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A MÚLT TISZTELETE
Szabó László
szerkesztő

Ismernünk kell a múltat,
hogy sikeres jövőt épít
hessünk. Tőlem szebben is
m egfogalm azták m ár a
gondolatot, a lényege azért
érthető. Annak kapcsán
jutott ez eszembe, hogy
nemrég köszöntöttük Kará
csonyi Jóskát 70. születés
napja alkalmából. A futballklub vezetői rögtön
kaptak is az alkalmon, s
meghívták a Nyírcsaholy
^ejleni első tavaszi bajnoki
ba. Vele végeztették el a
kezdőrúgást. Jóska hosszú
évek óta nem volt Nyírbá
torban focimeccsen. Sérel
mek érték, panaszkodott is,
hogy Nagykállóba évente
többször is hívják, itthon
meg senki sem vesz róla
tudom ást. E lfo g ad ta a
meghívást. Látszott rajta,
hogy jobban izgul, mint
focista korában. Megható
volt, ahogyan ez a vásártéri
vagány elérzékenyült. Ám
ami a lényeg: remekül
érezte magát! Végre ismét

ott bukkant fel, ahol mindig
is lenne a helye. Valaha ez a
közeg volt a m ásodik
otthona, itt rúgta a gólokat,
itt szerzett örömet, di
csőséget önmagának és a
nagyszámú közönségnek.
Ugye milyen egyszerű a
dolog? Egy kis figyelmes
ség csupán, s egymásra
talál múlt és jelen.
Ami a gondolatsort elindí
totta bennem, az az, hogy a
múlt képviselői egyre ke
vesebben vannak. Addig
kell m egbecsülni őket,
amíg vannak. Ha a fütballtól vettem a példát, foly
tassuk is ezzel.
Nyírbátorban már csak néhányan élnek régi idők
tanúiként.
Várnagy Laci bácsi nemrég
még mindennapos volt a
pályán. Imádta a gyereke
ket, sokukkal ő szerettette
meg a labdarúgást. Mára
annyira m egrom lott az
egészségi állapota,.hogy a
pályára nem tud kij ám i.
Seres István valah a a
csapat mindenese volt. Ta
lán még kapusként is sze
repelt, de hogy a m e
zőnyben minden poszton,
az biztos. Fiatalos moz

gását sokan megirigyelhet
nék. Nem csoda, még csak
nyolcvannégy éves!
Bánki Károly az utolsó
mohikánok egyike. Évtize
deken át kirobbanthatatlan
tagja volt a focicsapatnak.
Haliként, hátvédként egya
ránt a megbízhatóság min
taképe volt. Jelenleg sem
milyen kapcsolata nincs a
focival.
Tóth Gábor sok mérkőzés
hőse volt annak idején.
Technikás, gyors, ötletes,
ugyanakkor megbízható j átékára mindig vevő volt a
közönség. Igazi csapatem
ber.
A kortársaik közül többen
más városban telepedtek
le.
Fábián Ottó az igazán pen
gés játékosok közé tarto
zott. A magyar futball di
csőséges korszakában me
gyei válogatottnak lenni
nagy dolog volt. Neki si
került. Egészségi állapota
megromlott, gyerekei után
költözött.
Vágó István (Sitvu) a nagy
center, a híres gólvágó, a
szívember. Debrecenben
él, a MÁV főmérnöke volt,
jelenleg is vállalkozó. Ez

nem csoda, elvégre még
csak 78 éves!
Óvárv Zoltán haj dani j obbfedezet. Nagyszerű focista
volt, nyugdíjasként sem
szakadt el a sporttól, hiszen
évekig dolgozott a sportkör
gazdasági vezetőjeként.
Jelenleg Vácott él.
Kiss Miklós a csatárból lett
kőkemény megbízható vé
dő. Hogy milyen védő volt,
arról Bene Feri is tudott
volna mesélni. A Dunaka
nyarban él családjával.
Seres Antal a sokoldalú
nagyszerű sportoló. Aszta
liteniszezett, kosarazott és
focizott nyírbátori színek
ben. Ez utóbbi volt a fő
sportága. Nyíregyházán él.
A Karácsonyi Jóska példá
jából hagyományt is lehet
ne teremteni. Egy-egy ha
zai mérkőzésen egy-egy
hajdanvolt kiválóság kez
dőrúgása. Becsüljük meg a
még élőket.
Mi lapunkban sorozatot in
dítunk hasonló szándékkal.
Ebben a sorozatban termé
szetesen szerepelni fognak
természetesen más sportá
gak jeles képviselői is.
Múlt, jelen, jövő így alkot
majd szerves egységet.
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Madai István
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^ ri
van a csapatnak, a hátra
lévő mérkőzéseken kell
bizonyítaniuk azt, nem ér
demtelenül foglalják el je 
lenlegi pozíciójukat.

ASZTALITENISZ
SE ÉLEffeÓ L
• A pontvadászat
folytatódik
A z N B /I k e le ti c s o 
portjában szereplő asztalitenisz csapatunk számára a
tavaszi forduló első mérkő
zései nem a legjobban si
kerültek, hisz a három le
játszott mérkőzésből csu
pán egy pontot sikerült
gyűjteni. A lejátszott há
rom mérkőzésből kétszer is
10:8-as vereséget szen
vedett, egyszer pedig 9:9es döntetlent ért el.
Már évek óta megfigyelhe
tő, hogy a nagyszerű őszi
szereplést egy mérsékel
tebb tavaszi folytatás kö
veti. Ennek okait elemzi a
szakmai vezetés és meg
próbál mindent megtenni
annak érdekében, hogy a
csapat lendülete töretlen
maradjon.
A csapat kezd magára ta
lálni újra, két értékes győ
zelmével továbbra is a har
madikhelyen áll.
Sajnos a versenykiírás sze
szélye folytán a tavaszi for
dulóban csupán három
m érkőzésünket játsszuk
hazai környezetben, míg
hat alakalommal idegen
ben kell asztalhoz állni.
Am i a m érleg nyelvét
felénk billentheti, hogy a
hátralévő fordulókban a ta
bellán előttünk lévő csapa
tokat hazai környezetben
fo g ad juk, így m indent
megteszünk annak érdeké
ben, hogy javítsunk a tava

Áz NB/I. 2009/2010-es bajnokság tavaszi fordulójának időpontjai
és eddig lejátszott mérkőzések eredményei

Tiszafüredi ASE - N yírbátori ASE
Szegedi AC - Nyírbátori ASE
Szolnoki Tisza SE I. - Nyírbátori ASE
N yírbátori ASE - Békési TE II
Diósgyőri ASE - Nyírbátori ASE
N yírbátori ASE - Borsod Volán SE I.
ATSK Szeded I. - N yírbátori ASE
Nyírbátori ASE - H-Generál Jászberény SE
Apagy SE I. - N yírbátori ASE

szi teljesítményen. Kon
centrált, odaadó játékkal az
e lv e s z te g e te tt p o n to k
okozta ponthátrányt ledol
gozva továbbra is a dobogó
cél.
Második számú csapatunk
az NB/III. mezőnyében to
vábbra is folytatja nagy
szerű szereplését, kiegyen
súlyozott teljesítménnyel
az első helyet foglalja el a
tabellán. Négy pont előny
nyel vezetik a tabellát.
U tá n p ó tlá s k o r ú j á t é -
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9:9
10:8

5:13
2010.04.
2010. 05.
2010. 05.
2010. 06.

11.
08.
23.
05.

kosaink Majoros Bence és
Tóth Gábor mellett a ruti
nosabb, korábban maga
sabb osztályban edződött
játékosok az égész bajnok
ság folyamán egyenletes
teljesítm ényt m utatnak.
M e c c s r ő l- m e c c s r e az
NB/II. elérhető közelségbe
kerül, a játékosok mellett a
szak m ai stáb is azon
fáradozik, hogy a csapat a
Nemzeti Bajnokság máso
dik vonalában mutathassa
meg magát.
Erre minden esélye meg
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Az utánpótlás

A z A sztaliten isz Klub
életében mindig is kiemelt
helyet foglalt el az után
pótlás nevelés. Mára már
országosan is elism ert
utánpótlás nevelő bázi
ként számolnak velünk.
Utánpótlás nevelő mun
kánk eredményeként sorra
nőnek ki a tehetséges
versenyzők, akik mára már
a hazai és nem zetközi
versenyeken egyaránt lete
szik névjegyüket. Majoros
Bence és Tóth Gábor már
tagjai a válogatott keret
nek, a ranglistákon elfog
lalt helyük figyelem re
méltóak.
Bence a 2010. évi újonc fiú
ranglista 2. helyén áll 156
ponttal, míg a nyáron hoz
zánk került Gábor a 4. pC~s
zíciót foglalja el 60 ponttal.
Mindketten a lehetőségek
szerint a serdülő korcso
p o r t v e r s e n y e i n is

MECCS NYERT DÖNTETLEN VESZTETT PONT

H-Generál Jászberény SE I.
Borsod Volán SE I.
Nyírbátori ASE I.
Szegedi AC II.
Tiszafüredi ASE
Asztalitenisz Sport Klub
Szeged I.
Apagy SE I.
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elindulnak, és próbálják
gyarapítani ranglista pont
jaik számát. Ennek ered
ményeként Majoros a sér
ü l ö k között a tizedik 70
Fonttal, míg Tóth a húszon
kettedik 12 ponttal.
Bence a 2010. évi újonc fiú
ranglista 2. helyén áll 156
ponttal, m íg a nyáron
hozzánk került Gábor a 4.
pozíciót foglalja el 60
ponttal.
Mindketten a lehetőségek
szerint a serdülő kor
c so p o rt v e rse n y e in is
elindulnak, és próbálják
gyarapítani ranglista
pontjaik számát. Ennek
eredményeként Majoros a
serdülők között a tizedik 70
-fonttal, míg Tóth a húszon
..ettedik 12 ponttal.

Tehetséges versenyzőink
most is versenyen vannak,
részt vesznek az újonc
Húszak Bajnokságán Sop
ronban m árcius 27-28.
közötti időpontban. Ennek
a versenynek az eredmé
nyeiről következő szá
munkban számolunk be.
Utánpótlásunk következő
generációja számára is el
érkezettnek láttuk az időt,
hogy országos versenyez
tetésüket elkezdjük.
Ennek első állomásaként
2010. március 6-án Püs
pökladányban vettek részt
korosztályos versenyen. A
verseny igencsak bővel
kedett sikerekben szá
munkra, hiszen M olnár
Dávid az újoncok között az
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első, míg serdülők között a
harmadik helyen végzett.
Az újonc kategóriában
„házi döntő” volt, hiszen az
ugyancsak Nyírbátori szí
nekben induló Szeles Ba
lázzsal vívta Dávid a dön
tőt.
Molnár Máténak nem volt
szerencséje, a serdülők kö

zött indulva nem jutott túl a
csoportmérkőzéseken, an
nak ellenére, hogy O is
kimagaslóan teljesített.
A z e m lített versenyen
asztalhoz állt Tót Gábor is,
aki a serdülők között az
első, az ifik között pedig a
harmadik helyezést szerez
te meg.

Az NB/IÍI. 2009/2010-es bajnokság tavaszi fordulójának időpontjai
és eddig lejátszott mérkőzések eredményei

Debreceni ABE I. - Nyírbátori ASE II.
Hajdúszoboszlói AK - Nyírbátori ASE II.
Nyírbátori ASE II. - TEVA Debrecen III
Nyírbátori ASE II. - Várda SE
Nyírbátori ASE II. - Vásárosnamény Sz.SE
TEVA Debrecen II. - Nyírbátori ASE II.
TEVA Debrecen I. - Nyírbátori ASE II.
Nyírmadai ISE I. - Nyírbátori ASE II.
Nyírbátori ASE II. - Hajdúnánási Spartacus
Nyírbátori ASE II. - Hortobágyi LSE
MECCS

NYERT

DÖNTETLEN VESZTETT PONT

Nyírbátori ASE n .
Nyírmadai ISE
Debreceni Asztalitenisz Baráti
Egyesület
TEVA Debrecen SE I.
Szabadidő SE Vásárosnamény
Hajdúszoboszlói AK
Hortobágyi Labdarúgó SE
TEVA Debrecen SE III.
TEVA Debrecen SE II.
Várdai Asztalitenisz SE
Hajdúnánási Spartacus SE

Molnár Dávid és Szeles Balázs a dobogón

3:15
4:14
10:8
13:5
13:5
2010.04.03.
2010.04.10.
2010.05.08.
2010.05.22.
2010.06.05.

Nyírbátori éremeső

KÉZILABDA
A télen valamelyest átalakult a játékoskeret, erősebb lett a csapat. Igaz, ez az
eredményen még nem látszik, hiszen három tavaszi meccsen egy pontot szereztünk.
Ettől feltétlenül jobb lehet a folytatás.
Eredmények: I. forduló Fehérgyarmat - Nyírbátor: 34 - 17 (16 - 7). Gól: Fodor,
Kópis 4-4 , Lázár, Nemes, Hegyes 2 - 2 , Aranyos, Papp, Kerekes 1 - 1 .
Ezen a meccsen semmi nem jött össze, beleszaladtunk egy balkezesbe.
Ifi: 37 - 25. II. forduló Nyírbátor - Hajdúnánás: 25 - 25 (16 - 15). Gól: Nemes,
Hegyes 6 - 6 , Tóth 5, Kópis 3, Papp 2, Fodor, Aranyos R., Kerekes 1 - 1 .
Ez egy nagyon jó meccs volt, közel álltunk a győzelemhez.
II. forduló Bocs - Nyírbátor: 35 - 20 (18 - 9) Gól: Tóth 4, Nemes, Aranyos S.,
Papp 3 - 3 , Nemes, Kópis, Lázár, Gárgfyán, Kőrizs 2 - 2 .
Egyfelől: sok kihagyott ziccer, másfelől: hatástalan védekezés.
Ifi: 35 - 23

% y o k jA $ k in ItAr/Ate
Igen eredményes évet zártak 2009-ben a Nyírbátori
Kyokushin Karate SE versenyzői.
Tóth Marcell a verseny legtechnikusabb versenyzője
címet is elnyerte.
Karczub Zalán Nemzetközi versenyek
Tóth Marcell
Felnőtt és Junior Európa
Magyar Levente Bajnokság Kiiev
Karczub Miriam Magyar Levente és Tóth Mar
Turgyán Miklós cell képviselte hazánkat.

Diákolimpiái eredmények
Szeghalom:

I. hely:
II. hely:
III. hely:

Tóth Marcell
Magvar Levente óriási sikert
elérve a dobogó legfelső fo
kára állhatott! A 2009-es év
legnagyszerűbb eredménye!
U22-es Európa Bajnokság
Litvánia:
Tóth Helga nagyszerű ver
senyzéssel a III. helyet sze
rezte meg.

Az említett versenyen túl
számos hazai és nemzetközi
viadalon szereztek elismerést
fiatal sportolóink önmaguk
nak, városunknak, s itt-ott
már hazánknak is!
Magasra tették a mércC-^
várjuk a hasonló folytatást.

Magyar Levente
Nyirbátori Spofthíradó Felefős kiadó: SZABIZ ITT. Kiadásért, szerkesztésért felek Szabó László

Karczub Zalán

