nyírbátor város önkormányzatának lapja

Kormányhoz
fordul a
polgármester

„Ami jelenleg az országos politikában történik, az egyáltalán nem
segít az itt élő emberek jövőképének
kialakításában, a fiatalok itt tartásában, az ő egzisztenciájuk kialakításában, megalapozásában. Ez egy
teljesen elhibázott és rossz politika.”
Nagy Miklós interjúja.
Cikk a 2. oldalon
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Kibújt a szög Lebontják a Tartalomból:
a zsákból
Bóni Múzeum
„Nem gondolom, hogy a választók
épületét
honorálják majd, hogy valaki kiskirályként próbál meg viselkedni, rá
nem tartozó döntésekben részt venni, informális hatalmat gyakorolni.
Ez mindaddig így lesz, ameddig közülük valakiket el nem ítélnek. Lesz
közöttük olyan, akit el fognak ítélni!” Veres Jánossal Nagy Miklós
beszélgetett.
Cikk a 3. oldalon

A maga nemében egy páratlan
hely-, ipar- és családtörténeti gyűjteménnyel gazdagodhat Nyírbátor
közönsége. Ugyanis az eddig az
Unilever területén működő Bóni
múzeum anyagát szeretné átvenni a
Báthori István Múzeum, amivel így
teljessé válik a Nyírbátor évszázadai
kiállítás legújabb-kori része. Nagy
Miklós interjúja. Cikk a 4. oldalon

Téliesített lesz a
focipálya
„Fűtött és fedett műfüves focipályán futballozhatnak októbertől a
nyírbátori fiatalok”– tudtuk meg
Baracsi Balázstól, a helyi labdarúgó
klub elnökétől, aki szerint a beruházással egy régi álom valósulhat
meg a városban. A már készülő
szerkezet oldalát nyáron fel lehet
majd húzni. 
Cikk a 13. oldalon

Süllyed a Fáy? Helmeczy pert II. Keresztény
Helyszíni bejárások, kamerákkal
nyert...
Családi Nap
való átvizsgálás, tömítések, javítgatások után továbbra is süllyed a Fáy
utca aszfaltja. A kivitelezőt kötelezi
a garanciális javítás, de hogy új úton
járhatnak-e a lakótelepen élők már
a nyáron, az egyelőre még ígéret a
kivitelező részéről.

Cikk a 5. oldalon

Nem ígérhetek mást, csak vért,
verejtéket és könnyeket. Le fogom
őket szoktatni arról, hogy rágalmazzanak, személyiségi jogot sértsenek.
Minden létező eszközzel megpróbálom megszabadítani a közéletet a
politikai kalandoroktól. Helmeczy
László ügyvéddel Nagy Miklós beszélgetett.
Cikk a 6. oldalon

Egy hétvégén három
verseny!

Második alkalommal került megrendezésre június 11-én a Keresztény Családi Nap Nyírbátorban a
Római Katolikus Minorita Templom
környékén és udvarán. E verőfényes
vasárnap 10 órakor szentmisével,
szent liturgiával és istentisztelettel
kezdődtek a programok a római katolikus, görög katolikus és a református templomban.
Cikk a 11. oldalon
Prokob Réka

Ismét remekeltek a Bátori Sárkányok, akiktől már lassan megszokott, hogy egyesületük úszói
egyszerre két vagy három versenyen is megmérettetik magukat.
Hajdúszoboszló, Békéscsaba és
Szerencs után május utolsó hétvégéjén Miskolcon versenyeztek a
bátor bátoriak.  Cikk a 14. oldalon
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Kormányhoz fordul a polgármester
Folytatás a címlapról

A legutóbbi önkormányzati ülésen is hangsúlyos téma volt, hogy a
benyújtott nyírbátori TOP-s pályázatokat döntő részben elutasították.
Veres János éles hangnemben, Ön
egy kicsit tompítottabban, de mind
a ketten egyértelművé tették, hogy
ez csakis politikai okok miatt történhetett meg. Ennyire egy irányba
mutatnak a jelek?
Alapvetően nem politikai hangot
ütöttem meg. A pályázatok ügyében
is igyekszem, ameddig lehet, szakmai alapon vizsgálni a dolgokat.
Lehet csak szakmai alapon megközelíteni kérdéseket egy olyan közegben, ahol kizárólag politkai döntések születnek?
Természetesen lehet, az más kérdés, hogy ezzel lehet-e eredményt
elérni. Számunkra nem kérdés, hogy
a pályázataink ügyét csak szakmai
alapon tudom kezelni. Ennek két oka
van. Egyfelől azt gondolom, hogy a
ma Magyarországán a politika az
a terület, ahol észérvekkel nagyon
nehéz előre jutni. Mert ugyanis, ha
a politika megmakacsolja magát és
nem akar nyertes nyírbátori pályázatokat, akkor ott nem tudunk eredményt elérni. Ott nincs értelme csatározásba bonyolódni.
Ez világos, de miből gondolja,
hogy a másik, a szakmai attitűd
eredményesebb lehet?
Csak az hozhat eredményt. Mert
a jogszabályok egyelőre még léteznek. Ezek nem csak ránk, hanem a
magyar kormányra is vonatkoznak.
Következésképpen ezeket a jogszabályokat minden szereplőnek be kell
tartani.
Nem gondolja Ön, hogy Nyírbátor megválasztott, felelős vezetőjeként az a dolga, hogy egyértelműen rámutasson: itt egy szakmailag
megalapozott pályázatcsomag került a bíráló bizottság elé. Ezeket
a pályázatokat pedig politikusok,
vagy politikus, kizárólag csak politikai alapon utasította el. Vagyis
kizárólag politikai alapon akarnak
ártani a városnak.
Az a baj, hogy ma még ennek csak
a jeleit látjuk. Konkrét bizonyítékok
még nincsenek a kezünkben. Még

nem tudjuk az elutasítás okát. Nem
tudjuk a szakmai pontozás eredményét. Magyarul, ma nincs meg a korábban jellemző átláthatóság. Eljön
majd az a pillanat, amikor az igazság
napvilágra kerül, s abban a pillanatban, nagyon keményen és nagyon határozottan kijelenjük majd, amit ma
még csak sejtünk, hogy szándékosan,
politikai célokból nem támogatták a
szakmailag jó pályázatainkat. Jelzem, hogy egyébként ezek Európai
Uniós források. Ezért mondom, hogy
ebben mi nem állunk meg, hanem elmegyünk a legvégső fórumig.
Akkor majd kimondja azon politikusok nevét, akikről úgy gondolja, hogy egyértelműen ártanak
a városnak?
Természetesen! Kimondom,
csak látni akarom a mögötte lévő
tartalmat.
Mennyire volt beszédes az Ön számára, hogy a máskor aktív fideszes
képviselők, ebben a témában egyáltalán nem kértek szót?
A hallgatás is jelzés értékű…
Egyébként én nem gondolom,
hogy a három fideszes önkormányzati képviselő ártani akarna a városnak, de nyilván kínos lett volna
megszólalniuk ebben az ügyben.
Amikor ebben az ügyben tartottam egy sajtótájékoztatót, akkor arra
a térség fideszes országgyűlési képviselője reagált. Vagyis a helyi, önkormányzati képviselők már ehhez
nem tudnak mit hozzátenni. Jól látszik, hogy eldőlt már, mivel akarják
megmagyarázni számunkra, hogy mi
miért nem nyertünk.
Van még ebben az ügyben valós
esély, vagy önmagában már Ön is
leszámolt ezzel?
Szerintem még lehet valódi esély,

hiszen a jelenlegi helyzetben még a
kormányzatban is van valódi szándék, hogy bizonyos projektjeinket
támogassák. Ezek jellemzően a gazdaságfejlesztéshez kötődnek.
Miből gondolja, hogy van ilyen
kormányzati szándék?
A kormányzati szereplők kommunikálnak a nyírbátori cégekkel,
mi is beszélünk a helyi cégekkel
és azt látjuk, hogy ugyan a térségi kormánypárti politika nem akarja, hogy Nyírbátor fejlődjön, de a
cégekkel való szoros kormányzati
együttműködés megköveteli, hogy
bizonyos fejlesztések megkapják az
uniós támogatást.
Ez nyilván igaz, csak az gyengíti
az érveit, hogy közben egy „mezei”
kormánypárti politikus keresztülhúzhatja a kormányzati akaratot.
Lehet, hogy igaza van, de azért
még adok némi esélyt, hogy ez
megváltozzon.
Ha ebben az ügyben nem is akar
politikai megnyilatkozásokat tenni
– mármint, amíg van esély – azért
politikusként is szerepel máshol.
Legutóbb az MSZP kongresszusán
szólalt fel.
Minden a helyi politikából indul
ki, az én gondolkodásomban. Azt
vizsgálom, hogy ennek a városnak,
az itt élő embereknek a hosszú távú
jövőjét mi alapozza meg. Ami jelenleg az országos politikában történik,
az egyáltalán nem segít az itt élő emberek jövőképének kialakításában, a
fiatalok itt tartásában, az ő egzisztenciájuk kialakításában, megalapozásában. Ez egy teljesen elhibázott és
rossz politika. Na, most ez Nyírbátorban is csak akkor tud alapvetően
megváltozni, ha országos szinten is
bekövetkezik a változás.
Ön szerint van elég akarat, elszántság és potenciál az MSZPben, hogy ezeket a változásokat
elindítsa?
Hiszek Botka László személyében.
Már csak azért is, mert valahol hasonló tőről fakad, mint én, hisz ő is
egy sikeres önkormányzati vezető.
Igazából egy politikus, ha egy város működését jól megismeri. Az
ott lévő problémákra meg tanul válaszolni, a társadalommal érdemben
kommunikál, megtanulja azt, hogy
mindennek a végén emberek, arcok,

sorsok, egzisztenciák vannak, akkor
sokkal érzékenyebben, sokkal humánusabban képes országos politikát is
vinni. Ha valaki úgy lesz országos
politikus, hogy rögtön a fejére ül az
egésznek, a parlamentben kezdi, az
soha nem fogja mögötte látni a személyes sorsokat.
A baloldalnak nincs túl sok sikeres polgármestere. Elképzelhető, hogy már megkeresték Botka
környezetéből, vállalna-e országos
politikát?
Nem kerestek meg, ilyen tekintetben. Nagyon jól érzem magam a városban, nagyon hiszek abban, hogy
Nyírbátor újra dinamizálható és továbbfejlődő kisvárossá tehető. Nem
akarom elengedni ezt a feladatot.
Biztos ebben?
Egészen biztos vagyok benne. Itt
egyetlen egy kérdés van, amit meg
kell vizsgálni. Erre már van tapasztalatuk a nyírbátoriaknak. Ez pedig
az, hogy amikor egy helyi politikus
országos politikába kerülhet és abban az új pozíciójában többet tud
segíteni a városának, akkor az a jó
döntés, ha tovább lép. Engem tehát
az vihet el a városból, ha azt látom,
hogy az új helyzetben többet tudok
segíteni Nyírbátornak.
Mostanában nagyon komoly
energiákat mozgósít a komplex közbiztonsági rendszer kiépítésére a városban. Térfigyelő kamerák, a polgárőrség újraszervezése, mezőőrség,
stb. Mi a baj a közbiztonsággal?
Szerintem a közbiztonsággal nincs
alapvető baj. Ugyanakkor a város
mérete, növekedése, gazdasági stabilitása megengedi azt, hogy erre
még nagyobb hangsúlyt fektessünk,
több forrást fordítsunk és még összehangoltabb rendszert működtessünk.
Abban bízom, hogy ez a rendszer
még egy kicsit közösségformáló is
lehet. Az összehangolt rendszer, csak
közösen a lakossággal működhet jól.
Ezért szervezzük újjá a polgárőrséget és bevonjuk a rendszerbe az embereket. Észrevételeket, panaszokat,
bejelentéséket tehetnek már ma is.
Ezekre válaszokat kapnak. Apróságokra is gondoljon, mint pl. a ma
kiültetett virág, még holnap is a ládában legyen. Finom apróságok, de
jelentősen javíthatják az emberek
közérzetét.
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Kibújt a szög a zsákból
a város szavazati aránya 36 százalék volt csupán, vagyis önmagában
nem tudott volna döntést hozni. Azaz Nyírbátor mellé még kellett néhány önkormányzat.

Folytatás a címlapról

Miből gondolja Ön, hogy politikai
garázdálkodás történt a városi pályázatok ügyében és meglékelték
Nyírbátor jövőjét?
Áprilisban a Megyei Közgyűlés
olyan módon hozott döntést a korábban benyújtott pályázatokról, amely
elfogadhatatlan, megengedhetetlen,
amely szabályellenes! Közben elterjedtek azok a hírek, hogy a fideszes
választókerületi elnökök kaptak ebben szabad kezet és dönthették el,
hogy melyik település, milyen célra,
mekkora összeget nyerhet.
Ez csak szóbeszéd, vagy bizonyítani is tudják?
Hírek terjedtek el eddig, de gyorsan hozzáteszem, hogy egyelőre
még nem láttam olyan dokumentumokat, amelyek ezzel ellentétesek lennének. Olyan dokumentumot
sem láttam, amely azt bizonyítaná,
hogy itt szakmai döntésekről lenne szó. Mint közgyűlési tag, hozzáfértem az összes, ezzel kapcsolatos dokumentumhoz. Ezekből a
következő tényeket lehet megállapítani: A Megyei Közgyűlés létrehozott egy háromfős, csak fideszes
képviselőkből álló döntés-előkészítő bizottságot. Ők véleményezték a
pályázatokat, kialakítottak egy javasolt sorrendet és ezt képviselte a
Megyei Közgyűlés elnöke Seszták
Oszkár az országos szintű, egyébként kétfős bizottságban. Ez a bizottság egy helyettes államtitkárból és az említett Seszták Oszkár
közgyűlési elnökből állt.
Mit képviselt a nyírbátori pályázatokkal kapcsolatban Seszták Elnök Úr?
Ő azt szokta mondani, hogy neki
nagyon kényelmetlen ez a helyzet.
Neki semmi baja Nyírbátorral, de
közben egyértelművé vált néhány
napja, hogy ő ellenünk szavazott.
Ezt a helyettes államtitkár levele
bizonyítja. Oláh államtitkár úr elmondta, hogy az ő kétfős bizottságuk csak azokat a pályázatokat terjesztheti tovább, amelyben mind a
két tag egyetért. Én hat nyírbátori

projektet kifogásoltam nála. Erre azt
válaszolta, hogy ezeket a pályázatokat a Megyei Közgyűlés elnöke nem
támogatta. Ami érdekes, az államtitkár azt is leírta, hogy Seszták Oszkárnak ezt még indokolnia is kellett. Ezt meg is kérdeztem Seszták
úrtól, aki azt mondta, hogy innen,
ebben a kérdéskörben kötött mandátummal ment az államtitkárhoz.
A háromfős bizottság álláspontját
képviselheti.
Vagyis Nyírbátorból nem Seszták
Elnök urat kell utálni?
Szerintem nyugodtan lehet őt is,
hiszen semmi nem írta elő, hogy a
bizottságnak ilyen döntést kellett
hoznia.
Miért alakult ki ez a helyzet?
Nagyon egyszerű. A Megyei Közgyűlés ülésén a többszöri felszólalásom közben Rizsák Ildikó is felszólalt és azzal érvelt, hogy 2008-ban
egy közel 3 milliárd forintos keretből a nyírbátori kistérségben az
összegből 150 millió kivételével az
összes pénzt Nyírbátor kapta. Azért
bújt ki a szög a zsákból, mert nyilván a Rizsák családnak van ezzel
problémája, hogy akkor mennyit kapott és most pedig mennyit nem kap
Nyírbátor. Az a fő baj az érvelésével, hogy 2008-ban a helyi szereplők
dönthették el, hogy mire használják
fel ezt a pénzt. A kistérségen belül

Ne felejtsük el, hogy akkor Ön volt
a pénzügyminiszter. lehet arra gondolt a Rizsák-Simon család, hogy
Önnek akkora befolyása volt a térségben, hogy sokan önként és dalolva kiegészítették 50 százalék fölé
a nyírbátori befolyást?
Az nem számít, hogy mit gondolnak, mert én tudom, hogy soha nem
szóltam bele a helyi döntésekbe. Ebben egyáltalán nem volt személyes
döntésem. És van még egy probléma ezzel, nevezetesen az, hogy ekkora összeget biztosan nem kapott
Nyírbátor.
Ma már egyértelműen azt gondolja, hogy a döntéshozó a mostani
pályázatoknál, ebben a térségben
dr. Simon Miklós országgyűlési
képviselő volt?
Egyelőre azt tudom mondani,
hogy az elterjedt hírek szerint a
megyében a hat fideszes választókerületi elnök mondta meg, hogy
melyik településre mennyi pénz jusson. Nálunk Simon a választókerületi elnök.
Ez megalapozhat bármiféle
eljárást?
Igen. Én magam teszek feljelentést ebben a kérdésben.
Hová?
Először a magyar hatóságokhoz.
Van ennek bármi értelme?
Nem sok reményem van, de ezzel
párhuzamosan az Európai Bizottság
illetékes biztosánál is feljelentést
teszek. Az Európai Bizottság által
előírt szabályok közül, minimum
négyet nem tartottak be. Ezek pedig
nyilvánvalóvá teszik, hogy ez a döntéshozatal nem felel meg a gondos
döntéshozatal kívánalmainak.
Ha igaz az, hogy kifejezett kormányzati akarat van nyírbátori
fejlesztések támogatására, de ezt

egy sima fideszes választókerületi
elnök felülírhatja. Hogy fordulhat ez elő?
Ezt a Fidesz berkeiben kellene
megkérdezni. Erre Seszták Oszkár nem tudott válaszolni, más
fideszesek sem tudtak válaszolni,
sőt még fel sem vállalják ezt a nagyon durva szabálytalan és aránytalan döntéshozatalt.
Az egész megyében így történt,
vagy csak ebben a kerületben?
Ennyire durva és kirívó csak itt
történt. Simon minden pénzt magához, Nyírbogátnak akart. Nem elég,
hogy az első körben nyertek 2 milliárd forintot, még most is nyertek
bölcsődeépítésre.
Mit vár az EU-tól?
Azt várjuk, hogy a szabályaik szerint semmisítsék meg a két forduló
döntéseit és a beadott pályázatok
színvonala alapján hozzák meg a
reális döntéseket. Mert például, ha
egyszer ipari parkos fejlesztésekre
adnak pénzt, akkor azt olyan helyre
adják, ahol van remény a kapacitás
tényleges bővítésére. Nem pedig
olyan helyre, ahol csak elszórják a
rengeteg pénzt, valóságos ipari befektetés nélkül.
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Lebontják a Bóni Múzeum épületét
Folytatás a címlapról

Nagy Miklós: Tulajdonképpen
mindenki azt mondja, hogy Önnek köszönhető, hogy ez a kiállítás
ilyen állapotban van. Ez a munkája, vagy csak hobbija?
Ficsor Klaudia: – Nem mondanám, hogy ez az én érdemem. Maga
a tárlat 1974 óta itt van eredeti állapotában és én mivel nagyon régóta itt dolgozom a cégnél már több,
mint 26 éve, így valahogy mindig
rám szabták ezt a feladatot, hogy a
látogatóknak mutassam be a múzeumot. Mivel nagyon sok területen is
dolgoztam elég sok ismeretem van
az itt gyártott termékekről.
N. M.: Kik látogatják leginkább
a kiállítást?
F. K.: – Általában közép- és általános iskolai csoportok, valamint
nagyon sok nyugdíjas csoport jön.
N. M.: A cég dolgozói ismerik a
múzeumot?
F. K.: – Igen, ismerik. Részükre is
szoktunk szervezni látogatást. Sok
a fiatal, akik nagyon meglepődnek,
amikor megtudják, hogy milyen régi ez a gyár.
N. M.: Mi az, amire rácsodálkoznak elsősorban? Nyilván,
amikor bejönnek, gépeket látnak
azonnal.
F. K.: – Elsősorban maga az épület hangulata, meg az illatok, amelyek terjednek ebben a múzeumban.
Azon felül, amikor végignézik a tárlatot teljesen ledöbbennek, hogy itt a
sörgyártástól a tégla és cserépgyártáson át a kenyér- és gőzgyártásig
minden volt.
N. M.: Önnek van valamilyen
kedvenc része, tárgya?
F. K.: – Igen, nekem egy régi

cserép a kedvencem, amelyre egy
hölgy írt egy pár sort a kedvesének,
aki akkor az első világháborúban
harcolt. Gyönyörű!
N. M.: Van némi kötödésed is ehhez a múzeumhoz, nagyapád okán.
Ha jól tudom te értesültél arról,
hogy valamilyen baj történhet ezzel a múzeummal.
Mudri Imre: – Igen. Nagyapám
valóban itt dolgozott, mint likőrmester és azt hallottam az utóbbi
hetekben, hogy fel akarják számolni
a gyár területén lévő múzeumot.
N. M.: Ha jól sejtem a nyírbátoriak számára akkor lesz igazán megismerhető ez a gyűjtemény, amikor már máshol lesz. Bár talán itt
a legszebb, csak ide nem nagyon
jártak, ugye?
M. I.: – Igen, nyilván ez az adottságból is ered, hogy nem nagyon
tudtak ide bejönni, hiszen a gyár kellős közepén vagyunk. Ilyen szempontból ez egy előnyös mentés.
N. M.: Egy múzeumigazgató szíve ilyenkor repes az örömtől, hogy
egy hihetetlen gazdag kiállítással
gyarapíthatja a gyűjteményét, vagy
azon kezd el gondolkodni, hogy

mit is kezdjen ezzel a hatalmas
anyaggal?
Dr. Báthori Gábor: – Duplán repes, mert nem csak, mint múzeumigazgató, hanem mint tősgyökeres
nyírbátori is nagyon nagy örömmel
fogadtam a hírt, amikor a lehetőséget meghallottam, hogy oly sok
küzdelem, annyi évtized után végre
hazatérhetnek, vagyis átkerülhetnek
ezek az értékek.
N. M.: – Jól értem, hogy ezek szerint a múzeum részéről már korábban is voltak törekvések, hogy ezt a
gyűjteményt megszerezzék?
B. G.: – Persze, hisz, amikor a
múzeum megalakult, 1955 és ’61
között, akkor azok az emberek, akik
akár a Bóniban, akár a városban,
akár a múzeumban az értékteremtést megtették, nagyon jó barátságban voltak egymással. A múzeumalapító igazgató dr. Szalontai
Barnabás keze munkáját dicséri
1974-ben ennek a tárlatnak a létrejötte, hisz Orosz Miklóssal, Krajzler
Andrással együtt ők voltak azok,
akik ezt a múzeumot megálmodták. Természetesen a privatizációs időszak kezdetével felmerültek
olyan gondolatok, hogy ez a tárlat
átkerülhetne hozzánk. A múzeum
1984-ben megalkotott egy Nyírbátor évszázadai c. állandó kiállítást,
s ennek a kiállításnak nagyon fontos
identitás-üzenete van a helyi lokális
erőkre és ennek része kell, hogy legyen, egy nagyobb anyaggal a Bóni
története.
N. M.: Mennyire számít ez egy
speciális gyűjteménynek? Gondolom, az iparvárosokban sok helyen
van ehhez hasonló, vagy a Bóni
maga is egy specialitás volt?

B. G.: – Így van. Ez a cég, amikor ’855-ben elkezdett itt működni, a legjobb időben jött létre, hisz’
kezdődött a kiegyezés utáni magyar
kapitalizmusnak a beindulása és az
a mezőváros, amely a középkortól a
térségben jelen volt, egyfajta lokomotívvá, vált itt a térségben. Itt alakultak meg olyan ipari létesítmények,
mint a Dohánygyár, vagy a Bóni,
amelyek megmutatták, hogy milyen
XX. század fog majd beindulni.
N. M.: Nem sajnálja, hogy
megszűnik ez a kiállítás így ebben a formájában, még akkor is,
ha ezt a Báthori múzeumban újra
kiállítják.
F. K.: – De nyílván sajnálom és
mindenki sajnálja, de azzal tisztában vagyunk, ha többen látogatják,
akkor mi is sokkal többet tudunk
adni az embereknek
N. M.: Jól sejtem, hogy Ön azért
is kifejezetten repesett az örömtől,
mert ezzel a kiállítással becsalja
majd végre a nyírbátoriakat is és
nem csak az idegenek keresik fel a
múzeumot, mert itt esetleg találnak
személyes, családi kötődésű tárgyakat, képeket, gépeket.
B. G.: – Ez így lesz, mert példák vannak rá. Egyrészt itt van ez a
Nyírbátor évszázadai állandó kiállítás, amely mindig hozza a nyírbátoriakat. 1999-ben a nyírbátori határőrségnek átkerült a csapatmúzeuma,
ami 70 évet ölel fel. Ezt a kiállítást
nemcsak az itt élő nyugdíjas határőrtisztek és hozzátartozóik, barátaik
látogatják meg, hanem eljönnek az
egykori sorkatonák is, akik a 60-as,
70-es, 80-as években itt határőrként
szolgáltak. Ez mindenféleképpen
bíztató arra vonatkozóan, hogy ez
a fajta gyárbemutató hasonlóképpen fogja majd hozni a helyieket, ill.
azokat, akiknek szüleik valamikor
itt dolgoztak csak ők elkerültek az
ország különböző részeibe.
M. I.: – Mint közművelődéssel
foglalkozó ember egyébként is szívügyem az, hogy amit a múlt áthagyományozott, azt tovább tudjuk mi
is hagyományozni, mivel a gyerekeinknek és unokáinknak ezt látniuk kell. Nyírbátornak ez egy olyan
egyedi, helytörténeti gyűjteményét
mutatja be, amit sehol máshol nem
tudnak felmutatni.

Városi Hírek
Folytatás a címlapról

Molnár Imre nyírbátori lakos:
A szennyvízberuházás után kezdődött el ennek a köves útnak a
beszakadása. Hiába javítják ki, ez
ugyanúgy megtörténik. Nem tudjuk, mi az oka, de ez tarthatatlan
állapot. Az autók jönnek-mennek
és beszakadhatnak.
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Süllyed a Fáy?

Nagy Miklós: A lakosság keresett
valamilyen illetékest az ügyben?
M. I.: – Azt én nem tudom, de
láttam, hogy a hivatalból többször
kijöttek, megnézték, de hogy a hiba
oka mi, azt nem tudjuk.
Balesetveszélyes Ön szerint?
M. I.: – Igen. A Fáy út elején is
olyan horpadás van, hogy ugrik az
autó. A Fáy utca 5. szám előtt is
most tömték be a lyukat, de szerintem ezzel nem nagyon csináltak
semmi mást.
Ön ennek a területnek az önkormányzati képviselője? Lesz megoldás erre a panaszra?
Polyák László: Nagyon bízom
benne, hisz kb. három éve lett átadva az út a szennyvízberuházásból adódó útfelújítás után. Nagyon
sokszor jeleztem az önkormányzat felé, mint testületi képviselő is.
Ennek a problémának eddig ötször
volt orvoslása, magyarul felmérték a területet és kijavították. Most
szintén olyan probléma alakult ki az
esőzések folyamán, hogy az útnak
a nagy része beszakadt, használhatatlanná vált és balesetveszélyes
lett. Újra jeleztem az önkormányzat

Van-e az önkormányzatnak már
konkrét terve arról, hogy a Fáy
András utca gondját megoldják?
Batai Árpád csoportvezető P.
H.: – Van rá konkrét terve. Ez a beruházás kb. két éve elkészült, akkor megtörtént a műszaki átadása,
után jelentkeztek ezek az süllyedéses
problémák. Első körben mindenki

Egyértelmű volt, hogy a föld eltűnik
és nem a tömörödés következtében
keletkeznek üregek. Ezeken a felvételeken látszott, hogy az új rendszer
az megfelelően, jól és szakszerűen
készült el, viszont közben történteket sérülések valószínűleg a csapadékvízen. Közben felmerült még az
a gyanú, hogy esetleg a felhagyott
rendszerek nem megfelelő tömörítéséből adódóan is eltűnhet a föld az út
alól. Ezt csak akkor lehet kideríteni,
hogyha feltárás történik.
Na jó de hát most az a kérdés, hogy
mikor lesz ebből most jó út?
B. Á.: – Erre vonatkozóan most
tavasszal történt egy helyszíni bejárás, ahol mindezeket a problémákat
megvitattuk, és abban maradtunk,
hogy a kivitelező ezt az útszakaszt
újra feltárja és minden fellelhető hibát kijavít és helyreállítja magát az
utat is. Ennek a határidejét a kivitelező június 30-ig vállalta a megküldött válaszlevelében.

felé, jelentkezett is a volt beruházó,
megnézték, felmérték és most azon
megy a vita, hogy ez most vajon hogyan lesz megoldva.
De hát ez már három éve tart?
P. L.: – Igen. Most hatodik alkalommal lett feljavítva. A Nyírségvíz
Zrt. szakemberei szerint, ha nem
volt a régi csővezeték eldugítva, betömve –szaknyelven nem is tudom,
hogy hogy fejezték ki magukat-, akkor valószínűleg ez okozza a talajnak a kimosását az úttest alól.

5

azt hitte, a műszaki ellenőrök, kivitelező, hogy ezek a nem megfelelő
tömörítésből adódnak és helyi javításokkal megoldhatók. Mivel ez a sül�lyedés azonban tovább folytatódott,
felmerült az, hogy nem csupán ennyi
a probléma. Ennek kiderítése azóta is
folyamatban van. Kamerarendszerrel megvizsgálták az elkészült rendszert, hogy milyen hibák lehetnek.

Van valamilyen eszközük arra,
hogy sürgessék, hogyha mégis
csúszna a kivitelezés?
B. Á.: – Igazából bármilyen
szankció alkalmazása a vállalkozóval szemben annyi, hogy a szerződésében vállalt egy 5 éves garanciális időszakot. Ebben az időszakban a
felszólításainkra a keletkezett javításokat, amiket mi garanciális problémának látunk, el kell neki végeznie.
Amennyiben ez nem történik meg,
ezen garancia terhére mi külső vállalkozóval elvégeztetjük a munkát
és ennek költségét a vállalkozó terhére leszámláztatjuk.

Bokrétaünnep a Rosenbergerben

2016. július 18-án indította be termelését a Rosenberger Magyarország
Kft. Nyírbátorban az egyelőre még
bérelt gyártócsarnokában az Ipartelepi úton. Szeptemberben döntés

született, miszerint a kormány 858
millió forinttal támogatja a családi
tulajdonban lévő német cég 3,1 milliárd forint értékű, zöldmezős, nyírbátori beruházását. Az építkezés jó
ütemben halad, május végén már a
bokréta is felkerült az épület legmagasabb pontjára. Az elsősorban az
autóipari, valamint az orvosi- és ipari elektronika területén alkatrészeket gyártó társaság olyan világcégek
beszállítója, mint pl. az Ericsson, a
Siemens, a Huawei, illetve az Audi,
a BMW és a Volkswagen.
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Jólétben a Szociális Szolgálat segítségével

■■Nyírbátor Város Szociális

bejelentik őket, vagy van valamiféle monitorrendszer?
A család és gyermekjóléti szolgáltatás egy igen kiterjedt észlelő- és
jelzőrendszert működtet a településen, aminek tagjai elsősorban a védőnők, hiszen legelőször ők kerülnek kapcsolatba a már a várandós
anyákkal, csecsemőkkel, kisgyermekekkel. Aztán az óvónők, az iskolák, a Járási Hivatal, a gyámhivatal,
a háziorvosok, a gyermekorvosok és
a családsegítők.

Szolgálatán belül a Család és
a Gyermekjóléti Szolgálat
foglalkozik a halmozottan
hátrányos helyzetű, ill. a veszélyeztetett családokkal,
gyermekekkel. Feladat akad
bőven, a munka pedig nagyon sokrétű. Erről kérdeztük Dávidné Szabó Arankát
a Szociális Szolgálat intézményvezető-helyettesét.
Hány családdal foglalkoznak
Önök?
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 47 alapellátásban részesített családunk van, de lényegesen
több családdal kerülünk kapcsolatba, hiszen a szolgáltatásnyújtás és az
információ nyújtás miatt az ügyfelek
nagyon sok esetben hozzánk fordulnak bizonyos szolgáltatásokhoz való
hozzájutással kapcsolatban.
Konkrétan milyen szolgáltatások
ezek?
Például rokkantsági ellátással kapcsolatban adatlapok kitöltése, családi pótlék igénylésével
kapcsolatban…
Konkrét adminisztrációs szolgáltatást is nyújtanak?
Igen. Konkrétan.

Mit jelent pontosan, hogy 47 családdal foglalkoznak?
Az alapellátás a Család és Gyermekjóléti szolgáltatásnak a feladata. Azok a gyerekek kerülnek alapellátásba, akik valamilyen szinten

veszélyeztetve vannak a környezetükben. Az alapellátás keretein belül
szociális segítő munkát végeznek a
családsegítő kollégák.
Ön azt mondja, hogy valamilyen
szinten veszélyeztetettek. Ez nem
csak anyagi veszélyeztetettséget jelent, hanem fizikai vagy lelki bántalmazás is érhette a gyereket?
Szinte egyetlen egy esetben sem
anyagi veszélyeztetettséget jelent,
hanem például a szülői elhanyagolás az egyik formája ennek. A másik
formája lehet a nem megfelelő iskolába, óvodába járatása a gyermeknek, de még nem éri el azt a szintet,
amikor már egy magasabb szinten
kell szolgáltatást nyújtanunk, vagyis
védelembe kell vennünk. Ha mi úgy
ítéljük meg, hogy a szoros családgondozással a gyermek a családjában még megfelelő körülmények
között van, akkor maradhat.
És hogy kerülnek ezek a családok látótérbe? Feljelentik őket,

Milyen eredménnyel jár ez a munka, hiszen 47 családhoz biztosan
tartozik 70-80 gyerek. Először bekerülnek, majd kikerülnek innen?
Önök tudnak annyit segíteni, hogy
megváltozzanak?
Igyekszünk folyamatosan segíteni. Azt már azért pozitívumként
értékeljük, hogy többre nem emelkedett az alapellátásban részesülők száma.
Ha valaki bekerül ide, – mármint
a szolgálat keretei közé –, akkor
mennyi idő múlva kerülhet ki?
Évente, félévente vizsgáljuk felül
őket és utána döntünk, hogy ki kerülhet ki az ellátásból, mert eredményes
volt a segítő munkánk és nem került
újabb probléma felszínre. Ilyenkor
egy fél év vagy egy év múlva kikerülhetnek. Vannak azonban, akik hos�szabb ideje vannak alapellátásban.
Hogyan tudnak segíteni?
Életvezetési tanácsadásokkal, azzal, hogy folyamatosan ellenőrizzük
és megnézzük őket.

Járnak házakhoz?
Természetesen járunk. A tavalyi
évben a Gyermek és Családsegítő szolgálat közel 4000 látogatást
végzett ezáltal.
Ez konfliktusmentes? Elfogadják
a segítségüket?
Igen elfogadják, hogy kijárunk. Van, aki még igényli is a
segítségünket.
Ez gondolom, nem jelenti azt,
hogy egyéb juttatásokat is adnak
a családoknak? Például anyagi
juttatást?
Nem, nekünk nincs erre pénzügyi
keretünk. Ha úgy ítéljük meg, hogy
anyagi támogatással megoldható
egy adott probléma, például egy
kifestés, mert nincs erre pénze a
családnak, de piszkos, elhanyagolt
az otthonuk, akkor tudunk segítséget igényelni az önkormányzattól
az ellátottak részére és akkor minden esetben segítenek. Az étkeztetéssel kapcsolatban van a szünidei
étkeztetés, amiben nagyon aktívan
részt veszünk, amikor a gyerekek
részére biztosítunk egyszeri meleg étkeztetést. Azonkívül van egy
másik –ez a tavalyi évben is volt a „Minden gyerek lakjon jól” Alapítvánnyal közösen a 0-3 éves korú
gyerekeknek adtunk élelmiszer csomagot havonta egy alkalommal, ez
tartós élelmiszer volt. Most ugyanezt folytatjuk, csak most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a segítségével. Az idén
107 családot fogunk segíteni tartós
élelmiszerekkel.

Elismerték a pedagógusok munkáját
Nyírbátor város vezetése és Önkormányzata ebben az évben is
méltó módon értékelte és köszönte meg a pedagógusok áldozatos
munkáját a június 2-án, a nyírbátori Kulturális Központ színháztermében rendezett városi pedagógusnapi ünnepségen. Az idén
több mint 30 pedagógus részesülhetett valamilyen elismerésben,
köztük heten a legértékesebbet, az
aranygyűrűt érdemelték ki.

Meseház Óvoda: Pécsiné Fazekas Ágnes; Báthory
Anna Református Általános Iskola: Opre Csabáné,
Tóthné Ander Éva; Magyar–Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és AMI: Gönczy Barnabásné, Tóth
Istvánné, Trifuj Jánosné, Szabolcsiné Káplár Csilla.
Pedagógusnapi Elismerő Oklevelek:
Dr. Báthori Gáborné, Vadas Györgyné, Fekete
Erika, Szász Tamás, Bokotey Beáta, NagyFarkas Csilla, Bradács Ákosné, Madai Erika, Bak
Annamária, Kósáné Papp Éva, Dr. Bodnárné
Szűrös Zsuzsanna.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem:
Kovács Gáborné, Molnár Gáborné, Orosz Györgyné,
Kozma László, Némethné Sztán Ilona, Tóth Istvánné,
Józsáné Katona Erzsébet, Trefánné Bagdi Gizella.
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Helmeczy pert nyert Simon Miklós ellen
Folytatás a címlapról

Igaz ugyan, hogy hosszan őröltek az igazság malmai, de végül
csak jogerősen pert nyert dr. Simon
Miklós fideszes országgyűlési képviselő és felesége dr. Rizsák Ildikó
Nyírbogát fideszes polgármester ellen. Az ügy előzménye egy 2013-s
nyírbogáti fideszes rendezvény,
ahol – ezek szerint – megsértették
az Ön jó hírnevét, megrágalmazták és az érintetteket bocsánatkérésre, helyreigazításra, illetve a két
politikus 2 millió Ft megfizetésére
kötelezték. Ügyvéd úr! Elégedett
ezzel az ítélettel?
Tulajdonképpen mondhatom,
hogy elégedett vagyok az ítélettel.
Bár, ahhoz képest, amit elkövettek ellenem, ez az ítélet elég enyhe.
Ugyanakkor, ha azt nézem, hogy
egy kormánypárti országgyűlési
képviselőt, illetve egy kormánypárti
polgármestert marasztaltak el, akkor ettől nagyobb szégyen nem kell.
Ez az eset is mutatja, hogy ezeknél a
politikusoknál a mélységnek nincs
határa. Ezen a választási rendezvényen, a fényképek tanúsága szerint legalább 130 – 150 személy vett
részt, de közülük egyetlen egy olyan
ember nem volt, aki odajött volna és
elismerte volna, hogy ez és ez történt. A fideszes aktivista nem lát,
nem hall és nem beszél.
Szórólapokat, vagy
inkább sorvezetőket osztogattak,
vagy mutogattak a
rendezvényen?
Karácsonyig három szórólap
is megje-

lent velem kapcsolatban. Aljasabbnál aljasabbak... természetesen.
Amikor ez az esemény történt, én
még nem is voltam az Összefogás
jelöltje hivatalosan.
Nyilván már tudták, hogy Ön lesz
a jelölt.
Legfeljebb pletykaszinten tudhatták. Majd csak három nappal később
jelentette be Bajnai Gordon a jelöltségemet. Akkor még kampányidőszak sem volt és én jelölt sem voltam
hivatalosan. Ehhez képest ezek a
politikusok Nyírbogáton összehívtak egy választókerületi gyűlést,
ahol szétosztottak egy szórólapot,
amelyben rólam írnak, mint maffiafőnök, vagy mint szervkereskedő,
aki embereket öletett meg, és még
ki tudja, minek nem hordanak el.
Megvesztegettem a bírókat, ügyészeket. Ez valami egészen borzasztó. Simonék azért diplomás emberek, akik ha beleolvastak ebbe, és
van bennük egy csöppnyi tisztesség,
akkor leállítják.
Ebben az ügyben az bizonyosodott be, hogy a politikában semmi nem számít, nincs semmilyen
alsó határ?
Simonéknál úgy tűnik, hogy nincsen. Amikor Simonék meghallották, hogy én indulhatok vele szemben, „bedübörgött a majré”.
Veszélyes ellenfélnek
számítottam. Felmerülhetett benne, hogy
mi lesz akkor, ha nem
választják meg?
Túl azon, hogy kitűnő
dolog politizálni, de lehetett valami más motívuma is Simon képviselő úrnak?
Marha
egyszerű!
Simon
úr csak
addig

nem ül a vádlottak padján, amíg
országgyűlési képviselő és mentelmi joga van.
Ez egy konkrét, de nem a mostanihoz tartozó ügy!
Ha egyszer nem választják meg,
abban a pillanatban le kell ellene
folytatni azt az eljárást, amely most
még fel van függesztve.”Jogosulatlan
gazdasági előnyszerzés és más cselekmények miatt.” Öt vádlottat már
elítéltek abban az ügyben. Őt nem
adta ki az országgyűlés, holott köztörvényes ügyről van szó. Csakhogy
ilyen esetben nincs elévülés. Ezt
az ügyet nem lehet megúszni. Álláspontom szerint már 2010-ben és
2014-ben sem lett volna szabad elindítani Simont.
Már miért ne, hiszen megnyerte
mind a kétszer a választást.
Na, de hogyan? Ennek az embernek a stábját már 2002-ben választási csaláson kapták. Amúgy meg,
ebben az országban én már a világon semmin nem csodálkozom. Az,
hogy a vezető kormánypárt elindít
egy – a köztörvényes ügye miatt
– a mentelmi joga mögött bujkáló Simon Miklóst, már önmagában
is elképesztő. De ez az ember aztán a parlamentben a Rendészeti
és Honvédelmi Bizottság alelnöke
is lesz. Kérdezem, hogy mehetett
át a nemzetbiztonsági átvilágításon? Attól nagyobb zsarolási potenciál nincs, minthogy valakinek
a feje fölött van a büntetőeljárás réme. Aki ellen büntetőeljárást fognak lefolytatni egy olyan ügyben,
amiben az öt vádlottat szabadságvesztésre (kit végrehajtandóra, kit
felfüggesztettre) ítéltek, az az ember zsarolható. Mit keres egy ilyen
bizottságban?
Na de Ügyvéd úr! Ezt mindenki
tudja! A teljes nyilvánosság is, azaz milyen zsarolási helyzet alakulhat ki itt?
Már hogyne lehetne zsarolni.
Képzelje el, hogy valamelyik, már
elítélt személy azt találja mondani,
hogy a korábbi, tagadó vallomása
helyett elmondja az igazat a képviselőről. Na, tényleg nem lehet zsarolni. Azt állítom, hogy ma a Honvédelmi Bizottságban Simon Miklós
személye nemzetbiztonsági kockázat! Annyira féltenek bennünket a

migránsoktól. Akkor megkérdezném, mit keres ez a pali ott, abban
a bizottságban? Hiszen ott rengeteg,
szigorúan titkos információhoz jut.
A Rendészeti és Honvédelmi Bizottságban egy zsarolható ember?
Mit keres ott?
Akkor varrjuk ezt a szálat! Ön
úgy gondolja, hogy abban az ügyben, akiket már elítéltek, hamisan
tanúskodtak?
Én nem tudhatom, de én ismerem
annak az ügynek a tényállását, hiszen védő voltam abban az ügyben.
Abban az ügyben, az ügyészség sem
tehet mást, ahogy vége Simon mentelmi jogának és a vádlottak padjára fogják ültetni. A bíróság pedig
nem tud mást tenni, mint elítélni,
hiszen olyan a tényállás. Nem is
értem, hogy a miniszterelnök meddig tűri még el, amit ez a házaspár
csinál. Ez egy szégyen. Szerkesztő
úr! Ezek azt gondolják, hogy bármit
megtehetnek.
Mindenki láthatja, hogy fideszes
politikusok esetében elég lightosan
jár el a Legfőbb Ügyészség. Emlékezzünk csak Simonnál volt az
a híres szabadságmegváltás és
végkielégítés. Amit Simonné, néhány nappal az után, hogy megválasztották, szíveskedett Simonnak
megszavaztatni. A megyei ügyészi szervek, a Kormányhivatallal
együtt semmit sem csináltak. Végül
csak vissza kellett fizetni a milliós
végkielégítést.
Azt nyilatkozta, hogy nem áll itt
meg, hanem folytatja az ügyet. Hogyan, milyen irányban?
Megyek a hamis tanuk után, illetve a hamis bizonyítékokat csatolók
után. Itt még nincs vége a játéknak. A bűncselekményt ők követték
el, többek között Simon is. Jogerős
ítélet van arra, hogy mit csináltak.
Amit ott csináltak, az bűncselekmény. Csak ebben az ügyben sem
adta ki a Parlament, ezért a bűnügyben nem büntették meg. Mint Churchill, Simonéknak üzenem: „Nem
ígérhetek mást, csak vért, verejtéket és könnyeket.” Le fogom őket
szoktatni arról, hogy rágalmazzanak, személyiségi jogot sértsenek.
Minden létező eszközzel megpróbálom megszabadítani a közéletet
a politikai kalandoroktól.
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Anyakönyvi események
2017. május – születés

„Számít a közösség”

■■Az alulról építkező okta-

tási kezdeményezések elhivatott támogatóiként a
Partners Hungary Alapítvány valamint a Nyílt Társadalom Intézet közös oktatási programjában a keletmagyarországi régióban két
településen – Nyírbátorban
és Nagyecseden – hosszú
távú iskolai projektsorozatot indítottunk.
A program fő küldetése a közösségi és oktatási szférában érdekelt
valamennyi releváns személy és
szervezet előtérbe helyezése azzal
a céllal, hogy a számukra biztosított eszközökkel elősegítsék az oktatók, szülők, kisebb szervek közti
együttműködést.
Továbbá olyan, a helyi közösségek, oktatási intézmények és
más helyi kezdeményezések kapacitásának növelése, amely a

program valamennyi tartalmi elemét lefedi.
Az oktatási intézmények állandó és önkéntes munkatársai mellett a közösségi szervezetek tagjai,
továbbá az önkéntesekből álló akciócsoportok segítői is részt vesznek a munkában.
A „Számít a közösség” projekt
helyszíne a Nyírbátori MagyarAngol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A program célja a szülők és pedagógusok közötti együttműködés erősítése. Ennek egyik eleme,
hogy a szülők lehetőséget kaptak
arra, hogy foglalkozásokat tartsanak gyerekeik osztályában. A tapasztalatokról büszkén meséltek.
Júniusban az alsó tagozat családi
napot rendezett a Fedeles Lovardában, melyet a szülők és pedagógusok szerveztek.
Nagy Erzsébet Emese
Projektvezető

Domink
Lujza
Zsófia
Noémi
Vivien
Brendon
Jázmin
Emília Anita
Hanga

Gáll Attila
Farkas János László
Pál Tamás
Pór Alex
Ferenczi Attila
Horváth Róbert
Petrikovics Lajos
Lakatos Tamás
Barna Tibor

Szilágyi Enikő
Ébert Vanda
Simán Anita Ildikó
Zsigó Alexandra
Fekete Ildikó
Csiki Laura
Spitzmüller Lívia
Beri Anita
Szováty Renáta

2017. május – házasság:
Kánya Krisztina
Vajda Ivett
Varga Erika
Major Anett
Dr. Kolonics Mónika Emőke
Belicza Zsuzsanna
Molnár Alexandra Réka
Szabó Éva
Kanalas Melinda
Seres Gréta
Jónás Nóra
Nagy Gabriella

Lőrinczi Zsolt Tibor
Tóth Zsolt
Horváth Attila
Bihari Attila
Dr. Bereznai Zsolt
Nagy Ottó
Mendler Tamás
Balogh Henrik
Murzsa Tamás
Fekete Balázs
Steinekker János
Gyenes Balázs

2017. május – haláleset:
Miczi Károly
Seres György
Kardos Gyuláné
Gurcsó István
Lipécz Csaba
Csonka Sándor
Árkosi Józsefné

Baracsi Györgyné
Bulyáki Gusztávné
Daróci József
Veszpréminé Muca Hedvig
Duncsák József Gyula
Szondy János
Karczub Rudolfné

Önnek van már?
Közelegnek a fesztiválok:
– 2017. július 01-02. III. Nyírbátori Lovas és Gasztro Fesztivál
– 2017. július 07-09. XXV. Szárnyas Sárkány
Nemzetközi Utcaszínházi és Világzenei Fesztivál
Mindkét rendezvényre a belépőjegy ára 1.000 Ft/fő/nap
Nyírbátor Kártyával valamint Nyírbátor Barát Kártyával 750 Ft/fő/nap
A kedvezmény csak saját, személyre szóló kártyával vehető igénybe.
6 éves korig a belépés ingyenes!
Amennyiben még nem rendelkezik kártyával, úgy azt SZEMÉLYESEN a
Nyírbátori Polgármesteri Hivatalban hétfő és csütörtöki napokon 8-16 óráig
igényelheti meg.
Váltsa ki mielőbb, hisz a kártya egyéb kedvezményekre is jogosít,
melyekről Nyírbátor város honlapján tájékozódhat.

90 éves. A még mindig jókedélyű Fehér Kálmán bácsit köszöntötte otthonában 90. születésnapja alkalmából Máté Antal polgármester.
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Könyvünnep 2017.

avagy naaaagy puszirablás a könyvtárban
■■Ebben az esztendőben jú-

nius 8-án indult az Ünnepi
Könyvhét Nyírbátorban.
Pontban kilenckor egy kalózkapitány menetelt be a
könyvtár gyermekrészlegére, és zászlaját lengetve, sürgető mogorvasággal faggatta
az ott várakozó gyerekeket.
De senki sem ijedt meg, egy
cseppet se. Sőt, csak úgy gurultak szét a huncut kuncogások,
egyenesen a könyvespolcok közé, bekukkantva a vigyázzállásban figyelő könyvekbe, lapjaikat
is megzizzentve, hogy „Ébresztő! Itt vagyunk, érdekelnek a
titkaitok!”

Mert minden könyv egy nagy titok. És mi elcsíptünk egy nagyon
komoly titokgazdát, aki megosztotta velünk Szeretke hercegnő történetét, akinek egy mázsa puszit
kell összegyűjtenie a szabadulásáért cserébe.
Vig Balázs volt a vendégünk. A
mindig vidám, kedves és jószívű
meseíró, akitől nagyon nehéz elbúcsúzni. És akivel megígértettük,
hogy egy kicsit mindig a mienk
marad. És hetvenévesen is meséssé
varázsolja majd az életünket. Tanúink is vannak: a Báthory Anna
Református Általános Iskola másodikosai és a lelkes tanító nénik.
Így semmi kétség, ezt bizony be
is hajtjuk rajta!

9

Tehetségek napja

Régi-új hagyomány folytatódott
Nyírbátor város Önkormányzatának kezdeményezése által, mivel
idén is elismerésben részesítette a
nyírbátori tehetséges gyerekeket
június 9-én a Kulturális Központ
színháztermében.

A több mint 200 díjazott mindegyike valamilyen megyei, országos
vagy nemzetközi tanulmányi, vagy
sportverseny döntőse volt.
A gyerekek mellett a szüleiket
és a felkészítő pedagógusokat is
köszöntötték.

Gyermeknap a nőegylettel
A „Bátori Nőegylet” Egyesület
május utolsó vasárnapján gyermeknapi ünnepséget tartott.
A Papok Rétjéről indulva, városnéző kisvonatozáson vettek
részt vendégeink, a nagykárolyi
„Könnycsepp Alapítvány” gyermekei, pedagógusaik kíséretében.
Utunk a városi wellness gyógyfürdőjébe vezetett, ahol vendégeink

fürdőzésen vettek részt, majd az
általunk készített finom húsgombóc levest kapták ebédre.
Kora esti indulásuk előtt még
bőven maradt idejük a további
strandolásra. Gyönyörű együtt
töltött napunk volt, sok felejthetetlen élménnyel.
Csatári Balázsné a „Bátori
Nőegylet” Egyesület elnöke

Kuckózzunk nyáron is!

Az Ifjúsági és Családi Kuckó nyáron is várja a kikapcsolódni vágyó
helyi és környékbeli fiatalokat. Különböző játékok – léghoki, billiárd,
darts, xbox – közül választhatnak,
az udvaron pedig lehet szalonnát
sütni, bográcsozni, akadályversenyt
rendezni. A kuckó a nyári szünetben
az alábbi rend szerint tart nyitva:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

zárva
9.00-22.00
16.00-22.00
9.00-22.00

péntek
szombat
vasárnap

16.00-24.00
16.00-22.00
zárva

Bármilyen, akár zártkörű programmal kapcsolatban is érdeklődhetnek a 06-42/898-255-ös
telefonszámon.
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Berekfürdőn jártunk

A Báthori István Nyugdíjas
Klub tagjai május 19-22 között
Berekfürdőn a Megbékélés Háza
Református Egyház konferencia
és pihenőközpontjában nyaraltak.
Az Erzsébet program keretén belül pályáztunk, így tudott csoportunk ellátogatni a gyógyvizéről
ismert csendes üdülőfaluba. A barátságos, gyönyörű környezetben

vendégszeretettel fogadták a klubtagokat. A gyógyvízben és az üdülőben a nyugdíjasok kipihenhetnék fáradalmaikat, feltöltődtek,
gyógyírt találtak reumás panaszaikra. Nagyon elégedettek voltak,
jól érezték magukat és a jövőben is
szeretnének visszatérni Berekfürdő csodálatos környezetébe.

25 éves. 2017. június 11-én ünnepelte az ÁCSCERUZA Kft. megalakulásának 25. évfordulóját. A negyedszázados születésnapon a lakosság és a
közületek szolgálatában álló vállalkozást a családtagokon és a munkatársakon kívül az üzleti partnerek is köszöntötték.

Kovácsné Posta Enikő

Fény ragyogta be a
határőrök összejövetelét

Nem kell ahhoz ünnep, hogy a
lelkekben ünnepi hangulat legyen.
Így volt ez a Nyírbátori Határőr
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület legutóbbi összejövetelén, amikor
is három tagtársunk került pozitív
érzelmeink fókuszpontjába, aki június hónapban érik el kerek évfordulós születésnapjukat.
Meleg szavakkal kívántunk hos�szú, boldog életet 70. születésnapja alkalmából Májer Józsefnek és
Gyarmati Ferencnek, valamint a
hozzájuk képest „tinédzser” 65 éves

Az örökifjú ünnepeltek

Őz Lászlónak. Az ünnepeltek meghatódva fogadták a jókívánságokat.
A hétköznapi ragyogást a Lászlók,
Péterek és Margitok köszöntése tette teljessé.
A mögöttünk hagyott Észak- Szabolcsi sikeres barangolás méltatása
és a Szatmári kirándulás előkészítése után jóízűen fogyasztottuk el
az ízletes töltött káposztát és a finom süteményeket, s estébe nyúltak a jó hangulatú beszélgetések és
nótázások.
Vincze István

Európai Polgárok hálózata. Nyírbátorban tartotta projektrendezvényét az Európai Polgárok hálózata „Lányok, asszonyok, női sorsok, életutak a településünkön” címmel. A rendezvény egyik helyszínéül a Családi és
Ifjúsági Kuckó szolgált. A helyi fiatalok mellett medgyesegyházi, nagykárolyi és tornaljai diákok vettek részt a többnapos programsorozaton.
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Áldozócsütörtök a Báthory Anna
Református Általános Iskolában

Az elmúlt tanévben hagyományteremtő szándékkal látogattunk el Debrecenbe, hogy közösségünk együtt
ünnepelje Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepét. Áldozócsütörtökről a Húsvét utáni negyvenedik
napon, az idén május 25-én emlékeztünk meg. Iskolánk apraja-nagyja
felkerekedett és vonattal utazott el
Debrecenbe. Megérkezésünk után
napfényes időben felsétáltunk a népes csapattal a Nagytemplom előtti
térre. Az ünnepi Istentiszteletre mindenki kíváncsian foglalta el a helyét
a történelmi pillanatokat megélt padsorokban. Amikor felcsendült a több
száz orgonasíp hangja, mindenkinek
elállt a lélegzete.
Fazakas Ferenc nagytiszteletű úr,
iskolánk lelkésze szolgált igehirdetéssel ezen az ünnepi alkalmon – A

Lukács evangéliuma 24:44-53 verseire alapozott igehirdetése a gyermeki lelkeknek is mondanivalóval
szolgált és kíváncsisággal töltötte el
őket: Mi a menny és hol van? Erre a
kérdésre keresve a választ elmondta, hogy a menny a világ azon része,
amely láthatatlan, és minőségileg e
világ felett van, ahonnan Isten igazgatja a mindennapi életünket. Jézus
személye pedig összeköti a men�nyet a földdel. Végül iskolánkban

szokásos köszönésre irányította figyelmünket – Áldás, békességre.
Az áldás mérhetetlen, láthatatlan
és mégis nagyon tud hiányozni, ha
nincsen. Ma már nem igazán tudjuk értékelni és megbecsülni az áldást, amely mindennapi életünkre
is száll. Közös imával és énekkel
zártuk istentiszteletünket.
A délután hátralévő részében
– vonatunk indulásáig – szabad
program keretében több osztály is

II. Keresztény Családi Nap

Folytatás a címlapról

Nyírbátorban példaértékű e három egyház együttműködése, közös
munkája, mely e rendezvény szervezésében is megmutatkozott.
Ezután a családi pontgyűjtő versenyre jelentkezett családok templomismertetéseken vettek részt, melyekkel kapcsolatban egy szellemi
totót kellett kitölteniük. A templom
mellett további izgalmas feladatok
vártak rájuk, melyeken megcsillogtathatták ügyességüket, tudásukat.
A legjobban teljesítők jutalma egy
egynapos tokaji kirándulás, mely a

szervezők reményei szerint nagyon
szép közös élményt fog nyújtani a
családoknak.
A papok rétjére látogatókat sok
színes program várta egész délután.
Úgy gondolom, minden korosztály
megtalálta a maga érdeklődésének
megfelelő műsort.
A kisgyerekeket ugráló vár,
trambulin, körhinta, lovas kocsi,
kézműveskedés, élőcsocsó szórakoztatta. Vidám nevetésük, visításuk hallatszott mindenhol. Mindezek mellett nekik szóló humoros
műsorok fogadták őket a színpadon: a Nyírbátori Diákszínpad és

a Lenszirom Színház előadásai, a
bűvészshow és a kutyabemutató.
Az apróságok önfeledt kacagással és
tapssal jutalmazták az előadókat.
Az énekelni szerető fiatalokat
karaoke várta az udvarban.
A szülőknek zenés műsorok nyújtottak színvonalas és kulturált szórakozási lehetőséget. Fellépett az
ATEM trió, a Nyírbátori Fiatal Fúvósok Zenekara, Petrényi Barbara
énekes és az Érpataki Asszonykórus. Az érdeklődők megcsodálhatták Sándor Róbert orgonajátékát is
a templomban.
A sátrakhoz sok finomság csábította a vendégeket: finom ebéd a
Hardi Csárda jóvoltából, fagyi és
süti a Sipos cukrászdától, popcorn
és vattacukor.
A lelki útravalóról az atyák és lelkészek gondoskodtak előadásaikban, mind Fazakas Ferenc Sándor
lelkész, mind Babály András atya
és Kiss Zsolt atya is a család fontosságát hangsúlyozta. A mai világban
fontos a keresztény családok összefogása, hittel teli élete, kitartása, hűsége és példamutatása.

meglátogatta a Református Kollégium Gimnáziumának gazdag és érdekes, értékes Állatgyűjteményét, ahol
látványos módon ismerkedhettek az
állatokkal és élőhelyeikkel. A legkitartóbbak lépcsőn tették meg az utat
a harangtoronyban, ahol a páratlan
kilátás mellett a történelmi harangokat is megcsodálhatták. Villamosozás után többen sétáltak a Nagyerdő
hűvös árnyat adó fái között.
Bízom benne, hogy a közösen eltöltött idő, a beszélgetések, a közös
programok, az istentisztelet lélekemelő és továbbgondolásra késztető
mondatai minden diákunknak, pedagógusnak és munkatársunknak
maradandó élménnyel szolgáltak.
Soli Deo Gloria!
Győrfiné Nagyhaju Katalin
igazgatóhelyettes

„Mester, – hol laksz?
Ő így szólt: Jöjjetek,
és meglátjátok.”
Ezért került megrendezésre ez az
esemény, melynek célja azon túl,
hogy ökumenikus közösségben erősítse keresztény identitásunkat az,
hogy az iskolai és felekezeti közösségek aktivitását növelje és ezáltal
iskolák és gyülekezeti közösségek
egymásba kapaszkodva növekedjenek, hitükben és létszámukban
gyarapodjanak.
Ezen túl a családoknak olyan
programok bemutatása, amely élményt nyújt és gazdagít.
Úgy vélem, hogy az idén is sikerült sok családot megmozgatni
és sok szép pillanatot szerezni keresztény közösségünk aprajának,
nagyjának, hála ezért a három egyház vezetőinek, híveinek, egyházi
iskoláknak, fellépőknek és minden
segítőnek.
Reméljük, jövőre még többen osztozhatnak majd velünk ezekben az
élményekben, akkor is várunk mindenkit sok szeretettel.
Gebeiné Csohány Zsuzsanna
történelem-német szakos tanár
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Hírek a Kéttannyelvűből
■■A tanév végéhez közeledve
is mozgalmasan teltek a napok a kéttannyelvűs diákok
számára.

Hagyomány, hogy az angol
kéttannyelvűs osztályok rendhagyó
módon köszönnek el egy időre az iskolától, intenek egymásnak búcsút,
és várják a nyári szünetet. Így volt
ez az idén is. Az alsó tagozatos tanulók dalokkal, táncokkal, jelenetekkel készültek a tanévzáró gálára, ahol szüleik, családtagjaik és a
vendégek előtt megmutatták, hogy
mit és hogyan tanultak, milyen biztos nyelvtudással rendelkeznek már,
akár néhány hónap vagy év alatt is.
Rendkívül színes és érdekes műsorral kápráztatták el a közönséget, de
a legnagyobb dolog, hogy értik és
élvezik, amit előadnak.
Igyekszünk folyamatosan
megújulni, újítani, ezért –a tavalyi,
országokat bemutató interaktív show
után- idén egy akadályversenyt szerveztünk a felső tagozatos tanulóinknak. Ennek remek helyszínt nyújtott
a Családi és Ifjúsági Kuckó, valamint a Várkastély és parkja. Nyolc
állomáson érdekes feladatok, rejtvények, kirakók, kvízek, kincskeresés,
ügyességi és logikai játékok várták a
tanulókat természetesen angol nyelven. A nemes vetélkedést az eredményhirdetés követte, ahol minden
osztály angol nyelvű SCRABBLE
játékot kapott, valamint a díjazottak
elismerésére is sor került.
A program további része is hatalmas
élményt nyújtott, hisz egyik tanítványunk, Tölgyes Dorottya 7. a osztályos tanuló fantasztikus bemutatóját

sasasasa

Erdei iskolás csapat

láthattuk, aki egyenrangú partnere
volt az asztalitenisz nyírbátori csillagának, Majoros Bencének. A show
végén a gyerekek vastapssal köszönték meg mindkettőjüknek ezt a csak
nekünk szóló rangadót.
A szabadban elfogyasztott finom
ebédet a fagyizás követte, aztán jött
a vidám éneklés, melyre osztályonként hetek óta készültek a diákok, de
így közösen 80-90 gyerek szájából
hallva felemelő érzés volt. A program zárásaként a Panoptikumba látogattak el.
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy
tanulóink ne csak iskolai keretek között és ne csak tantárgynak éljék meg
az idegen nyelvet, hanem a szeressék,
értsék, és a mindennapokban használják tudásukat.
Ha közeledik a tanév vége,
kezdődik az Erdei iskola a MagyarAngol Kéttannyelvűs kisdiákok számára. Nem volt ez másként az idén
sem. Öt fantasztikus, élményekben,
ismeretekben gazdag napot töltött el
37 vállalkozó kedvű diák Bogácson
és környékén. Kirándultak, túráztak,
voltak a Hór-völgyben, Szilvásváradon a Fátyol-vízesésnél, megnézték

Mezőkövesden a Matyó Múzeumot,
és ellátogattak Szomolyára, majd
Egerbe is.
Az utolsó egy hónapban is számos országos tanulmányi és sportversenyen mérték össze tudásukat
diákjaink.
Több éve rendszeresen képviselik tanítványaink intézményünket
és városunkat a LONDON BRIDGE
ANGOL NYELVŰ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEN. Az
idén hét tanulónk jutott el a döntőig e többfordulós megmérettetésen. Mindannyian fantasztikusan
teljesítettek.
Eredményeik: az 5. évfolyamon:
Molnár Máté 5., Pető Korinna Panna 7., Treszkai Klaudia 10. helyezést
ért el. A 6. évfolyamos Szabó Réka
5., Kerezsi Csenge pedig 10. helyezett lett. Szintén 10. helyezést ért el
Kóródi Konrád Ede 7.-es tanulónk,
Nagy Péter Attila végzős diákunk pedig 9. helyezett lett. A tanulókat a versenyre Szabó Jánosné és Abroncsos
Judit tanárnők készítették fel.
Szintén angol nyelvből ért el országos sikert a 4. a osztály három tanulója. A többfordulós ELC ORSZÁGOS

sasasasa

NYELVI VERSENYEN 4. helyezettek lettek: Somlyai Hanna, Lukács
Míra és Baracsi Kristóf. Felkészítő tanáruk Nagy Lászlóné, Takács
Adrienn.
A KÁLTI MÁRK TÖRTÉNELEMVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉT évek óta Budapesten a Műegyetem épületében rendezik meg.
E patinás épület falai között mérte össze tudását május 14-én négy
nebulónk, akiknek a felkészülését
Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő lelkiismeretes munkájával segítette. „A
befektetett munka meghozta gyümölcsét!” 5. évfolyamon: Fazekas
Gábor 5.a osztályos diákunk a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
állhatott, Molnár Máté pedig hetedik

Kálti Márk Történelemverseny

helyezést ért el.
6. évfolyamon Enyedi Fanni 6. a
osztályos tanulónk ötödik helyen
végzett, Szabó Réka, szintén 6. a
osztályos diákunk a hatodik helyet
szerezte meg.
Matematikából az ORCHIDEA
PANGEA TEHETSÉGKUTATÓ MATEMATIKAVERSENY

2017. június •

Iskolai hírek / Sport

ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN Kiss
Boglárka 6. évfolyamos diákunk
7. helyezést ért el. Felkészítője:
Kovácsné Molnár Nóra.
Ezzel még nem ért véget az országos küzdelem, hisz a HERMAN
OTTÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYI
VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN Farkas Balázs (5.a), Papp Liliána és Balogh Ábel (6.b) mérte össze
tudását, ahol Balázs a korosztályában

a 3., míg Ábel a 9. helyen végzett.
A felkészülésben Nagyné Bagaméri
Éva és Tóth Istvánné segített.
Továbbá a DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA 3. korcsoportosok országos döntőjében Weibli Dorka (7. a)
kislabdahajításban a 9., 300 m-es
síkfutásban a 11. helyen; Demeter
Szebasztián (8. a) kislabdahajításban
a 9. helyen végzett. Felkészítőjük Ispán Sándor.
Gratulálunk a szebbnél szebb eredményt elérő diákoknak és felkészítő
tanáraiknak egyaránt! Minden egyes
tanítványunknak kívánunk ötösökben gazdag bizonyítványt, a nyári
szünetre vidámságot, jókedvet és soksok pihenést!
Iskolavezetés
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Téliesített lesz a focipálya

■■Lefedik a műfüves pályát,

így télen-nyáron lehet majd
focizni. A már készülő szerkezet oldalát nyáron fel lehet
majd húzni.
– Fűtött és fedett műfüves focipályán futballozhatnak októbertől
a nyírbátori fiatalok – tudtuk meg
Baracsi Balázstól, a helyi labdarúgó-egyesület elnökétől, aki szerint
a beruházással egy régi álom valósulhat meg a városban.
– Egy 25×40 méteres önhordós, könnyűfém-szerkezetes sátorral fogjuk lefedni a pályát, amelynek legyártása már elkezdődött. A

beruházást egyrészt
a környékbeli és a
helyi cégek társasági adójából finanszírozzuk majd, az önkormányzat ehhez
még 10,8 millió forintot biztosít –
tudtuk meg Baracsi Balázstól, majd
hozzátette: a készülő sátor legkisebb belmagassága 4 méter lesz,
nyáron pedig a széleit fel lehet majd
húzni, ezzel válik megoldhatóvá a
szellőzés.
– Örülünk, hogy ezzel a kicsik és
nagyok is tudnak majd télen-nyáron kedvükre focizni – tette hozzá
Baracsi Balázs, az NYFC elnöke.

Egy szezon margójára...

■■Egy időben úgy tűnt, nem

akarjuk hogy vége legyen a
szezonnak. Naná, hogy nem
akartuk, ment a szekér, jöttek az eredmények. Aztán
egyszer csak valami tengelytörésszerű következett be. Az
után már szerettük volna, ha
mihamarabb vége lenne, de
tudjuk, hogy minden meccset
le kell játszani, a bajnokságot
végig kell küzdeni, ha annak
a vége már csak szenvedés
is…

Roszel Róbert gólja Hatvanban

Ismét véget ért egy bajnoki szezon, amely a mélységekről és a fellegekről is szólt. Szólt bosszúságról és
felhőtlen örömről. Szólt csapnivaló
vergődésről és színvonalas, szórakoztató játékról. Szólt küzdelemről,
az egymásért való küzdeni tudásról
és szólt alibizésről.
Talán tömören a fenti jelzőkkel
lehetne jellemezni a Nyírbátori FC
NB-III. osztályú labdarúgó csapatának 2016/2017. évi szereplését.
Azt gondolom, hogy az utóbbi
évek egyik leg rejtélyesebb, időnként megmagyarázhatatlanul hullámzó produkciójával rukkolt elő
csapatunk a mögöttünk lévő bajnoki évadban.
Ha csak önmagában a tabellát nézzük, az elvárásoknak megfelelő volt
a csapat teljesítménye, eredményessége. A bajnokság során lejátszott 34

mérkőzésből 12 alkalommal győztesen hagytuk el a pályát, 10 alkalommal döntetlen eredményt értünk
el, míg 12 vereséget is jegyezhettünk a csapat eredménylistáján. A
11. helyen végezve a csoportban,
stabil bennmaradóként 46 pontot
gyűjtöttünk és a gólkülönbségünk
is pozitív 9 volt.
Összességében a kitűzött célokat
elértük. A bajnokság egyes szakaszaiban kimondottan stílusos és jó
játékot láthattunk csapatunk előadásaiban, melynek eredményeként
egyre többen töltötték nézőként és
szurkolóként egy-egy hétvégi délutánjukat a nyírbátori és környékbeli labdarúgást kedvelők a városi
sportpálya lelátóin.
Már régen tudjuk jól, hogy nagyon
kemény küzdelem árán lehet ebben
az osztályban megkapaszkodni és

ennek megfelelően igyekezett az
egyesület vezetése a bajnokság kezdete előtt a csapatot megerősíteni.
A kezdés előtt úgy tűnt, hogy a
felkészülés rendben van, aztán hamarosan kiderült, problémák vannak a szakmai munka terén, de néhány helyen a játékosállományt is
szükséges frissíteni. A bajnokság
negyedénél nagyon komoly hátrányt
szedtünk össze riválisainkkal szemben és félő volt, hogy ha a dolgaink
így mennek tovább, akkor elkerülhetetlen a kiesés.
Az ősz folyamán végrehajtott
edzőváltás, majd a téli szünetben
a játékosállomány körében történt erősítések meghozták a várt
eredményeket.
Az immár második alkalommal edzővé előlépett Ambrusz
Árpád vezetésével egyre jobban

összekovácsolódott a csapat, egyre
több tudatos elemet lehetett a játékban tapasztalni, nem utolsó sorban
az eredmények is kezdtek jönni.
A tavaszi szezon kezdetére már
egy minden tekintetben ütőképes,
önbizalommal telt együttest láthattunk a pályán itthon és idegenben
egyaránt.
Az őszi szezon utolsó fordulóját
követően a kiesést jelentő 13. helyről
is elkerültünk és egy ígéretes tavaszi
folytatás is a láthatáron volt.
A tavaszi szezonban is lendületben maradt a csapat és nem kevesebb, mint 11 mérkőzésen maradt
veretlen, miközben a tabellán is
szépen araszolt előre. A 27. forduló után a feljutásért versengő három élcsapat (Kazincbarcika, Jászberény és Monor csapatai) mögött
a 4. pozícióba verekedte magát. E
közben születtek olyan győzelmek,
amelyekre még nagyon sokáig fogunk emlékezni (Monor, Hatvan,
DVTK II.).
Amikor már minden „rózsaszínben” látszott, jöttek azok a bizonyos
felhők…
Valami megtört a csapatban és
ettől kezdve minden a visszájára
fordult. Kezdődött két döntetlennel
(Tállya, MTK II.), majd folytatódott a Hajdúböszörmény elleni vereséggel, ami úgy gondoltuk, hogy
a mélypont.
Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalon

Sajnos, ez a vereség csak a kezdetnek bizonyult, mert ezt még követte további három DVSC DEAC,
Putnok, Jászberény).
Egy ilyen sorozat után (hét fordulóban mindössze 3 pontot szerzett
csapatunk) nem csodálkozhattunk,

Sport
ha a bajnokság záró fordulója után a
11. helyen találtuk csapatunkat.
Bár a kiesés miatt nem kellett
túlságosan izgulni, elárulom, sokat vizslattam a versenynaptárt annak okán, hogy vége legyen ennek
a rossz álomnak, ami a 28. forduló
óta gyötört…
Úgy gondolom, hogy nem lett

volna szabad egy ilyen törésnek
bekövetkezni, mert látva az osztály többi csapatának játékosállományát és összehasonlítva a mienkkel,
csapatunknak a dobogó közelében
lett volna a helye. Hogy ez miért
nem így alakult, annak sokféle oka
lehet.
Egyben biztos vagyok: az

elnökség legfontosabb feladatai között kell szerepelni az okok feltárásának és a jövőbeni sikeres szereplés érdekében a hátráltató tényezők
kiiktatásának.
Fontos ez azért is, mert most már
látszik, hogy itt nem csak egy kátyúról van szó…
Janovics János

Egy hétvégén három verseny!
4x50 leány gyors váltó 1. hely
Teljesítményével Licska Stefánia a
legeredményesebb úszó címet nyerte el.
Edzőjük: Nagy Gábor

Folytatás a címlapról

Május 19-én Hajdúszoboszlón „A” kategóriásaink az ÉszakAlföldi régió nyílt úszóversenyen
kezdték, ahol Bencsik Réka, Prokob
Réka, Császár Dóra, Antal Dávid
és Bégányi Ábel ugrott vízbe, hogy
minél jobb időeredményekkel gazdagodva kvalifikálja magát a nyári
Országos Bajnokságra.
Eredmények:
4 arany, 6 ezüst, 4 bronz
50 gyors: Bégányi Ábel 2., Antal Dávid 3.,
Császár Dóra 2., Prokob Réka 1., Bencsik
Réka 7. hely
50 hát: Bégányi Ábel 2., Antal Dávid 4.,
Császár Dóra 7., Prokob Réka 2., Bencsik
Réka 6. hely
50 mell: Bégányi Ábel 1., Antal Dávid 3.,
Császár Dóra 7., Prokob Réka 2., Bencsik
Réka 6.
50 pillangó: Bégányi Ábel 1., Antal Dávid
3., Császár Dóra 5. hely
200 vegyes: Antal Dávid 1., Bégányi Ábel
2., Császár Dóra 5., Prokob Réka 3., Bencsik
Réka 8. hely.

Május 19-21-ig Békéscsabán
szintén „A” kategóriások részvételével zajlott az V. Országos Medencés Hosszútávúszó Bajnokság. Egyesületünk már másodszor
vesz részt ezen az embert próbáló
megmérettetésen.
Úszóink 1500 és 3000 méteres
gyorsúszásban indulhattak. Egyesületünket Csoba Krisztián, Szakács
Kamilla, Szécsi Zsófia és Csoba Adrienn képviselte.
Csoba Krisztián (2003) 1500
méteren rendkívül kiegyensúlyozott úszással a 14. helyet szerezte meg, 18:13,10-es egyéni csúcsot
produkálva.
Szakács Kamilla szintén 1500
méteren állt rajthoz. Egy évvel ezelőtt Csoba Adrienn nyert ebben a
versenyszámban bronzérmet 19:47es idővel, idén Kamillának sikerült
még jobb időt úsznia, 19:37,84-es

„A” kategóriásaink nem pihenhettek a következő hétvégén sem,
hiszen készülnek a nyári országos
bajnokságokra
Május 27-28-án, Miskolcon az V.
MVSI Kupán vettek részt. Számukra ez a verseny az utolsó lépcsőfok
volt a korosztályos Országos Bajnokságokhoz. Kilenc sportolónk 18
éremmel zárta a versenyt

Szerencsen a versenyzők Nagy Gábor edzővel

egyéni csúcsa idén az országos 7.
pontszerző helyre volt elég.
Ugyanebben a korosztályban
Szécsi Zsófi Észak-Alföldi régióválogatottunk is rajtkőre állt, 21:58,70enes egyéni csúccsal zárta ezt a
rendkívül erős versenyszámot.
Csoba Adrienn idén egy évvel
idősebbekkel szállt harcba. A 3000
méteres gyorsúszásban rendkívül

Szécsi Zsófia

erős idővel (37:21,74) országos 6.
helyen csapott célba. Saját korosztályát tekintve pedig 3. lett.
Május 20-án Szerencsen rendezték meg a XII. Szerencs Kupát. A
versenyen Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egyesületei találkoztak „B”
kategóriában, különböző korosztályokban és versenyszámokban.
Egyesületünk kis létszámmal, 6 versenyzővel vett részt az eseményen
és 21 éremmel tért haza. Remek időeredményekkel, egyéni csúcsokkal
zárták a napot.
Eredmények:
Lakics Szilárd (2009) 50 gyors: 2., 50
mell: 3., 50 hát: 2. hely.
Nagy Vanda (2009) 50 gyors: 4., 50 mell:
3., 50 hát: 3. hely.
Hermanovszky Márk (2006) 100 gyors:
4., 50 mell: 1., 100 hát: 2., 50 pille: 3., 100
vegyes 2. hely.
Erdélyi Kristóf (2005) 100 gyors: 2., 50
mell: 3., 100 hát: 3., 50 pille 2., 100 vegyes
2. hely.
Kiss Boglárka (2004) 100 gyors: 5., 100
mell: 4., 100 hát: 4., 100 vegyes 4. hely.
Licska Stefánia (2003) 100 gyors: 2., 100
mell: 5., 50 pille 2., 100 hát 1., 100 vegyes 1.,

Érmes helyezetteink:
Csoba Adrienn: 200 vegyes: 1., 100 gyors:
3., 400 gyors: 2. hely
Császár Dóra: 200 vegyes: 3. hely
Szakács Kamilla: 200 vegyes: 2., 100
gyors: 2. hely, 400 vegyes 1. hely
Csoba Krisztián: 200 vegyes: 3., 100
pillangó: 3. hely
Bégányi Ábel: 200 vegyes: 2., 50 pillangó:
1., 100 pillangó: 2. hely
Antal Dávid: 200 vegyes: 3., 100 gyors: 1.,
50 gyors: 1., 400 gyors: 1. hely
Prokob Réka: 50 gyors: 2., 400 gyors: 2.
hely
Az „A” kategóriások edzője Kaliba Viktor.
Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány úszóegyesület
elnöke

Licska Stefi Szerencsen a legeredményesebb úszó

Sport / programajánló

Ezüstérem az Erőemelő OB-n

■■Az idén ismét a somogyi

kisváros, Tab adott otthont a
hazai erőemelők legnagyobb
megmérettetésének, a IV.
RAW Erőemelő Magyar Bajnokságnak.

A május 20-ai versenyen a
BátorFitt Testépítő és Erőemelő
Egyesület színeiben, Orosz László
képviselte városunkat.
Minden várakozást felülmúlva, az open kategória 74 kg-os
súlycsoportjában Lászlónak sikerült a szépen csillogó ezüstérmet
megszereznie.
A második hely értékét növeli, hogy az 512,5 kg-os összetett
eredmény és a 175 kg-os guggolás
a Masters 1 korcsoportban (40-50
év) új országos csúcsot jelent.
Oroszné Kockás Gabriella
BátorFitt Testépítő és Erőemelő
Egyesület
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