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Nem minden 
pénzkérdés

Először is elnézést szeretnék kérni 
a nyírbátoriaktól az okozott kelle-
metlenségekért. A biogáz üzemet 
azért építettük, hogy azt a rengeteg 
szerves hulladékot, amely az egyéb 
tevékenységeink során keletkezik, 
feldolgozzuk, hasznosítsuk. 
  Cikk 6-7. oldalon

Felújítás  
kis lépésekben

Rossz szájízzel ért véget az elmúlt 
év a Nyírbátori Városi Könyvtár 
számára, hiszen az alaposan kidol-
gozott, és biztosnak tűnő pályázat 
mégsem nyert.  Cikk 4. oldalon

Ausztrál vándor
Január elején Nyírbátorból folytat-
ta vándorútját az az ausztrál fia-
talember, aki még tavaly áprilisban 
kelt útra Dél-Spanyolországban. 
 Cikk 10. oldalon

Ismét kiemelkedő évforduló kö-
vetkezik Nyírbátor életében: 45 év-
vel ezelőtt újból városi rangot kapott 
a település. 

Az évforduló okán több nagysza-
bású rendezvényen lesz alkalom 
emlékezni, büszkének lenni, szóra-
kozni és jövőt tervezni. Idén először 

megszervezik a bátoriak világtalál-
kozóját, melyből a tervek szerint a 
jövőben hagyományt teremtenek. 
 Cikk 5. oldalon

45 éve újra város

Megjelent a megyei sportévkönyv
■■ Január közepén mutatták 

be a 2017-es megyei sportév-
könyvet Nyíregyházán. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan eb-
be az összeállításba is több nyír-
bátori sportoló, és sportegyesület 
bekerült. Cikk 5. oldalon

Ez igen, sárkányosok
Cikk 15. oldalon

Együtt 
vártuk az 

éjfélt

Cikk 4. oldalon
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Megsértették Nyírbátor jó hírnevét?
Bírósághoz fordul a város, hogy 
tisztázzák a kérdést

Mennyire kell komolyan venni 
ezt az ÁSZ dokumentumot?

Rögtön azzal kezdem, hogy az 
ÁSZ dokumentum negatív megál-
lapításai tényszerűen nem igazak. 
Az eredeti vizsgálatban tett megál-
lapításaiknak megfelelően az akkori 
vizsgálati tervet az önkormányzat 
maradéktalanul végrehajtotta. 

Az ezekhez kapcsolódó dokumen-
tumokat bemutatták az ÁSZ-nak 
is?

2014-ben számtalan önkormány-
zatnál vizsgálódott az Állami Szám-
vevőszék. A vizsgálat arra volt 
kíváncsi, hogy a gazdálkodási fo-
lyamatok a helyi önkormányzatnál 
megfelelő módon vannak-e kontrol-
lálva, illetve, hogy mindezt meg-
felelően dokumentáljuk-e. Akkor 
nálunk is és sok más önkormány-
zatnál is megállapították, hogy az 
ellenőrzés működik, de nem voltak 
az ÁSZ elvárásainak megfelelően 
dokumentálva. Ezután leírták, hogy 
mit szeretnének látni a jövőben. Eh-
hez készítettek egy intézkedési ter-
vet, hogy a későbbiekben ehhez a 
szabályozáshoz igazítsuk az ellen-
őrzési rendszerünket. Ezt mi vég-
rehajtottuk. Többszöri egyeztetés 
is volt, és a végén beküldtük ezeket 
az anyagokat. Vagyis, amit akkor 
kértek, azt végrehajtottuk. Azóta is 
ebben a szabályrendszerben műkö-
dünk, és mindent végrehajtottunk, 
illetve mindent végrehajtunk, amit 
az ÁSZ leírt. Ráadásul az ellenőr-
zés, vagy kontroll jelentős részét a 
testület gyakorolja. Ez pedig azt je-
lenti, hogy rendszeresen a képvise-
lők elé kerülnek a gazdálkodással 

összefüggő kérdések és a képviselő-
testület hozza a határozatokat.

A probléma abból adódott, hogy 
2017-ben kértek egy anyagot arról, 
hogyan hajtottuk végre az intéz-
kedési tervet. Nyilván a különbö-
ző, általuk kért, 2014-től megalko-
tott szabályozások dokumentumait 
küldtük el. Itt nyilván egy félreér-
tés lehetett (ha jóhiszemű vagyok), 
mert közben kiderült, hogy nem a 
szabályok érdeklik őket, hanem a 
végrehajtás közben keletkezett do-
kumentumok. Na, ezeket tényleg 
nem küldtük el, holott minden anyag 
rendelkezésre áll.

Mi a következménye az Állami 
Számvevőszék jelentésének?

Ennek érdemi következménye 

nincs, ráadásul ez a jelentés sem-
mi olyasmit nem tartalmaz, amit 
egy normál jelentésnek tartalmaz-
nia kellene. Ugyanis, ha az ÁSZ ész-
revesz valami törvényellenes, vagy 
rosszul működő folyamatot, akkor 
azt meg kellene állapítania, annak 
a kijavítására tenni kellene egy ja-
vaslatot, de ilyen ebben a jelentés-
ben nincs.

Amúgy az Állami Számvevőszék 
nem azt vizsgálta, hogy Nyírbá-
tor városa hogyan gazdálkodik 
a közpénzzel? Nem az lenne a 
dolga?

De, pontosan ez lenne a 
dolga.
Ezt vizsgálták?

Nem, ezt nem vizsgálták.

Az tehát nem érdekelt senkit, 
mi történik a közpénzzel, csak 
azt nézték, hogy bizonyos do-
kumentumok az ÁSZ „szabvány-
nak” megfelelnek-e vagy sem?

A legszomorúbb az, hogy nem 
a valóságra volt kíváncsi 
a vizsgálat. Nem ar-
ra törekedtek, hogy 
az esetleges, még 
javításra szoruló 
szabályozásun-
kat kijavítsák. 
Miután kide-
rültek a félre-
értések, arra 
sem mutat-
tak hajlandó-
ságot, hogy az egyébként meglé-
vő dokumentumainkat megnézzék. 
Úgy tűnik, arra volt inkább hajlan-
dóságuk, hogy negatív megállapí-
tásokat tehessenek.

Itt tehát csupán egy hivatali bü-
rokráciáról beszélhetünk.

Valóban, nem többről.

Az Állami Számvevőszéket nem 
érdekli a tényleges gazdálkodás?

Fogalmam sincs, hiszen ilyen 
irányú párbeszéd és vizsgálat nem 
történt.

Ezek szerint elég klassz szabályo-
kat alkotni, a pénzzel meg lesz, 
ami lesz?

Erre egy ilyen típusú vizsgálat nem 
derítene fényt. Ebben a tekintetben 

nyugodt vagyok, mert tudom, ná-
lunk minden rendben folyik.
Nos tehát, amikor valaki politikai 
célokra használja az ÁSZ megál-
lapításait, a jelentés alapján azt 
még csak véletlenül sem mond-
hatja, hogy itt gondok lennének 
a gazdálkodással, legfeljebb csak 
azt mondhatja: valamit írt a szer-
vezet, de ez a valami sem a köz-
pénzről szól.

Ez pontosan így van. Persze ez a 
jelentés, hacsak nem fogják módo-
sítani a tartalmát, arra késztet ben-
nünket, hogy bírósághoz forduljunk 
a város jó hírnevének megsérté-
se miatt. Nyírbátor nem engedhe-
ti meg magának, hogy megalapo-
zatlanul megsértsék a jó hírnevét, 
hiszen itt mi komoly befektetőket 
fogadunk.

Mi a véleménye, ez egy politikai 
megrendelésre született jelentés, 
vagy az ÁSZ önmagától ilyen?

Azért gondolom, hogy politikai 
oka van ennek, mert az első vizsgá-
lati időszak a 2014-es választásokra 

■■ A múlt év végén, az utolsó testületi ülésen foglalko-
zott a város képviselő-testülete az Állami Számvevő-
szék vizsgálatának megállapításaival. Azzal is, hogy az 
ÁSZ bizonyos, nem a gazdálkodás pénzügyi részére 
vonatkozó negatív megállapításokat tett. Máté Antal 
polgármesterrel Nagy Miklós beszélgetett.

„
ˮ

A legszomorúbb az, hogy nem a valóságra volt kí-
váncsi a vizsgálat. Nem arra törekedtek, hogy az 
esetleges, még javításra szoruló szabályozásunkat 
kijavítsák.
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esik, a második pedig az idei ország-
gyűlési választások előtt történt. 
Ki rendelhet meg egy ilyen 
vizsgálatot?

Mindenki láthatja, hogyan műkö-
dik az ÁSZ a pártok irányába. Sze-
rintem a szervezet ezzel szakmailag 
teljesen leírta magát. Látszik, hogy 
elsősorban politikai megrendelése-
ket hajt végre.

Ha már az ÁSZ nem is, mi azért 
foglalkozzunk egy kicsit a pénz-
zel is. Milyen költségvetési év 
várható?

Úgy látom, hogy idén is stabil lesz 
a város gazdálkodása. Mint az el-
múlt 7 évben, el kell mondani, hogy 
ugyan évről-évre 10-15 százalék-
kal nő a város adóbevétele, hasonló 
arányban csökken az állami hozzájá-
rulás mértéke is. Ennek megfelelően 
az összköltségvetésünk stagnál, csak 
éppen egyre inkább a saját bevétele-
inkből működtetjük a várost. Persze 
mindig abban reménykedünk, hogy 
a következő évben kevesebb lesz az 
elvonás és nagyobb mozgásterünk 
marad. Ma, mintha úgy tűnne, va-
lamivel több forrásunk lesz bizo-
nyos állagmegóvási beruházások-
ra. Ezek ahhoz szükségesek, hogy 
bátran nézzünk a jövőbe. Gondol-
junk például az utak állapotára! Ha 
évről évre nem tudunk erre az inf-
rastruktúrára pénzt fordítani saját 
forrásból, és állami forrásokat sem 
kapunk, akkor viszonylag rövid időn 
belül hihetetlen mértékben leromlik 
város úthálózata.

Most az látszik, a költségvetésünk 
lehetővé teszi, hogy az intézménye-
ink műszaki állapotát működőképe-
sen tartsuk. Ugyanakkor komolyabb 
beruházásra idén sem lesz saját for-
rásunk. A Fáy úti körforgalmat vi-
szont meg tudjuk építeni, óvodai 
felújítást is el tudunk végezni.

Mennyiben érinti az idei évet az a 
tény, hogy a kormány nem enge-
délyezte a tervezett hitelfelvételt?

Természetesen újra kell gondol-
ni az életünket. A hitelkonstrukció 
céljai közül már van olyan, amit 
azóta megoldottunk saját erőből. 
Ilyen a kemping bővítése, a für-
dőben a gyermekmedence építése 
és a hideg vizes kút furása. Ennek 
a kb. 150 millió forintos költségét 
a város rendezte. Amikor a hitelt 
terveztük, volt benne olyan rész, 

amelyet nem feltétlenül akartunk. 
Például a szálloda építése ilyen volt. 
Erről azért tettünk le, mert időköz-
ben a piac is reagált, és a magán-
szféra ezt megoldja. Két nagyon 
fontos tétel van, amelyeket viszont 
nagyon szeretnénk megvalósíta-
ni: az egyik a lakásépítés, ami a 
város jövője szempontjából kulcs-
kérdés. Az itt felnövő fiatalok szá-
mára vagy önkormányzati bérla-
kást, vagy olcsón megvásárolható 
lakást tudjunk kínálni. A másik a 
sportcsarnok.

Ha nem lesz meg a hitel, honnan 
lesz rá pénz?

Még nem mondtunk le a hitelről. 
Ismét beadjuk az igényünket. Az-
zal, hogy lezajlik az országgyűlési 
választás tavasszal, talán már nem 
lesz, ami befolyásolja a józan dön-
téseket. Az a helyzet, hogy a hi-
teligényünk esetén eddig sem volt 
semmiféle szakmai kifogás.

Tehát Ön akkor is bízik a hitel 
engedélyezésében, ha marad ez a 
kormány?

Nyilván sokkal könnyebb len-
ne, ha kormányváltás történne, de 
ha marad a jelenlegi állapot, akkor 
is nekifutunk, mert a város érdeke 
ezt kívánja.

Mi a terv arra az esetre, ha nem 
kapnak engedélyt hitelt felvenni?

Tárgyalunk befektetőkkel olyan 
konstrukcióról, amelyben a befek-
tető megépíti a lakásokat és az ön-
kormányzat valamilyen formában 
a lakásokhoz hozzájut.

Van erre bármilyen lehetőség?
Van, ha megfelel a stabilitási 

törvénynek.

Vagyis ezzel megkerülnék a 
kormányt?

Egy rossz szabályozás miatt pró-
bálunk meg másféleképpen, de tör-
vényesen előrelépni.

Miért nem próbálták eleve így?
Mert a hitel a legátláthatóbb, a 

legkönnyebben finanszírozható, 
és egy sokkal egyszerűbb szerző-
déses viszony. Ugyanis, ha hitel-
ből építünk egy lakást, amit bérbe 
adunk egy önálló családot alapító 
fiatalnak, az egy nagyon átlátható, 
egyszerű szerződés. Ez a megoldás, 
amit most keresünk, kicsit bonyo-
lultabb lesz.

A hitel része volt az a sport és szó-
rakoztató centrum, amiről már szin-
tén sokat beszéltünk. Erre sem kap-
tuk meg a forrást, ami a saját erőt 
jelentené, miközben a kézilabda szö-
vetségtől támogatást kaptunk az első 
ütem elkezdéséhez.

Mekkora összegről beszélünk?
Nagyjából 80 millió forint, amiből 

a kiviteli terveket készítik el, illetve 
egyéb előkészítés zajlik. Ezzel az is 

eldőlt, hogy végig kell vinni a pro-
jektet, ha egyszer elkezdtük felhasz-
nálni a TAO-s forrást.

Mindenképpen hozzáteszik a saját 
erőt, ha lesz hitel, ha nem?

Most folyik ennek is a tervezése, elő-
készítése. Hátha ennél a projektnél is ta-
lálunk egy olyan megoldást, mint amit a 
lakásépítésnél már említettem. Jó lenne, 
ha a kivitelező oldaláról találnánk egy 
hosszabb finanszírozási lehetőséget.

Magyarul, most azt mondja, hogy 
ezzel nem fogják agyonterhelni az 
önkormányzat költségvetését a kö-
vetkező évekre?

Semmiképpen sem. Egyébként 
meg bízunk a kormányváltásban és 
akkor ezek a kérdések végre szakmai 
alapon dőlnének el. De akkor is neki-

futunk, ha marad ez a kormány.

Nagyjából tehát ezt jelenti a stabil 
önkormányzati költségvetés?

Azt látni kell, hogy van egy bér-
spirál. Ennek én egyébként örülök, 
hiszen ezzel az itt élők járnak jól. Ezt 
részben az itt működő gazdasági cé-
gek generálják, de mi tudjuk kezelni 
önkormányzati oldalon. Itt az önkor-
mányzatnál is folyamatos bérfejlesz-
tések történnek.

„
ˮ

Ez a jelentés, hacsak nem fogják módosítani a tar-
talmát, arra késztet bennünket, hogy bírósághoz 
forduljunk a város jó hírnevének megsértése miatt. 
Nyírbátor nem engedheti meg magának, hogy meg-
alapozatlanul megsértsék a jó hírnevét, hiszen itt mi 
komoly befektetőket fogadunk.
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Felújítás kis lépésekben
■■ Rossz szájízzel ért véget az 

elmúlt év a Nyírbátori Városi 
Könyvtár számára, hiszen az 
alaposan kidolgozott, és biz-
tosnak tűnő pályázat mégsem 
nyert. Így nem valósulhatott 
meg az egész épületet átfogó, 
teljes rekonstrukció.

Az idén azonban 
mégis elkezdődnek 
a felújítási munkák 
a nagy múltú közmű-
velődési intézmény-
ben, igaz csak kis 
lépésekben.

Terveink szerint ebben az évben 
saját erőből kicserélnénk a nyílászá-
rókat. A régi faablakokat műanyag-
ra cserélnénk, ezzel javítanánk a 
könyvtár komfortját, és az energiá-
val is tudnánk spórolni. Így részben 
megvalósulhat az épület felújítása 
– újságolta Sipos Ferenc.

A könyvtár igazgatója hangsú-
lyozta: a legnagyobb probléma 
az akadálymentesítés. A második 
emeleten helyezkedik el a felnőtt 
kölcsönző, amit az idősebbek, a 

kismamák babakocsival nagyon 
nehezen tudnak megközelíteni. A 
megoldás egy nagyobb összeget 
igényel, de erre vonatkozó pályázati 
kiírást egyelőre nem találtak.

Hozzátette: két, más irányú fej-
lesztést célzó pályázatot viszont be-
nyújtottak 2017-ben. Az egyiket a 
könyvtár számítástechnikai infrast-
ruktúrájának bővítésére, a másik 
segítségével pedig az „E-Magyar-
ország Pont” kiváltása történhet 
meg. A pályázat által ígért okos te-
lefonok, lap-topok és egyéb modern 
eszközök beszerzésével a korábbi 
„E-Magyarország Pont” – „Digi-
tális jólét pontra” változik.  (eni)

Együtt vártuk az éjfélt a város főterén
15 évvel ezelőtt dr. Veres János 

kezdeményezte polgármesterként, 
hogy teremtsük meg a lehetőségét 
a közös szilveszterezésnek a város 
lakóival. Önkormányzati képvise-
lőként én is üdvözöltem akkor az 
ötletet. A polgármesteri hivatal lép-
csőjéről búcsúztatta akkor a polgár-
mester a 2002-es óévet, és köszön-
tötte az újat. Tűzijáték is színesítette 
az eseményt, ami után reméltük, 
hogy lesz folytatás. A Balla Jánosné 
és Máté Antal polgármesterek ve-
zette testület nem szakította meg a 
folyamatot, az elmúlt tizenöt évben 
ők is támogatták a szilvesztert kö-
szöntő közös rendezvényt.

A 2017-es óévbúcsúztatón nagyon 
felemelő érzés volt a képviselőtes-
tület tagjaként ott állni a kulturális 
központ lépcsőjén és jó volt látni, 
hogy milyen sokan eljöttek együtt 
ünnepelni.

A népszerű Polip Együttes másfél 
órás műsora adta az alaphangulatot. 

Az ismert számokra többen ropták a 
táncot a lépcsőpiramis előtt. A han-
gulat éjfélhez közeledve ért a tető-
pontra. Máté Antal polgármester 
köszöntője után felcsendült a Him-
nusz, ami alatt a kulturális központ 
falán nyírbátori képeket láthattunk 
kivetítve. 

Különleges élményt jelentett, 
hogy a Városházán lévő megújult to-
ronyóra a kivetítőn mutatta az utol-
só negyedórát. A nemzet himnusza 
után a hagyományt követve látvá-
nyos tűzijátékban gyönyörködhettek 
a szép számban megjelent városla-
kók és Nyírbátorba látogatók.

Öröm számunkra, hogy egyre 
többen választják az év utolsó nap-
ján ezt a városi rendezvényt. A so-
ha nem látott tömeg igazolja: so-
kan érzik azt, jó együtt ünnepelni, 
s pezsgővel koccintani a város főte-
rén ezen a különleges napon. 

Polyák László 

önkormányzati képviselő

Anyakönyvi események
2017. december – szüLetés

Attila Berki Attila Varga Erzsébet
Ferenc Rézmüves Ferenc  Spanyol Zsanett
Fanni Ildikó Hangácsi Tibor Varga Ildikó
Hunor Nemes László  Nemes Gloria
Léna Lanter László Orosz Ilona
Hanna Luca Lakatos Leonárd Kókai Hajnalka
Viktória Dzsenifer Farkas Richárd Jóni Viktória
István Noel Török István  Tóth Enikő

Szilágyi Mariann Farkas Árpád
Baracsi Mónika  Serbán József
Hadházi Nikoletta Juhász Péter
Gergely Rozália  Németh Zoltán
Kósa Rita Aranyász Tamás
Dankó Adrienn Márton Roland

Babik Béláné
Hódi László
Szabó István
Görög László
Daragó Ferenc

Miczi Zsolt
Baracsi Erzsébet
Kovács László
Balabán 
Sándorné

Varga Béláné
Kaptur Józsefné
Czimbalmos Zoltán
Nagy Lajos

2017. november – haLáLeset:

2017. november – házasság: 
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45 éve újra város
Ismét kiemelkedő évforduló kö-

vetkezik Nyírbátor életében: 45 év-
vel ezelőtt újból városi rangot kapott 
a település. Az évforduló okán több 
nagyszabású rendezvényen lesz al-
kalom emlékezni, büszkének lenni, 
szórakozni és jövőt tervezni. Idén 
először megszervezik a bátoriak 
világtalálkozóját, melyből a ter-
vek szerint a jövőben hagyományt 
teremtenek. 

Máté Antal polgármester elmond-
ta: a jubileumi évben lesz sok apró, 
szimbolikusan nagyon fontos projekt, 
és lesz négy kiemelt rendezvény. Áp-
rilisban tartják a nyitó rendezvényt, 
majd a Zenei Napokra és Szárnyas 
Sárkányra építenek, és őszre tervezik 
a záró rendezvényt. Olyan tematikára 
gondolnak, amely eleve a nyírbátori-
aknak, az itt élőknek szól főként. Kü-
lön figyelmet fordítunk azokra a volt 
nyírbátoriakra, akik ma már szerte 
a világban élnek. Nagyon büszkék 
lehetünk azokra a városunkból el-
származottakra, akik a területükön 
fantasztikus szakmai sikereket értek 
el. Várjuk őket haza: a Nyírbátoriak 
Világtalálkozójára. Szeretnénk nekik 
megmutatni a várost, hogy hová ju-
tottunk – mondta Máté Antal. 

Már megkezdődött a szervezés, a 
programokat, időpontokat igyekez-
nek nagyon hamar rögzíteni, mert ha 
valaki az USA-ban él, akkor köny-
nyebben tudja tervezni a szabadsá-
gát, hogy hazajöhessen akár a Zenei 
Napokra, akár a Szárnyas Sárkány 
Fesztiválra.

Két turisztikai rendezvényt és 
két ünnepséget tartanak 2018-ban, 
emellett hasonlóan fontos, bár ki-
sebb léptékű programok is lesznek. 
Ilyen a Városháza földszintjére ter-
vezett állandó kiállítás. Szeretnék a 
még meglévő, vagy már lebontott, 
de a város szempontjából nagyon 

fontos épületeket bemutatni a hely-
színen is és digitális formában is.

Terveznek a hazajövőknek egy 
túraútvonalat. Egységesítik a vá-
ros arculatát, az utcanév táblákat. 
Fogadótereket alakítanak ki a be-
vezető utak mellet. Kis projektek 
ezek, de a végén egységes egésszé 
állnak össze és illeszkednek az ün-
nepség sorozathoz

A Nyírbátorból elszármazottak-
nak a hazatérés rendszerességét 
kívánják megteremteni vagy vala-
melyik fesztivál keretében, vagy 
önállóan, de mindenképpen hagyo-
mánnyá akarják tenni.

bátoriak jönnek ünnepelni a világ minden tájáról

20 éve visszük otthonába a híreket
Indul a Kulturális magazin

A szerdai hírmagazin és a hétfői sportműsor mellett új televíziós mű-
sort sugároz a Bátor Média január 19-től. A hetente jelentkező pénteki 
összeállítás lehetőséget teremt arra, hogy az adott héten, vagy hónapban 
aktuális programok mellett egy-egy kulturális, 
művészeti eseményről kicsit részletesebben is 
beszámoljunk. A magazin minden epizódjában 
lesznek vendégeink, akikkel a műsor helyszí-
nét biztosító stúdióban beszélgetünk. A helyi 
művészek, alkotók, tehetségek, szervezők, stb. 
ebben az összeállításban mutatkozhatnak be, 
illetve ajánlhatják programjaikat, kezdeménye-
zéseiket. A Bátor Televízió kulturális magazinja 
pénteken 20.00 órától látható, vagy megtekint-
hető a televízió honlapján, illetve a Bátor tv 
Facebook oldalán. A műsor két háziasszonya: 
Erdei-Nagy Ibolya és Majtényi Edit.

Huszonegyedik életévébe lépett 
Nyírbátor városi televíziója. A nagy 
múltú helyi tv első két évtizedét 
április végéig tartó sorozat kere-
tében mutatjuk be, amely a tv új, 
pénteki műsorában kapott helyet. 
A kulturális magazin minden adá-
sában újra látható lesz valamely ko-
rábbi műsorrészlet, amelyhez stú-
dióvendégeink szolgálnak további 
információkkal.

Kövessék nyomon a visszatekin-
tő bejátszásokat, beszélgetéseket, a 
visszaemlékezéseket! Talán Önök 
is látnak ismerős arcokat, rendezvé-
nyeket ezekben a régi, mozgóképes 
anyagokban, vagy akár saját magu-
kat is felfedezhetik a bevágott kép-
kockákon. Tartsanak velünk pénte-
kenként a kulturális magazinban! 

Megjelent 
a megyei 

sportévkönyv

■■ Január közepén mutat-
ták be a 2017-es megyei 
sportévkönyvet Nyíregyhá-
zán. 

Az elmúlt évekhez hasonló-
an ebbe az összeállításba is több 
nyírbátori sportoló, és sportegye-
sület bekerült. A legkiemelke-
dőbb eredményeket a helyi spor-
tolók asztaliteniszben, úszásban 
és karatéban érték el. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye és Nyír-
egyháza 2017-es Sportévkönyvét 
is Bodnár Tibor és Hájer Zsig-
mond szerkesztette.

erdei nagy Ibolyamajtényi edit
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Miközben éppen elég ok lenne 
az Ön nevét abszolút pozitív ösz-
szefüggésekben emlegetni, ma-
napság inkább akkor kerül szóba, 
amikor a városban büdös van. 
Ez nyilván igen kellemetlen lehet 
Önnek is, de talán a közeljövőben 
lényeges javulás várható. Mikor 
és mi történik?

Először is elnézést szeretnék kér-
ni a nyírbátoriaktól az okozott kel-
lemetlenségekért. A biogáz üzemet 
azért építettük, hogy azt a rengeteg 
szerves hulladékot, amely az egyéb 
tevékenységeink során keletkezik, 
feldolgozzuk, hasznosítsuk. Mind-
ezt zárt rendszerben tesszük. Ha ez 
nem így történne, sokkal többször 
jelentkezne ez a kellemetlen szag-
hatás. Tudni kell, hogy a biogáz elő-
állítás irányított folyamat. Még egy 
fontos dolog: a biogáz nem oka a 
szaghatásnak.

Ha nem a biogáz büdös, valami 
mégis bűzlik, időnként nagyon 
erősen. Honnan jön a kellemet-
len szag?

A biogáz előállításához felhasznált 
alapanyagokból. Mielőtt az üzembe 
kerülnének az alapanyagok, tároljuk 
és előkészítjük őket, mindezt zárt 
rendszerben. Ez nagy technológiai, 
gyártási fegyelmet igényel.

Ezt értem, de ez még nem 
a megoldás. Képesek olyan 

technológiát akkora fegyelemmel 
bevezetni és alkalmazni, amely a 
későbbiekben kizárja, de legalább 
lényegesen mérsékli a bűzt?

Az alapvető cél, hogy ezt a szag-
hatást teljesen megszüntessük. 

Ez pénzkérdés?
Nemcsak pénz kell hozzá, hanem 

sokkal inkább nagyobb fegyelem. A 
technológia megvan. Ebben az év-
ben hatékonyabb elszívást fogunk 
alkalmazni, illetve ezt a folyamatot 
túlbiztosítjuk.

Vagyis mégis pénzkérdés is.
Innen nézve persze, hogy pénz-

kérdés. Ez már egy engedélyezett fo-
lyamat, aminek van egy kivitelezési 
ideje, de a nyárra megoldjuk.

Elképzelhető, hogy teljesen meg-
szűnik a kellemetlen szaghatás?

Ez lenne a cél, de persze ezt nem 
lehet kijelenteni. Itt óriási tömegű 
anyagról beszélünk. Az a lényeg, 
hogy ennek a soktízezer tonna 
anyagnak a feldolgozása irányított 
legyen. Ha ebben a folyamatban va-
lami megváltozik, akkor elkerülhe-
tetlen a szag.

Abban tehát nem bízhatunk, 
hogy soha nem lesz semmilyen 
bűz a levegőben?

Nyilván előfordulhat még, de 
sokkal ritkábban, mint eddig. Az 

elmúlt év ebből a szempontból fel-
adta a leckét nekünk is, hiszen a 
technológiai folyamatok betartásá-
val ennek már nem lett volna szabad 
megtörténni.

Egyébként most jutott olyan 
anyagi forráshoz, amiből ezt a 
helyzetet kezelni lehet, vagy arról 
van szó, hogy eddig ez nem volt 
ekkora probléma?

Mi folyamatosan fejlesztünk ezen 
a területen is. Mindig túlbiztosítással 
dolgozunk. Nem az alaprendszer hi-
ányosságaiban van az ok. Van olyan 
terület, ahol nem volt megfelelő a 
technológiai túlbiztosítás. Ezt most 
megoldjuk, és a rendszer ellenőrzé-
sében kell még javulnunk.

Ismét ott tartunk, hogy nem a 
technológia, hanem a fegyelem 
az ok?

Ahol ennyi anyagot mozgatnak, 
ott néha belefásulnak az emberek. 
Az biztos, hogy a plusz technikát 
nyárra beépítjük és az időszakra jel-
lemző gondok nagyon nagy részét 
megszüntetjük.

Nyilván ez az Ön érdeke is, hi-
szen mégiscsak jobb, ha más ösz-
szefüggésben emlegetik a nevét. 
Egyébként ma mennyien dolgoz-
nak a cégcsoportban?

Kezdjük azzal, hogy mostanában 
adtuk el a cégcsoport baromfi ága-
zatát, ahol nagyon jelentős létszá-
mot foglalkoztattunk. Ha ezt is néz-
zük, nagyjából 700 munkavállalóról 
beszélhetünk.

Mi az oka az eladásnak? Sok volt 
már, belefáradt, vagy más terüle-
tet nézett ki? Netán az ember 70 
évesen lassan kivonul?

Mindennek vége van egyszer. Ere-
detileg is úgy terveztem, hogy 70 
éves koromig – ha az egészségem 
engedi – aktívan szeretnék dolgozni. 
Elértem ezt a kort, és közben jelent-
kezett egy vevő, akiről úgy láttam, 
tovább fogja folytatni ezt a tevékeny-
séget.  Így könnyebben megválik az 
ember a vállalkozás egy részétől.

Nyírbátor életében, akár 

gazdaságilag, akár közéletileg 
igen fontos szerepet tölt be, már 
lassan fél évszázada. Mit gondol-
junk, a befolyása is lehet akkora, 
mint a gazdasági súlya? Tulaj-
donképpen arra vagyok kíván-
csi, hogy az elmúlt évtizedekben 
olyan irányba fejlődik-e a város, 
mint ahogy Ön is szeretné?

Nekem Nyírbátor az első munka-
helyem. Közel 50 éve dolgozom itt. 
Itt voltam pályakezdő, és, mint lát-
juk, itt is maradtam. Ha innen néz-
zük, akkor ezt nem lehet elkülöní-
teni a város életétől. Természetesen 
és szükségszerűen, de nem erőlte-
tetten, mindig részt vettem a város 
életében. Részben önkormányzati 
képviselőként, de azután is. Igye-
keztem jó kapcsolatokat ápolni a 
város mindenkori vezetésével. Ter-
mészetesen a mai vezetéssel is jó a 
kapcsolatom, ez így helyes, hiszen 
ha valahol végzünk valamilyen tevé-
kenységet, akkor alkalmazkodnunk 
is kell a helyi feltételekhez.

Valamikor a legnagyobb foglal-
koztató is lehetett, de volt, hogy 
a legnagyobb adófizető is volt itt, 
ami mára természetesen megvál-
tozott, hiszen elképesztő ipari ka-
pacitás épült ki Nyírbátorban.

Nagyon örülök ennek, hiszen a 
várost ez tette egyedivé. Akkora lét-
számban kell itt az új munkaerő, 
hogy egy ideje már a megyén túlról 
is sokan találtak itt munkát.

Minek tulajdonítja, hogy ez a 
helyzet Nyírbátorban alakult ki, 
és nem a megye más részén?

Ez mindig a vezetés tervszerű 
döntéseitől függ. Az, hogy egy vá-
ros feltételei úgy alakuljanak, ahogy 
ez itt Nyírbátorban történt, nem a 
véletlenek sorozatának köszönhe-
tő. Itt volt egy következetes előké-
szítés, megtervezték a megvalósí-
tást, és megtervezték a fenntartást 
is. Most vagyunk a fenntartásban, 
és bizony ez talán még nehezebb, 
mint az előzmények. Az is óriási 
munka eredménye, hogy ezek a cé-
gek nemcsak idejöttek, hanem ma-
radnak, sőt, további fejlesztéseket 
végeznek. Mindegy, hogy mit gon-
dolnak sokan ezekről a cégekről, be 
kell látni, hogy a legnagyobb dolgot 
hozták ide: munkát, lehetőséget és 
jövedelmet adnak.

Nem minden pénzkérdés
■■ Interjú dr. Petis Mihály agrárvállalkozóval
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Mennyiben jelent ez az Ön cég-
csoportjának konkurenciát?

Nem jelent konkurenciát. Nem is 
volt az és szerintem nem is lesz a 
jövőben sem.
Pedig közben kialakult egy bér-
verseny. Ez sem zavarja?

Az nem baj. Piaci feltételek kö-
zött mindig úgy kell kezelni a te-
vékenységet, hogy az versenyké-
pes legyen. Aki nem gondolkodik 
abban, hogy a helyzetek gyorsan 
megváltozhatnak és akár sokkal ne-
hezebbek is lehetnek, az nem tervez 
hosszú távra.

Az elmúlt 10-12 év, a cégek bete-
lepülése okán Önöknél is meg-
drágíthatta a munkaerőt. Vagy 
talán inkább az a helyzet, hogy 
a multik sem adják könnyen 
a jó fizetéseket, és ők sem ga-
rantálnak jobb foglalkoztatási 
körülményeket?

Mi mindig az élvonalba tartoztunk 
a bérezést illetően is. Emiatt nagyon 
elenyésző nálunk a fluktuáció. En-
nek csak kell lenni valami okának. 
A baromfi ágazathoz, ami gyorsan 
fejlődött, volt, hogy évente több száz 
emberrel bővültünk, a régi dolgozó-
ink hozták az új munkavállalókat. 
Nem kellett toboroznunk. Egy olyan 
tevékenységnél, mint az élelmiszer-
ipar, nem lehet akárkikkel dolgozni. 
Ott igényes munkaerőre van szük-
ség. Azt az élelmiszer higiéniát meg 
kell tanulni és utána úgy kell élni. 
Erre nem mindenki képes.

Ezt elérni a jó munkakörülmé-
nyekkel és a versenyképes bérek-
kel lehet. Felteszem, előfordult, 
hogy az átlagostól komolyabb 
béremelésekre is szűkség volt 
időnként.

Ez egyértelmű, de kiszámítható 
helyzet volt. Mi erre felkészültünk, 
tudtuk és elébe mentünk. Aki ezzel 
nem kalkulál, jobb, ha bezárja a cé-
gét. Mi az egész tevékenységünk fo-
lyamán részben ezért fejlesztettünk, 
hogy optimalizáljunk.

A mai világban a versenyképesség 
alapja az abszolút hatékony gazdál-
kodás. Egyre inkább átrendeződik 
a költségszerkezet és ebben folya-
matosan csökken a bér aránya. Két 
lehetőség van. Vagy bővíteni a te-
vékenységet és ugyanakkor hatéko-
nyabb munkahelyeket hozunk létre 
(ezáltal kibírható a bérnövekedés), 

de mindenképpen racionális szerke-
zetváltást igényel a helyzethez való 
alkalmazkodás. A mi tevékenysé-
günk szinte állandó fejlesztésből áll. 
Aki ebben a gyorsan változó, inten-
zív világban nem megy a szekérrel 
együtt, az nemcsak lemarad, hanem 
az optimalizált hatékonyságból ki is 
esik. Nincs idő arra, hogy várjunk a 
„sült galambra”.

Miből adódik az, hogy egyes, 
akár több lábon álló mezőgaz-
dasági nagyüzemek képesek al-
kalmazkodni és versenyképesek 
maradni, miközben mások nem 
sikerül? Ez abból is következhet, 
hogy van, akinek jobbak a politi-
kai kapcsolatai?

Nos, akkor előbb erre. Úgy nem 
lehet gazdaságot vezetni, hogy köz-
ben ne éljünk együtt az aktuális 
politikával.
Most arra utal, hogy a gazda-
sági szereplő kiszolgáltatottja a 
politikának?

El kell ismerni, el kell fogadni 
a politika jelenlétét. Nyírbátorban 
sem lehet egy vállalkozó úgy, hogy 
közben ne alkalmazkodjon a város-
hoz, ne vegye figyelembe a város 
stratégiáját, sőt, azt merem mon-
dani, hogy adott esetben segíteni 
a kell a város stratégiáját. Ha ez itt 
igaz, akkor a teljes rendszeren be-
lül is igaz.

Ön pontosan tudja, sokkal job-
ban, mint itt bárki a környeze-
tünkben, hogy manapság nagyon 

könnyű versenyelőnyhöz jutni, 
ha megvannak a kellő politikai 
kapcsolatok. Egyesek nagy tá-
mogatásokat, piacot megrende-
léseket kapnak, míg másoknak 
semmi nem jut. Látjuk, hogy 
semmiből nőnek ki százmilliárdos 
vállalatbirodalmak.

Nem a megépítés a nehéz, azért 
ezt tegyük a helyére! Ha pénz van, 
könnyű megépíteni. Gazdaságosan 
üzemeltetni nehéz. Életben tartani 
nehéz. Aki úgy vásárol, hogy azt hi-
szi, majd minden magától működik, 
az lelketlenül csinálja, és az annyit 
is ér. Mindegy, milyen politikai hát-
tér volt, mindegy, milyen kormány 
volt, mi mindig fejlesztettünk. Ami-
kor igényeltünk támogatásokat, az 
mindig megalapozott, versenyké-
pes volt.

Mindig megkapták a 
támogatásokat?

Igen, mindig megkaptuk.

Most azt mondja, hogy egyik poli-
tikai érában sem nézték meg ki is 
a tulajdonos?

Nem volt rá okuk. 

Mit gondol, inkább kedvelik, 
vagy netán semlegesek Önnel 
kapcsolatban?

Azt hiszem a végletek inkább 
jellemzőek. Az az érzésem, hogy 
sokkal többen támogatnak. Ami az 
életvitelemet illeti, azért szerintem 
soha nem kellett tartanom a táma-
dásoktól. Ugyanakkor a munkám 

miatt már bizony kialakulhatott 
irigység. Nyilván lehettek sértett, 
talán megbántott emberek is a kör-
nyezetemben. Eddig több ezer em-
berrel dolgoztam. Ahol ennyi em-
berrel dolgozik az ember, ott nem 
lehet mindig, mindenkinek jó. Ha 
visszagondolok, azért voltak olyan 
szituációk, amikor bármilyen tá-
madott helyzetbe kerültem, mindig 
megvédett a tömeg.

Pedig, ha belegondolunk, lehet-
nek sokan olyanok, akik sér-
tettek, irigyek, ellendrukkerek 
már az indulás pillanatától. Ön 
egy olyan starthelyzetből indult, 
olyan lehetőségek, tudás, jövőkép 
birtokában, amiből végül felépí-
tette ezt a cégbirodalmat, amely 
munkát adott sok száz családnak. 
Miközben mások nem tudták ezt 
megtenni.

Nyilván, de szögezzük le, hogy 
abban a starthelyzetben ott kellett 
lenni. Azért itt a környékén, min-
den településen volt szövetkezet. 
Ezekből nem maradt senki.

Miközben Önből tényleg Zöld 
Báró lett.

Mindegy a fogalmazás. Senki 
nem állíthatja, hogy ez egy mes-
terséges, előre megtervezett kore-
ográfia szerint történt. Ezt végig 
kellett vinni, és minden nap meg 
kellett élni azzal a tömeggel, aki 
velem együtt csinálta végig ezt a 
munkát.

nagy miklós
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■■ A magyar kultúra napja a 
nyírbátori kultúra napja is a 
városban minden esztendőben. 
Január 22-én ezúttal azok a vá-
roslakók adtak randevút egy-
másnak, akik figyelemmel kísé-
rik a város művészeti életét és 
érdeklődéssel tekintenek a tele-
pülés alkotóinak, csoportjai-
nak munkájára.

A Magyar Kultúra napja ebben az 
évben is lehetőséget teremtett arra, 
hogy újabb gyöngyszemeket fedez-
hessen fel a nagyközönség. 2018-ban 
a Kulturális Központ aulájában ren-
dezték az ünnepi programot, melyben 
a képzőművészet és az irodalom mel-
lett a zene, az ének és a tánc is hang-
súlyt kapott. Máté Antal, polgármester 

köszöntőjét követően négy helyi kép-
zőművész közös kiállítását nyitotta 
meg. Farkas Anna, Havasi Tamás, 
Krivánik József és Küzmös Enikő 
közös tárlata február végéig várja a 
látogatókat a Kulturális Központ el-
ső emeletén.

A tervek szerint az alkotók a későb-
biekben önálló kiállításon is bemu-
tathatják munkáikat, hiszen ezúttal 
alkotó tevékenységüknek mindössze 
egy szeletét tudták elhelyezni a közös 
megjelenésbe. 

A Nyírbátori Ütőegyüttes igazán 
különleges produkcióval szórakoz-
tatta a jelenlévőket, akik meghallgat-
hatták Szécsi Dávid és Veréb Szabolcs 
szavalatait is. Meglepetésként ferge-
teges néptáncbemutatót is láthattak: 
a nyírbátoriak számára is jól ismert 

Nemzeti kincsünk a magyar kultúra
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Demarcsek Dániel és párja, Cruz 
Heather Laura kalotaszegi táncokat 
mutatott be. Őket az utóbbi hónapok-
ban az egész ország megismerhette 
a televízióból, hisz sikeresen szere-
peltek „Fölszállott a páva” tehetség-
kutató versenyen. A Magyar Kultú-
ra napja, vagyis január 22-e az a nap, 
amikor 1989 óta hivatalosan ünnepel-
jük nemzeti kultúránkat és tisztelgünk 
hazánk alkotói, művészei előtt. Nekik 
köszönhetjük ugyanis azt, hogy nem-
zeti kincsünk, a mi saját kultúránk 
folyamatosan gyarapodik, újabb ér-
tékekkel gazdagodik. Ilyenkor vala-
mennyien felidézzük a Himnusz sorait, 
hiszen1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a 
napon fejezte be nemzeti imánkat. Az 
ünnepen a Tinódi Vegyeskar énekelte 
el a Himnuszt és a Szózatot. eni

Nemzeti kincsünk a magyar kultúra
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■■ Január elején Nyírbátorból 
folytatta vándorútját az az 
ausztrál fiatalember, aki még 
tavaly áprilisban kelt útra 
Dél-Spanyolországban. Ezzel 
a komoly kitartást igénylő tú-
rával elsősorban magának 
szeretne bizonyítani Heath 
Johnson, de útja során pénzt 
is gyűjt jótékony célokra. A 
nemzetközi túra útvonalait 
követve Ciprusig szeretne el-
jutni.

– Útja során Nyírbátorba is elgya-
logolt. Mit tud erről a városról?

– Nem sokat tudtam a városról, 
mielőtt idejöttem. Az Országos Kék-
túrát járom végig, amelynek Nyír-
bátor az egyik állomása, ezért meg-
álltam itt.

– Hogy jutott eszébe ez a túra?
– Végigmegyek Európán, mert ez 

egy kihívás saját magam számára. 
De azért is indultam el, hogy pénzt 
gyűjtsek jótékony célokra.

– Mi az utolsó állomása ennek az 
útnak?

– Spanyolországból indultam, és 
az út végén Ciprusra jutok el.

– Volt már valaha Magyarorszá-
gon korábban?

– Nem, ez az első alkalom. De a 
hosszú túra során keresztülmegyek 
az egész országon.

– Hány állomása van a magyaror-
szági szakasznak?

– Rengeteg. Több hónapig is eltart-
hat. Ez egy hosszú út.

– Mennyi időt tölt most itt?
– Csak egyetlen napot. Nyírbátorba 

egyébként karácsony előtt érkeztem 
meg. Az ünnepek idejére viszont Bu-
dapestre utaztam vonattal. Tartottam 
egy kis szünetet. Az újév után visz-
szautaztam ide, hogy innen folytas-
sam az utamat.

– Mekkora utat tett meg eddig?
– Eddig 5800 kilométert, lassan 

elérem a hatezret.

– Mi a következő helyszín, a kö-
vetkező állomás?

– A következő település Balkány, 
aztán megyek tovább Szeged felé, és 
onnan át a határon, Szerbiába.

– Mivel foglalkozik? Mit tudha-
tunk Önről

– Természetesen most nem dol-
gozom. Szaktanácsadó voltam egy 
technológiai társaságnál. A túra túl 
hosszú ideig tart, ezért otthagytam 
a munkámat. 

– Nincs partnere az úton, egyedül 
teszi meg.

– Ez egy kihívás. Valóban egyedül 
csinálom a túrát, de nős vagyok. A 
feleségem Ausztráliában maradt.

– A felesége mit szól ehhez a 
vállalkozáshoz?

– Ő nagyon megértő és támogat az 
elhatározásomban. És ez nagyon jó! 
Már jó néhány hónapja nem láttam őt. 
Az interneten keresztül tartom vele a 
kapcsolatot, a video-hívások alkalmá-
val látjuk egymást és olyankor beszé-
lünk. Ez igazi kihívás, nehéz dolog. 

– Ez az első ilyen vállalkozása?
– Nem, már több túrát megtettem 

Ausztráliában, de egyik sem volt 
ilyen hosszú, ezek körülbelül 300 
kilométeres távok voltak. Ez a mos-
tani út sokkal hosszabb. Ez nagyon 
hosszú út.

– Volt-e kedvenc helyszíne az út 
eddigi részében?

– Ez egy jó kérdés. Minden na-
gyon szép. mindenhol más. Nehéz 
összehasonlítani a falvakat és a vá-
rosokat, mert mindegyiknek megvan 
a saját kultúrája, építészeti stílusa és 
a saját történelme. Mindegyik tet-
szett. Jó dolog végiggyalogolni az 
országon és látni, hogyan változ-
nak a dolgok régióról régióra. Ez 
igazán érdekes.

– Magyarország nem egy nagy or-
szág, de ha keresztül kell gyalo-
golni rajta, akkor már nagynak 
tűnik?

– Igen, persze. Európa minden or-
szága nagynak tűnik ilyen szempont-
ból. Amikor átrepülsz fölöttük, mind-
egyik nagyon kicsinek látszik, de 
amikor ott vagy, és csak gyalogolsz, 
akkor nagyon nagyok.

– Aki szeretné nyomon követni az 
útján, hogyan teheti meg?

– Van egy blogom, amit rend-
szeresen frissítek, hogy lehessen 
követni az utamat. Az oldal címe: 
groundwork.org. Hetente egyszer 
írok arról, milyen hetem volt, hogy 
hol álltam meg és hogyan is zajlik 
egy ilyen kihívás.

erdei

Ausztrál vándor
gyalog járja végig európát

Felelős kiadó: Nyírbátor Város Önkormányzata, Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

szerkesztőség: Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. Kulturális Központ I. emelet, 
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy 06-70/337-2587.

nyomdai munkálatok: Russmedia Kft. Debrecen; Felelős vezető: Dubóczki Tibor 
hU Issn: 0864–7259

Nyírbátor Város Önkor
mányzatának Lapja
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■■ A Debreceni Egyetem In-
formatikai Kara a 
2017/2018-as tanév őszi fél-
évében rendezte meg a 
DEIK Regionális Progra-
mozó Csapatversenyt.

A verseny célja a számítógépes 
programozó csapatversenyek nép-
szerűsítése, illetve a résztvevők 
csapatmunkájának, algoritmikus 
programozói tudásának fejleszté-
se és összemérése volt.

A versenyre a Borsod-Aba-
új-Zemplén, Hajdú-Bihar, He-
ves, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyékben működő intézmények, 
valamint a versenybizottság által 
meghívott egyéb intézmények csa-
patai nevezhettek. A versenyt há-
rom kategóriában hirdették meg. 
Mindhárom kategória esetén a 
csapatok tagjainak azonos intéz-
ményben tanuló diákoknak vagy 
hallgatóknak kellett lenniük. A 
mi csapatunk az I. kategóriában – 
akik még nem rendelkeznek érett-
ségivel – mérte össze tudását más 
iskolák diákjaival.

Idén egy 3 fős csapattal vettünk 

részt a versenyen. Jó volt a csa-
patszellem, sikerült hatékonyan 
megosztani a feladatokat. 

Az izgalmat fokozta az is, hogy 
folyamatosan láttuk, a többi csapat 
hogyan áll. A verseny vége előtt 
egy órával már nem frissítették 
az eredménytáblát, és csak annyit 
láthattunk, hogy ki töltött fel fel-
adatot, de azt nem tudhattuk, hogy 
milyen eredménnyel. A 28 részt-
vevő csapat közül összesítésben a 
hetedik helyen zártunk. 

Minden szempontból érdekes 
versenyen vettünk részt. Nem csak 
az informatikai készségeinket tet-
ték próbára, hanem a matematikai 
képességeinket és a csapatmun-
kánkat is. Az érdekes, ötletes fel-
adatok remek fejtörőt jelentettek 
valamennyiünknek.

Pelyák Lejla 12.F, Girászi Ta-
más 12.A, Lajsz Keve 9.A

Ez ám a csapatmunka!

A Báthory István Katolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium egyik fontos célja, hogy 
hozzásegítse diákjait, hogy megtalál-
ják a hivatást, ahol a legjobban ka-
matoztathatják képességeiket. Ennek 
jegyében szerveztük 2017. december 
18-án pályaorientációs napunkat.

Különösen nagy kihívás volt ez 
számunkra, hiszen 2015-től általá-
nos iskolaként is működünk, s sze-
rettük volna iskolánk minden tanuló-
ját bevonni a rendezvénybe. Az alsó 
tagozatosok nyírbátori sétán vettek 
részt, meglátogatták a város közin-
tézményeit. A városházán Máté An-
tal polgármester úrral is találkoztak. 
Délután a harmadikosok beleshettek 
a helyi cukrászda pultjai mögé, meg-
nézhették, mennyi munka és össze-
hangolt tevékenység eredménye a 
sok finom sütemény.

Az 5-8.osztályosok gyárlátoga-
táson vettek részt az Unilever cég 
helyi gyárában. Az érdekes bemu-
tatón megtekintették a gyártási fo-
lyamatot, megismerkedtek az üzem 
légkörével.  Sok tanulónk szülei dol-
goznak itt. A diákok láthatták, szü-
leik mennyi munkával teremtik elő 
mindennapi életük anyagi hátterét.

A gimnáziumi és szakgimnáziu-
mi osztályok a helyi gyárak, a Nyír-
egyházi Egyetem és a Debreceni 
Egyetem intézményi bemutatói után 
kiscsoportos foglalkozásokon vet-
tek részt, ahol az egyes egyetemi 
karokat ismerhették meg alaposab-
ban. A diplomás képzések mellett 
információkat kaptak a felsőfokú 
szakképzési lehetőségekről, OKJ-s 

tanfolyamokról is. Igyekeztünk mi-
nél több lehetőséget bemutatni ne-
kik, hogy megkönnyítsük későbbi 
választásukat. Tanulóink érdeklőd-
ve hallgatták az előadásokat, számos 
kérdést tettek fel a meghívottaknak.

Délután különleges vendégek ér-
keztek intézményünkbe. A környező 
általános iskolák nyolcadikosait és 
osztályfőnökeiket invitáltuk ismer-
kedésre. Eddig is szerveztünk nyílt 
napokat, de most egy kicsit más olda-
láról szerettük volna megmutatni is-
kolánkat. A diákok foglalkozásokon 
vehettek részt, ahol megismerkedtek 
az egyes munkaközösségekkel, sze-
mélyesebb, közvetlenebb kapcsolat-
ba kerültek a szaktanárokkal. Bioké-
mia, idegen nyelv, humán, művészet, 
matematika és fizika tantárgyakból 
tanulhattak valami újat interaktív 
foglalkozások keretében. Jó volt lát-
ni, hogy milyen oldott, vidám hangu-
latban töltötték nálunk ezt a néhány 
órát. Reményeink szerint sikerült 
enyhítenünk az iskolaválasztás előtti 
izgalmakat, amelyek talán még na-
gyobbak egy általános iskolát befe-
jező gyerek és szülei számára, mint 
a későbbi életszakaszokban.

A napot fáradtan, de lelkiekben 
feltöltődve zártuk. Azért lettünk pe-
dagógusok, hogy tanítványainknak 
minél többet megmutassunk a világ 
csodáiból. Ezen a napon az egyik 
legfontosabbra, a jövőjükre segítet-
tünk ablakot nyitni, s ez minden fá-
radalmat megér.

magyarné takács bernadett

magyar-német nyelv-hittan sza-

kos pedagógus

Pályaorientációs nap 
volt a Báthoryban

Csibeavató
Csibeavatót tartottak a Báthory 

István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnáziumban, 
2018. január 13-án. Az ünnepségen 
jelen voltak az elsősök, a szülők, a 
leendő elsősök és az óvónők is. Az 
iskolában már 25 éve minden esz-
tendőben megrendezik az apród-
avató ünnepséget. A hagyománnyá 
vált esemény 2015-ben egészült ki a 

Csibeavatóval. Ebben az esztendő-
ben indult ugyanis az első általános 
iskolai osztály az intézményben. A 
csibeavatón a másodikosok műsort 
adnak a csibéknek, akik ezt követő-
en bemutatkoznak, és egy jelvényt 
kapnak. Az iskola célja ezzel a kez-
deményezéssel az, hogy a szülők 
láthassák, gyermekeik néhány hó-
nap után hogyan váltak óvodásból 
kisiskolássá, és hogyan illeszkedtek 
be az osztályközösségbe. 



12 • 2018 bátor
isKolai híreK

Gyermekeink jövője a tét

Tanulmányi- és sportsikerek

■■ Az új év alkalmat ad az ösz-
szegzésre a Báthory Anna Re-
formátus Általános Iskolában. 
A tanévnek az első fele telt el, 
de már számot adhatunk ar-
ról, hogy milyen mozgalmas 
időszakot tudhatunk magunk 
mögött. 

A reformáció 500 éves jubileuma 
számos eseményt és programot kínált 
iskolánk és a gyülekezet számára, 
így diákjaink az emlékév során ki-
magasló kulturális kincsekkel gazda-
godtak. A rendezvényeken nemcsak 
városunkból, hanem megyénkből, 
illetve az ország számos pontjáról 
és a határainkon túlról is érkeztek 
hozzánk vendégek.

Ha az eredményeinket és a diákja-
ink teljesítményét tesszük mérlegre, 

akkor is gazdag évet zártunk. Több 
országos és megyei megméretteté-
sen állhattunk a dobogó legfelső 
fokán. Köszönhető ez a tanulóink 
szorgalmának, kitartó munkájuk-
nak, tehetségüknek, tanárainknak, 
valamint a szülőknek. Nemcsak 
versenyzünk, hanem versenyeket 
is szervezünk.

A sport, a testi egészség megőr-
zése sem maradhat el az összegzés-
ből. Intézményünk életébe szervesen 
beépült a mozgás. Igyekszünk a fi-
atalok számára megmutatni a sport 
szépségét, hogy minél több mozgás-
formával találkozzanak, és időben 
eldönthessék, melyik sportág lehet 
számukra a legmegfelelőbb. Ezért is 
foglalkozunk kiemelten a tehetség-
gondozással. Büszkék vagyunk arra, 
hogy sportolóink a foci és a kézilabda 

mellett az úszás, az íjászkodás, a ka-
rate és a lovaglás területén is szép 
eredményeket érnek el. 

Felavattuk a Digitális tudás termét, 
s az iskola weboldala is új köntöst 
kapott, továbbá hagyományteremtő 
szándékkal szerveztük meg az el-
sősök avatását. Számunkra fontos a 
gyermekek jövője, a szülő-gyermek, 
pedagógus-diák, szülő-pedagógus 
szoros együttműködése. Ezért több 
olyan lehetőséget is kínálunk, ahol 
ezt a szálat, ezt a köteléket még job-
ban erősíthetjük. A hozzánk érke-
ző gyermekek kezét a beiratkozástól 
egészen a pályaválasztásig szorosan 
fogjuk. Közösen keressük meg, mi-
lyen terület iránt érdeklődik legin-
kább a tanuló, s eszerint erősítjük, 
fejlesztjük a képességeket.

Mint az intézmény új vezetője, 
magam is pozitív „mérleget” adha-
tok, hiszen a kemény munka mögött 

nagyszerű tantestületet kaptam, ahol 
közösen, kiváló csapattal remek ered-
ményeket érhetünk el. A családias, 
harmonikus légkör mellett lelkiis-
meretes pedagógusokat ismerhettem 
meg munkatársaimban, kollégáimban 
és felemelő érzés többek között az is, 
hogy én is a „csapat”, az intézmény 
oszlopos tagja lehetek – ezzel erősít-
ve és öregbítve iskolánk hírnevét. 

sivadóné cselenyák dóra 

igazgató

Kovács Kálmán egykori nyírbá-
tori labdarúgó emlékét hosszú évek 
óta őrzi a Báthory Anna Reformá-
tus Általános Iskola. A XIX. Kovács 
Kálmán Labdarúgó Emléktornát de-
cember 8-án rendeztük meg, Csonka 

Gábor tanár úr szervezésében. A 
Várda SE – Kisvárda, Viktória ULE – 
Mátészalka, Olasz Focisuli Debrecen 
és az Arany Sárkány Focisuli Nyírbá-
tor U7-es és U9-es csapatai mérkőz-
tek egymással ezen a délutánon.

MMS Labdarúgó Ligabajnokság 2017, Hajdúszoboszló U/9 korcsoport III. hely
MMS Labdarúgó Ligabajnokság 2017, Hajdúszoboszló U/10 korcsoport I. hely
Bozsik Labdarúgó Akadémia Nemzetközi Torna, Nyíregyháza U/10 IV. hely
Bozsik Labdarúgó Akadémia Nemzetközi Torna, Nyíregyháza U/11 III. hely
Télapó Kupa, Debrecen U/9 IV. hely
Télapó Kupa, Debrecen U/12 III. hely
Debreceni Karácsony Kupa U/10 III. hely
Debreceni Karácsony Kupa U/7 II. hely
Debreceni Karácsony Kupa U/13 IV. hely
Intézményi Bozsik Leány Labdarúgás IV. kcs. I. hely
Intézményi Bozsik Fiú Labdarúgás IV. kcs. I. hely

A torna végeredménye:
U7-es korosztály
1. hely Viktória ULE – Mátészalka
2. hely Arany Sárkány Focisuli
3. hely Olasz Focisuli Debrecen
4. hely Várda SE – Kisvárda

U9-es korosztály
1. hely Olasz Focisuli Debrecen
2. hely Várda SE – Kisvárda
3. hely Arany Sárkány Focisuli
4. hely Viktória ULE – Mátészalka

Az Arany Sárkány Focisuli kis focistái, iskolánk tanulói a tanév folya-
mán számos tornán, kupán vettek részt. Az edzők – Csonka Gábor, Fe-
hér Ádám Zoltán, Opre Csaba – minden alkalommal büszkén állhatnak 
csapataikkal a dobogóra. 

Az idei tanév eddigi eredményeit terjedelmi korlátok miatt későbbi lap-
számunkban közöljük.
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Mozgalmasan telt az év vége és 
eleje a kéttannyelvűben

■■ A téli szünetet megelőző 
hetekben a Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Isko-
la falai között folyamatosan 
mézeskalács illat terjengett. 
Szinte minden osztály kipró-
bálta az új tankonyhát. 

Az ünnepvárást érzékenyítette a 
karácsonyi ünnepség főpróbáinak 
megtekintése, és a minden évben 
felállított „DICSŐSÉG SZÍNPAD”, 
amin alig fértek el az elmúlt hóna-
pokban kimagasló versenyeredmé-
nyeket elért tanulóink, kiszólításuk 
majd egy órán keresztül tartott.

Intézményünk diákjai adták meg 
a 3. gyertya meggyújtásának ünne-
pi hangulatát kedves műsorukkal a 
város főterén december 17-én. Vida 
Ferenc intézményvezető-helyettes 
gyújtotta meg a szeretet lángját.

4. a osztály tanulói és szüleik el-
határozták, hogy a „SEGÍTENI JÓ!” 
karácsonyi adománygyűjtő akció 
keretében játékgyűjtést szerveznek. 
Az elhozott kabalákkal, társasjáték-
okkal a nehéz körülmények között 
élő nyírbátori családok gyerekeit 
ajándékozták meg az önkormány-
zat segítségével.

4. b osztály a múltba tekintett visz-
sza, ellátogatott a Báthory István 
Múzeumba, ahol Báthori Gábor ve-
zette tanulóinkat végig a régiségek 
között, és mesélt sok érdekességet.

Karácsonyi rajzversenyt hirdet-
tünk kicsiknek és nagyoknak, a cso-
dálatos alkotások az aula ünnephez 
méltó díszeiként tündököltek.

ANGYALLESŐ címmel immár 
20. alkalommal rendeztük meg tra-
dicionális karácsonyi versmondó 
délutánunkat 34 diákunk részvéte-
lével, megköszöntük Tóthné Bihari 

Gyöngyi magyartanárnőnek - aki 
mint szervező utoljára ült közöttünk 
–, hogy hajdan elindította a verseny 
nélküli szavaló délutánt

Az iskolai könyvtárban könyv-
imádók gyűltek össze teadélutánra, 
a programot diákok kezdeményez-
tek. Rendhagyó foglalkozásokra tér-
tek be a könyvtárba a 3., 4. és 5. osz-
tályos tanulók: adventi vetélkedőre 
és activityre.

Iskolánk tanulóinak és felkészítő 
pedagógusainak köszönhetően LÉ-
LEKEMELŐ karácsonyi műsorral 

zártuk 2017-et, melyet Kóródiné 
Tóth Mária, Nagyné Lőrincz Lil-
la, Fekete Erika és Takács Adrienn 
fogott össze.

A nyolcadikosoknak a január már 
a felvételi jegyében telt, az osztály-
főnökök gondosan segítik megtalál-
ni a tanulóknak a legmegfelelőbb 
lehetőséget a további tudás megszer-
zésére, hogy azzá váljanak, amire 
hivatottak.

Nálunk zajlott le a Diákolimpia 
Futsal (IV. kcs. fiúk) megyei dön-
tőjét, melyet iskolánk csapata meg 
is nyert. Második lett a Esze Tamás 
Általános Iskola, Tarpa, harmadik a 
Bethlen Gábor Gimnázium és AMI, 
Nyíregyháza.

A békéscsabai országos dön-
tőn, február 2-3-4-én így iskolánk 
képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyét  

A győztes csapat tagjai: Szakács, 
Levente, Kiss Balázs, Papp Gábor, 
Jóni Gyula, Jóni Richárd, Váradi 
Zsolt, Varga Tivadar, Varga Pat-
rik, Bíró Levente. Sérülés miatt hi-
ányoztak: Makai Levente, Micska 
László, Petróczki Ádám. Felkészí-
tő tanár: Szilágyi Krisztián és Is-
pán Sándor. 

In memoriam 
Határőrség
Nagyszabású ünnepség ke-

retében, emléktábla avatással 
tisztelegtek a 10 évvel ezelőtt a 
rendőrség szervezetébe integrált 
határőrség emléke előtt a Nyírbá-
tori Határőr Igazgatóság Nyugdí-
jasai Egyesület tagjai és a Rend-
őrség kötelékében ma is aktív 
szolgálatot teljesítő egykori ha-
tárőrök, a Nyírbátori Rendőrka-
pitányság képviselői, a fegyveres 
és rendvédelmi szervek nyugdíjas 
egyesületeinek régiós vezetői, to-
vábbá a nyírbátori nyugdíjas szer-
vezetek elnökei.

Szepesi István volt igazga-
tó méltatta a Határőrséget, mint 
a magyar államisággal egyidős 

szervezetet. Elismeréssel szólt a 
sok ezer sor- és hivatásos határőr-
ről, akik a néha kegyetlen időjárá-
si viszonyokkal dacolva, sokszor 
az életüket is kockáztatva védték 
Magyarország államhatárát. 

Felidézte a fejlődést generáló 
kulcsfontosságú mozzanatokat: 
a sorállományú határőrizetről hi-
vatásos állományúra való átállást 
1998-tól, a schengeni határőrizetre 
történő szakmai és technikai fel-
készülést, majd a Rendőrség állo-
mányába való emberi és szakmai 
beilleszkedést. Büszkén jelentette 
ki, hogy 2008. január elsején min-
den szempontból felkészült állo-
mány integrálódott a Rendőrség 

szervezetébe. Az emléktáblát Far-
kas József dandártábornok, Mol-
nár László ezredes és Janovics 
János ezredes leplezték le. Ez a 
szöveg olvasható rajta: „Ebben 
az épületegyüttesben működött 
1946-2007. évek között az önál-
ló Magyar Határőrség Nyírbátori 
Határőr Kerület Parancsnoksága/
Igazgatósága/. A határőr elődök 
tiszteletének kifejezéseként, ha-
gyományaik ápolásának elköte-
lezett szándékával készíttette a 
Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület Tagsága.” 
A frissen felavatott emléktáblát a 
nyírbátori határőr nyugdíjas egye-
sület delegációja koszorúzta meg. 

Az ünnepség a számunkra kedves 
Határőr Himnusszal ért véget.

Máté Antal polgármester ebéd 
előtti pohárköszöntőjében hálával 
emlékezett a Nyírbátorban szolgá-
ló határőrökre, akik jelenlétükkel 
biztonságérzetet kölcsönöztek a vá-
ros lakosságának. Kezdeményezte, 
hogy a város főterén felszabaduló 
épületben létesüljön egy határőr 
múzeum. Ennek realizálására alá 
is írták az együttműködési meg-
állapodást Janovics János egyesü-
leti elnökkel.

Az ünnepség felemelő hangula-
ta maradandó élményként hatott a 
jelenlévőkre.

vincze István

10 éve szűnt meg a határőrség

isKolai híreK / Városi híreK
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Javában tart a téli szünet a lab-
darúgó NB-III. osztályában. Bár a 
tavaszi szezonra való felkészülés 
már megkezdődött, közérdeklődés-
re számot tartó híreket az NYFC 

csapatáról még nem tudunk közre-
adni. A helyzet lehetőséget ad arra, 
hogy bemutassuk utánpótlás csapa-
taink eredményeit, az „öregfiúk” és 
a Futsal csapatait. 

Terjedelmi okok miatt a különbö-
ző csapatokhoz tartozó tabellákhoz 
most nem fűzök magyarázatot, a 
vélemények megformálását az ol-
vasóra bízom.

Végül ismerjék meg a Nyírbáto-
ri FC Futsal csapatát, amely a regi-
onális bajnokság 15 csapatos cso-
portját vezeti.

Janovics János

MLSZ U-14 II. osztály Észak-keleti csoport őszi végeredménye:
 h. egyesület  m.  gy. d. v. rg.  kg. gk.  p.
 1. Hajdúböszörmény Olasz Focisuli  14 13 1 0 146  6 140  40
 2. Várda Labdarúgó Akadémia 14 12 1 1 94  10 84  37
 3. Tarpa SC 14  7 1  6  40 34  6  22
 4. Mátészalkai MTK 14  7 0  7  52 52  0  21
 5. Debreceni EAC 14  6 2  6  49 59  -10 20
 6. Cigánd SE 14  5 2  7  29 47  -18 17
 7. Nyírbátori FC  14  5 0  9  31 100  -69 15
 8. Debreceni Sportcentrum 14  4 2  8 27  47  -20 14
 9. Fehérgyarmat SC  14  4 0 10  41  97  -56 12
 10. Puskás Akadémia  14  2 1 11  26 83 -57  7

MLSZ U-15 II. osztály Észak-keleti csoport őszi végeredménye:
 1. Hajdúböszörmény Olasz Focisuli  14 14 0  0  87  14  73 42
 2. Várda Labdarúgó Akadémia 14 11 0  3  90  15  75 33
 3. Debreceni Sportcentrum  14 10 2  2  68  15  53 32
 4. Cigánd SE  14 8 1  5  46  43  3 25
 5. Debreceni EAC  14 7 1  6  59  49  10 20
 6. Mátészalkai MTK  14 5 2 7 59  49  10 17
 7. Puskás Akadémia 14 5 1 8 40  50 -10 16
 8. Tarpa SC  14 3 1 10 30  62 -32 10
 9. Fehérgyarmat SC 14 2 1 11  22 102 -80 7
 10. Nyírbátori FC 14 0 1 13  15 117  -102  1 

MLSZ U-17 III. osztály Észak-keleti csoport őszi végeredménye: 
 1. Várda Labdarúgó Akadémia  13  12 0 1 89 6 83  36
 2 Debreceni Sportcentrum 13  11 1 1  85 11 74  34
  3. Sajóvölgye Focisuli SE 13  10 1 2  80 18 62  31
 4. Nyírbátori FC  13  10 0 3  77 23  54 30
 5. Hajdúböszörményi TE  13  8  2 3  45 17  28 26
 6. FILO SE  13  8  1 4  76 25  51 25
 7. Mátészalkai MTK  13 6  2 5  80  26 54 20
 8 Balmazújvárosi FC  13 5  3 5 32 34  -2 18
 9. Cigánd SE  13 5  0 8 29 51  -22 15
 10. GFSE Oros 13 4  1 8 29 47  -18 13
 11. Termálfürdő Tiszaújváros 13 4  0 9 28 41  -13 12 
 12. Debreceni EAC 13 4  0 9 20 55 -35  12
 13. Kazincbarcika FC KFT 13 3  1 9 28 51 -23  10
 14. Tállya KSE 14 2  0  12 15 100  -85  6 
 15. Tiszafüred VSE 13 0  0  13 7  215  -208 0

MLSZ U-19 III. osztály Észak-keleti csoport őszi végeredménye: 
 1. Várda Labdarúgó Akadémia  13  13 0 0 85 4 81  39
 2 Hajdúböszörményi TE 13  10 1 2 47 14 33  34
 3. Balmazújvárosi FC  13  9 2 2 43 11 32  29
 4. Sajóvölgye Focisuli SE 13  9 0 4 80 24  56 27
 5. Debreceni Sportcentrum 13  9 0 4 63 24  39 27
 6. Kazincbarcika FC KFT 13  7 2 4 47 26  21 23
 7. Cigánd SE 13  7  1 5  32 31 -1 22
 8  Nyírbátori FC  13 6  1 6 44 43  1 19
 9. FILO SE  13 6  1 6 27 33 -6 19
 10.  Termálfürdő Tiszaújváros 13 6  0 7 53 44  9 18
 11. GFSE Oros 13 5  0 8 33 54 -21 15 
 12. Debreceni EAC  13 3  1 9 22 58 -36 10
 13. Mátészalkai MTK  13 2  1  10  28 65 -37 7
 14. Tállya KSE 14 1 0 13  24 92 -68 3 
 15. Tiszafüred VSE  13 0  0  13  12  115 -103  0

A centerpályán kívül...

a nyírbátori Fc Futsal csapata
álló sor balról-jobbra: Baksa Csaba, Kónya Márió, Császár Tamás, Szilágyi Gábor, 
Balogh Péter, Pénzes Ádám, Vass István. első sor balról-jobbra: Lakatos Balázs, 
Nagy Péter, Erdei Zoltán, Tóth Krisztián, Ráti Gergő, Török István, Nagy Tamás

a nyírbátori Fc „öregfiúk” labdarúgó csapata:
álló sor balról-jobbra: Nagy György, Széplaki Norbert, Balogh János, Hegedűs Ta-
más, Batai Árpád. első sor balról-jobbra: Czejli Tibor, Tóth Tibor, Lajsz Róbert, Ba-
laton László. a felvételről hiányoznak: Bíró Sándor, Kerezsi István, Sándor József, 
Balaton Zoltán, Kósa János, Somlyai János, Kerékgyártó József, Papik Szilárd, Sütő 
László, Perpék Arnold

Az utánpótlást követően ugorjunk egy nagyot és ismerjük meg az 
„öregfiúk” csapatát, amely a téli szünetben az ötcsapatos megyei 
bajnokságban a 3. helyen posztol.
 1. Nyírmeggyes  20 17 2 1 59  14 45 53
 2. Sényő- CARNIFEX FC I. 20 11 6 3 45  24 21 39
 3. Nyírbátori FC 20 10 3 7 49  36 13 33
 4. Sényő CARNIFEX FC II.  20 4 3  13  27  55  -28 15
 5. Gávavencsellői SE 20 1 0  19  16 67  -51 3
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Ez igen, sárkányosok
December 2, és 3-án rendezték meg 

a XXX. Bitskey Zoltán Emlékver-
senyt Miskolcon, a Kemény Dénes 
Sportuszodában.

Az eseményen közel 450 úszó vett 
részt. Ostrava, Kassa, Katowice, il-
letve Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Homonna mellett, hazánk számos te-
lepüléséről érkeztek sportolók. A ver-
seny részben cikluszáróként, és a Ma-
gyar Úszó Szövetség (MÚSZ) „Jövő 
bajnokai” programjának felmérőjeként 
is funkcionált. 

A nagyon erős nemzetközi viada-
lon, a nyírbátori „A” kategóriás úszók 
pazar eredményeket értek el. Számos 
javítás és egyéni csúcs mellett sokszor 
állhattak a dobogóra. 
Érmeseink:

Antal Dávid (2008): 50 m gyors 1. 
– 50 m pillangó 2. – 50 m hát 3.

 Dávid a 200 m vegyes úszásban 
ugyan nem állt a dobogóra, mert nyílt 
verseny volt, de korosztályában ered-
ményével az országos ranglista első 
helyére került.

Bencsik Réka (2008): 50 m pillangó 
2. – 50 m mell 2. – 50 m gyors 3.

Bégányi Ábel (2008): 50 m pillan-
gó 1 – 50 m hát 2. – 50 m mell 2. – 50 
m gyors 2.

Csoba Adrienn (2005): 200 m 
gyors 1. – 400 m gyors 1. – 200 m 
mell 1. – 1500 m gyors 2.

Szakács Kamilla (2006): 100 m 
hát 1. – 100 m gyors 1. – 800 m gyors 
3. – 200 m vegyes 2.

Felkészítő edző: Kaliba Viktor
December 9-én került megrende-

zésre a Szabolcs Tour Versenyso-
rozat Éxerix kupa nyírbátori for-
dulója. Minden évbe nagyon várják 
úszóink és edzőik is, hogy hazai pá-
lyán versenyezhessenek!

Nagyon sikeres és eredményekben 
gazdag versenyen vagyunk túl, ahol 
csapatunkat 32 versenyző képvisel-
te. A verseny nagyon jó hangulatú, 
izgalmakkal teli napot tartogatott 
számunkra. 

A kitartó munka meghozta a várt 
időeredményeket, úszóink számos 
egyéni csúcsot adtak át a múltnak, 
ennek köszönhetően minden verseny-
ző pontszerző helyezést ért el. Továbbá 
külön büszkeséggel tölti el edzőinket, 
hogy a Bátori Sárkány Úszóegyesület 
színeiben elindult versenyzők mind-
egyike éremmel tért haza. (100%) 

Nem mellékes adat, hogy a 32 ver-
senyző 56 érmet gyűjtött be.

A versenyen rendkívül sok váltó 
számban tették próbára a részvevő 
egyesületeket!

Érmes váltóink:
4x25 méter leány gyorsváltó 

(2009): Fring Petra, Bereznyák Sá-
ra, Nagy Vanda, Barnai Niki négyes 
1. hely

4x25 méter fiú gyorsváltó (2009): 
Tompa Sándor, Tóth Marcell, Trefán 
Huba, Lakics Szilárd  összeállítás-
ban 3. hely

4x50 méter leány gyorsváltó 2007 
és fiatalabb: Tóth Eszter, Szomor Pan-
na, Zelenák Dóra, Bencsik Réka, 1. hely 
Molnár Ilona, Filep Flóra, Fring Petra, 
Bereznyák Sára, 3. hely

4x50 méter fiú gyorsváltó 2007 és 
fiatalabb: Rácz Elek, Szilágyi Merse 
Pál, Vislóczki Alen, Antal Dávid 1. 
hely

4x50 méter leány gyorsváltó 2005 
és fiatalabb: Barnai Niki, Orosz Zsó-
fia, Bencsik Réka, László Bianka 2. 
hely

4x50 méter fiú gyorsváltó 2005 és 
fiatalabb Orosz Gergő, Tóth Dániel 
Zsolt, Hermanovszky Márk, Erdélyi 
Kristóf összeállításban 1. hely

4x50 méter leány gyorsváltó 2003 
és fiatalabb: Kiss Boglárka, Barta 
Inez, László Bianka, Licska Stefi jól 
összeszokott csapat 1. hely

Csapatversenyben a dobogó leg-
felső fokára állhattunk!

1. Bátori Sárkány USE 32 fő 426 
pont

2. Ibrány UE 39 fő 382 pont 
3. Báthory Vizi sportkör 47 fő 
326 pont. Szívből gratulálunk 
versenyzőinknek!

Felkészítő edzők: Kaliba Viktor, 
Nagy Gábor

December 15-17-én került meg-
rendezésre Egerben a Bitskey Aladár 
Sportuszodában a 

Pro-agria Cikluszáró úszóverseny. 
Úszóink nagyon készültek, hiszen ez 
az év utolsó versenye volt  és igyekez-
tek minél feljebb kerülni a korosztá-
lyos országos ranglistákon. Nehezí-
tette a versenyt, hogy két korosztályt 
értékeltek együtt.  Ezen a versenyen, 
délelőtt előfutamokon vettek részt és 
a legjobb nyolc került be a délutáni 
döntőbe. 

1. nap döntősök
200 vegyes Csoba Adrienn 2:28,17 

1. hely (országos ranglista 2), Sza-
kács Kamilla 4. hely. 

Antal Dávid 6. hely, Bégányi Ábel, 
7. hely 

200 pille Bégányi Ábel 2:56,5 6. 
hely (országos ranglista 1.)

200 hát, Csoba Adrienn 5. hely, Sza-
kács Kamilla 7. hely

200 hát, Antal Dávid, 5 4. hely
200 mell, Szécsi Zsófi 5. hely, 

Bencsik Réka 4. hely
200 gyors, Csoba Adrienn 2:10,14 

1. hely, (országos ranglista 1.),  Csá-
szár Dóra 7. hely, Szakács Kamilla 6. 
hely, Bencsik Réka 7. hely

200 gyors, Csoba Krisztián 9. hely, 
Antal Dávid 4. hely (országos rang-
lista 1.), 

2. nap döntősök
400 vegyes Csoba Adrienn 1. hely 

(országos ranglista 1.) 5:04,45, Sza-
kács Kamilla 5. hely, Bencsik Réka 
5. hely. Csoba Krisztián 5. hely, An-
tal Dávid 4. hely, (országos rang-
lista 1.)

100 gyors, Szakács Kamilla 8. hely, 
Antal Dávid 4. hely, 

100 mell, Szécsi Zsófia 4. hely, 
Bencsik Réka 2. hely

50 hát, Antal Dávid 7. hely,
50 pille, Bégányi Ábel 7. hely
3. nap döntősök:
Minden versenyző a döntőbe jutott
400 m gyorsúszás, Antal Dávid 1. 

hely (országos ranglista 1.)  Csoba 
Adrienn 2. hely Bencsik Réka 4. hely, 
Szakács Kamilla 5. hely

50 m mell Szécsi Zsófi 3. hely, 
Bencsik Réka 6. hely

100 m pille: Szakács Kamilla 4. hely, 
Bégányi Ábel 7. hely, Csoba Krisztián 
7. hely, Császár Dóra 7. hely

100 m hát Csoba Adrienn 6.hely, 
Bégányi Ábel 7.

Több dobogós, pontszerző hely mel-
lett, volt aki nem csak Egerben, de 
egész Magyarországot nézve a legjobb 
időt produkálta bizonyos versenyszám-
okban, ORSZÁGOS RANGLISTÁT 
vezetve zárhatta le a 2017-es évet. 

Ilyen úszónk volt Csoba Adrienn 
(2005) aki előbb 200 méteres gyors-
úszásban 2:10’14, majd 400 méteres 
vegyes úszásban sokkolta a mezőnyt 
5:04’34-es idejével (3 másodpercre 
volt a korosztályos csúcstól!). Így mind 
a két úszásnemben ranglista-vezető-
ként várja az újévet. A másik úszónk, 
aki az egri eredményeivel átírta a rang-
listákat több úszásnemben is, az Antal 
Dávid (2008) aki 200 vegyesen, 200 
gyorson, 400 vegyesen, 400 gyorson 
is legelső a listákon. Az i-re a pontot 
Bégányi Ábel (2008)-as pillangóre-
ménységünk tette fel, hisz 200 méte-
res pillangóúszásban szintén a legjobb 
időt úszta az országban, továbbá min-
den pillangó számban döntőbe jutott 
az egy évvel idősebb korosztályban. 
Nem csak ők, hanem az összes Bátori 
Sárkány is nagyot „ugrott” előre kor-
osztályaikban, és számos régi időt ad-
tak át a múltnak. 

Kaliba Viktor szakedző („A” és 
„B” kategória ) és Nagy Gábor („B” 
kategória )felkészítő edzőkkel együtt 
joggal vagyunk büszkék úszóinkra. 
Szívből gratulálunk az összes verseny-
zőnek „A” és „B” kategóriában egy-
aránt, akik hozzájárultak  az egész 
éves munkájukkal az elért sikerek-
hez. Köszönet a támogatóinknak. Kö-
szönjük a szülők áldozatos munkáját, 
anyagi hozzájárulását, hiszen nélkülük 
mindez lehetetlen lenne.

baracsi Lajosné

bátori sárkány Úszóegyesület 

elnök



■■ Hobbitevékenységük alko-
tásaiból rendeztek kiállítást a 
Nyírbátori Határőr Igazgató-
ság Nyugdíjasai Egyesület 
tagjai, Szakács Antalné ötlete 
és szervezőmunkája nyomán.

Az újszerű rendezvény igen nagy 
érdeklődést váltott ki. 

A férfiak rendezték a termet, 
a hölgyek és két férfi tagtársunk 

készítették elő évtizedes munkájuk 
mintadarabjait. 

Esztétikus elrendezésben megje-
lenítődtek a különböző tájegységek 
kézimunka mintái: a Tisza-vidéki és 
beregi keresztszemesek, a kalocsai, 
a matyói és a buzsáki jellegzetes 
motívumok, valamint a kalotaszegi 
írásos és riselt minták, hímzések és 
a gobelin képek, díszdobozok.

Hobbi-kiállítás 
határőr módra


