 

Egy új élet vár az elballagókra. 
Elindulnak a felnőtté válás útján, 
maguk mögött hagyva nem csak is-
kolájukat, gyermekkorukat is. 

„Felnőtt gyermekek…” – énekel-
ték önmagukról szalagavatói búcsú-
dalukban az ismerős Demjén Fe-
renc-sorokat. Mi, tanárok, ilyennek 
látjuk őket most is. Fognánk még ke-
züket, de már nem lehet. Felnőttek. 

Útjukra engedjük őket, hogy betel-
jesítsék álmaikat, vágyaikat, mert 
minden pedagógus és szülő arra 
próbál nevelni, hogy elegendő ki-
tartással és szorgalommal a legme-
részebb álmainkat is valóra vált-
hatjuk. Csak hinnünk kell bennük. 
Rendületlenül. 

Bákonyi zsuzsanna

angol-magyar szakos tanárnő

Tölgyes Dorottya korosztályá-
ban az ország legjobb asztaliteni-
szezője. A Nyírbátori ASE játéko-
sa az országos újonc (U13) ranglista 
élén zárta a szezont. A rendkívül jó 
adottságokkal rendelkező kislány 
2016 nyarától a Magyar Asztalite-
nisz Szövetség újonc- és serdülő 
válogatottjának tagjaként képvise-
li nemzetközi versenyeken hazán-
kat. Pingpongos berkekben eddig 
is jól csengett Nyírbátor város ne-
ve. Majoros Bence és Molnár Dávid 
teljesítménye mellett   Dorottyának 
is sikerült városunk hírét vinni az 
országban.  

Versenyei és eredményei ebben 
a szezonban (2016. augusztus- 
2017. május):
–  Statisztika újonc évadnyitó országos 

ranglistaverseny: 2. hely
–  Euro Mini Champ`s Franciaország- 

Strasbourg (újonc Európa-bajnokság) 7. 
hely

–  Duna Kupa (Szlovákia – Pozsony) 
nemzetközi verseny: egyéni  2. hely

–  Orosháza újonc országos 
ranglistaverseny: 1. hely

–  Dobolyai Aladár Emlékverseny 
(Románia):  1. hely

–  Újonc TOP 12 országos verseny:  1. hely
–  Újonc Budapest Bajnokság országos  1. hely
–  Szlovák nemzetközi verseny 

(International Malacky Open)  
csapat: 1. hely, páros: 1. hely, egyéni: 1. hely

–  MOATSZ KUPA (Magyar Asztalitenisz 
Szövetség országos versenye) 
csapatbajnokság: 2. hely, egyéni:  1. hely

–  Serdülő Országos Bajnokság páros:  3. hely

Eredményei alapján a Magyar 
Olimpiai Bizottság Héraklész te-
hetséggondozó és utánpótlás-neve-
lési programjának tagja.

Egy ballagás margójára

Korosztályában a legjobb
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Gödör, vagy kátyú...?Ez itt a kérdés, ami felve ■
tődik a Nyírbátori FC NB-
III. osztályú labdarúgó csa
patának utolsó négy mérkő
zését követően. A kérdés an
nak okán vetődik fel, hogy 
mostanság nem voltunk hoz
zászokva a csapatnak az 
ilyesfajta gyenge szereplésé
hez. 

A legutóbbi lapszámunkban 
megjelent tudósításomban azt ír-
tam, hogy a Kazincbarcika ellen el-
szenvedett vereség ellenére hasonló 
eredményességgel (győzelem Hat-
van, a DVTK II. és a REAC csapa-
tai ellen) a következő időszakban is 
elégedettek lehetnénk.

Ezt követően viszont meg kellett 
tapasztalni, nem csak a labda göm-
bölyű, de időnként a játékterek is 
göröngyösek. 

Tudtuk ezt a Tállya csapatával 
való idegenbeli összecsapás (ápri-
lis 22.) előtt is, de valahogy nem 
rögződött megfelelő mélységig já-
tékosaink fejében. 

A tavaszi szezon két sikercsapatá-
nak összecsapása igazi csemegének 
ígérkezett és ez a várakozásunk tel-
jes mértékben beigazolódott.

Két jól felkészített, jó formában 
lévő csapat esett egymásnak, gyűr-
ték, dagasztották egymást a megle-
hetősen rossz minőségű küzdőtéren. 
Az első félidőben mindkét csapat 
hálója érintetlen maradt és a má-
sodik félidő is meddő, de kemény 
játékkal kezdődött, majd egy bün-
tetőből fél órával a mérkőzés vége 
előtt Lakatos révén megszereztük 
a vezetést.

Úgy tűnt, hogy a hazaiakban 
nincs annyi energia, hogy a hát-
rányt kiegyenlítsék, a mieink pedig 

mint ha rá ültek volna az ered-
ményre, miközben újabb gólszer-
zési lehetőségeink is voltak, sajnos 
kihasználatlanul.

Aztán ahogy az lenni szokott, a 
kihagyott helyzetek megbosszul-
ták magukat, ugyanis a hazaiak a 
hosszabbítás utolsó percének végén 
egyenlítettek (1:1).

Azt gondolhattuk, hogy ezeknek  
a pontoknak az elvesztése nem nagy 
tragédia, előfordult már mással is. 

Nem sok idő maradt a sebek nya-
logatására, mert a következő játék-
napon  a kis MTK volt az ellenfe-
lünk hazai pályán és mindenképpen 
szerettünk volna visszavágni az 
ősszel Budapesten elszenvedett 
vereségért.

Jó iramú és időnként magas szín-
vonalú játékot mutattak a csapa-
tok, látszott a mérkőzés képén, hogy 
nagyjából azonos tudású ellenfelek 
viaskodnak egymással. Sokáig nem 
esett gól, aztán a mérkőzés utolsó 

negyed órájának kezdetén  Hornyák  
Marcell révén megszereztük a ve-
zetést. Azt reméltük, hogy a hátra 
lévő időben meg tudjuk tartani az 
előnyünket , esetleg egy kontratá-
madás végén növelhetjük is azt, de 
sajnos megint az a fránya utolsó perc 
volt a kritikus időpont, amikor az 
ellenfél kiegyenlített (1:1).

Kár volt a bennhagyott 
pontokért…

„Veszett már több is Mohácsnál,”  
gondolhattuk volna. Annál is in-
kább, mert a következő hét szom-
batján (május 6.) ahhoz a Hajdúbö-
szörményhez voltunk hivatalosak, 
akik előzőleg lazán kaptak egy he-
test a nem túlságosan acélos Hatvan 
otthonában és nem mellesleg tizen-
kilenc ponttal gyűjtött kevesebbet, 
mint mi és a kiesést jelentő 17. he-
lyen posztoltak a tabellán.

Itt volt a lehetőség, hogy a csapat 
kozmetikázza az elmúlt két forduló 
eredményeit, netán még a gólarányt 

is lehetett volna javítani. E helyett 
valami labdarúgásnak legkevésbé 
sem nevezhető lézengéssel töltötték 
az időt játékosaink és ha véletlenül 
hozzájuk került a labda, igyekeztek 
azt a legrövidebb úton visszajuttatni 
az ellenfélhez. 

Ennek ellenére a hazaiak csak egy 
teljesen fölösleges tizenhatoson be-
lüli szabálytalanságot követő bün-
tetőből tudtak vezetést, mint utóbb 
kiderült, győzelmet szerezni.

Nem volt egyszerű elviselni a 
látottakat…

Nem túlságosan jó hangulatban 
készült a csapat a következő fordu-
ló mérkőzésére a DVSC-DEAC II. 
csapata vendégszereplésére. Bár a 
vendégek a kieső hely közelében 
posztoltak, nem tűnt egyszerűnek 
a feladatunk, tekintve, hogy nem 
kevesebb, mint öt első osztályú 
kerethez tartozó játékossal léptek 
pályára.

Jó iramú, mozgalmas mérkőzés 
volt, melyet az első félidő végén egy 
kapitális védekező hiba utáni ven-
dég találat döntött el (0:1).

Ezzel a vereséggel a csapatunk 
visszaesett a bajnoki tabella 8. 
helyére. 

Bár a kieséstől nem kell tartani, a 
tavaszi eredmények és játék láttán 
azt joggal feltételezhettük, hogy a 
bajnokság végén egy szép pozíció-
ban láthatjuk majd csapatunk nevét 
a tabellán.

Hátra van a bajnokságból három 
forduló és a lehetőség még adott. 
Három játéknap után arra is vá-
laszt kapunk majd, hogy gödör-
ben van, vagy csak kátyúban volt 
csapatunk.

Reménykedek, hogy a címben fel-
tett kérdésre a válasz az utóbbi...

Janovics János

Tavaszi sikercsapatok küzdelme...

Optikai csalódás: nem a Böszörmény esett tédre… Pontot mentett az MTK II.
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Folytatás az 1. oldalról

Úszóink a versennyel kapcsolat-
ban így nyilatkoztak:
Csoba Adrienn: 

50 m gyorsúszásban, 100 m gyors-
úszásban, 400 m gyorsúszásban és 
200 m hátúszásban indultam. A 400 
m gyors lehetett volna jobb, de a 
többi szám időeredményével meg 
voltam elégedve.

Debrecenben mindig is szerettem 
versenyezni, most a felnőttekkel ne-
hezebb volt.

Nagyon örültem a lehetőségnek, 
hogy 12 évesen részt vehettem a 
Felnőtt Országos Bajnokságon és 
nagy élmény volt a példaképeim-
mel együtt úszni! 
Csoba Krisztián:

Már sokszor versenyeztünk Deb-
recenben, de a felnőtt OB sokkal 
szervezettebb volt, más volt a han-
gulat. 50 m pillangóúszásban álltam 
rajthoz. Az időeredményemmel meg 
voltam elégedve, hiszen javítottam 
eddigi eredményemen 1,5 mp-et.

Nekem személy szerint nagy él-
mény volt találkozni és együtt ver-
senyezni a példaképeimmel, mint 
Hosszú Katinka, Cseh László, Ka-
pás Boglárka és a többiek. Nagy 
dolog számomra, hogy 14 évesen a 
felnőttekkel versenyezhettem.
Császár Dóra:

50 m gyorsúszásban, 100 m mell-
úszásban, 200 m mellúszásban és 
400 m gyorsúszásban indultam. Az 
50 m gyors lehetett volna jobb, de a 
többivel meg voltam elégedve.

Nagyon nagy dolog volt számom-
ra, hogy találkozhattam sok híres 
emberrel.

Április 29-30-án a Hajdúszo-
boszlón megrendezett XVII. ÁR-
PÁD-KUPA nemzetközi úszóver-
senyen vettünk részt. 

Komoly nyírbátori eredmények-
kel zárult a korosztályos úszóver-
seny. 2 arany, 10 ezüst és 6 bronz 
érmet nyert a 10 NYÍRBÁTORI 
SÁRKÁNY. A 18 érem mellett, 
Szakács Kamilla (2006) úszónk, 
a legmagasabb LEN-pontot (nem-
zetközi pontérték táblázat) úszta, 
így korosztálya legeredményesebb 
versenyzője lett. 

A versenyen 34 egyesület 325 
versenyzője próbált minél jobb 
időt úszni a rendkívül erős nem-
zetközi mezőnyben. A Bátori Sár-
kány Úszóegyesület sportolói na-
gyon kemény héttel a hátuk mögött 
érkeztek erre a színvonalas ver-
senyre, de ez a teljesítményükön 

abszolút nem látszott. Nagy büsz-
keséggel töltötte el Kaliba Viktor 
edzőt, és mind a 10 úszó szüleit, 
hogy 18 esetben szólítottak nyírbá-
tori versenyzőt a dobogóhoz. 

Mi sem bizonyítja jobban úszó-
ink kiváló eredményeit, hogy a 34 
úszóegyesület közül, az előkelő 5. 
helyet érték el! 

Eredményeink:
Pál Attila:
1. nap: 200 gyors 7. hely (egyéni csúcs), 
200 hát 10. hely (egyéni csúcs)
Csoba Krisztián:
1. nap: 200 gyors 6. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 3. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 5. hely (egyéni csúcs), 
200 pille 5. hely (egyéni csúcs)
Antal Dávid:
1. nap: 200 gyors 3. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 4. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 2. hely (egyéni csúcs), 

100 pille 2. hely (egyéni csúcs)
Bégányi Ábel:
1. nap: 200 gyors 4. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 3. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 3. hely (egyéni csúcs), 
100 pille 1. hely (egyéni csúcs)
Császár Dóra:
1. nap: 200 gyors 2. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 7. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 7. hely, 200 pille 7. 
hely (egyéni csúcs)
Csoba Adrienn:
1. nap: 200 gyors 2. hely, 200 hát 2. 
hely
2. nap: 200 mell 2. hely (egyéni csúcs), 
200 pille 3. hely (egyéni csúcs)
Szakács Kamilla:
1. nap: 200 gyors 1. hely (egyéni csúcs), 
200 hát 2. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 3. hely, 200 pille 2. 
hely (egyéni csúcs)
Szécsi Zsófia:
1. nap: 200 gyors 16. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 17. hely
2. nap: 200 mell 2. hely, 200 pille 13. 
hely (egyéni csúcs)
Prokob Réka:
1. nap: 200 gyors 4. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 2. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 5. hely (egyéni csúcs), 
100 pille 6. hely (egyéni csúcs)
Bencsik Réka:
1. nap: 200 gyors 13. hely (egyéni 
csúcs), 200 hát 13. hely (egyéni csúcs)
2. nap: 200 mell 4. hely (egyéni csúcs), 
100 pille 7. hely (egyéni csúcs)

A Sárkányoknak a munka nem 
állhat meg, hisz a lehető legjobb 
formájukat szeretnék majd nyúj-
tatni a nyári korosztályos országos 
bajnokságokon. Hajrá Bátori Sár-
kány Úszóegyesület! Hajrá Nyír-
bátor! Csak így tovább!

Baracsi Lajosné

Bátori Sárkány Úszóegyesület elnök

Országos felnőtt úszó bajnokság

Kenderesi Tamáss olimpiai 
bronzérmessel Császásr Dóra

Csoba adrienn hosszú Katin-
kával

Csoba Krisztián hosszú Ka-
tinkával

Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, ifjúsági olimpiai 
aranyérmes úszóval a három lány

Cseh László olimpiai ezüstérmes, világbajnoki aranyérmes úszóval Császár Dó-
ra, Csoba adrienn és Szakács Kamilla
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Úszásban a legjobb katoli ■
kus iskola a Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázi
um csapata.

2017. április 8-án került megren-
dezésre Kecskeméten a 24. Katoli-
kus Iskolák Országos Úszóversenye. 
Természetesen minden iskola a leg-
jobbjait indította. Az egyéni és váltó-
versenyeken kívül összesített pont-
versenyt is hirdettek, egy gyönyörű 
kupáért. Az elmúlt évben a Báthory 
István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium csa-
pata még lemaradt pár ponttal az első 
helyről, de az idén már sikerült el-
hódítani a kupát. Ehhez valamennyi 
induló hozzátette a maga teljesítmé-
nyét, hisz nemcsak az érmes helye-
zésekért jártak pontok, hanem sok 4. 
és 5. helyezés is igen-igen értékesnek 
bizonyult. A csapat tagjai: Andalik 
Bence, Andalik Dávid, Lakics Szi-
lárd, Karczub Kristóf, Lengyel An-
na, Sira Márk, Fülep Sára, Lengyel 
László, Csapos Zsolt, Barta Inez, 
Ökrös Nelli, Pelyák Zsolt, Lakics 
Ádám, Ferenczi Dominik, Csapos 
Diána, Gavallér Kevin, Ökrös Fanni, 
Pelyák Lejla, Kónya Norbert, Var-
ga Viktória, Czakó Boglárka, Gáll 
Péter, Tóth Dániel, Makó Anett és 
Máté Márton. 

A korosztályos úszó, vízilabdázó, 
öttusázó és triatlonista indulókkal 
teletűzdelt mezőnyben egyéniben 
és váltóban is sikerült kiemelkedő 
eredményeket elérni. A versenyt a 

diákolimpiai korosztályoknak meg-
felelően bonyolították le, minden 
versenyző két egyéni számban il-
letve váltóban indulhatott. 

Helyezettek:
1. helyezettek:
Csapos Zsolt 2004 50 m hátúszás
Gavallér Kevin 2000 50 m gyorsúszás
2. helyezettek:
Lengyel Anna  2008 50 m hátúszás
4*50 m gyorsváltó  fiú III-IV. kcs.
Csapos Zsolt, Lengyel László, Lakics Ádám, 
Pelyák Zsolt
Ökrös Fanni 2000 50 m mellúszás
Gavallér Kevin 2000 50 m pillangóúszás
4*50 m gyorsváltó  fiú V-VI. kcs.
Tóth Dániel, Kónya Norbert, Ferenczi 
Dominik, Gavallér Kevin
3. helyezettek:
Sira Márk  2008 50 m hátúszás
Ökrös Nelli 2003 50 m gyorsúszás
Lakics Ádám 2002 50 m mellúszás
Ökrös Nelli 2003 50 m mellúszás
Pelyák Zsolt 2003 50 m hátúszás

Tóth Dániel 1998 50 m mellúszás
Pelyák Lejla 2000 50 m hátúszás
4*50 m gyorsváltó  lány V-VI. kcs. 
Makó Anett, Barta Inez, Ökrös Nelli, Czakó 
Boglárka
4. helyezettek: 
Lengyel Anna  2008 50 m gyorsúszás 
Sira Márk  2008 50 m mellúszás
Lakics Szilárd  2009  50 m hátúszás
Fülep Sára  2006 50 m hátúszás
4*50 m gyorsváltó  fiú I. kcs.  Andalik 
Bence, Andalik Dávid, Lakics Szilárd, Sira 
Márk
Csapos Zsolt 2004 50 m gyorsúszás
Makó Anett 1998 50 m gyorsúszás
Czakó Boglárka 1998 50 m mellúszás
Tóth Dániel 1998 50 m pillangóúszás
Czakó Boglárka 1998 50 m pillangóúszás
4*50 m gyorsváltó  lány V- VI. kcs. 
Csapos Diána, Ökrös Fanni, Pelyák Lejla, 
Varga Viktória
5. helyezettek:
Lakics Szilárd  2009  50 m gyorsúszás
Fülep Sára  2006 50 m gyorsúszás
Csapos Diána 2000 50 m mellúszás
Pelyák Lejla 2000 50 m pillangóúszás
6. helyezettek:
Pelyák Zsolt 2003 50 m gyorsúszás
Barta Inez 2003 50 m mellúszás
Ferenczi Dominik 2001 50 m mellúszás
Varga Viktória 2000 50 m mellúszás

Miután a Báthory István Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium úszócsapata meg-
nyerte a Katolikus Iskolák Orszá-
gos Úszóversenyét, nem unatkoztak 
a fiatalok. Az úszóverseny utolsó 
száma egyben a kéttusa kezdetét 
is jelentette. Majd kis pihenő után 
az öttusa verseny szabályai szerint 
folytatódott a kéttusa a futással. A 
Báthory Vízi Sportkör versenyzői 
sikeresen mérették meg magukat, 
nemcsak a medencében, hanem a 
futópályán is helytálltak. 

Eredmények:
I. korcsoport: 
Fiú:  3. Sira Márk
 5. Lakics Szilárd
 6. Andalik Bence
 8. Karczub Kristóf
 9. Andalik Dávid
Csapat:   1. Nyírbátor BIG (Sira Márk, 

Lakics Szilárd, Andalik Bence)
Lány: 4. Lengyel Anna

II. korcsoport: (A gimnáziumban 
nincsenek még ilyen korú gyerekek.)
Lány:  4. Tóth Mira (Dudás Miklós 

Görögkatolikus Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola – 
Máriapócs)

III. korcsoport:
Fiú: 1. Csapos Zsolt
  4. Fülep Zsombor (Nyírbátori 

Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola)

 8. Lengyel László
Lány: 2. Berettyán Csilla (Nagykálló)

IV. korcsoport:
Fiú: 3. Lakics Ádám
 4. Pelyák Zsolt
Lány: 2. Barta Inez
 5. Ökrös Nelli

V-VI. korcsoport:
Fiú: 6. Tóth Dániel
 7. Máté Márton
 9. Gáll Péter
Csapat: 3. Nyírbátor BIG (Tóth Dániel, Máté 
Márton, Gáll Péter)
Lány: 2. Czakó Boglárka
 4. Makó Anett
 6. Pelyák Lejla
 7. Csapos Diána
Csapat: 1. Nyírbátor BIG (Czakó Boglárka, 
Makó Anett, Pelyák Lejla)

Gavallér zsolt úszóedző

matematika, informatika, testne-

velés szakos tanár

Úszásban a legjobb katolikus iskola



 2017. május •  15
sport

Arany Sárkány kézisei

az U9-es korosztályban csak a lányok szerepeltek, szintén szép sikereket tud-
hatnak magukénak. Edzőjük: Forgács Vilma

Folytatás a következő oldalon

U7 fiú csapat

U7 lány csapat

Az Arany Sárkány Focisuli 
Egyesület kéziseinek befejeződtek 
a megmérettetések erre a tanévre. 
A kezdeti akadályokat, nehézsége-
ket- melyet próbáltak az Egyesület 
elé gördíteni – sikerült legyőzni és 
szeptemberben 9 csapattal elindul-
hattak a mérkőzések. Összesen 145 
fő igazolt játékos, 68 fiú és 77 leány 
6 korcsoportban szerepelt a Magyar 

Kézilabda Szövetség által meghir-
detett versenysorozatban.

A legkisebbek U7-es fiúk, leá
nyok még csak ebben a tanévben 
ismerkedtek meg a szivacskézilab-
da szépségeivel és maximálisan az 
elvártak fölött teljesítették a rájuk 
háruló feladatot, igazolva ezzel rá-
termettségüket. Edzőjük Weibliné 
Őz Orsolya és Albecz Bence.

Az U8-as korcsoportban a leányok nem találtak legyőzőre és az eb-
ben az évben kezdő fiúk is remekül helyt álltak a bajnoki sorozatban. 
Edzőjük: Forgács Vilma és Weibli Zoltán.

U8 fiú csapat

U8 lány csapat

A felvételi ideje: 
2017. június 1. (csütörtök)  

15.00–18.00 óráig
Helye: Nyírbátor,  

Ifjúság u. 7. (1. emelet)

Választható tanszakok:
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon, trombita, kürt, harsona, ütőhangszerek, 
zeneóvoda, szolfézs, néptánc, színjáték.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A Nyírbátori Alapfokú Művészeti Iskola 

zene-, színjáték és táncművészeti ágazatban 
felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévre.



az U10-es fiúk, le-
ányok a szivacské-
zilabdát bőrlabdá-
ra cserélték, ahol 
a labdaméret, va-
lamint a teljes ké-
zilabdapályára va-
ló átállás próbára 
tette a gyerekeket. 
az akadályokat si-
keresen vették 
még úgy is, hogy 
a gyerekek több-
sége egy évvel fi-
atalabb a korosz-
tályhoz képest. 
Edzőjük: Forgács 
Vilma és Tóth 
László

a Gyermekbajnokságban U12-es fiúk, valamint az U13-as leányok a verseny-
kiírásnak megfelelően minden második hétvégén fordulón vettek részt. a fiúk 
csoportjukban a negyedik helyen végeztek, míg a leányok harmadikok lettek. 
a góllövőlista top 10-ben Weibli Dorka 1., Bákonyi Lara 7. lett, a fiúknál Weibli 
zoltán 4. helyezést ért el. Edzőjük: Weibliné Őz Orsolya és Weibli zoltán
Gratulálunk a csapatoknak! hajrá arany Sárkány!


