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 – Úgy tudom, most sorban találkozik 
a nagy cégek vezetőivel. A szokásos ud-
variassági gesztuson túl van valamilyen 
konkrét célja is a megbeszéléseknek?
 – A nagyvállalatok a város számára 
több szempontból is fontosak. Az egy 
alapkérdés a költségvetésünkben, hogy 

a saját bevételeink hogyan alakulnak, s 
ebben a döntő rész a nagyvállalatoktól 
érkező adóbevétel. Amilyen jól sikerült 
az elmúlt év a helyi cégeknek, olyan jók 
lesznek a bevételeink is idén. Persze, 
ha közben a kormány nem talál ki vala-
milyen „turpisságot”.

 A találkozások másik fontos célja, hogy 
informálódjunk, milyen irányba és mit sze-
retnének fejleszteni ezek a vállalatok. Ma 
már főként a technológia-fejlesztésről be-
szélhetünk és kevésbé az új munkahelyek 
létrehozásáról, ami megteremtheti a jelen-
tős bérnövekedés lehetőségét is.
 Van még egy fontos eleme a beszélge-
téseinknek, nevezetesen az, hogy szeret-
nénk, ha a Nyírbátori Ipari Park technológiai 
parkká fejlődne. Ebben szeretnénk együtt-
működni a vállalatokkal. Szóba kerül még a 
járvány, annak kezelésében hogyan tudunk 
egymásnak segíteni.  2–3. oldal

 Nyírbátor semmilyen összehasonlításban sem számít a na-
gyobb települések közé. Persze, ha más mutatókat nézünk, bi-
zony simán legalább egy, de lehet, két léptékkel is feljebb van, 
mint az előbb említett lélekszám alapján várhatnánk. Ha pél-
dául azt nézzük, hogy van egy 25 méteres uszodánk, s vannak 
versenyszerűen, de nem nagy számban úszó gyerekeink, akkor 
nagyon is figyelemre méltó eredménysorok születnek az utóbbi 
években. 2021 legvégén már az első 5 között végzett a Báto-
ri Sárkányok csapata. Mi a titok? – erről beszélgettünk Kaliba 
Viktor edzővel. A riporter Nagy Miklós.

 – Hogyan jellemeznéd az elmúlt évet a versenyeredmé-
nyek felől megközelítve?
 – Szerintem 2021 volt az eddigi legeredményesebb évünk. 
Több korosztályos versenyen, bajnokságon indultunk, és nagyon 
jó eredményeket értek el a gyerekek. A delfinek között 3 feltö-
rekvő 10 éves versenyzőnk rengeteg érmet nyert. A szegedi cápa 
magyar bajnokságon Kiss Dániel nyert 2 érmet. Az ezt követő 
gyermek korosztályos bajnokságon Antal Dávid és Bégányi Ábel 
szerepelt szenzációsan. 6 magyar bajnoki elsőség Dávid mérle-
ge, korosztályos csúcs, és több bronzérem a két fiú „termése”. 
A hosszútávúszó magyar bajnokságon Dávid ismét évjáratos 
csúcsot úszva nyert. 
Az évzárásunk is ki-
emelkedő lett. A Győr 
Openen tettük fel a 
koronát. Antal Dávid 
9 aranyérmet nyert 
és két csúcsot úszott. 
Az ottani eredmé-
nyek már felkerültek 
a nemzetközi ranglis-
tákra is. 6–7. oldal

KILENCVEN SZÉP ÉV
Születésnapját ünnepelte januárban a 90 éves Polyák Sán-
dorné. A kerek évforduló alkalmából Ilonka nénit köszöntöt-
te Máté Antal polgármester is. 
 Ilonka néni gyer mekkorában Nyírvasváriban élt, sokat 
segített a házimunkában, ezenkívül nagyon szeretett tanulni. 
Felnőttként Nyírbátorba költözött, itt alapított családot. Ilon-
ka néni mai napig süt-főz még, ha segítséggel is, és tisztában 
van a napi hírekkel. A legnagyobb öröm számára, ha együtt 
lehet gyer-
mekeivel és 
u n o k á i v a l , 
akik rendsze-
resen láto-
gatják, segítik 
őt minden-
ben.

Polyák Dézi

Idén már látványos fejlesztések is megkezdődnek a városban. A ciklus eddigi 
részében elsősorban a projektek tervezése, előkészítése volt napirenden, de 
ahogy megnyílnak a források, a város számtalan készre kidolgozott pályá-
zatot nyújt be a hazai és az uniós források elnyerésére.  A cél: megtartani, 
illetve fokozni azt a gazdasági versenyelőnyt, amit az elmúlt két évtizedben 
megszerzett Nyírbátor. Máté Antal polgármestert Nagy Miklós kérdezte.

A Kerekerdő 
Óvodába járó 

gyermekek 
megtapasztal-

hatták a téli 
időjárás örö-

meit: szánkóz-
tak, hógolyóz-
tak, hóembert 

építettek, a 
bátrabbak a 
síléceket is 
felcsatolták

„EGY TEKINTETEMMEL 
ELÉREM…”
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Folytatás az 1. oldalról

 – Helyi vállalkozókkal is 
találkozik, vagy már találko-
zott?
 – Természetesen a leg-
nagyobb helyi foglalkoztatók 
tulajdonosaival is voltak meg-
beszélések. Az egyik megbe-
szélésem a Bátor Trade Kft. 
tulajdonosával, a másik a 
Szarka György-féle cégcso-
port tulajdonosával zajlott. 
Mind a két nagyfoglalkoztató 
döntően mezőgazdasági te-
rületeken érdekelt.
 – Milyennek gondolják 
az új évet a magyar tulajdo-
nú cégeknél?
 – Itt élelmiszer-ágazatról 
van szó, ahol borzasztó nehéz 
a piaci folyamatokat meg-
jósolni, s ezért tele vannak 
bizonytalansággal. Az biztos, 
hogy a megváltozott bérsza-
bályok a magyar vállalatoknál 
okozzák a legtöbb gondot. A 
külföldi cégeknél ez már csak 
azért sem akkora gond, mert 
közben jelentősen gyengült 
a forint, s szinte kiegyenlíti a 
bérnövekedést. Euróban szá-
molva nem túl nagy a bérek 
eltérése a korábbiaktól. Na, a 
magyaroknál ez a tényező in-
kább ront a helyzeten.
 – A kötelező béremelé-
sek jelentősen kihatnak az 
önkormányzati szférára is, s 
ezen keresztül a város költ-
ségvetését is próbára teszik. 
 – Ez azért is erős „próba-
tétel”, mert nálunk nemcsak 
minimálbér, illetve kötelező 
bérminimum emeléssel kel-
lett számolnunk, hanem az un. 
ágazati béremelésekkel is. Ez 
a leggyakrabban úgy szokott 
történni, hogy a kormány dönt, 
az önkormányzat pedig kény-
telen (kompenzáció nélkül) 
finanszírozni. Ha önkormány-
zati szinten számolunk, akkor 
a teljes bérköltségünk 20–25 
százalékát fedezi az állam.

 – Januárban mennyivel 
nőtt a bérköltség?
 – Ha a teljes kört nézem, 
akkor kb. 15 százalékos bér-
növekedésről beszélünk. Ez 
abból is adódik, hogy több 
helyen minimálbéren vannak 
munkavállalók, s náluk a kö-
telező 20 százalékos eme-
lést kellett végrehajtani. Az 
általános béremelés egyéb-
ként 10 százalék körül lesz, 
de ezt a képviselő-testület-
nek, a költségvetéssel együtt 
kell elfogadnia.  Vannak még 
olyan ágazataink – kulturá-
lis, illetve szociális szféra –, 
ahol eleve jóval magasabb az 
államilag meghatározott bér-
emelés.

 – Összeget tud mondani, 
hogy mennyivel nő a bérkölt-
ség?
 – Nagyjából 300 millió 
forinttal emelkedik a bérkölt-
ség a teljes önkormányzati 
szférában.
 – Mennyiben korlátozza 
a nyírbátori költségvetést ez 
a 300 millió is?
 – A város ezzel együtt is 
működőképes marad. Ezek a 
növekedések, mert itt beszél-
ni kell a közüzemi költségeink 
növekedéséről is, miközben 
díjemelést nem tervezhetünk, 
nagyjából együtt kb. 500 mil-
liós tétel. Ma azt látom, hogy 
a saját bevételeink növekedé-
sével és ingatlanok értékesí-

tésével tudjuk fedezni. Az a 
baj, hogy már harmadik éve 
erre vagyunk kényszerítve.
 – Ezek a pluszkiadások 
milyen mértékben hatnak ki 
a városi fejlesztésekre, beru-
házásokra?
 – Az elmúlt 3 évben, ezek 
a nem várt plusz költségek, 
drágulások milliárdos tételt 
jelentenek Nyírbátornak. Ha 
pedig még kezdenénk kibon-
colni, hogy ma már 500 millió 
forint fölött van, amit az ipar-
űzési adóbevételünkből befi-
zetünk az államnak, azután 
a gépjárműadó, amit ideigle-
nesen, de tartósan vettek el, 
szintén vagy 60 millió forint… 
Azért ez már tud fájni.

 – Nyírbátor, mint 25 ezer 
lélekszám alatti település, 
kap valamilyen szintű kom-
penzációt.
 – Igen, de ez kizárólag a 
helyi kis- és közepes vállal-
kozások esetében a kedvez-
mény, ami 65 millió forintot 
jelent. Tavaly ezt térítette az 
állam, és nagyon reméljük, 
hogy hasonló lesz idén.
 Úgy tudom, hogy a re-
formátus egyház megkapta 
a pénzt a református iskola 
megvásárlására. Ezzel a kb. 
600 millió forinttal már szá-
molhatnak idén.  Mire szán-
ják ezt a jelentős összeget?
 – Semmiképpen nem 
szabad felemészteni műkö-

désre az ilyen forrásokat. Ma 
már ebben a városban nem 
kell magyarázni, hogy egy 
település versenyképessége 
azon múlik, hogy egy város 
hogyan és milyen irányba tud 
fejlődni, fejleszteni, hogyan 
tudja kiszolgálni a városlakók 
igényeit. Az elv, amit az elmúlt 
évtizedekben alkalmaztunk, 
azt a gyakorlatot szeretnénk 
a jövőben is folytatni. Azt 
tudjuk, hogy mit szeretnénk 
elérni.  Szerintem a városla-
kók nagy része pont úgy tud-
ja, mint a képviselő-testület, 
hogy milyen irányba szeret-
nénk haladni. Haladni pedig 
akkor lehet, ha tudunk hozzá 
forrásokat szerezni. Amire 
tudunk uniós, vagy hazai tá-
mogatást nyerni, azt abból 
valósítsuk meg. A saját for-
rásainkat pedig optimálisan 
használjuk fel. Azt kell tehát 
látni, ha a fejlesztések nagy 
részét pályázati forrásokból 
valósítjuk meg, de van, lehet 
olyan ehhez szükséges to-
vábbi fejlesztés, amihez nem 
nyerünk támogatást, akkor 
arra használjuk a saját pén-
zünket.
 Épül a Várostörténeti sé-
tány egy román-magyar kö-
zös projekt keretében. Idén ez 
elkészül. A tó körül lesz egy 
gyönyörű sétány, rendezett 
zöldfelület, egészen a gö-
rögkatolikus templomig. Ezt 
pályázati pénzből valósítjuk 
meg. De nem lehet úgy ren-
dezni a környéket, hogy előt-
te a tavat nem kotorjuk ki. A 
tó rendbetétele kb. 60–100 
millió forintba kerülhet. S ezt, 
nyilván még a sétány építése 
előtt el kell végezni. Na erre 
való ez a pénz.
 – Mennyi ilyen „tarta-
lék” pénze van a városnak?
 – Ha az előbbi összeget is 
belevesszük, akkor kb. 800–
900 millió forint lesz hasonló 
célokra. Persze senki ne gon-
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dolja, hogy ezt a teljes össze-
get el kell költeni még ebben 
az évben. Most úgy látjuk, 
hogy még ebben a ciklusban, 
a következő 3 évben nagyon 
sok fejlesztés, beruházás lesz, 
s teljesen nyilvánvaló, hogy 
ezek jelentős saját forrást is 
igényelnek, ha meg akarjuk 
valósítani mindegyiket.
 – Miközben lenne rá 
igény, hogy azt a 600 milliót 
már az idén elköltsék.
 – Ó, persze. Csak járda-
építésre el tudnánk költeni 
akár 400 millió forintot is.
 – Hogy lehet meggyőzni 
a képviselőket, hogy inkább 
támogassák a pénz tarta-
lékba helyezését, s idén csak 
jóval kevesebb járdát, utat, 
stb. építsenek?
 – Ezt nevezzük a felelős-
ségteljes döntésnek. Ilyenkor 
a képviselőknek nemcsak azt 
kell nézni, hogy ma mi a „baj”, 
hanem azt is, hogy hová sze-
retnénk eljutni. A ciklusprog-
ramot egyhangúlag fogadta 
el a testület. Abból mindenki 
tudja, hogy nagyon sok, na-
gyon szerteágazó dolgot ter-
veztünk be. Idősotthontól az 
oktatási rendszer korszerű-
sítéséig, az utak felújításától 
az ipari park fejlesztéséig, de 
még a kultúrát, a turisztikát 
is itt kell említeni. Egyben kell 
nézni a város jelenét és le-
hetséges jövőjét. S ma sem 
szabad egyoldalúan, csak 
egy-két dologra koncentrálni. 
Nekünk azt kell látnunk, me-
lyek a legfontosabb feladatok, 
kihívások, illetve hol vagyunk 
leginkább lemaradva, ki a 
leginkább rászoruló, s mind-
ezekre összességében kell 
válaszokat adnunk.
 – A város ma jó pozíció-
ban van gazdaságilag?
 – Ha gazdaságilag nézzük 
Nyírbátort, akkor az elmúlt 2 
évtizedben kialakult helyze-
tünket meg tudtuk őrizni, s a 
mai információim alapján úgy 
gondolom ezt még erősíteni 
is fogjuk. A nyírbátori gaz-

daság erős, van jövő, és sok 
embernek adnak munkát. Van 
egy-két újszerű megközelí-
tés, amitől azt reméljük, hogy 
nemcsak középtávon, hanem 
hosszútávon is van jövőnk.
 – Mi határozza meg 
2022-t Nyírbátorban? A Vá-
rostörténeti sétányos fej-
lesztésen túl lesznek más, 
látványos fejlesztések, beru-
házások?

 – Több is lesz idén. Az 
egyik valóban a Várostörté-
neti sétány folytatása lesz. 
Úgy gondolom, ezzel egyidő-
ben kezdődik el a múzeum 
teljeskörű felújítása. Az is 
egy emblematikus intézmé-
nye és épülete a városnak. Itt 
nemcsak az épület felújítása, 
hanem tartalmi megújulás is 
történik. Az úthálózatunk fej-
lesztése, ami nagyon fontos. 
Megkezdődik az elkerülő út 
végleges kiviteli tervének az 
elkészítése is. A Mátészal-
ka felé vezető út felújítása is 
idén lesz. Egy nagyléptékű 
beruházás a Zrínyi utca, Váci 
utca, Bajcsy utca. A Kulturális 
Központ mögötti  részen uta-
kat, zöldfelületeket, parkoló-
kat, csapadékvíz-hálózatot 
fogunk kb. 350 millió forintból 
felújítani, még az idén.
 – Folytatódik a Szénaré-
ti-lakópark építése?
 – Természetesen. Ez is 
egy fontos projekt a város-
ban. Itt egy közös fejlesztés 
történik az önkormányzattal. 
Az önkormányzat most ön-
állóan nem épít, de vásárol 
lakásokat a kivitelezőtől. Idén 

6–7 lakást veszünk meg, ami 
bérlakás lesz. Azon a terüle-
ten összesen még 700 lakás 
épül, s ennek a 10 százalékát 
megveszi az önkormányzat. 
Ettől felfelé eltérhetünk. A 
lényeg az, hogy nem építünk, 
hanem vásárolunk, s mindig 
annyi forrást használunk fel, 
amennyink éppen van.
 – Hol tart a városi torna-
csarnok ügye? Elképzelhető, 
hogy már idén elkezdődik az 
építkezés?
 – Azon a területen még 
mindig van vitánk az ingat-
lanok kisajátításával kapcso-
latban. Egy tulajdonossal va-
gyunk jogi vitában.
 – Mennyit kell költeni a 
kisajátításokra?
 – Nagyjából 70–80 millió 
forintba került a telkek „vé-
gének” a megvásárlása. Így 
már az egész Bankudvar az 
önkormányzaté lesz. A park 
részét egy uniós projekt ke-
retében szeretnénk kialakí-
tani, a tornacsarnok, ahogy 
azt már korábban is mondtuk 
TAO forrásból épülhet fel.

 – Mekkora költségveté-
sű az egész projekt?
 – A csarnok, park, parko-
ló, sétány, zöldfelület együtt 
kb. 1, 8 milliárd forintos költ-
ségvetésű lehet.
 – Milyen határidőkkel 
számoljunk ennél a projekt-
nél?
 – A zöldfelületnek kész kell 
lennie jövő nyárra, s azt sze-
retnék, ha ezzel egyidőben le-
hetne átadni a tornacsarnokot 
is. Ha mindenki állja, amiben 
megállapodtunk, akkor tavasz-
ra meglehet a forrás, nyáron 
elkezdődhet a beruházás, és 
2023 év végére mindent át tu-
dunk adni. Azt hiszem, ez egy 
reális forgatókönyv.
 – A zöldfelület fejleszté-
se a tornacsarnoktól függet-
lenül is megtörténik?
 – Természetesen. A város-
központ már nagyon zsúfolt, s 
komoly gond a parkolás. Ezen 
a területen nincs átmenőfor-
galom. Olyan helyen tudunk 
parkolót, zöldfelületet, játszó-
teret kialakítani, ami forgalmi 
szempontból is optimális.

SZÜLETÉS
Dorka Simon Patrícia Szabó Kornél
Fanni Győrfi Emese Mihucz Gergely
Martin Tarcsa Adrienn Lukács Sándor 
Léna Rákóczi Gyöngyi Fenyák Lóránt
Anett Fehér Beáta Beri József
Nisá Fehér Roland Végvári Noémi
Korina Kosztyu Renáta Tarcsa Richárd
Paulina Enyedi Henrietta Csűrös Richárd
Olivér Sáfár Kinga Pál Csaba
Kálmán Kanalas Kitti Csiki Kálmán
Máté Kiss Eszter Dóra Demeter Richárd
Nolen Léka Szilvia Debrecenszki Zsolt

HÁZASSÁG
2021. DECEMBER 01 – 2021. DECEMBER 31.

közötti időtartamban összesen 3 házasság jött létre, 
Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:
Danó Árpád – Váradi Anett

Milák Károly Zoltán – Jéri Ildikó
Fazekas Szabolcs – Szerviczky Brigitta

HALÁLESET
Szabó Andrásné • Demendi Jánosné • Lóránt Antal
Madura István • Sersényi Ferenc • Horváth Mihály

Kovács Lászlóné • Szabó Norbertné • Támár Emese

Anyakönyvi események
2021. december
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MIT VÁR 2022-TŐL?
Lapunk – mint a korábbi évben is – arra kérte a város képviselő-testü-
letének tagjait, röviden fogalmazzák meg, mit várnak 2022-től, vala-
mint mi a legfontosabb számukra az új esztendőt illetően. Válaszaikat 
az alábbiakban közöljük:

Balla Jánosné 

Új év, új remények. Ez a közhely nagyon ak-
tuális a 2022-es év kezdetén. Reméljük, hogy 
ebben az évben visz-
szatér a megszokott 
életünk a COVID-19 
okozta félelem után, 
vagy megtanulunk 
együtt élni vele korlá-
tok között. 
 Bennem él a re-
mény, hogy a képvi-
selő-testület életé-
ben is folytatódik az 
eredményes, nyu-
godt munka, a közös 
cél, a város működ-
tetése és fejlesztése 
érdekében. Annak 
ellenére, hogy ez egy 
választással terhelt 
év. Keserű emlék-
ként él bennem, hogy ez nem volt mindig 
így, az együttműködés hiánya sok kárt 
okozott, feleslegesen energiákat emész-
tett fel. 
 Az uniós tervezésben új fejlesztési cik-
lus kezdődik, a városvezetés és a hivatal 
szakemberei gőzerővel készítik az új projek-
teket a fejlesztési források megszerzésére.
 Remélem, a város fejlődése töretlen 
marad. 
 Kívánom, hogy a 2022-es évben va-
lósuljanak meg céljaink. Mindenkinek tel-
jesüljenek vágyai a magánéletében, őrizze 
meg az egészségét, munkáját, családi bol-
dogságát!

Böszörményi Sándor

A COVID-19 járvány 
még mindig tart, 
mely 2020 óta nem 
könnyíti meg a mun-
kánkat, de lassan 
megtanulunk sajnos 
vele együtt dolgozni, 
a nehézségeket meg-
oldani. A tervezett 
csapadékvíz elveze-
tés előkészületei elin-
dultak, melyek ebben 
az évben is folyama-
tosan, tervszerűen 
folytatódnak. Ebben 
az évben sikerült el-
érni, hogy a Váci utca 
és a Bajcsy-Zsilinszky 
utca egy része felújításra kerüljön. 
 A közbiztonság még mindig egy kulcs-
fontosságú kérdés a számomra, melynek 
javításáért igyekszem mindent megtenni.
 Hogy mi a legfontosabb számomra az 
új évben? Az egészségnél nincs fontosabb! 

Báthori Gábor

Az év végi elcsendesüléstől a következő 
gondolatokkal vártam az új esztendőt: mit 
hagytunk el, mit értünk el eddig, melyek az 
alternatívák, és mit kell tennünk ezután, 
hogy haladhassunk előre.
 Elhagytunk egy immár második olyan 
évet, melyben minden közösséget, minden 
embert nap mint nap próba elé állított ko-
runk szörnyű betegsége.
 Kívánom, hogy gyógyuljanak a vesz-
teségek okozta fájdalmak, szoruljon vissza 
ez a borzalom, normalizálódjon mindenna-

pi életünk és kapcso-
lataink, hogy utunkat 
folytatni tudjuk.
 2022 a dönté-
sek éve is. Azt sze-
retném, hogy mi, 
emberek tisztán 
lássuk és értsük: a 
történelemben éle-
tünk folyama nem a 
véletlen történések 
sorozata, hanem az 
általunk folyamato-
san alakító valóság, 
mindennapi cselekedeteink következmé-
nye, az állandó döntéseink eredménye, 
amiket az élet titokzatos mértékegysége 
alakít, szabályoz, formál. Ami összeköt és 
egybentart, miközben felelősségre, aka-
ratra és cselekvőképességre is nevel ben-
nünket.
 Azt kívánom, hogy 2022-ben is sze-
ressük és építsük hazánkat, szeressük 
Nyírbátort, őrizzük meg közösségeit és 
értékeit, tegyük komfortosabbá, erősítsük 
azokat a szellemi, kulturális kötelékeket, 
melyek itt tartanak bennünket.

Igyekszem mindent megtenni annak érde-
kében, hogy megvédjem a családomat, ba-
rátaimat és körülöttem élő embereket is.
 Képviselőként továbbra is a tőlem tel-
hetőt szeretném megtenni és meg is fogok 
tenni mindent a körzetemért. A körzetem-
ben élő emberek életszínvonala, élhetősé-
ge fontos számomra, segítségemre min-
dig számíthatnak. Bármikor fordulhatnak 
hozzám bizalommal.
 Egészségben és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok mindenkinek.

Juszku Mihály

Szilveszterkor, ami-
kor éjfélt üt az óra, 
örömmel fordulunk 
egymás felé, bol-
dog új évet kívánva. 
Abban a pillanatban 
szívünkre öleljük 
mindazokat, akik 
fontosak nekünk. 
Hogy mit várok ettől 
az évtől? Még több 
szeretetet, megér-
tést, egymás iránti 
tiszteletet. Azt gon-
dolom, hogy ez sok-
szor hiányzik a mai világból. Hiszem, hogy 
minden ember értékes, és a maga módján, 
a maga tehetségével szebbé, jobbá igyek-
szik formálni az életünket. 
 Észre kell vennünk, hogy mennyi ha-
sonlóság, mennyi közös van bennünk. Eh-
hez az kell, hogyha önmagunkra tekintünk 
felfedezzünk másokat és másokra tekint-
ve felfedezzük önmagunkat. Szeretném, 
ha a városunk a jövőben is sikeresen ha-
ladna tovább a fejlődés útján. 
 Mindannyiunk érdeke, hogy szebbé és 
élhetőbbé varázsoljuk. Az országgyűlési 
választáshoz közeledve adjon az Isten böl-
csességet a jó döntéshez! Hozzon az új esz-
tendő sok sikert, jó egészséget, szeretetet, 
megbocsájtást, egyetértést, békességet!

Kerezsi István

Azt várom a jövő évtől, hogy sokkal több 
boldog ember legyen az országban, akik 
egymás szemébe tudnak nézni, beszélget-
ni tudnak, önfeledten. Bízom benne, hogy a 
2022-es választásokon sokan támogatják 
a fejlődő, haladó, családi támogatásokra 
és munkára alapozott jobboldali kormány-
zást, és igy tovább fejlődik városunk és 
országunk. Tovább kell dolgoznunk azon, 
hogy jobb legyen családunknak, városunk-
nak és az országunknak. Az elénk gördülő 
akadályokat leküzdve, legyőzve, összefog-
va biztosan sikerülni fog.
 Az új évben elsősorban jó egészséget, 
családon belüli harmóniát, nyugodt, ki-

Balla Jánosné 
alpolgármester,  
önkormányzati 

képviselő, 3. sz. vk., 
NYJE-MSZP-PÁR-
BESZÉD-MOMEN-
TUM-ÖSSZEFOGÁS 
MEGYÉNKÉRT-DK

Dr. Báthori Gábor 
önkormányzati 

képviselő,
FIDESZ-KDNP

Böszörményi Sándor 
önkormányzati 

képviselő,  
6. sz. vk. 
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képviselő,
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Levendáné Dr. Lengyel Valéria

A 2022-es évtől azt 
várom, hogy vége 
legyen a járvány 
miatti megpróbál-
tatásoknak, és ezál-
tal az életünk végre 
visszakerülhessen a 
régi kerékvágásba. 
Nyírbátort illetően 
szigorú költségve-
tési gazdálkodással 
– kompenzálva a 
járvány okozta vesz-
teségeket – sikerül-
jön jó színvonalon 
fenntartani a város 
működőképességét 
és megvalósítani a 
betervezett fejlesz-
téseket. Működjenek 
eredményesen az intézményeink, a gazda-
sági társaságaink. A városlakóknak legyen 
biztos munkahelyük, legyenek egészsége-
sek és mosolygósabbak.
 Sikerüljön megőrizni és túlszárnyalni 
az eddig elért eredményeinket, hogy Nyír-
bátor még szebb és vonzóbb város legyen.
 Egyéni képviselőként szeretnék min-
den tőlem telhetőt megtenni a körzetem-
ben élőkért, a rászorulóknak támogatást 
nyújtani. Fontosnak tartom a korábbi 
években megkezdett út- és járdafelújítá-
sok folytatását, a belvízelvezetési gondok 
enyhítését, valamint a lakókörzetünk 
komfortosabbá tételét.
 Nagyon szeretném, hogy visszatérjen 
a járvány előtti pezsgő, dinamikus kulturá-
lis és közösségi élet. Remélem, hogy a civil 
szervezetek zavartalanul és eredményesen 
tudnak majd működni. A Tinódi Vegyeskó-
rusban a próbák és a fellépések folyama-
tosságát, illetve a rendezvények inspiráló 
erejének újbóli átélését szeretném.
 Magánemberként azt kívánom, hogy a 
gyermekeim és az unokáim egészségesek 
és sikeresek legyenek, probléma nélkül vé-
szeljék át ezt a nehéz időszakot. A 2022-
es évre sok sikert és jó egészséget kívánok 
minden kedves városlakónak.

Polyák László:

Bizakodó vagyok! 
 Bízom benne, 
hogy idén már visz-
szaszorul a járvány. 
Köszönettel tarto-
zunk mindazoknak, 
akik a betegellátás-
ban és mindenfé-
le szolgáltatásban 
teszik a dolgukat. 
A nyírbátori önkor-
mányzat tavaly is 
biztosított vitamino-
kat, maszkot, gyógy-
teát, tisztítószereket 
stb., amit személye-
sen adtam át a kör-
zetemben lakóknak. 
 Az elmúlt évben több dolog is megva-
lósult a 4-es körzetben. Egyik ilyen beruhá-
zás a Fáy lakótelep hátsó szervizútjának a 
megépítése volt. Járdák újultak meg, foly-
tatódott a kerékpárút építése, és átadtuk 
a kutyafuttatót is. Következő fejlesztés a 
Fáy-Munkácsy sarok rendezése lesz. Lát-
ványosan változott a körzetünkben lévő 
Idősek Bentlakásos Otthona is.
 Sikeres a város bérlakásprogramja, 
amelynek köszönhetően sokan találtak 
otthonra a Szénaréti-lakóparkban. Nagy 
falat lesz a csapadékvíz-, szennyvízelveze-
tő rendszer rekonstrukciója, a világításkor-
szerűsítés és a forgalomszabályozás is. Az 
utak és járdák karbantartásához jelentős 
összeg szükséges, aminek az előteremtése 
a járvány miatti gazdasági helyzetben még 
nagyobb kihívást jelent. Bízom benne, hogy 
folytatódhat a várost elkerülő út továbbépí-
tése, ami tehermentesíti a belső utakat. Így 
tovább fejlődhet az ipari park, és bővülhet a 
munkahelyek száma. Bízom abban is, hogy 
minél több fiatal találja meg a számításait 
Nyírbátorban, ebben az élhető kisvárosban.
 Büszke vagyok arra, hogy működőké-
pes maradt a város. Képviselőtársaimmal 
együtt felelősségteljes döntéseket hozunk 
Nyírbátor fejlődése érdekében, és ha szük-
séges, korrigálunk is a döntéseken. Kép-
viselői feladataim ellátásához sok támo-
gatást kapok a város lakóitól, amit ezúton 
köszönök meg. Képviselőként is és a város 
egyik „szemeként” is munkámmal szolgá-
lom Nyírbátort. 
 Boldog és sikerekben gazdag, vírus-
mentes évet kívánok mindenkinek!

Dr. Szabó Sándor 
Megértést, elfogadást, a mesterségesen 
felépített ellenségképek lerombolását vá-
rom 2022-től. Szeretném, hogy mindenki 
bátran merje képviselni a gondolatait, az 
ideológiai nézeteit, merjen hangot adni a 
véleményének.

Tóthné Barna Júlia

Mit várok a 2022–es 
évtől? Elsősorban 
változást szeretnék. 
Örömmel töltene 
el, ha félelem nél-
kül élhetnénk. Ha 
mindenki komolyan 
venné a vírushelyze-
tet, s a lehetőséghez 
mérten magunkon 
kívül, másokra is vi-
gyáznánk. Legyünk 
egészségesek, elfo-
gadóak, toleránsak! 
Örüljünk az apró 
dolgoknak és mások 
örömeinek is!
 Szeretném, ha 
a Nyírbátorban élő 
emberek büszkék lennének városunkra, 
kulturális értékeinkre, a gazdaság fejlő-
désére,belső igénnyé válna a tiszta, ren-
dezett környezet. Gyermekeinket, unoká-
inkat arra nevelnénk, hogy ne dobálják el 
a szemetet, szelektív hulladékgyűjtésre 
ösztönöznénk. Belső igénnyé válna a fenn-
tarthatóság érdekében a környezetünk vé-
delme.
 A város fejlődésének érdekében, mint 
önkormányzati képviselő továbbra is tá-
mogatom azon elképzeléseket, terveket, 
pályázati lehetőségeket, amelyek az itt 
élő emberek komfortérzetét javítják. Gon-
dolok az utak minőségére, a csapadékvíz 
elvezetésre, újabb munkahelyek teremté-
sére, zöldfelületek növelésére. 
 Szükséges, hogy a nevelési-oktatási 
intézmények megőrizzék szakmaiságukat, 
magas színvonalon neveljék, oktassák a 
felnövekvő nemzedéket. 
 Ha ezek valóra válnak, remélhetőleg 
sok fiatal telepszik le, vagy költözik ide, az 
évtizedek óta itt élő emberek pedig elége-
dettek lesznek. Ezt várom a 2022-es évtől.

Kerezsi István 
önkormányzati 

képviselő 
FIDESZ-KDNP

egyensúlyozott éle-
tet szeretnék. Sze-
rintem most élvezni 
kell minden pillana-
tot a szeretteinkkel, 
amíg csak lehet. 
Egészséget, szere-
tetet, békességet, 
lelki nyugalmat min-
den ember számára, 
mert szerintem ez a 
legfontosabb. Sze-
retnék minél több 
időt a családommal, 
barátaimmal eltölteni 
úgy, hogy közben eleget tudjak tenni felada-
taimnak is. Bizakodóan tekintek a jövő felé.

Levendáné  
Dr. Lengyel Valéria 

önkormányzati 
képviselő, 5. sz. vk.  
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 Remélem, hogy 
a mai magyar társa-
dalmat átjáró féle-
lem és beletörődés 
fala a 2022-es évben 
leomlik, és helyébe 
valami merőben ér-
tékes kezdődik el!
 Elsőre csakis a 
2022-es parlamenti 
választások jutnak 
az eszembe.
 Hiszem, hogy az 
ellenzéki összefogás 
győzni fog. Végre újra 
jövőkép kerülhetne 
sokak elé, és elkezd-
hetnénk azon dolgoz-
ni, hogy újra európai és mindenki számára 
élhető Magyarországunk legyen!
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Folytatás az. 1. oldalról

 – Nagyon tekintélyt pa-
rancsoló eredménysor, amit 
itt elmondtál, s ráadásul 
úgy tűnik, hogy ismét lesz-
nek a kisebbek között is re-
ménykeltő versenyzők. Az 
is látszik, hogy Antal Dávid, 
Bégányi Ábel után is van-
lesz élet a nyírbátori verse-
nyúszásban. Jön az utánpót-
lás folyamatosan?
 – Most talán már ezt is ki 
lehet jelenteni, hiszen az el-
múlt években folyamatosan 
voltak nálunk a „Jövő Bajno-
kai” programba beválogatott 
gyerekek. Jelenleg is 4 úszónk 
tagja a régió válogatottnak. 
Ma azt gondolom, hogy jö-
vőre is be fog kerülni az el-
sőként említett 3 „delfinünk”, 
a 10 éves versenyzőinkre 
gondolok itt. Szerintem 4–5 
évig biztosan jelen leszünk az 
eredményes szakosztályok 
versenyében.
 – Minek köszönhető ez? 
Nem hinném, hogy itt direkt 
úszók születnek.
 – Talán meglepő lesz, 
amit mondok, de nem hiszem, 
hogy az edzések vezetésében, 
vagy a szakmai munka külön-
bözőségében lenne az ered-
ményeink kulcsa.
 – No ezzel alaposan 
megleptél. Arra számítot-
tam, hogy most majd jön egy 
hosszú és nagyon szakmai 
felsorolás, hogy itt kivel és 
mit és hogyan, hogy aztán a 
végén kiderüljön, hogy az a 
bizonyos gyerek mindezek-
nek köszönhetően állhat fel 
a dobogó legfelső fokára.
 – A szüleim pedagógu-
sok voltak és őket is figyelve, 
megtanultam, hogy nagyon 
sok múlik a gyerekekkel fog-
lalkozó személyén. Szerin-
tem döntő az, hogy ki tudja 
úgy „megragadni” a gyereket, 
hogy azután a gyerek lelké-
ben önszántából alakuljon 

„EGY TEKINTETEMMEL ELÉREM…”
ki az úszás, az edzésmunka 
szeretete. Ez azt jelenti, hogy 
a gyerek „magától” akarjon 
egyre jobb lenni, mert saját 
magának is ez az igénye.
 – Azt mondod – sokak-
kal ellentétben – nálad nincs 
lelki, sőt akár testi terror, s 
állandó pressing, hogy még 
és még, s csak a legjobb 
eredmény számít?
 – Nincs nyomás a gyere-
keken. Bármennyire is hihe-
tetlen, nálunk az a jellemző, 
hogy a gyerekeknél belülről 
jön, hogy menni kell edzésre, 
mert folyamatosan javítani 
akarnak. Úgy gondolom, ha 
van titok, akkor ez a mi tit-
kunk itt Nyírbátorban. Na, ha 
még erre az eredmények is 
jönnek, akkor az már a bol-
dogság netovábbja.
 – Elfogadom, de még-
is azt érzem, hogy ez túlzott 
szerénység a részedről. Tu-
dom, hogy nincs két egyfor-
ma ember, de hasonló hozzá-
állása másnak is lehet, csak 
éppen nem hasonló eredmé-
nyekkel. Valami más is kell, 
hogy legyen…
 – Persze, hogy kell a 
szakma, a jó módszerek. 
Ugyanakkor ezek, mármint 
a szakma, s a módszerek is-
merete rengeteg edzőre igaz, 
s mégsem jönnek az eredmé-
nyeik. Mert, talán, ezt nem 
tudják jól átadni. Döntőnek 
tartom a gyerekekkel való 
kapcsolatot. Egy gyerekkel 
nem lehet úgy edzést tartani, 
hogy bemegyek, elolvasom, 
hogy mit kérek, majd vége az 
edzésnek, és hazamegyek.
 Nálunk tényleg van fe-
gyelem az edzésen, hiszen 
az uszoda veszélyes üzem. 
Ugyanakkor, ha kell, én a gye-
rekeimnek a barátja vagyok, 
a haverjuk vagyok, s „leme-
gyek” az ő szintjükig, ha kell, 
de emellett megmarad a tisz-
telet is. Hosszú évek eredmé-
nye, hogy ezek a gyerekek így 

fogadják azt, hogy a medence 
széléről ezt a rengeteg erő-
feszítést kérem. Képzeljük el, 
hogy az a gyerek folyamato-
san benne van egy 26 fokos 
vízben, és én javuló szintű 
időket kérek tőle. S azt a fe-
szültséget nem úgy éli meg, 
hogy az neki rossz, hanem 
megérti és felfogja és akarja, 
mert tudja, hogy ettől lesz 
jobb.
 – Ahogy te motiválsz, az 
már majdnem hipnotizáció. 
Szinte egy más tudatállapot-
ban dolgoznak ezek a gyere-
kek…
 – Ez egy következetes 
nevelés.
 – Azt állítod, hogy ezt a 
temérdek erőfeszítést és az 
edzések összes kín-
ját mintegy öröm-
ként élik meg a ver-
senyzőid?
 – Csak az edző 
személyén múlik, 
hogy ezt a rettenete-
sen kemény munkát, 
s magas színvonalon, 
a gyerekek akarják 
elvégezni. Az edző 
felelőssége, hogy a 
gyerekek átzökken-
jenek az edzések 
stresszén. Ráadásul, 
ha ezt nem sikerül elérni az 
edzőnek, akkor a gyerekek ha-
marosan abbahagyják.
 – Te most teljesen meg-
leptél. Régebben főleg, de 
még manapság is lehet hal-
lani, hogy ebben a sportban 
akár fizikai erőszakot is al-
kalmaznak az edzők, sokszor 
talán még a szülő tudtával 
is, hogy jöjjenek az eredmé-
nyek. Azt szokták mondani, 
hogy ez egy nagyon nagy 
erőfeszítést igénylő sport, s 
itt-ott simán belefér egy po-
fon is, ösztönzőként.
 – Egyáltalán nem hiszek a 
terrorban, s biztosra veszem, 
hogy terrorral, fizikai erőszak-
kal még itt sem tartanánk. 

Nincs is rá szükség. Ha jól lett 
„bevezetve” ebbe a sportba, 
akkor nem kell velük sem or-
dibálni, sem csúnyán bánni. Az 
én úszóimnak jobban fáj, ha 
edzés végén lehajtom a fejem, 
s azt mondom, hogy inkább 
maradtál volna otthon. Tudom, 
hogy egy ilyen mondattól rosz-
szabbul érzi magát, mintha 
leordibáltam volna a földről. 
Tudják, hogy mit várok el tőlük, 
s ezt közlöm is velük, s ha sike-
rül, akkor jön a dicséret is.
 – Te magadtól vagy 
ilyen, vagy inkább tanultad 
ezt az edzői attitűdöt?
 – Erre nem tudok pontos 
választ adni. 11 éve vagyok 
a szakmában, s az a tapasz-
talatom, hogy csak ez mű-

ködik. Persze az elején én is 
éreztem magamban a telje-
sítménykényszert. Ma már 
ez egyáltalán nem játszik ná-
lam. Mondhatnám, elkapott a 
„Buddha szellem”. Az a fon-
tos, hogy szeressen a gyerek, 
mert velem lehet, s lehessen 
mindenről beszélgetni. Akkor 
miért lenne szükség az edzői 
agresszióra? Egy tekintetem-
mel elérem, hogy tudja, a mai 
munkája semmit nem ért. 
Majd jön másnap, s elmondja, 
hogy tudja, csalódtam benne, 
de az okot is elmondja.
 – Ezzel a magatartással 
azt is eléred, hogy több gye-
rek marad meg a verseny-
sport mellett, vagy az a fon-
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Utcára kidobott bojlerből készített kályhának nevezett „fű-
tőtest” adja a meleget abban az egy szobában, amit fűtenek. 
Ott élik az életüket. Az iskolás gyerek a konyhaasztalnál tanul, 
persze minimális világítás mellett, az óvodás gyermek pedig a 
sarokban játszik az agyonmosott plüss macijával, az anyuka 
főzi a lábasban az egytál ételt, az ember hasogatja a tűzifát az 
udvaron. Az anyuka próbál rendet tartani, de a többfunkciós 
helyiségben szinte lehetetlen. A fürdőszobát most újítják fel, 
így meleg víz is lesz talán. 
 A decemberi ünnepek alatt, mint hagyományosan már 15 
éve, s most januárban is sok családnak vittem segítőimmel 
adományokat: tartós élelmiszert, gyümölcsöt, ruhát, mikro-
hullámút, olyan játékokat, amelyeket szerettek volna, és még 
sok minden mást, hogy szebbé tegyük azok számára is a ka-
rácsonyt, vagy a mindennapokat, akiknek ez szinte csak álom. 
Nyírbátorban is találkoztam olyanokkal, akik félve írtak nekem 
üzenetet, mert szégyellik a környezetük előtt, hogy milyen ne-
héz a sorsuk. Látják a nyírbátori önkormányzat szociális érzé-
kenységét, s a másokon való segítését, de mégis vannak olya-

nok, akik nem mernek a hivatalos 
csatornákon szólni. Hívnak tele-
fonon, keresnek a Facebookon, 
vagy megállítanak a városban. 

Nehéz ezeket 
az élethely-
zeteket bel-
ső könnyek 
nélkül meg-
élni. Az, hogy 
mégis sikerült 
eljutni több 
nyírbátori és 
a környező 
települése-
ken élő csa-
ládhoz, s volt 

lehetőség a fővárosi II. kerületi lakosok és az MSZP országy-
gyűlési képviselői, valamint helyi támogatóink által felajánlott 
adományokat eljuttatni, mindennél többet ért. Amikor a kisfiú 
mosolyogva veszi a kezébe az áhított kisautót, vagy a karonülő 
kislány a babát, az anyuka pedig az élelmiszercsomagot, akkor 
az jár az eszemben, hogy milyen esélytelen ez a világ. 
 Küldetés számomra azért tenni, hogy csökkenjenek a kü-
lönbségek, és a tisztességes megélhetés legyen biztosított 
minden családnak, mindegy, hogy az ország melyik táján él. 
Szeretném azt, ha a nyírbátori önkormányzat pozitív példáit 
ki lehetne terjeszteni az egész választókerületben. Gondolok 
többek között a vitamincsomag és maszkosztásra is. Ezért 
dolgozom .

Tóth Viktor, 
ellenzéki parlamenti képviselőjelölt

SPORT / VÁROSI HÍREK

SEGÍTENI ÉS ESÉLYT TEREMTENI

Sok gyermek, így sok család él még napjainkban is 
nagyon nehéz körülmények között. Amikor beme-
gyek egy ilyen házba, meglátogatom őket, elszorul 
a szívem. Elgondolkodom azon, hogy létezik a hu-
szonegyedik században, hogy emberek úgy éljenek, 
ahogy néhány honfitársunknak kell élni?

– Életkép a XXI. századból –

tos, hogy egyszerűen jobb 
emberek lesznek az évek 
során?
 – Soha nem azt nézem, 
hogy hány bejövő gyerekből 
maradnak meg azok, akik vé-
gül vállalják a versenyzéssel, 
felkészüléssel járó borzalma-
san sok munkát, lemondást. 
Azt tudom, hogy ezeknek a 
gyerekeknek az élet más terü-
letén sem lesznek megoldha-
tatlan helyzeteik. Bárhová löki 
be őket az élet, ezek a gyere-
kek abból ki fognak jönni. Azt 
se felejtsük el, hogy mindegyik 
gyerekem még ráadásul kitü-
nő tanuló is. Többen kaptak Jó 
tanuló, jó sportoló minisztéri-
umi kitüntetést is. Bizony ők 
emellett még tanulni is tudnak 
és akarnak is.
 – Mit gondolsz, ha a vá-
rosban az óriásplakátokon 
ott mosolyognának a ver-
senyzőid a rengeteg érem-
mel és azzal a felirattal, hogy 

nok, akik nem mernek a hivatalos SEGÍTENI ÉS ESÉLYT TEREMTENI

mel és azzal a felirattal, hogy 

az életük, hogyan alakul a tes-
tük… Az nekem jobban fájna, 
ha a gyerek, valamilyen más 
tényező miatt nem tudna fej-
lődni, vagy nem tudná meg-
csinálni az eltervezetteket.  Az 
ő korukban egy érzelmi hely-
zet, egy testi változás, vagy a 
növésben lemaradás, szóval 
sok tényező lehet, na ha ezek 
miatt abbahagyná valamelyi-
kük, az nagyon fájna. 
 – Gondolom manapság 
Antal Dávidban látod, hogy 
felnőttek között is komoly 
eredményeket érhet el. Sze-
retnéd őt edzeni és mene-
dzselni a későbbiekben is?
 – Nála a következő két 
év lesz a meghatározó. Ha így 
fejlődik, és továbbra is ott lesz 
elől, akkor ebből a fiúból ko-
moly úszó lesz, és ha kijut az 
Ifjúsági Olimpiára, akkor va-
lószínű, mindent feláldoznék, 
hogy tudjam folytatni vele a 
munkát.

amúgy még ki-
tűnő tanulók is, 
vajon többen 
jönnének úsz-
ni, és még jobb 
eredmények is 
születnének?
 – Nem fel-
tétlenül akkor 
jó egy klub, ha 
8–10 jó ered-
ményeket hozó 
v e r s e n y z ő j e 
is van. Ez egy 
kisváros, és ha 
már van egy versenyzőnk, aki 
a legmagasabb szintre is eljut, 
akkor  már lenne okunk büsz-
kélkedni. A szememben pél-
dául Majoros Bence számít az 
etalonnak. Olyan büszke va-
gyok rá, pedig, ha kétszer be-
szélgettünk összesen. Nekem 
az annyira jólesne, ha lenne 
nekem is egy ilyen verseny-
zőm, akire majd a nyírbátoriak 
is mondhatnák, hogy ez a gye-

rek valamikor ott kalimpált a 
fürdőben, s most pedig a tévé-
ben látjuk a nagy versenyeken. 
 – Ha közülük bárki is al-
kalmas rá, őt akár az olimpi-
áig is képes lennél elmene-
dzselni?
 – Attól nem félek, hogy 
ezt nem tudnám végigvinni. 
Mástól félek. Itt és most gye-
rekekről van szó, és egyáltalán 
nem mindegy, hogyan alakul 
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Sokkal inkább úszóként ismert Antal Dávid, mint 7. 
osztályos tanulóként, akinek kedvencei a reáltár-
gyak. A régió válogatott versenyző az elmúlt évben 
sorra halmozta az érmeket. Sikeres 2021-es eszten-
dőt tudhat maga mögött. A legjobban a 200 méter 
pillangóúszásban és a 3000 méter gyorsúszásban 
elért eredményeinek örül, mindkettőből saját kor-
osztályos csúcsot döntött. Amit pedig a 2022-es 
év eleje hozott számára: felkerült az európai úszó 
ranglistára. Most már európai szinten is jegyzik a 
nyírbátori úszót. Interjú Antal Dáviddal. A riporter 
Polyák Dézi. 

 – Naponta mennyit úszol?
 – Hétköznap két, szerdán és szombaton egy edzésünk 
van. A vasárnap az pihi. A reggeli edzések általában egy, a déli-
ek kicsivel több mint 2 órásak. Ha nem „formába hozásról” van 
szó, hanem normális edzésről, akkor naponta 9–10 kilométert 
úszom.
 – Ilyen fiatalon rengeteg megmérettetést tudhatsz ma-
gad mögött. Mit jelent neked a versenyzés?
 – Örömöt, ami egy kisebb kiruccanás számomra a hét-
köznapokból. Ilyenkor végre találkozom ellenfelekkel, akikkel 
nagyon jóban vagyok. Sikerült barátságokat kialakítani velük.
 – Van olyan verseny, ami kihívást jelent számodra?
 – Mindegyik verseny kihívást jelent. Egy országos bajnok-
ság vagy egy cikluszáró úszóverseny egyrészt a napok számá-
ban is különbözik az „átlagos versenytől”, mert egy cikluszáró 
3–4 napig tart, egy sima verseny pedig egy napig. Ezenkívül 
az OB-nak és a cikluszárónak teljesen más a feelingje. Ezeken 
a számomra nagyobb versenyeken nem izgulok, a kisebbeken 
igen. A nagyobb versenyek alkalmával, ha van idő – általában 
kevés – meg lehet nézni a várost, ahol rendezik a versenyt.
 – Legutóbb decemberben Győrben volt a cikluszáró. 
 – Tíz versenyszámba neveztünk be engem, de végül csak 
kilencben indultam. Mind a kilencben aranyérmet szereztem, 
három korosztályos csúcsot döntöttem meg, ami majdnem 
négy lett.
 – Melyik eredményedet tartod a legfontosabbnak?
 – Az első korosztályos csúcsom megdöntése 400 méter 
gyorsúszásban 2 évvel ezelőtt volt. (Megdöntötte 2019-ben az 
olimpiai bajnok Gyurta Dániel 19 éve tartó korosztályos rekordját 
– a szerk.) Utána tavaly a 3000 méter hosszútávú gyorsúszás-
ban és a 200 méter pillangóúszásban szintén korosztályos 
csúcsot döntöttem.
 – Mennyire nagy a nyomás rajtad?
 – Nem nagy, én úgy vagyok vele, hogy az idővel úszom. 
Kitűzök mindig egy célt, azt, hogy milyen időt ússzak meg.
 – Szorgalmas vagy?
 – Igen, ha hiányzom, akkor is csak a fülfájás miatt van. Egy 
évben egyszer-kétszer ez előjön.
 – „Nem volt még Magyarországon senki, aki 13 évesen 
olyan időket úszott, mint a nyírbátori Antal Dávid” – mondta 
Kaliba Viktor, az edződ. Mit szólsz ehhez?

ANTAL DÁVIDNAK CSAK EGY A LÉNYEG
 – Én úgy vagyok vele, hogy sosem állok le a múltnál, min-
dig előre kell gondolkodni. 
 – Mindig elmondod, hogy az edződnek köszönheted az 
eredményeidet. Szoros a kötelék kettőtök között?
 – Igen, szoros. Most is egy olyan játékkal játszok Xbox-on, 
amit Viktor bácsi ajánlott nekem. Megvan közöttünk az össz-
hang, közös az érdeklődésünk is több mindenben. Ötéves ko-
rom óta edz engem.
 – Más edzők is segítik a fejlődésedet?
 – A Jövő Bajnokai program keretében találkozókon, edző-
táborokban van alkalmam híres úszók edzőitől is tanulni. Jó 
tippeket is kaptam tőlük, s javítottam pár dolgon.
 – Mennyire követsz meghatározott étrendet, mint a leg-
több sportoló?
 – Versenyek előtt 
már egy hónappal na-
gyon odafigyelek, mit 
ehetek. Csak olyan étele-
ket, vitaminokat fogyasz-
tok, amelyeket az edzők 
előírnak. Itt megemlíte-
ném Kiss Attilát, aki az 
erőnléti edzőm. Vele fo-
lyamatosan konzultálok 
a diétával kapcsolatban. 
Halat egy héten lega-
lább egyszer fogyasztok, 
zabkását versenyekkor. 
Nyáron például gyakran 
eszem almát, most pedig 
a mandarinra szoktam rá. Fagyit nem ehetek. Nemrég volt egy 
kéthetes pihenőm, és a névnapomra fagylaltkelyhet kértem. 
Amikor pont lehetett volna nassolnom, akkor már nem talál-
tunk fagyit a cukrászdákban. Szóval legközelebb majd nyáron, 
a születésnapomon ehetek.
 – Úszó szeretnél lenni?
 – Igen. Szeretnék kijutni az olimpiára. Most néztem pár 
Európa-bajnokságon elért időt. Szerintem a 200 méter pillan-
góúszáshoz és a 200 méter hátúszáshoz vagyok a legköze-
lebb.
 – Az úszáson kívül milyen terveid vannak?
 – Idén vagy jövőre letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, 
és minden tantárgyból jól teljesíteni. A kedvenc tantárgyaim 
a matematika, az angol és egy kicsit a fizika is. Jelenlegi állás 
szerint a továbbtanulásnál a nyírbátori gimnáziumot fogom 
választani az úszás miatt.
 – Külföld szóba jöhet?
 – Igen, a gimnázium után szívesen elmennék Amerikába, 
és ott folytatnám az úszást.
 – Hogyan kapcsolódsz ki?
 – Nem sok szabadidőm van. Inkább nyáron kapcsolódok 
ki, akkor is Xbox-ozok, telefonozok vagy elmegyünk nyaralni.
 – Van még más sport is az életedben?
 – Apáékkal megyek horgászni, és hobbiként íjászkodom.
 – Mit vársz ettől az évtől?
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 – Nincsenek annyira nagy elvárásaim. Megpróbálok az 
országos bajnokságon minél több aranyérmet szerezni, így 
100 és 200 pilléből, 100 és 200 hátból, amire nagyon szá-
mítanék. Ha minden jól megy, akkor 1500–5000 hosszútávú 
gyorsból is öröm lenne számomra, ha a legjobbak között vé-
geznék.
 – Az úszás olyan sport, ahol az ember egyénileg teljesít. 
Gondolod, hogy lehet egy csapatmunka is?

 – Igen. Az edzőm, a család, az iskola, az osztályfőnököm 
és az edzőtársak is benne vannak ebben a munkában. Az 
eredmények is a csapatmunka gyümölcsei.
 – Hogy tudsz ilyen könnyen hozzáállni a kihívást jelentő 
versenyekhez?
 – Nem félek a nagyobb versenyektől, mert úgy vagyok 
vele: ha ez az utolsó lehetőség, akkor „már nem mindegy?”. 
Nekem csak egy a lényeg, hogy ússzak.

Egy tehetséges, sportos 
korosztály tagjaként neki is 
Ballóné Juci néni volt a test-
nevelője, ő indította el ké-
zilabdás karrierjét. Abból a 
korosztályból indult többek 
között Kiss László, Bara-
csi Ferenc, Dr. Veres János, 
Csordás Ferenc, vagy éppen 
Magyar Balázs pályafutása. 
Nyírbátorban volt gimnazista. 
A Báthory István Gimnázium 
cipőipari szakközépiskolai ta-
gozatán érettségizett. Bücs-
né Katika volt a testnevelője.
 Az ügyes srácot már első-
ben kiválogatták, és leigazolták 
a Nyírbátori VASAS ifi csapa-
tához. Harmadikos gimisként 
nagyot lépett, Csadó Tiborral 
és Németh Tiborral együtt ke-
rült az NBII-es felnőttek közé. 
Érettségi után Oláh János és 
Sipos József pártfogoltjaként 
a bankba ment dolgozni. Rö-
vid idő után váltott, képesítés 
nélküli pedagógusként Tisza-
dobra került. Ma is szeretettel 
emlegeti Kelemen Lajost, Fi-
gula Istvánt, sportot szerető 
egykori igazgatóit. Időközben 
elvégezte a Miskolci Egyetem 
műszaki oktatói szakát, így vált 
képesített pedagógussá. Sze-
rette az iskolát, a gyerekeket.

 Hogy mégsem a tanári 
pálya vált hivatásává? Az élet-
nek vannak furcsa történései. 
Egy ilyen nem tervezett tör-
ténet a vállalkozói pálya felé 
irányította. Volt üzemvezető 
Nyírmeggyesen, hogy aztán 
végképp Nyírbátorban ma-
radjon. Itt építette fel a vál-
lalkozását. Építőanyagipari és 
teherfuvarozási vállalkozása 
igen sikeres volt. Nemkülön-
ben kézilabdás tevékenysége 
is. Mikor hazajött, a felnőtt 
csapat a megyei első osztály-
ban játszott. Remek fiatal tár-
saság jött össze: Pataki Zsolt, 
Dávid Zsolt, Lőrincz Zsolt, Ko-
vács Ferenc, Pásztor Zoltán, 
Tóth László, Duplinszki And-
rás, Csapos János, Kása La-
jos, Szőke Ferenc neve a mai 
napig nagyon jól cseng nyír-
bátori kézilabdás körökben. 
Visszavonulása után egy ideig 
csak szurkolója volt a csapat-
nak. 1992-ben NBI-B-s lett 
Nyírbátor, ekkor még Turzó 
Zoltán vezetésével. Nyolcadik 
hely, magabiztos bennmara-
dás. 1993-ban viszont már 
Petneházi Zsolt lett a klubel-
nök. Nevéhez fűződik az eddi-
gi legkiemelkedőbb NBI-B-s 
szereplés, ami a hatodik he-

lyet jelentette. Zsúfolt néző-
tér előtt mentek a meccsek, 
ahogy mondani szokták, még 
a csillárokon is 
szurkolók lógtak. 
Hálával gondol 
Bálványkönyvi 
Istvánné Mariká-
ra, aki sokat segí-
tett neki, főleg az 
adminisztrációs 
munkában. 2003-
ig vezette Zsolt a 
kézilabdát. Családjával Nyír-
egyházára költöztek ugyan, 
de a szívet nem lehet lecse-
rélni, az maradt továbbra is 
nyírbátori.
 Sok-sok minden történt 
közben a nyírbátori kézilabdá-
ban. 2017-ben érett valóság-
gá a gondolat: újjá kell szer-
vezni, méghozzá gyökeresen 
városunkban a sportágat. Lét-
rejött a Sport és Utánpótlás-
nevelő Kft., melynek kézilabda 
szakágvezetője sokunk nagy 
örömére Petneházi Zsolt lett. 
Valóságos „kézilabdaüzemet” 
kell irányítania. Az utánpótlás 
csapatokban – 8, 9, 10, 12, 14 
éves korcsoport – plusz a ser-
dülő ifjúsági és felnőtt korosz-
tályban 135 igazolt játékosa 
van a klubnak. Az elvárás, 
hogy minél több helyi játékos 
játsszon a felnőtt csapatban. 

A szándék nemes, de néhány 
év türelemre még szükség 
van. Sok-sok év mulasztását 

nem könnyű pó-
tolni. Mára egyér-
telműen az NBII-
es csoport legjobb 
csapata Nyírbá-
tor. Ott állunk az 
NBI-B kapujában. 
A szakágvezető 
és a szurkolótábor 
nagy vágya, hogy 

ezt a küszöböt minél hama-
rabb átlépjük. Zsolt nagy álma 
továbbá, hogy az NBI-B mel-
lett az új kézilabdacsarnok is 
megépüljön. Szélesítik az ala-
pokat, együttműködési szer-
ződésük van a gimnáziummal 
és az Arany Sárkány Egyesü-
lettel.
 Ennyi lelkesedéssel, te-
hetséggel, város iránti elkö-
telezettséggel hiszem, hogy 
tervei valóra is válnak. Fele-
ségével, Pócsfalvi Erikával 
két gyermeket neveltek fel. 
Gergő nem sportolt, Eszter 
viszont több sportágban is 
igen tehetségesnek bizo-
nyult. Az újév indításaként mi 
mást kívánhatnék: minden 
téren érjetek célba!
 Baráti öleléssel:

Szabó Laci

Gondolod, hogy lehet egy csapatmunka is? Nekem csak egy a lényeg, hogy ússzak.

lyet jelentette. Zsúfolt néző- A szándék nemes, de néhány 

Petneházi Zoltán és Jenei Erzsébet pedagógusok 
gyermekekét Kállósemjénben látta meg a napvi-
lágot 1956. november 14-én. Rövid ideig még kis-
létainak is vallhatta magát, de az általános iskola 
második osztályát már Nyírbátorban kezdte. Azóta 
szerves része városunknak. Igaz ez még akkor is, ha 
jelenleg Nyíregyházán lakik, hiszen az állandó lakcí-
me továbbra is nyírbátori.

PETNEHÁZI ZSOLT
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Könyvtárosként, ha kultúráról kell beszélnem, az nekem nehéz. 
A kultúrát hivatalosan ugyanis – levegő be – 
• a természeti és társadalmi környezet tudatos alakítására 

való képességnek, 
• az egyén cselekvését meghatározó normák, értékek és 

szimbólumok valamely rendjének, 
• illetve azon emberi magatartásnak és eredményeinek te-

kinthetjük, melyek az ember társadalmi és nem ösztönös 
mivoltából erednek. 

Levegő ki. 
 Karácsony tájékán érzem magam így, mikor óriási nyomás 
nehezedik rám, mert legalább ezerféle dolgot kellene egyszer-
re éreznem. És nem megy. Valamit nem jól csinálok – gondo-
lom. Így van ez most, a kultúrával kapcsolatban is. Ez jó nehéz. 
 Átsétálok a Kulturális Központba. Ott csak tudják, hogy 
mi fán terem… Nyírbátor ifjúságát szólították meg, amelynek 
eredményeképpen kirajzolódott történelmünk. 140 gyerek-
munka formájában: műemlékmotívumokkal, jelképekkel, ab-
lakzáródásokkal, címermaradványokkal és a gyönyörűség és 
a kétségbeesés határán egyensúlyozó, lázasan dolgozó zsűri-
vel. Aha. Akkor ez meg is van. A természeti és társadalmi kör-
nyezet tudatos alakítására való képesség. Itt alakítja éppen a 
felnövekvő generáció előttünk. Kiterítve az asztalokon. 
 Megnyugszom, mert immár semmi ok az aggodalomra. 
Ezek a gyerekek soha nem fogják azt gondolni, hogy Báthory 
neve néhol helytelenül Báthoriként szerepel, mert már lepapí-

rozták a somlyói és ecsedi ágról szerzett 
tudásukat. Nem fogják a sárkányt a vá-
ros kabalaállatának tekinteni… Vagyis a 
cselekvésüket meghatározó normák, ér-
tékek és szimbólumok rendjével is meg-

ismerkedtek. Elismerően biccentek. 
 Mennyi mindent tudnak ezek a gyerekek! Persze csak 
annyit, amennyit közvetítünk. Itt valahol összerándul a gyom-
rom a felelősségtől. Ez borzasztó nehéz… Az emberi kultúra 
ugyanis csak közösségi létben létezhet: a másokkal való érint-
kezésben, kommunikációban, visszacsatolásokban bontakoz-
nak ki és maradnak fenn a kulturális jelenségek. A kultúra és a 
kommunikáció egymástól elválaszthatatlan, a kommunikáció 
a kultúra hordozója és továbbörökítője. Na, tessék! 
 A „Báthory Emlékév 2021” tiszteletére meghirdetett rajz-
pályázat kapcsán történeti séták is zajlottak. Ja, hát az nem 
volt nehéz… Csak sétáltunk és szívtuk magunkba a történel-
münket. Akkor ez lehet, hogy nem is olyan bonyolult? Tényleg 
csak egy emberi magatartás? Odafordulás? Olyan, mint bár-
mely hétköznap csodálattal telve nézelődni a Várostörténeti 
sétányon, mosolyogva elhaladni a Várkastély mellett, elidőzni 
a MNM Báthori István Múzeuma előtt azzal a szívbéli felkiál-
tással, hogy de gazdag ez a városka!
 Egyszerűen csak csinálni kell, és kész. Megélni a kultúrát. 
Minden nap. Ahogy a karácsonyt is. És akkor majd észre se 
vesszük, hogy kicsit se nehéz minden nap szeretni, alkotni, 
szüntelenül munkálkodni, gondolkodni, építeni, fejleszteni, ki-
találni, megélni, átadni és élvezni mindennek a gyümölcseit. 
Most szemet és lelket gyönyörködtető gyermekrajzok formá-
jában. Én már nem félek. Szerintem így, együtt jól csináljuk!

Szláma Gabriella  

KULTÚRA NAPI SZÉLJEGYZET

A bejárást céges  
minibusszal biztosítjuk!

Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 100 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

Kezdje a karrierjét az MSK Hungary Bt-nél!  
Ha szeretnél egy megbízható és stabil munkahelyet:

 f Szerviz technikus  
 (kiemelt bérezéssel)
 f CNC gépkezelő
 f CNC programozó
 f Lemezdaraboló
 f Szerkezetlakatos
 f Hegesztő (CO és/vagy AWI)
 f Elektromos szerelő / 
 Mechanikus szerelő

 f Minőségbiztosítási mérnök

 f Termékdokumentáció készítő  
 (Gépkönyv)

 f PLC programozó

 f Szoftver BackEnd fejlesztő

 f CAD/CAM programozó

 f Géptervező mérnök

 f Senior beszerző

MSK2021_02_Bathor_2021-12-13_210x138_mag_RZ.indd   1 14.12.21   14:23

– egy rajzpályázat margójára
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Új év, új fejezet. Van, aki év elején fogadalmat tesz, listát ír, míg má-
sok nem hisznek ebben. Megkérdeztünk néhány nyírbátori városlakót, 
hogy mit vár a 2022-es évtől.

Molnár Gáborné, nyugdíjas 
pedagógus

Remélem, hogy nem lesz rosszabb 
2022, mint 2021 volt. Őszintén kívá-
nom, hogy mindannyian szerencsésen 
szabaduljunk meg ettől a járványtól, le-
gyünk egészségesek. Békességet, meg-
értést, szeretetet kívánok. Az emberi 

kapcsolatok fellazultak a járvány miatt, 
a személyes találkozások nagyon leszű-
kültek. Az lenne nagyon jó, ha ez az év 
enyhülést hozna, mert akkor más lenne 
az embereknek a kedélye. Fontos lenne 
a politikában is az egyetértésre jutás.
 Minden pedagógusnak azt kívánom, 
hogy sose legyenek rosszabb tanítvá-
nyai, mint amilyenek nekem voltak. Úgy 
érzem, mögöttem szép emlékek vannak. 
Pedagógustársaimnak több erkölcsi és 
anyagi elismerést, a szakmában az ön-
megvalósítás lehetőségét kívánom. Vál-
tozik a világ, és ezzel együtt a fiatalság 
is. Remélem, rendezik a pedagógusok 
sorsát, s talán nagyobb lelkesedéssel 
fogják választani a fiatalok ezt a pályát, 
olyanok, akik igazán megszállottak a pe-
dagógus hivatás iránt.

Németh Eszter, főkönyvelő

Elsősorban azt várom, hogy javul a ví-
rushelyzet, hiszen megnehezíti az élet 
minden területét, így a családi létet, az 
óvodát, az iskolát és a munkahelyet is. 
Nehéz bejutni szülőként az óvodába, 
ami nem egy ideális helyzet. A mun-

kahelyeken állandó a bizonytalanság, 
home office vagy sem, szigorítsunk-e a 
szabályokon a dolgozóknak vagy sem. 
A multinacionális nagyvállalatnál, ahol 
dolgozom, most rengeteg megrendelés 
van, ami persze változhat bármikor. A 
cégeknél gondot okoz a munkaerőhiány, 
a megfelelő szakemberek hiánya, ami ki-
hat a megrendelések teljesítésére is. 
 Nyírbátorban, amit a legjobban vá-
rok, az LMA iskola parkolási problémá-
inak megoldása, illetve, hogy nekik is 
legyen saját tornacsarnokuk. Remélem, 
hamarosan megvalósulnak ezek a ter-
vek. A 8. osztályos lányom januári köz-
ponti felvételije jelenleg a legfontosabb, 

aztán következik a többi, hová veszik fel, 
milyen kollégiumot válasszunk. Ez az év 
a továbbtanulás miatt is fontos nekünk.
Várom, hogy visszatérjen az élet a nor-
mális kerékvágásba, több program le-
gyen, amin részt vehet mindenki. Köztük 
olyan rendezvényeken, amelyek koráb-
ban évekig voltak, de a vírus miatt most 
elmaradtak.

Lőrincz Sándor, középiskolai 
testnevelő tanár

Azt kívánom, hogy a szeretteim, a bará-
taim ugyanolyan egészségben legyenek 
velem egy év múlva, mint ahogyan most 
vannak. Nagyon szeretném, ha a tanít-
ványom, Turbucz Zsolt meggyógyulna, 
mert súlyos betegségben szenved. Ara-
nyos, mosolygós, tisztelettudó, rendes 
fiú. Covid-áttörést várok az év végére.

A REMÉNY ÉVE LEHET 2022
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 Nagyon várom azt, hogy Majoros 
Bence – aki kedves tanítványom volt – 
egy lépcsőfokot feljebb lépjen. Kívánom, 
hogy az egész családja talpra álljon. Az 
utánpótlás úszóink remek teljesítmé-
nyeket nyújtanak. Azt várom az edző-
iktől, hogy ezt a szintet tudják meg-
tartani, ne adják lejjebb, hiszen nagyon 

nagy sikereket értek el, sok büszkeséget 
szereztek a városnak. Azt várom a Nyír-
bátori Labdarúgó Egyesület felnőtt csa-
patától, hogy maradjon meg a megyei I. 
osztályban stabil csapatként. Az után-
pótlás tekintetében egy picit lépjenek 
előre, szurkolok nekik. Azt szeretném, 
hogy stabilizálódjanak, fejlődjenek.
 Van az iskolánknak, a Bethlen Gábor 
Középiskolának egy országos Centrum 
Futsal sorozata. Reméljük, hogy le tud-
juk bonyolítani a tanévi országos ver-
senykiírást, amire 113 csapat nevezett. 

Polyák Dézi
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Elsős tanítóként az iskolába 
lépő kisgyermek tudásvá-
gyát, lelkesedését megőrizni, 
a tanulást sok-sok játékkal 
élménnyé varázsolni az egyik 
legszebb feladat. Bevezet-
ni a legkisebbeket az iskolai 
életbe, megmutatni nekik a 
tanulás rejtelmeit, szépsé-

geit. Jó érzés továbbadni az 
ismereteket, érzéseket, gon-
dolatokat, és látni, hogy a ki-
csik bizalommal, őszinte cso-
dálkozással fordulnak felénk. 
Fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek örömmel jöjjenek 
nap, mint nap iskolánkba, és 
élményekkel gazdagodva tér-
jenek haza. Arra törekszünk, 
hogy a diákjaink nyugodt, 
harmonikus, szeretetteljes 
légkörben tanuljanak, amely 
mindenki számára a legjobb 
feltételeket biztosítja szemé-
lyiségük és értelmi képessé-
gük fejlődéséhez. Egy olyan 
közeg megteremtése, ahol az 

ISKOLAI HÍREK

A nyírbátori refi várja leendő diákjait

Szeretettel várjuk leendő 
elsőseinket a Báthory Anna 
Református Általános Is-
kolába, hogy átadhassuk 
értékeinket, amelyeket ma-
gukkal vihetnek egy életen 
át. A 20. tanévemet kezdem 
meg szeptemberben tanító-
ként. Fontosnak tartom az 
egyházi értékek közvetítését 
a tanítványaink és családjuk 
felé. A mindennapi életben 
felmerülő problémák megol-
dásában az itt kapott értékek 
segítségével együtt jobban 
sikerül egy boldog és ki-
egyensúlyozott gyermekkort 
biztosítani. Tanítóként törek-
szem az igényesség, a tel-
jesség és az élményszerűség 
megteremtésére. A tudás 
átadása mellett kiemelt fel-
adatunk, hogy a diákjaink jól 
érezzék magukat az órákon, 
őszintén, nyíltan tudjanak 
viselkedni és beszélni, hogy 
elmondhassák, ha valami 
bántja őket. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a felzárkóztatás-
ra és a tehetséggondozásra. 
Szakkör formájában 5. éve 
foglalkozom olyan kislá-
nyokkal, akik szeretik a népi 
játékokat, a néptáncot és 
mindazt, ami a néphagyo-
mányok ápolásához köthe-
tő. Nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy sok iskolai és városi 
rendezvényen mutathatjuk 
meg azt a tudást, amire az 
évek során szert tehettünk 
iskolánk támogatásával. 

Albeczné Szabó Mária 
tanítónő

ELSŐS LESZEK...

„Lehet, hogy elfelejtik, 
mit mondtál nekik, 

de soha nem fogják 
elfelejteni, hogy hogyan 

érezték magukat 
szavaidtól.” 

(Carl William Buehner)

„Minden egyes gyermek 
egy csoda. Nem lehet 
tudni, hogy kiben mi 

lakozik… Nem kell 
hozzá mást tenni, 

csak egymásból a jót 
„kiszeretni”. 

(Böjte Csaba)

empátia, a türelem, a tisztelet 
az alapvető érték. Az elisme-
rés, a bátorítás a kisgyermek 
szeretetnyelve, ami akkor le-
het igazán eredményes, ha mi, 
pedagógusok és szülők egya-
ránt használjuk.

Bradács Ákosné 
tanítónő

Több évtizedes tapasztalattal 
a hátam mögött sok-sok kis-
diákot tanítottam meg a betű-
vetés tudományára, vezettem 
be az olvasás szépségeibe. 
Fontosnak tartom, hogy biz-
tos tudást kapjanak. Ennek 
alapja a következetesség, a 

pontosság és a rendszeresség 
a mindennapokban. Az órái-
mon szívesen alkalmazom a 
változatos munkaformákat, 
különböző tanulási módsze-
reket, figyelembe véve a ta-
nítványaim képességeit, a ta-
nuláshoz való hozzáállásukat. 
Ugyanakkor igyekszem vidám, 
játékos óravezetést, nyu-
godt, oldott légkört terem-
teni dicsérettel, biztatással 
és ösztönzéssel fűszerezve. 
Próbálom a gyermekek tanu-
lási kedvét kialakítani, kitar-
tásukat, érdeklődésüket fo-
lyamatosan fenntartani. Arra 
törekszem, hogy szeressenek 

iskolába járni, hisz tanulni jó, a 
tudás érték! 

Szegediné Sepa Erika 
tanítónő

Öröm számomra, hogy ősz-
szel első osztályos tanítóként 
várom a kisgyermekeket. Két 
kisfiú édesanyjaként pon-
tosan tudom, milyen fontos 
az iskolakezdés, mennyire 
meghatározó szerepe van az 
elkövetkezendő években a ta-
nítóknak. Az első időszakban 
a legfontosabb, hogy a gyer-
mekek megszeressék az isko-
lát, a tanulást és egymást. Az 
óráimat sok játékkal, mozgás-
sal, mesével és énekkel kísé-
rem. Szép feladat az iskolába 
lépő kisgyermek tudásvágyát, 
lelkesedését megőrizni, a 
tanulást sok-sok élménnyé 
varázsolni. Örömmel tanulni 
egy olyan közösségben lehet, 
ahol mindenki jól érzi ma-
gát, nyugodt, szeretettel teli, 
egymásra odafigyelő osztály-
légkör veszi körül, amelyben 
fejlődhet az önbizalma, tudá-
sa és ahová szívesen jön nap, 
mint nap. Türelemmel, sok 
játékkal, játékos feladatokkal 
igyekszem zökkenőmentesen 
áthidalni mindezt, hogy köny-
nyebb legyen az iskolába való 
beilleszkedés. Fontos egymás 
elfogadása, szeretete, tiszte-
lete, hogy minden diák felfe-
dezze magában az igazi érté-
keket, barátokra leljen, érezze, 
hogy közösségünk értékes 
tagja. Törekszem arra, hogy a 
szülők bizalommal fordulja-
nak hozzám, mert a gyermek 
fejlődését együttgondolkodá-
sunk és cselekvésünk segíti a 
legjobban. Az egyéni bánás-
mód híve vagyok, igyekszem 
mindenkivel a képességei sze-
rint foglalkozni. Megtisztelő 
feladat részt venni a kisgyer-
mekek tanításában, világké-
pük formálásában, értelmük 
kibontakoztatásában. 

Kovács-Kun Barbara 
tanítónő



132022 bátor •

Az általános iskolások osz-
tálytermi keretek között tar-
tották meg a foglalkozásokat. 
Az osztályfőnökök szülő-
ket kértek fel, hogy egy-egy 
szakmát, foglalkozást, hiva-
tást mutassanak be.
 A gimnazistákhoz a Nyír-
egyházi és Debreceni Egye-
tem képviseletében érkeztek 
előadók, akik az adott egye-
tem képzési programját is-
mertették velünk, valamint 
megismerhettük az egyetemi 
hallgatók életét és a számuk-
ra szervezett kulturális prog-
ramokat is. 
 Végzősként úgy gondol-
juk, hogy ez a nap segíthet 
a megfelelő továbbtanulási 

irány kiválasztásában. Sok 
érdekes információt tudhat-
tunk meg, és kérdéseinket is 
bátran feltehettük az adott 
kar oktatóinak.
 A Nyíregyházi Egye-
tem általános tájékoztatója 
során bővebb ismereteket 
szerezhettünk a tanárkép-
zésről is.
 A Debreceni Egyetemről 
színes és érdekes bemutat-
kozást hallgathattunk meg, 
majd érdeklődési körünknek 
megfelelően választottunk 
az Állam-és Jogtudományi 
Kar, a Természettudományi 
Kar, a Bölcsészettudományi 
Kar, valamint a Gazdaságtu-
dományi Kar előadásai közül. 

Az előadások nagyon érde-
kesek és sokszínűek voltak.
 Végül, de nem utolsósor-
ban a Nyírbátor Kelet Közös-
ségi Felsőoktatási Képzési 
Központ képviselőit hallgat-
hattuk meg, majd Zichyné 
Belinszky Katalin főigazga-
tó és munkatársai tartottak 
előadást, akik a helyi egye-

temi képzésekről osztották 
meg velünk információinkat. 
Igazán hasznosnak és érté-

kesnek gondoljuk azt, hogy 
helyben is kaphatunk egyete-
mi képzést, és az itthoni biz-
tonságban is szerezhetünk 
diplomát.
 Továbbtanuló diákként 
hasznosnak és hatékonynak 
tartottuk ezt a napot. Segített 
a továbbtanulással kapcsolatos 
kérdéseink tisztázásában is.

Erdei Vivien és Turcsák Cintia
12.D osztályos tanulók

ISKOLAI HÍREK

Folytatás a 14. oldalon.

KARÁCSONY CSODÁJA A KÉTTANNYELVŰBEN
Ismét lezártunk egy esztendőt. A lehető legszebb 
pillanatát éltük meg a karácsony csodájának. Az 
öröm hangulatát a téli ünnepkör hagyományai, 
szokásai színesítették.

December 3-án, pénteken 
délelőtt az iskolánk aulájá-
ban Vona Éva gyermekszín-
játszó-rendező csoportjának 
Mikulásváró jelenetét néz-
hettük meg, amely ráhangol-
ta tanítványainkat a télapó-
várásra.
 December 6-án, hétfőn,  
a jó öreg Télapó a manói-
val minden osztályba elvitte 
a megérdemelt ajándékot, 
amelyet a kisdiákok ének-
szóval köszöntek meg. Ezt 
követően pedagógusaink  
Mikulás napi, játékos vetél-
kedővel kedveskedtek a ta-
nítványaiknak. A kellemes 
időtöltés közben 12 osztály  
tanulói mérhették össze tu-

dásukat. A feladatok a szé-
pérzéken kívül fejlesztették 
a kreativitást, gyorsaságot, 
mozgáskoordinációt és a 
dallamfelismeréssel együtt a 
tánctanulást. A mézeskalács 
díszítés, télapóöltöztetés, a 
Mikulás figura hajtogatás, 
az interaktív feladatok, és a  
csasztuska írása fokozta a lá-
zas készülődést. E csodálatos 
nappal sikerült örömet vará-
zsolni tanítványaink arcára.
 Iskolánkban már hagyo-
mánnyá vált a kis elsősök Csi-
beavatása, melyet az idei tan-
évben 2021. december 11-én 
rendeztünk meg. A 4. b osz-
tály lelkes tanulói egy kedves, 
zenés jelenetet adtak elő. Ezt 

követően a kiscsibék fogada-
lomtétele következett, majd a 
tanító nénik nyakukba helyez-
ték az iskolánkhoz való tarto-
zást jelképező nyakkendőt.
 Az adventi ünnepkörre 
való ráhangolódást az aula 
és az osztálytermek feldíszí-

tésével kezdtük. Az adventi 
koszorún meggyújtottuk az 
első gyertyát, feldíszítettük 
az iskolánk fenyőfáját. „Téli 
utazás” címmel rajzpályá-
zatot s mézeskalács házikó 
készítő versenyt hirdettünk 
az óvodás és alsó tagozatos 
gyermekek körében. A lel-

ki felkészülődést december 
9-én a karácsonyi versmon-
dó délutánnal folytattuk. Ta-
nítványaink versválasztása 
és előadása szívmelengető 
és dicséretes volt. A legjob-
baknak jutott az a megtiszte-
lő feladat, hogy a karácsonyi 

műsor keretein belül, elsza-
valhatták verseiket.
 Az idei karácsonyi műsort 
a szereplő osztályok egy ze-
nésített mesekeretbe foglal-
va mutatták be. 
 A mesejátékból áradó 
meghittség és szeretet tette 

PÁLYAORIENTÁIÓS NAP A BIG-BEN
2021. december 8-án megrendeztük iskolánkban, a 
Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban a már hagyománnyá 
vált pályaorientációs napot. 

a megfelelő továbbtanulási dományi Kar előadásai közül. Igazán hasznosnak és érté- 12.D osztályos tanulók

KARÁCSONY CSODÁJA A KÉTTANNYELVŰBEN
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Vallom, a báb csodákra képes. Hiszem, hogy 
a báb fejleszti a gyermek és a felnőtt fantá-
ziáját egyaránt, elvarázsolja a nézőket, s el-
repíti a mesék csodás világába. Így varázsol-
ta el az első előadásunk a kis óvodásokat is, 
s innen vettünk ötletet a gyerekekkel együtt, 
hogy legyen a nevünk Varázslat Bábcsoport.
Mint az Élménysuli magyartanára fontos 
számomra a szép, tiszta beszéd, a szókincs 
és a memória fejlesztése, amely javítja a 
koncentrációs készséget is. A fellépő gyerekek magabiztos 
színpadi jelenlétet alakítanak ki, amely természetesen fej-
leszthető. Ugyanolyan jelentős a bábmozgatási készségük és 
a kreativitásuk fejlesztése. Azonkívül talán a legfontosabb az 
együtt átélt csoda, amely csak csapatmunkában jöhet létre 
azzal, hogy egymásra figyelnek.
 Egy mese szövegkönyvének átalakítása számomra egy 
igen hangulatos, szórakoztató és tanulságos feladat, amelybe 
a gyerekeket is bevonom, s őszintén bevallom, hogy eredeti 

VARÁZSLAT AZ ÉLMÉNYSULIBAN
Egy régen dédelgetett vágyam vált valóra azzal, 
hogy 2021 szeptemberében egy bábcsoportot in-
díthattam, s erre a LMA Nyírbátori Tagintézménye 
adott lehetőséget. Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, mivel az iskola bábszakköre nagy népszerű-
ségnek örvend, jelenleg 18 tagot számlál.  Hetente 
egy alkalommal próbálunk, lelkesen készülünk az 
előadásokra. Eddig két fellépésünk volt. Az első 
lehetőséget a Betekintgető című, nagycsoportos 
óvodásoknak rendezett programunk alkalmával 
kaptuk, majd az iskolai karácsonyi ünnepségünkön 
szerepelt a csoport.

ötleteiket min-
dig értékelem 
és megfoga-
dom. A fellépé-
sek előtt lázas 
a készülődés. 
A bábokat és a 
díszleteket is 
együtt készít-
jük, és ezeknek 
a monumentálisnak nevezhető eszközöknek nagy jelentősé-
gük van az előadások sikerében.
 Célunk, hogy a helyi közösség megismerje a munkánkat, 
a városunk bábszínházi igényeit kiszolgálhassuk, a nézőket 
meséinkkel pozitív élményhez juttassuk, és remélhetőleg a 
gyerekekben felébresszük a vágyat a bábozás iránt.
 Terveink között szerepel, hogy az eddig megismert és 
használt kesztyűs és botos bábokon kívül marionett bábokat 
készítsünk. 
 Eszköztárunk bővítéséhez egy varrógépre lenne szüksé-
günk.
 Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 
Siket Györgyné és Szász Brigitta varrónőknek, akik bábcso-
portunkat az eszközök készítéséhez szükséges textíliákkal tá-
mogatták.
 Következzék néhány gondolat a Horváth Dorka és Virág 
Lilien 6.osztályos tanítványaink tollából, akik a bábcsoportunk 
lelkes tagjai.
 „Azért jelentkeztem a bábszakkörre, mert szerettem vol-
na kipróbálni, s tudtam, hogy a bábcsoportunk egy nagyon jó 
közösség lesz. Szeretem, hogy változatos műsorokat adunk 
elő. Emlékszem, mikor Marica néni szeptember elsején két 
bábbal belépett a tanterembe, s elmagyarázta, mi a bábmű-

vészet lényege. Azonnal dön-
töttem, hogy én ennek a kis 
közösségnek tagja szeretnék 
lenni.”  (Horváth Dorka)
 „Engem az fogott meg, hogy 
mindenki saját bábot készíthet. 
A fellépéseket is nagyon kedve-
lem, szívesen szerepelek. Egy-
szóval imádok bábozni!”   (Virág 
Lilien)

Kóródiné Tóth Mária 
az Élménysuli pedagógusa

csodássá és örömtelivé a dél-
előttöt. 
 A befejezés nem is lehe-
tett volna szebb, mint alsós 
osztályaink közös karácsonyi 
éneke, intézményvezetőnk 

dicsérő szavai és ünnepi jó-
kívánságai. Ahogy Babits Mi-
hály mondja:

„Mindenik embernek a lelkében 
dal van,
És a saját lelkét hallja minden 
dalban.

És akinek szép a lelkében az 
ének,
Az hallja a mások énekét is 
szépnek!”
 Az első félév sikeres le-
zárása után, a tél elűzését 
kiszebáb égetésével, farsangi 
alakoskodással, jelmezes fel-

vonulással tervezzük. Mind-
ezek mellett a „Téli utazás” 
rendezvénysorozat keretén 
belül iskolába hívogatóval ké-
szülünk a leendő elsős gye-
rekek beiskolázására, melyet 
a helyi lovardában kívánunk 
megrendezni. 

Folytatás a 13. oldalról
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A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgim-
názium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézmé-
nyének karácsonyi ünnepségét 2021. december 
20-án tartottuk. A karácsony különleges, meg-
fejthetetlen varázslat, a legszebb, a legbensősé-
gesebb, a lelket legmélyebben megható ünnep, 
melyet szerettünk volna együtt megélni. Azonban 
sajnálattal vettük, hogy a járványügyi helyzet mi-
att a szülők csak a műsorunkról készült felvételt 
megtekintve lehettek részesei az ünnep pillanata-
inak. A csillogó szemű és mosolygó gyermekeink 
különös szeretettel készültek erre az alkalomra.

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte 2021-
ben a Bátor Mazsorett csoport. A jubileumi évben a 
járványhelyzet kihívásaihoz igazodva online anyák 
napi és karácsonyi műsort állítottunk össze, ame-
lyet a Facebook oldalunkon is visszanézhetnek.

Elsőként iskolánk legkisebbjei, 
az 1. osztályosok egy angol 
nyelvű dalt varázsoltak elénk. 
Ezt követően Karászi Csilla, 
tagintézmény-vezető ünnepi 
gondolataival köszöntötte a 
résztvevőket. A 4. osztályosok 
két műsorszámmal is készül-
tek, angol nyelvű dallamokra 
táncoltak. Örömmel fogadtuk 
Illés Dorkát, Horváth Hédit, 
Tóth Maját és Posta Domi-
nikot. Ötödikeseink árnyjá-
tékukkal egy csodát vará-
zsoltak elénk, melyet Gryllus 
Vilmos Karácsonyi angyalok 
című dalára jelenítettek meg. 
Hatodikos diákjaink egy igen 

szívhez szóló történettel, a 
Melyiket a kilenc közül című 
jelenettel ajándékoztak meg 
bennünket. Iskolánk bábcso-
portja egy nagyon kedves 

mackó első karácsonyának 
ünnepi előkészületeit mutatta 
be.  Hetedikeseink: Ari Panna, 
Éles Hanna, Kóródi Kornél 
Ede és Lámfalussy Zoé Anna 
karácsonyi versekkel lepték 
meg a közönséget. Iskolánk 
pedagóguskórusa Csondor 
Kata Hóban ébred című dalá-
val ajándékozta meg az intéz-
mény valamennyi diákját és a 
kedves szülőket. 
 Az utolsó ajándékot is-
kolánk énekkara nyújtotta át 
nekünk, amelyben alsós és 
felsős diákok együtt léptek 
fel. Előadásukban Borsos Pet-
ra és Márta László hatodikos 
tanulók szólót énekeltek. Az 
énekkar záró műsorszámában 
közreműködtek iskolánk pe-
dagógusai is.

BŰVÖS ÉJ  Köszönettel tartozunk 
Ariné Mikó Mária, Bala-
bán-Megyesi Flóra, Hor-
nyákné Helmeczi Orsolya, 
Kopasz Csabáné, Kóródiné 
Tóth Mária, Kovácsné Mol-
nár Nóra, Nagyné Lőrincz 
Lilla és Takács Adrienn peda-
gógusoknak, hogy közremű-
ködésükkel ilyen csodában 
volt részünk. 
 Szeretettel köszönjük 
meg Kovács Ferenc segítő-
készségét a technikai részek 
megvalósításában, valamint 
hálásak vagyunk Kovács 
Zsoltnak a műsorunk meg-
örökítéséért.

Kóródiné Tóth Mária, 
Nagyné Lőrincz Lilla 

az Élménysuli pedagógusai

Az elmúlt évben is döntöttünk Az Év Mazsorettjéről. A címmel 
járó oklevelet és a gravírozott tollat a csoport egybehangzó 
véleménye szerint Horváth Eszter és Takács Eszter vehette 
át. A hagyományokhoz híven átadtuk a 2021-ben érettségi-
zett mazsoretteknek, Harcsa Noéminek, Horváth Eszternek 
és Takács Eszternek az aranygyűrűt és mellé az emléklapot.
A központi helyünk szeptembertől a Kulturális Központ. Szá-
munkra új, méltó otthonra találtunk, amit ezúttal is köszö-
nünk minden támogatónknak.
 Szerepeltünk városi rendezvényeken, szalagavatón és 
bekapcsolódhattunk civil akciókba. Nagyszerű fejlődési lehe-
tőség volt a nyári edzőtábor és a Botforgató napközis tábor. 

Az első adventi gyertyagyújtásra is felkért bennünket az ön-
kormányzat.
 A Nyírbátori Fúvószenekar és a Bátor Mazsorett csoport 
elhivatott abban, hogy a 2022-es évben is a lehető legma-
gasabb színvonalú produkciókat nyújtsa a nyírbátoriaknak, 
illetve az országhatáron túliaknak.

A Bátor Mazsorett csoport nevében:
Polyák Dézi

JUBILÁLTAK A MAZSORETTEK…
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„Optimista vagyok.
Hiszem, hogy jót hoz a jövő.
És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elégedve.”

Kármán Tódor, gépészmérnök,
fizikus és matematikus

Optimistaként Kármán Tódor után valljuk, mely mély meggyőződésünkből fakad, hogy legyen 
bármekkora a kihívás, megfelelünk neki. Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc képzés – Debreceni Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar (DE - GTK)

Mezőgazdasági mérnöki BSc képzés – Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaság – Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Kar (DE - MÉK)

Élelmiszermérnöki BSc képzés – Magyar Agrár- 
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Mérnökinformatikus BSc képzés – Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK)
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