Megduplázódott a Coloplast
kapacitása Nyírbátorban
■ A Dán tulajdonú vállalat 9
évvel ezelőtt érkezett először
Nyírbátorba, és az előzetes
tárgyalások lefolytatását köve
tően kevesebb, mint 1 év alatt
felépítette az első gyárépületét
az önkormányzattól vásárolt
10 ha-os ipari területen.
Az előzetes tervek szerint az épü
letben 600 ember részére biztosított
munkalehetőséget a dán tulajdonos,
de az elmúlt években m ár látszott,
hogy a telek közepére megépített
épület a növekvő termelési igénye
ket nem fogja tudni kielégíteni. A
vállalat és a vezetősége megtalálta
a számítását Nyírbátorban, amit mi
sem igazol jobban, hogy az előző év
végére m ár több m int 1000 ember
dolgozott a vállalatnál. A vezetőség
m ár évekkel korábban elkezdte az
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A C o lo p la st új gyáregysége

előkészítését egy újabb gyártóegy
ség megépítésének. A tervezést és
az előkészítést követően 2014-ben in
dult meg a tényleges műszaki kivite
lezés. Az újabb közel 20.000 m2-es
gyártóterületen folyamatosan bővülő

technológia beépítésével az elkövetke
zendő években 460 fő vállalkoztatását
vállalta a cég. Ismerve az elmúlt évek
tapasztalatait, bízunk benne, hogy ez
a vállalás is túlteljesítésre kerül és
minél több munkavállaló dolgozhat

Bemutatjuk...

jártam, ahol Politológia szakos
bölcsész és középiskolai tanár
végzettséget szereztem 1998ban, majd 1999-ben elvégeztem
a jogász szakot is. Az önképzést
mindig fontosnak tartottam,
ezért 2006-ban a Debre
ceni Egyetemen Európa
-jogi szakjogász képe
sítést szereztem.
Jelenleg Debrecen
ben élek családom
mal, a férjemmel és
nyolc éves kisfiammal.

■ Nyírbátor Város Önkor
mányzata 2015. február 25én pályázatot írt ki az aljegy
zői munkakör betöltésére. A
pályázat benyújtásának ha
tárideje március 20-a, az el
bírálás napja március 27-e
volt.
A nyertes pályázó Dr. Bora Berna
dett lett, aki 2015.április 1-jétől Nyírbá
tor Város aljegyzőjeként dolgozik. Vele
beszélgettünk a szakmai előéletéről, a
családról,az új munkahelyről.
Dióhéjban egy rövid bemutatkozásra
kérem! Hol született, milyen tanulmá
nyokat folytatott?

Debrecenben születtem, általános iskolai
tanulmányaimat Létavértesen végeztem,
majd a középiskolai éveimet Debrecen
ben töltöttem, a Fazekas Mihály Gim
názium tanulója voltam.
Ezt követően a Miskolci Egyetem Böl
csészettudományi Kar Politológia szakára

Miért éppen közigazgatást választotta
hivatásának? Milyen korábbi munka
helyeken dolgozott?

Az egyetem elvégzését követő rövid út
keresés után- másfél évnyi ügyvédjelölti
időszakot követően -- a közigazgatás te
rületére kanyarodtam, és a Hajdú-Bihar
Megyei Közigazgatási Hivatal Törvé
nyességi Ellenőrzési Főosztályán dolgoz
tam két évet Törvényességi ellenőrként,
majd ezt követően a Hajdúsámsoni Pol
gármesteri Hivatalban dolgoztam 12

hosszú éveken keresztül a nyírbá
tori üzemben. A cég alelnöke Allan
Rassmussen az avatási ünnepségen el
mondta, hogy a Coloplast valamennyi
épülete közül ez az épület a legszebb
és véleménye szerint nem az utolsó
gyártócsarnok, amit Magyarországon
helyez üzembe a Coloplast.
Máté Antal Nyírbátor Város Polgár
mestere ünnepi beszédében megkö
szönte mindazon dolgozók munkáját,
akik akár a nemzetközi vezetésben,
akár a helyi irányításban vagy a ter
melésben mindennapi munkájukat
olyan szorgalommal és pontossággal
végezték, amely megteremtette a lehe
tőségét annak, hogy a vállalat Nyírbá
torban bővülni tudjon. Kiemelte an
nak fontosságát, hogy a településen
a szakképzés fejlesztéséért mindent
el kell követni a szereplőknek annak
érdekében, hogy a Nyírbátorban meg
valósuló munkahely teremtési beru
házások elsősorban a nyírbátoriaknak
és a környező településen élőknek je 
lentsen megélhetést.

évet, másfél év kitérőt leszámítva.
Több mint tíz éves vezetői tapasz
talattal rendelkezem.
A közigazgatást, mint hivatást és
szolgálatot fogom fel, és ez a terület
illeszkedik leginkább az egyéni
ségemhez. Megláttam a
közigazgatásban az egyé
ni fejlődés lehetőségét,
az alkotóerő érvényesít
hetőségét, megtapasztal
tam a sikerélményt, a csa
patban való munkálkodás
örömét, a tisztességes munkakörülmé
nyeket, a jó munkakultúrát és a mobili
tási lehetőséget.
Aljegyzőként milyen feladatok ellátá
sa vár Önre?

Először ezúton is köszönöm a városve
zetés bizalmát. Irodavezetői és aljegyzői
feladataimat a szakmaiság szem előtt tar
tásával, lelkiismeretesen, a többség meg
elégedésére szeretném ellátni.
Feladatom a jogszabályokban foglaltak
alapján a jegyző helyettesítése, a jegyző
által meghatározott feladatok ellátása.
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Az aljegyzőnek feladata és kötelessége
a jegyző tehermentesítése, mely révén a
jegyzőnek több lehetősége lesz stratégiai
jellegű feladatok megoldására. Konkrét
feladatom ezen túl a Szervezési és Igaz
gatási Iroda vezetése.
Úgy gondolom, eredményeket csak
úgy érhetünk el, ha konkrétan meg tud
juk fogalmazni a céljainkat, rendelke
zünk a hivatal szervezetére vonatkozóan
konkrét jövőképpel és megpróbáljuk azt
elérni, hogy a munkatársak ezzel belső
meggyőződésből azonosuljanak, nem pe
dig csak egy külső elvárásnak akarjanak
megfelelni.
A jogszabályoktól és az ügyiratok
mennyiségétől függetlenül a Hivatalban
is fontosnak tartom az emberi szót, a nyu
godt légkört, és a bizalommal teljes mun
katársi kapcsolatot, mely megtartásához,
fejlesztéséhez szeretnék én is hozzájárul
ni. Nem mindegy, hogy a kollégák hogyan
viszonyulnak egymás problémáihoz, örö
meihez: hittel, szeretettel, megértéssel,
empátiával, vagy pedig nem.
Amennyiben megvan a bizalomteljes
légkör a munkahelyen, akkor a szolgálta
tó jellegű közigazgatás hatékonyabb tud
lenni az ügyfelek irányába is. Számom
ra most az az elsődleges, hogy megis
merjem a város, az intézmények, a civil
szervezetek, az egyházak és a hivatal
életét, működését, és minél előbb a leg
hatékonyabban tudjam végezni a rám
bízott feladatot.
A család és a munka közötti egyen
súlyt hogyan sikerül megteremteni?

Igen, az egyensúly megteremtése a 21.
századi dolgozó nőknek komoly kihívást
jelent. Bízom abban, hogy megtaláltam
a kellő egyensúlyt a család és a munka
között, amihez nagy segítséget jelent a
férjem, aki igyekszik terheket levenni a
vállamról. Működtetjük a családi mun
kamegosztást a hétköznapokban, bevon
juk a tágabb családot is. A hétköznapok
a munkáról, a pörgésről szólnak, de a
hétvégék a családi együttlétekről, a mi
nőségi időtöltésről, hitéletünk közösségi
szintű megéléséről, melyek -a feltöltődés révén - hozzájárulnak az egyensúly
megtartásához.
Mi az amivel ki tudja pihenni a min
dennapi munka okozta fáradalmakat?

Szabadidőnkben a szűkebb családdal
rendszeresen sportolunk, futunk, ke
rékpározunk és ha időnk és lehetősé
geink engedik, akkor rövid kirándulá
sokat teszünk a természetben, emellett
szoros kapcsolatot tartunk szüleinkkel
és barátainkkal.
Köszönöm a beszélgetést!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A város arculatának védelmében
■ Új fejezet nyílt a nyírbáto
ri épített környezet védelm é
ben, amikor az önkormány
zat március végén megalkotta
a városképet meghatározó
hirdető-berendezések arcula
táról és azok elhelyezéséről
szóló rendeletet.
A város vezetése a városkép meg
őrzésére, védelmére, a hirdető b e 
rendezések egységes elvek szerinti
rendezett és esztétikus kialakítására
tesz kísérletet azzal, hogy megha
tározza hirdető- berendezések és a
kereskedelmi egységet hirdető, rek
lámhordozó megállító táblák típusát
(kinézetét).
2015. július 1-től hirdető-berende
zés - a megállító tábla kivételével

Illu sztrá ció

- közterületen önállóan, vagy köz
területbe nyúlóan kizárólag N yír
bátor Város Ö nkorm ányzata által
helyezhető el.
Fenti időponttól a Szabadság té 
ren kizárólag a rendeletben m eg
határozott m űszaki kialakítású és

m éretű megállító tábla (ideiglene
sen elhelyezett, általában gazdasá
gi, kereskedelmi vagy szolgáltatási
rendeltetési egységet hirdető, mobil
reklámhordozó) helyezhető ki. Más
közterületeken legfeljebb 1,2 m m a
gas, 0,80 m széles, a közlekedési és
egyéb vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő megállító tábla elhelye
zése megengedett.
M egállító tábla, illetve hird et
mény - a N yírbátor Városi Önkor
mányzata által kihelyezett hirdető
berendezéseken - kizárólag jegyzői
engedéllyel helyezhető el.
A rendelet megtekinthető a www.
nyirbator.hu honlapon, illetve rész
letes inform ációt a N yírbátori Pol
gárm esteri H ivatal közterület fel
ügyelője nyújt.

Kötelező településképi véleményezés
a város egyes területein
■ A közigazgatásban zajló
átfogó átalakítás jelentős vál
tozásokat hozott az építés
ügyi jogszabályok, és a ható
sági jogalkalmazás területén.
A hatályos jogszabályok lehetősé
get adnak az önkormányzatoknak,
hogy a korábbi joggyakorlattól el
térően im m ár közvetlen módon, a
polgárm ester nevében eljárva köz
reműködhessenek az egyedi építési
ügyek elbírálásában.
N yírbátor Város Ö nkorm ányza
tának Képviselőtestülete e tárgyban
m egalkotta a településképi véle
m ényezési, településképi bejelen
tési és kötelezési eljárásról szóló
9/2015. (II.25.) önkormányzati ren
deletét mely 2015. február 26-án lé
pett hatályba. A rendelet előírásait
a hatálybalépés idején folyó eljárá
sokban is alkalm azni kell.
A településképi vélem ényezési
eljárás. Településképi véleménye
zési eljárást kell lefolytatni minden,
jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építési m unkára
vonatkozó építési, összevont vagy
fennm aradási engedélyezési eljá
rást m egelőzően. A polgárm ester
vélem ényét az önkorm ányzat fő 
építészének álláspontjára alapozva
fogalm azza meg.

Városháza m e g ú ju lt parkkal

Amennyiben a polgármester a ter
vezett építési tevékenység megva
lósításának engedélyezését nem ja 
vasolja, úgy az építésügyi hatóság
az építési engedély iránti kérelmet
elutasítja. A polgárm ester döntése
ellen kizárólag az építésügyi h a 
tósági határozata ellen benyújtott
fellebbezéssel lehet jogorvoslati el
járást kezdeményezni.
A kérelmező a kérelmét papírala
pon nyújtja be és a véleményezendő
építészeti-m űszaki dokumentációt
elektronikus form ában az építés
ügyi hatósági eljáráshoz biztosított
(ÉTDR) tárhelyre feltölti.
A véleményezési eljárás a város
központban, a Sárkány W ellness
és Gyógyfürdő valam int a Városi

Köztemető környékén végzett ha
tósági engedélyhez kötött építési
tevékenység végzésére terjed ki.
A polgármester 15 napon belül ad
véleményt, amennyiben ez nem tör
ténik meg, a véleménye engedélye
zésre javasoltnak tekintendő.
A véleményezési eljárás illetékés szolgáltatási díjmentes.
Településképi bejelentési eljárás
A z önkorm ányzat rendeletében
m eghatározta azon építésügyi ható
sági engedélyhez nem kötött épí
tési tevékenységek körét, amelyek
településképi szempontból a telepü
lésképben esztétikusan megjelenő,
városképet nem zavaró, az épített és
természeti környezethez illeszkedő,
és annak előnyösebb megjelenését

2015. á p r i l i s

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
segítő megoldási szempontokat k í
vánja érvényesíteni.
A településképi bejelentési eljá
rást az ügyfélnek a polgármesternél
kell kezdeményeznie, am ennyiben
a városközpontban, a város beve
zető útjain, a Sárkány W ellness
és G yógyfürdő valam in t a V á
rosi Köztemető környékén olyan
építési tevékenységet végez, amely
nem hatósági engedélyköteles. (pld.
homlokzat színezése, kerítés építé
se, épület bővítése, stb. A vélem é
nyezendő tevékenységek körét és

területi hatályát a rendelet részle
tesen szabályozza.)
A bejelentett tevékenység akkor
kezdhető meg, ha a polgármester a
tevékenység végzését önkormány
zati rendeletben meghatározottak
szerint 8 napon belül nem tiltot
ta meg.
A tudom ásulvételről a bejelen
tőt igazolás megküldésével értesíti,
mely igazolás meghatározott időtar
tam ra szól.
A településképi bejelentési el
já rá s k eretéb en a polg árm ester

A Nyírbátori Óvoda,Bölcsőde

tartás időpontjai:
Meseház Tagóvoda
(Fáy út):
2015.06.29-től - 2015.07.24-ig
Százszorszép Tagóvoda
(József Attila út 7.):
2015.06.29-től - 2015.07.24-ig
Kerekerdő Tagóvoda
(Iskola utca):
2015.07.27-től - 2015.08.21-ig
Nyitnikék Tagóvoda
(József Attila út 17.):
2015.07.27-től - 2015.08.21-ig
A Bölcsőde nyári zárva tartása
2015. augusztus 03-23-ig.
Első nyitási időpont

A m agyar költészet napja alkal
mából szavalóversenyt rendeztek a
Kulturális Központban április 10-én,
amelyen111 gyermek vett részt. Öt
korcsoportban m érettethették meg
m agukat a nyírbátori és a környe
ző településeken tanuló gyerekek. A
rendezvényt Munkácsi Anita, a M ó
ricz Zsigmond Színház színművé
sze nyitotta meg, illetve a felső ta 
gozatosoknál a zsűrielnök szerepét

is betöltötte. A színművésznő nagy
hangsúlyt fektetett a gyerekek szak
mai értékelésre, így akik kíváncsiak
voltak minden kétséget kizáróan hoz
záértő véleményére, azon diákokat
egyenként is értékelte.
Zsűritagok: Berettyán Gáborné,
Gyenes Józsefné, Kukutsné Forgony
Júlia, Munkácsi Anita, Nagy Sándorné,
Urbin Sándorné, Szarka Lászlóné, Tóth
Árpádné, Várnagyné Szkiba Júlia.

Óvodás korcsoport:
1. M árton Zalán
2. Jóni Petra

Felsős korcsoport (5-6. osztály):
1. Lajsz Keve
2. Lehel Kamilla
3. Oláh Zsófi
Felsős korcsoport (7-8. osztály):
1. Somogyi Barbara
2. Vasvári Tícia
3. Nagy Lilla Veronika
A zsű ri és a felkészítő p ed a
gógusok m unkáját ezúton is kö
szönjük, a résztvevőknek és a
nyerteseknek pedig színvonalas sze
replésükért, valamint elért helyezé
seikért gratulálunk.

3. Fazekas Tícia
Alsós korcsoport (1-2. osztály):
1. Beri Dzsenifer
2. Tóth Dániel
3. Papp Nóra
Alsós korcsoport (3-4. osztály):
1. Nagy Zsófia
2. Zichar Patrícia
3. Kerezsi Csenge

2015. augusztus 24.

Településképi kötelezési eljárás
A z önkormányzat településké
pi kötelezés formájában elrendel
heti a településképet rontó rek
lám ok, cégérek m egszüntetését,
az építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött építési tevékenységgel
járó, vagy építési tevékenységgel
nem járó rendeltetésváltozás esetén

Szavalóverseny a Magyar Költészet
Napjának tiszteletére

Kedves Szülők!
tagóvodáiban a nyári zárva

önkorm ányzati jo gkörben já r el,
döntésével szemben a kérelmező az
önkormányzat képviselőtestületétől
kérheti annak felülvizsgálatát.

•

a rendeltetésmódosítás megszünteté
sét, ha az nem felel meg a település
rendezési tervben foglaltaknak.
A polgárm ester a kötelezési eljá
rás lefolytatása előtt tájékoztatást és
felhívást küld az érintettnek. A tele pülésképi kötelezés végre nem haj
tása eseten 50.000 forintig terjedő
pénzbírságot lehet kiszabni.
A rendelet megtekinthető a www.
nyirbator.hu honlapon, illetve rész
letes tájékoztatást nyújt a Polgár
mesteri Hivatal Építési és H atósá
gi Irodája.

FELHÍVÁS
Tisztelt Nyugdíjas
Pedagógusok!

Felhívjuk az Önök f i
gyelmét, amennyiben eb
ben a naptári évben 50, 60,
65 illetve 70 éve szerezték
meg a diplom ájukat, ak
kor egykori felsőoktatá
si intézm ényüktől (vagy
annak jogutódjától) meg
igényelhetik a jubileum i
diplomát!
Ha segítségre van szük
ségük, forduljanak a Pol
g árm e steri H iv atal il
letékes m u n k atársáh o z
(Majtényi Edit)!

Anyakönyvi események
Az e lm últ szám unkban tévesen került közlésre egy g yerm ek utóneve. c s ik i Klaudia és M ocsár G ábor szülőktől, nem ilona, hanem Hanna utónevű gyer
m ek született. A dm inisztrációs hiba m iatt elnézést kérünk és utólag is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a 2014 novem berében született ikreknek.

2014 . NovEMBER 10.
V iktória és Botond

2015.

Veres G ábor János

M argitics Kitty

2015. s z ü L E T É s : M Á R c iu s
Lara

Kism árton Richárd

Lazók Gréta

G lória

Rézm űves Béla

Farkas N ikoletta

zoltán

Varga zoltán

Rézm űves Henrietta Klaudia

Barbara

Pataki Tam ás G éza

Varga B arbara r ita

c s e g ö ld i M ária z ita

s:
ciiu
R

házasság

'<

2015.

Helm eczi z s o lt
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h a l á l e s e t : m á r c íu s

sip o s A ndrás

Vonza G yörgyné

Lakatos im réné

c s a p o s Jánosné

Kusztás Gyula

Vasas G yörgyné

sá ri Józsefné

Bécsi Ferencné
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Ovi olimpia
■ A Nyírbátori Óvodaszövet
ség 4. alkalommal szervezett
Ovi Olimpiát április 15-én
Magyar- Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és AM I
sportcsarnokában.
A rendezvény célja, hogy minél
több óvodás kapjon kedvet a rend
szeres, aktív mozgáshoz, a közösen
átélt esemény hatására erősödjenek
a baráti kapcsolataik, az egy csapat
hoz tartozás élménye.
A versenyfeladatok összeállítását,
a szükséges eszközök elkészítését a
Fáy úti Meseház, és a József Attila
úti Százszorszép tagóvoda dolgozói
vállalták. Városunk m ásik két tag
óvodája, az Iskola úti Kerekerdő,
és a József A ttila utcai N yitnikék
tagóvoda 1-1 csapatot készített fel
a versenyre. Rajtuk kívül, az aláb
bi települések csapatai indultak az
O vi olim pián: Encsencs, Piricse,
Nyírbéltek, Nyírderzs, Nyírgyulaj,

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
N y írm e g g y e s , N y írm ih á ly d i,
Nyírpilis.
A rendezvényt Majtényi Edit veze
tő-főtanácsos vezette le, a tőle meg
szokott közvetlen stílusban, profeszszionális módon.
A 12 fős csapatok bevonulása után
a Kerekerdő tagóvoda mazsorett cso
portja tánccal nyitotta meg a talál
kozót. Vezetőik: Trifuj Mihályné és
Papné Takács Ildikó.
Máté Antal Nyírbátor Város Pol
gármestere köszöntötte a jelenlévő
ket. Ezután a zenés bemelegítés kö
vetkezett a versenyzők, a szurkoló
gyerekek és szülők, valam int a fel
készítők közös részvételével.
A verseny során a csapatok 10
feladatsorban m érték össze erejü
ket, ügyességüket, gyorsaságukat.
A helyszínt biztosító intézmény ta
nítói segítettek a csapatok koordi
nálásában, illetve ellenőrizték a fel
adatvégzés tisztaságát.
A z 5 fős z sű ri elnöke Veres
Jánosné, az óvodaszövetség v e 
zetője, a verseny megálmodója és

házigazdája volt. Tagjai: Pappné dr.
Fülöp Enikő jegyző, Szedlárné Sza
bó Judit intézményvezető helyettes,
Tóthné A nder Éva tanítónő, Nagy
Árpádné nyugalmazott intézmény
vezető- helyettes. A feladatok érté
kelésénél a részidőn kívül a hibátlan
kivitelezés is pontot ért, sőt plusz
pontok szerzésére is volt lehetőség.
A gyerekek nagy lelkesedéssel,
kitartással, fegyelm ezetten, teljes
odaadással küzdöttek. Öröm volt
nézni, hogy ragyogott az arcuk, ami
kor sikeresen célba értek. A közön
ség lelkesen szurkolt, biztatták a
versenyzőket.
A N yírbátori Ó voda Bölcsőde
meghívására Szilágysomlyó testvér
városunkból négy fős óvónői delegá
ció érkezett Nyírbátorba két napos
szakmai látogatásra. Ők is megtisz
telték jelenlétükkel a rendezvényt.
A végeredm ényt Veres Jánosné
a Nyírbátori Óvodaszövetség veze
tője ismertette. Első helyezést ért el
az Encsencsi Százszorszép óvoda
Mókus csapata, akik az arany érem

mellett a kupát is hazavihették. M á
sodik lett a Piricsei M esevár óvoda
Ficánka csapata, harm adik pedig a
Nyírbátori Nyitnikék óvoda Cine
ge csapata.
Term észetesen senki nem távo
zott üres kézzel. M inden verseny
ző ajándékcsomagot, minden csapat
oklevelet és egy labdát kapott, mely
megőrzi az Ovi olimpia emlékét. Polyák László videó felvételt készített
az eseményről, melyet szintén meg
kapnak a résztvevők.
A délelőtt végén felcsendülő m a
gyar Himnusz méltóképpen zárta a
rendezvényt.
Élményekkel gazdagon, kelleme
sen elfáradva indult haza felnőtt és
gyerek.
A rendezvény elérte célját: erősí
tette a kistérség óvodái közötti kap
csolatot, m intát adott a szabadidő
hasznos eltöltésére a családoknak,
egészséges életmódra nevelt, sport
szerű viselkedésre tanított.

Tóthné Barna Júlia
tagóvoda vezető

Ovi O lim pia képekben
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Lóra Bátori
■ A N y írb á to ri L o v a ssp o rt
és H a g y o m á n y ő rző E g y esü let
2 0 0 9 -b e n ala k u lt.
A kkor még nem gondoltuk, hogy
álm ainkat sikerül m egvalósítani.
A lig pár lóval, de annál nagyobb
lelkesedéssel v ág tu n k bele. M un
kánkat éltette a sok lovagolni v á 
gyó gyerek, akik arra ösztönöztek
m inket, hogy előrébb és magasabb
szintre kerüljünk.
N yírbátor Város Ö nkorm ányza
ta segítségével 2014-ben felépült
csodálatos környezetben a Fedeles
Lovardánk, am i számos lehetősé Két napos Lova sna p kö zit sze rve ztü n k a tavaszi szünetben
get kínál, m ind a versenysportnak,
m ind a turisztikának.
díjlovaglás koronázatlan királya ) új lehetőségeket kihasználva több
2014.
decemberében tartott edzésta helyi és környékbeli lovasoknak, napközis illetve bentlakásos tábort
a Fedeles Lovardában Dallos G yu de még Romániából is érkezett ver szervezünk a nyári szünetre.
la (M agyarország örökös bajnoka, senyző. E zt szeretnénk a jövőben
M inden évben m egrendezésre
a m agyar sport nem zetközileg el is rendszeresen megrendezni, kibő kerül, a m ára m ár hagyom ánnyá
ism ert nagykövete, azon belül is a vítve több lovas sportággal is. Az vált B átori Lovas N apok. N égy
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alk alo m m al a P ata-tan y án szer
veztük meg. A z V. B átori Lovas
Napok helyszíne a Fedeles Lovarda
és gyönyörű környéke lesz (2015.
aug.22-23.). A ug.22-én m ára m ár
hagyom ányos Fogathajtó versenyt
szervezünk, ahol eddig számos fo
gat fordult meg (tavalyi évben 37
fogat). Aug.23-án a Honfoglalás cí
mű darabot láthatják az ide kiláto
gatók a Nemzeti Lovas Színháztól,
Pintér Tibor vezetésével. A darab
ban szerepet kaptak a B átori D á
mák karüsszel csapata, melyet igen
nagy m egtiszteltetéssel fogadtak.
A B átori D ám ák az elm últ évben
több helyszínen, több ren d ezv é
nyen m utatták be a m indig újuló
és bővülő előadásukat.
E zúton is szeretnénk m indenkit
m eghívni az V. B átori Lovas N a
pokra, ahol nem csak a lovaké lesz
a főszerep. Számos program m al,
szám os szórakozási lehetőséggel
váru n k szeretettel m indenkit!

Bajnok lett a nyírbátori kézilabda csapat
■ A n y írb á to r ia k n a g y szív 
fá jd a lm a , a h a za i k ö zö n ség
p a ssz iv itá sa - ezen a téren
v a la m it ten n i kell!
K ézila b d a .
A hhoz, hogy a N y írb áto r NB
II-es férfi kézilabdacsapata csont
nélkül nyeri a bajnokságot az ég
világon semm i kétség nem férhet.
Immár csak az izgathatja a kedélye
ket: Váczi Sándor együttese képes
lesz-e pontveszteség nélkül átgya
logolni a teljes mezőnyön.
- A fiúk azt mondták, most m ár
szeretnék százszázalékos teljesít
ménnyel befejezni a idényt - árul
ta el az egyik „legféltettebb titkot”
Szőke Ferenc, a nyírbátori klub el
nöke. - Hatalmas közhely, de a labda
ugyebár gömbölyű. még hat meccset
le kell játszani, ugyanakkor való
ban, szép lenne így elérni célunkat.
Megjegyzem, Váczi Sándor edző ki
sebb csodát hajtott végre az elmúlt
két évben ezzel a társasággal. Én
testközelből tapasztaltam , honnan
indultunk és hová jutottunk. Olyan
oldalát mutatta meg például a csapat
a Mátészalka ellen, amikor fesztele
nül, tényleg szórakoztatóan játszott.
Nem akarok álszerény lenni, m ár
előre nézünk. Felettébb csalódott

Névsor: állnak(balról): Szabó Csaba, H ornyák Zoltán, Tóth Máté, Dobos Balázs, Csébi Zoltán, Gadnai A ttila , Pisák Tibor,
Kovács Z solt, M olnár Zoltán, Kovács Ákos, Torzsa Róbert, állnak (közép): Szőke Ferenc, Szőke-Bakti Magdolna, Váczi
Sándor, Fábián István, guggolnak(balról): A ranyos Roland, Fülöp Gábor, Csébi Dávid, Balogh Szabolcs, Erdős Zoltán, Tóth
László, fekvő: Nagy Nándor a képről hiányzik: Vasas G yörgy

lennék, ha az NB I B-s szereplés
bármilyen akadályba ütközne. Nem
kívánom elkiabálni, jelen pillanat
ban semmi probléma nem merülhet
fel a feljutással járó követelmény ekkel kapcsolatban. Az is igaz, m ind
ez abban a minutum ban lesz majd
biztos, ha m ár lejátszottuk az első
mérkőzést a második vonalban... Eh hez annyit, sajnos, Magyarországon
nem éppen egészséges tendencia,
hogy a bajnokságot megnyerő csa
pat nem vállalja a magasabb osztályú

szereplést. Rosszabb esetben, menet
közben visszalép. Az lenne a term é
szetes, ha megérdemli és megküzdött érte, lépjen is feljebb. Persze,
tisztában vagyok azzal, nem m in
denhol adottak ehhez az anyagi, tár
gyi feltételek, ami valahol szomorú.
Ne kerülgessük a forró kását. N é
mi üröm vegyül az örömbe, mivel
hiába muzsikál rendkívül fényesen
a Nyírbátor, a nézők - finoman fo
galmazva - nem tolonganak a hazai
fellépéseken.

- Nagy szívfájdalmunk a szurkolók
passzivitása, bár tudom, erőszakkal
senkit nem lehet kivonszolni a sport
csarnokba - ismerte el Szőke Ferenc,
hogy érzékeny témára tapintottunk. Ugyanakkor ez a csapat sokkal több
nézőt érdemelne, annál is inkább,
mert érdekes módon, az idegenbeli
meccseken jóval nagyobb közönség
kíváncsi rá. Nyilvánvaló, valamit ne
künk is tenni kell az érdeklődés fo
kozása érdekében, talán az NB I B.
nagyobb csábító erő lesz.
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A sikeres Bátori Sárkány Úszóegyesület
■ A Bátori Sárkány Úszó
egyesület a 2014-es évet a de
cember 13-án megrendezésre
került Éxerix kupával és a 24
órás úszással zárta a Sárkány
Wellness és Gyógyfürdőben.
A z É x erix k u p á n résztv ev ő 6
úszóegyesület közül sikerült az el
ső helyet m egszereznünk 27 arany,
19 ezüst, 16 b ronzérm et szerezve.
A decem ber19-20-án m eg ta rto tt
24 órás úszáson a tavalyi rekordot
m egdöntöttük, mely 1642km lett.
E z t a fo ly a m a to s ú s z á s t ifjú
ú sz ó in k , h o z z á ta rto z ó ik , sp o rt
b a rá ta in k és am atő r úszók segí
te tté k összesen 325 fő ré sz v é te 
lével. V édnökeink voltak B ernek
P éter világbajnok, ifjúsági olim 
p ia i b ajn o k , E u ró p a b ajn o k és
K is G ergő v ilá g b a jn o k i b ro n z 
érm e s, E u ró p a b ajn o k , o lim p i
ai 6. helyezett úszók, akik méltó
p éld ak ép ei tan ítv án y ain k n ak . A
spotrendezvényt a gyerekek nagy
ö rö m ére, a B Y TH EW A Y é n ek 
e g y ü tte s fe llé p é se sz ín e síte tte ,

„A ” ka te gó riá so k Kaliba V ik to r szakedzővel

akik az X-FAKTOR negyedik szé rendeztük meg a megyei diákolim
riájának ezüst érm esei voltak.
piai döntőjét. Nagyon szép eredmé
2015.
január 25-én az I és II. kornyekkel büszkélkedhettünk, hiszen
csoportnak (A és B kategória együtt 12 megyei bajnoki címet, 6 ezüstérmet
értékelve), míg 31-én a III. és IV, va és 7 bronzérmet szereztek úszóink.
lamint az összevont V-VI. korcsoport Edzőik Csapos Zsolt , Kaliba Viktor
nak (A és B kategória külön értékelve) és Nagy Gábor

Március 6-án Győrben képviselték
megyénket az országos diákolimpiai
döntőn bajnokaink. Itt minden megye
győztesei és Budapest első három he
lyezettje vett részt.
Február 14-én a Szabolcs Tour 3.
fordulóján, Nyíregyházán 2. helye
zettek lettünk 7 arany, 12 ezüst és 6
bronzéremmel. Március 21-én a 4.
fordulón a sok beteg gyermek miatt
viszonylag kis létszámmal vettünk
részt Újfehértón, de így is az előkelő
harmadik helyet szereztük meg a 10
egyesület közül 5 arany, 6 ezüst és 12
bronzéremmel.
Az „A” kategóriás 11 versenyzőnk
Kaliba Viktor szakedző irányításával
már országos és nemzetközi versenye
ken teljesítenek nagyon szép eredmé
nyekkel. Eddig hét versenyen indul
tak és 7 aranyérmet, 18 ezüstérmet,13
bronzérmet, tizenhét 4. és 12 ötödik
helyet szereztek.
Az Országos Úszószövetség szint
idők alapján ranglistát állít fel , mely
eredmények (elektromos időmérés sel)
arany, ezüst ill bronz jelvényt érnek.

Akikre büszkék vagyunk
I.k.cs

Szakács K am illa

50 m gyorsúszás
7. helyezés
50m hátúszás
12. helyezés
III.k.cs
Ökrös Nelly
50 m mellúszás
6. helyezés
Berettyán Anna
100m gyorsúszá
6. helyezés
100 m hátúszás
3. helyezés
IV.k.cs
Pelyák Lejla
100m gyorsúszás
5. helyezés
100m hátúszás
7. helyezés
Ökrös Fanni
100m mellúszás
3. helyezés
Lakics Dániel
100m gyorsúszás
2. helyezés
14. helyezés
100m gyorsúszás
V.-VI.k.cs Makó A nett
Czakó Boglárka
100m mellúszás
12 helyezés
4x50m gyorsváltó
6. helyezés
Tagjai: Jobbágy L ili, Makó A nett, Czakó Boglárka, K inál Panna
Vajda Zsom bor sz:2007
100 m hát
arany jelvény ranglista
-100 m gyors
ezüst jelvény ranglista
-100m mell
ezüst jelvény ranglista
-200 m gyors
ezüst jelvény ranglista
Szakács K am illa sz:2006
-100 m pillangó
ezüst jelvény ranglista
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
-100 m gyors
bronz jelvény ranglista
-200 m gyors
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
bronz jelvény ranglista
-400 m gyors
bronz jelvény ranglista
Szécsi Zsófia sz: sz:2006
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
-100 m gyors
bronz jelvény ranglista

2. helyezett
15.helyezett
19.helyezett
9.helyezett
5. helyezett
13.helyezett
15.helyezet
11.helyezett
10.helyezett
19.helyezett
8.helyezett
50. helyezett

-200 m mell
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
bronz jelvény ranglista
Csoba Adrienn sz:2005
-100 m hát
arany jelvény ranglista
-100 m mell
ezüst jelvény ranglista
-100 m pillangó
ezüst jelvény ranglista
-100 m gyors
ezüst jelvény ranglista
-200 m gyors
arany jelvény ranglista
-200 m hát
ezüst jelvény ranglista
arany jelvény ranglista
-200 m vegyes
-400 m gyors
ezüst jelvény ranglista
Szilágyi Rajmund sz:2005
-100 m pillangó
ezüst jelvény ranglista
-100 m hát
ezüst jelvény ranglista
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
-100 m gyors
ezüst jelvény ranglista
-200 m gyors
ezüst jelvény ranglista
-200 m hát
ezüst jelvény ranglista
arany jelvény ranglista
-200 m vegyes
Szilágyi Zsombor sz:2005
-100 m pillangó
ezüst jelvény ranglista
-100 m hát
ezüst jelvény ranglista
-100 m gyors
bronz jelvény ranglista
-200 m gyors
bronz jelvény ranglista
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
-400 m gyors
ezüst jelvény ranglista
Császár Dóra sz:2004
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
bronz jelvény ranglista
-200 m pillangó

17. helyezett
12. helyezett
5.
10.
20.
21.
10.
11.
12.
24.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

9. helyezett
16. helyezett
22. helyezett
58. helyezett
37.helyezett
10.helyezett
10.helyezett
30.
31.
70.
54.
39.
49.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

24. helyezett
29. helyezett
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-200 m mell
bronz jelvény ranglista
Balogh Ábel sz:2004
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
-200 m pillangó
ezüst jelvény ranglista
-200 m mell
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
bronz jelvény ranglista
Pál A ttila sz:2004
-100 m gyors
bronz jelvény ranglista
-100 m hát
bronz jelvény ranglista
-200 m gyors
ezüst jelvény ranglista
-200 m hát
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
bronz jelvény ranglista
-400 m gyors
ezüst jelvény ranglista
Balabán Réka sz:2003
-400 m gyors
bronz jelvény ranglista
Csoba K risztián sz:2003
-100 m mell
bronz jelvény ranglista
-100 m hát
bronz jelvény ranglista
-100 m gyors
bronz jelvény ranglista
-200 m gyors
bronz jelvény ranglista
-200 m pillangó
bronz jelvény ranglista
-200 m mell
bronz jelvény ranglista
-200 m vegyes
bronz jelvény ranglista
-400 m gyors
bronz jelvény ranglista
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33. helyezett
16.
19.
24.
55.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

19.
23.
13.
18.
32.
29.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

78. helyezett
44.
64.
80.
66.
45.
32.
74.
77.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

G yőr o rszá g o s d ö n tő ve rse n yző k és szu rko ló k

B ízunk benne, hogy m ind a „B”, m ind az „A” kategóriás versenyzők
m éltóan képviselik városunkat az úszósport világában.
Term észetesen teret kapnak azok az úszók is, akik nem a verseny
zést tekintik elsődleges céljuknak, hanem csak az úszás szeretete, az
egészséges életm ód és a nagyon jó csapat m iatt szeretnek az egyesü
let tagjai lenni.
Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány
Úszóegyesület elnöke

Tél a tavaszban...
■ Bár a medve kijött a bar
langjából, de úgy néz ki, hogy
vissza is bújt a jó meleg vac
kába.
A Gyöngyös csapata ellen aratott
pille könnyű győzelem után m ár
cius 28-án Felsőtárkány csapatát
fogadtuk.
Sokáig nem történt különösebb
esem ény a kapuk környékén, az
tán a 30. perc tájékán Boros Dávid
szabadrúgást végezhetett el az el
lenfél kapujától kissé balra, m int
egy 30 méterről, amibe a berobba
nó Pálvölgyi belepiszkált és a labda
az ellenfél kapujának bal oldalában
landolt (1:0).
Nem sokkal a szünet előtt a ven
dégek védője, B atyik N orbert b e 
gyűjtötte m ásodik sárga lapját és
ezzel a korai fürdőzést is magáénak
tudhatta, csapata pedig a szinte biz
tos vereséget.
A türelem nek a 67. percben lett
meg az eredménye, amikor is Boros
Dávid végezhetett el szabadrúgást az
ellenfél kapujától 25 méterre. A b e
lőtt labdába a sorfalból felugró egyik
védő kézzel ütött bele és a játékveze tő ezt a mozdulatot büntetőrúgással
jutalmazta. A „tizit” Boros végezte
el és ez úttal sem hibázott, beállítva
ezzel a 2:0 arányú végeredményt.

Ezzel a mérkőzéssel vége is volt
a tavaszi ébredésnek, m ert az ez
u tán következő két m eccsen b i
zony álm os mackó képét m utatta
a csapat.
Egy hét elteltével nyerhető meccs
rem ényében látogattunk el Veres
egyházra, ahol a kieső helyen tanyá
zó hazaiakkal m érkőztünk.
K itűnő pálya, szép idő, családias
környezet fogadta a csapatokat. A
m ieink igazán jól érezték magukat
ebben a környezetben és „esélyes
hez m éltóan” Lipcsei révén m ár a
13. percben vezetéshez is jutottunk
(1:0).
E zt követően felváltva forogtak
veszélyben a kapuk, de igazán gól
veszélyes helyzet egyik csapat előtt
sem adódott, kivéve, am ikor a 42.
percben Farkas M ártont szabályta lanul szerelték a büntető területen
belül, de H orváth sípmester hang
szere néma maradt... . Az első félidő
további részében m ár nem történt
komolyabb esemény, annál inkább
a m ásodik félidő elején.
A hazai nézők sajnálatára (utó
lag örülhettek is neki) a m ásodik
félidő eleje döntő fordulatot hozott
a m érkőzés kim enetele tekinteté
ben. A nézők még a büfében tár
gyalták az első félidő eseményeit,
am ikor is a hazaiak ritkán látható

„kapus potyagóllal” a kezdést kö
vetően egyenlítettek. A ztán, hogy
teljes legyen a büfében m aradók
öröme, két perc múltán m ár 2:1 volt
az eredmény..., oda. Ezt követően
a hazai csapat „Acél-falat” húzott
a kapuja elé, melyet a gyengécske
bátori tám adók nem tudtak áttör
ni és m aradt a megérdemelt hazai
győzelem.
Elkerülhető vereség a kieső he
lyen lévő otthonában...
A nehezen em észthető vereség
után ( kieső helyen tanyázó ellenfél
lel szemben) kis időt nyert a csapat
a nagyobb falat, az FC Hatvan elleni
mérkőzésre való felkészüléshez.
A mieink óriási energiákat mozgó
sítottak az egyenlítés érdekében, az
ellenfél pedig okosan az eredmény
tartására törekedve kontrajátékra

rendezkedett be, mely végül meg
hozta a gyümölcsét, ugyanis a 93.
percben a h arm ad ik hazai gól is
megszületett, ezzel kialakult a 3:1
arányú hazai győzelem.
B ár a csapat a tabellán nem áll
rossz helyen, azért nem árt néhány
jelenségen elgondolkodni... . Nem
igazán találok m agyarázatot arra,
hogy m iért csak hátrányos hely
zetben k ü zd ü n k teljes e rő b ed o 
bással...? M i az oka a mérkőzések
első harm adában történő „bealvásoknak”...? M i az oka a halovány
csatárteljesítményeknek... ?
Lehetne még kérdéseket sorolgatni, de azt hiszem, ez majd a bajno
ki szezon végén lesz igazán aktu
ális az azokra adott a válaszokkal
egyetemben.

Janovics János
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