
A következő évtizedekben  ■
is itt lesznek ezek a felnövek-
vő cigánygyerekek, a cigány 
felnőttek és velük együtt kell 
élnünk békességben, és min-
den pozitívumot ki kell hoz-
nunk ebből a helyzetből is, 
hogy megmaradjon a 
normalitás a városban. Saj-
nos a jelek most nem erre 
utalnak… mondja Németh 
Attila alpol-
gármester. 
Nagy Mik-
lós interjú-
ja. 

Cikk  

a 4. oldalon
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Iskolagondok
Fazakas Ferenc: – Azt gondolom, 
hogy a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekeknek a felzárkóztatása 
nem elsősorban az iskolák feladata, 
ez közfeladat. Természetesen érez-
zük ennek a feszültségét illetve fel-
adatát is, de nekünk meg kell felel-
nünk a közegyházi törvényeknek 
megfelelő elvárásoknak is. Úgyhogy 
nem azért nem veszünk fel valakit, 
mert halmozottan hátrányos, hanem 
azt vesszük fel, 
aki az egyhá-
zi értékrend-
nek, illetve a 
beiskolázá-
si szintnek 
megfelel...

Gyermán László: Iskolánknak, – 
mint állami intézménynek – minden 
gyermeket, aki Nyírbátorban betölti 
a 6. és 7. életévét, föl kell vennie. Er-
re a tanévre a tankerülettel sikerült 
egy olyan megállapodást kötnünk, 
ami lehetővé teszi, hogy alacsonyabb 
létszámmal indulhattak az első év-
folyamon az osztályaink. Így kb. 20 
fős osztálylétszámaink vannak, ahol 
könnyen kezelhető a hátránnyal in-

duló gyermekeknek 
a száma és haté-

konyan kom-
penzálható a 
lemaradásuk...

Cikk  

a 4. oldalon

Rendszám fel is merő 
rendszer  

Nyírbátornak

Hatékony és gyors gépjármű-
felderítést tesz lehetővé az a 
modern kor igényeinek megfele-
lő rendszámfelismerő rendszer, 
melyet a Nyírbátori Polgárőrség 
és a Nyírbátori Rendőrkapitány-
ság közös szolgálatok alkalmával 
fog használni. Cikk a 8. oldalon

Kampányol  
a Bátor Mazsorett

Április 4-ig szavazhatnak a Bátor 
Mazsorett csoportra a vásár-
láshoz kapott zsetonnal a régió 
TESCO áruházaiban, így város-
unkban, Nyírbátorban is. A cso-
port életében kiemelt fontossá-
gú a szaktábor, amely megadja a 
lehetőséget a fejlődéshez. Most a 
kicsik, óvodások, alsósok számára 
szervezett szaktáborhoz szeret-
nék a TESCO pályázatát elnyerni. 
Ennek megvalósításához kérik a 
nyírbátoriak támogatását. 
 Cikk a 7. oldalon

VI. Bátori  
Nemzetközi  

Labdarúgó Torna

Nagy sikerrel került megrende-
zésre hatodik alkalommal 2017. 
február 25-26-án Nyírbátorban a 
VI. Bátori Nemzetközi Labdarú-
gó Torna. Az idén nemzetközivé 
váló torna színvonalát emelte 
a Román CFR Cluj (Kolozsvár), 
és az Ukrajnából érkező Ungvár 
csapata. Az Arany Sárkány Egye-
sület elnöksége, a lelkes szülők 
és szponzorok önzetlen támoga-
tása segített a torna sikeres lebo-
nyolításában. Cikk a 7. oldalon

Tartalomból:

Fürdő 
fejlesztések

Országos siker 
a Refiben

III. hely  
az ütősöknek

A Sárkány Wellness és Gyógy-
fürdő ütemezett karbantartás mi-
att február 27. és március 1. között 
zárva tartott. A helyi közönség ki-
szolgálása valamint az idegenforga-
lom és turizmus növelése érdekében 
újabb fejlesztések várhatók a Sár-
kány Wellness és Gyógyfürdőben.

Cikk a 2. oldalon

Hatalmas megtiszteltetésben volt 
része református iskola 3. c osztá-
lyos kisdiákjának, Lanter László-
nak. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. által meghirdetett „Álomút” 
országos rajzpályázaton – kategó-
riájának győztese lett, elhozva ez-
zel a fődíjat.

Cikk a 12. oldalon

Vácott XV. alkalommal rendezték 
meg 2017. március 10-12. között az 
Országos Ütőhangszeres Kamaraver-
senyt, ahol 3. helyezést ért el az Alap-
fokú Művészeti Iskola Ütőegyüttese, 
Kozma László tanár úr vezetésével. 
A trió tagjai: Fekete Orsolya, Meleg 
Zsófia és Terdik Tamás.

Cikk a 9. oldalon
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Több százan a közmunka-
programokban

Még egy olyan városban is óriási 
gond a munkanélküliség, ahol va-
lójában munkaerőhiány van. Nyír-
bátorban az ezret is meghaladja 
a tartós munkanélküliek száma, 
akik jelenleg csak és kizárólag a 
közmunka-programokban számít-
hatnak foglalkoztatásra és szerény, 
rendszeres havi jövedelemre dr. 
Orosz Tamás a PH csoportvezető-
je szerint ezeknek az embereknek 
csak nagyon kis hányada jut vissza 
a tényleges munkaerőpiacra.
– Márciusban új közmunka 
programok indultak a város-
ban. Mennyien kapnak ezekben 
a programokban munkát?

– Most hat új program indul, kö-
zel háromszáz embert tudunk fog-
lalkoztatni egy évig.
– Hogyan választják ki, hogy ki 
kap itt munkát?

– Előfordul, hogy valaki évek 
óta közmunkás itt, illetve a Mun-
kaügyi Központ nyilvántartásából 
választunk.
– Mennyien vannak a nyilván-
tartások szerint munka nélkül a 
városban?

– Nagyjából ezerre tehető ez a 
létszám.
– Mennyi pénz van ezekre a 
programokra?

– Az említett hat program 350 
millió Ft-s költségvetésből mű-
ködik. Ennek nagy része állami 
támogatás, de van benne önkor-
mányzati pénz is.
– Mekkora az esély, hogy a köz-
munkás végül a valódi munka-
erőpiacra kerül?

– Minimális, ha jól számolunk 

talán, ha tíz százalékuknak van 
esélye elhelyezkedni valamilyen 
cégnél.

– Bencsik János, aki éppen be-
tonkerítéshez készíti a zsalut kő-
műves. Most tehát azt csinálja köz-
munkában, amit világéletében. 
Formázza a betont, rakja a téglát. 
Azt mondja, hogy a maszek kő-
műves, akinél dolgozott – bezárt. 
Nem volt munka, mondja lakoni-
kusan a hatvan körüli ember, ma-
radt a közfoglalkoztatás.

– A betonkeverőbe lapátoló fér-
firől kiderül, hogy vízvezeték sze-
relő. Lipécz Attila elmondja, hogy 
legutóbbi, nyírbátori munkahely-
ét azért veszítette el, mert össze-
veszett a főnök fiával. Korábban, 
másfél évtizedig Zsámbékon dol-
gozott a szakmában. Most marad a 
lapát, a betonkeverő mellett. Arra a 
felvetésre, hogy ezzel a szakmával 
talán valamelyik nyírbátori cégnél 
is könnyen elhelyezkedhetne, csak 
egy bizonytalan vállrándítás az el-
zárkózó válasz. Ebből azért érzé-
kelhető, hogy nem minden a szak-
munkás lét, valami más probléma 
is lehet a háttérben. 

– Varga János szinte mindig 
közmunkás, vagy valamilyen más 
jelzővel bíró munkás volt. A férfi 
segédmunkás és nem nagyon  kap-
kodnak a képzetlen emberek után, 
mondja, miközben kicsit elmereng, 
hogy is alakult a sorsa. A beszél-
getésből kiderül, hogy a felesége 
is csak közmunkából viszi haza a 
betevőre valót. Szerencsére, mond-
ja a férfi, a gyerekek már rendes 
munkahelyen dolgoznak.

KilencvenediK születésnap. Kilencvenedik születés-
napja alkalmából köszöntötte Varga Máriát a napokban a nyírbátori ön-
kormányzat. A jó egészségnek örvendő Marika néni szabadidejében leg-
inkább kézműveskedik.

A Sárkány Wellness és  ■
Gyógyfürdő ütemezett kar-
bantartás miatt február 27. 
és március 1. között zárva 
tartott. A helyi közönség ki-
szolgálása valamint az ide-
genforgalom és turizmus nö-
velése érdekében újabb fej-
lesztések várhatók a Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdőben.

A nyírbátori Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő éves rendes karbantartá-
sát végezték el február végén a forga-
tott vizű medencéknél, hiszen a jog-
szabályi előírások alapján ezt évente 
kétszer kötelező megtenni. A vízcse-
rén kívül, ahol kellett, korrigálták a 
festést, és a kiszolgáló technológi-
ák karbantartása mellett beiktattak 
egy úgynevezett tavaszi nagytaka-
rítást is. A víz minőségét is rendben 
találták a szakemberek. Az idei fej-
lesztésekkel kapcsolatban Horváth 
Gábor ügyvezető igazgató elmond-
ta: tervezik a tanmedence mellett 
egy gyerekmedence kialakítását is, 

amelyet ősszel szeretnének átadni. 
A pancsolómedence 2-5 év közötti 
kisgyermekeknek készülne, ennek 
finanszírozását az önkormányzat vál-
lalta magára. 

– Emellett a nyári strandsze-
zon során jelentkező hidegvíz-hi-
ány orvoslására egy új kút fúrá-
sát is tervezzük. – fogalmazott az 
igazgató.

A Nyírbátor Kártya már jó né-
hány éve 15% kedvezményt ad a 
fürdő szolgáltatásaiból a nyírbátori 
lakosok számára. 2017-től ezt meg-
toldották egy extra kedvezménnyel 
is: a Bátor Kártyával rendelkezők a 
háromórás belépőjegy árából 25% 
kedvezményt kapnak. 

„– A Bátor Barát Kártya pedig 
a környéken élőknek, az itt dolgo-
zó, de nem nyírbátori lakosoknak, 
valamint a testvérvárosainkból ér-
kező vendégeink szól, ők 10% en-
gedményre jogosultak a fürdő szol-
gáltatásaiból”– közölte a nyírbátori 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő 
ügyvezető igazgatója.

Fürdő fejlesztések
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Veszélyes utakon
„Idén az előkészítés, a  ■

tervezés, a közbeszerzés, a 
kivitelező kiválasztása 
nyújtja majd az időt. Ősz 
elejétől hamarabb nem hi-
szem, hogy megkezdődik a 
tényleges munka.” mondja 
Máté Antal polgármester a 
Nyírbátor-Ófehértó közötti 
elképesztő állapotú útról.

Polgármester úr! Mit tehetnek 
az életveszély elhárításáért?

MA: Konkrétan ennél az útnál 
roppant szűk az önkormányzat 
mozgástere, hiszen az autópályá-
tól a nyírbátori körfogalomig az út 
állami tulajdonban van. Így tehát 
sem lehetőségünk, sem kötelezett-
ségünk sincs, hogy felújításban 
gondolkodjunk. Ez a Közútkeze-
lő feladata.

Annyi lehetőségük talán mégis 
van, hogy a felújítás felgyorsí-
tásáért szóljanak?

Folyamatosan konzultálunk eb-
ben az ügyben is a Közútkezelővel. 
Már többször is elmondtuk, hogy 
a forrás rendelkezésre áll az útsza-
kasz teljes felújítására. Ráadásul 
annyi pénz is van, ami hosszabb tá-
vú megoldásokat is lehetővé tehet. 
Ugyanakkor azt kell tudni, hogy ez 
egy hosszú folyamat lesz még. Idén 
az előkészítés, a tervezés, a közbe-
szerzés, a kivitelező kiválasztása 
nyújtja majd az időt. Ősz elejétől 
hamarabb nem hiszem, hogy meg-
kezdődik a tényleges munka.

Addig marad a bukdácsolás, a 
balesetveszély?

Nem, az biztosan nem marad. 
Folyamatosan kapjuk a panaszokat 
– megjegyzem ezek teljesen jogos 
panaszok – hiszen egy városlakót, 
egy kamionsofőrt, vagy egy cég-
vezetőt nem az érdekli, hogy ki a 
tulajdonos. Most, először a kátyú-
zással segítenek járhatóvá tenni az 
utat. Március végén, április elején 
már egy rendesebb és jobb minő-
ségi javítással is segítenek baleset-
mentessé tenni az utat.

Nyilván tisztában van vele, 
hogy ez a nehéz, balesetveszé-
lyes megközelíthetőség alapo-
san rombolja a város jó hírét?

Hogyne lennék tisztában ez-
zel. Pontosan tudjuk, hogy több 
szempont is van, amivel számol-
nunk kell. Az egyik, hogy a ka-
mionok eljussanak a célállomá-
sukra, magyarul hogy egyáltalán 
el tudják vinni a városban termelt 
termékeket. A másik szempont, 
hogy a turisták, végig jó úton ér-
jék el a várost. Már ezért is min-
dent megteszünk azért, hogy ez 
a rekonstrukció minél hamarabb 
megtörténjen, de a valódi dönté-
sek, lehetőségek a Közútkezelő-
nél vannak.

Ha már itt tartunk, mi lesz a vá-
rosi utakkal?

Hamarosan kezdődnek a kátyú-
zások. Sok pályázatunk van útfel-
újításra, útépítésre. Legalább 8-10 
út jöhet számításba. Ezek között 
van olyan is, amit akkor is meg-
valósítunk, ha nem nyernének a 
pályázataink.

Magyarországon közel két  ■
évtizedes múltra tekint vissza 
a kéttannyelvű oktatás. Pozi-
tív országos tapasztalatai mi-
att városunkban is megvaló-
sult immár nyolc éve. 

Sokszor, sokan vitatkoznak az elő-
nyein és hátrányain. Többen félnek 
attól, hogy ha kicsi korban kezdi el a 
gyermek az idegen nyelv tanulását, 
akkor az a magyar nyelvű alapozó 
tantárgyak - az olvasás, írás, nyelv-
tan, matematika - ismeretszintjének 
rovására fog történni. Félnek tőle, 
hogy összezavarja a gyermeket. A 
heti 1 vagy 2 idegen nyelvi óra ese-
tében talán így is van, de tapaszta-
lataink szerint amikor mindennap 
találkozik a nyelvvel természetes-
sé válik számára, beépül a hétköz-
napjaiba. Éppen úgy, mint amikor 
egy vegyes nemzetiségű családban 
pl. az apa angolul beszél a gyerme-
kéhez, az anya pedig magyarul, és 

így észrevétlenül válik a gyermek 
kétnyelvűvé. 

A nyelvet kisiskoláskorban tel-
jesen más módszerekkel tanulják 
a többi tantárgyhoz képest, ahol a 
tanterv által előírt nagy lexikális 
tudás megszerzése a meghatározó.  
Sokkal humánusabb, játékosabb, ér-
dekesebb, sokrétűbb, többoldalú a 
dolgok megközelítése, hisz a cél-
nyelv mellett az ének, technika, rajz 
órákon is szinte észrevétlenül folyik 
a szókincsbővítés, gyakorlás. A ta-
nulók megszeretik a nyelvet, elsa-
játítják a nyelvtanulás módszerét. 
Különlegesnek érzik magukat, hisz 
ők tudnak valamit, amivel nem min-
denki rendelkezik, bár hasznos len-
ne. Természetessé, könnyeddé válik 
számukra az idegen nyelven való 
kommunikáció. A kéttannyelvű ok-
tatásban résztvevő tanulók az általá-
nos iskola végére eljutnak a nyelv-
vizsga szintjére. 

Folytatás az 5. oldalon

Gondolatok a 
kéttannyelvű oktatásról
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A hátrányos helyzetű gye- ■
rekek beiskolázásában jelen-
tős különbség van a Refor-
mátus Iskola javára az álla-
mi kéttannyelvű iskolával 
szemben. A Báthory Anna 
Református Általános Isko-
lában 35, míg a Magyar-
Angol Kéttannyelvűben az 
1-2. osztályban már 70% fe-
letti a hátrányos helyzetű ta-
nulók aránya. A képviselők 
arra voltak kíváncsiak, hogy 
érzi-e a kialakult feszültsé-
get a nyírbátori református 
lelkész, Fazakas Ferenc? 
Karsai Hédi interjúja.

 – Azt gondolom, hogy a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyere-
keknek a felzárkóztatása nem el-
sősorban az iskolák feladata, ez 
közfeladat. Természetesen érez-
zük ennek a feszültségét illetve 
feladatát is, de nekünk meg kell 
felelnünk a közegyházi tör-
vényeknek megfelelő el-
várásoknak is. Úgyhogy 
nem azért nem ve-
szünk fel valakit, 

mert halmozottan hátrányos, ha-
nem azt vesszük fel, aki az egyházi 
értékrendnek, illetve a beiskolázási 
szintnek megfelel.

– Kerezsi István képviselő úr 
a másik iskola beszámolójá-
val kapcsolatban felvetette azt 
a problémát, miszerint előfor-
dul, hogy a gyerekek beilleszke-
dési zavarokkal küzdenek. Mit 
tud ennek a magatartászavar-
nak a javítása érdekében tenni 
az egyház?
– A felzárkóztatás, hogy Kodály 
szavaival éljek, már az anyaméh-

ben elkezdődik. 
Nagyon fon-
tos, hogy mit 
hoz, mit kap 
a gyermek 
a családban, 
az óvodában 

és később az is-
kolában. Eb-

ben az 

egyház, – mint családvédő és érték-
teremtő szerepet vállaló – nagyon 
nagy feladatokat ígér és vállal is 
Nyírbátorban. Mi igyekszünk a csa-
ládok életében a magunk keresztyén 
értékrendje szerint jelen lenni.

– Úgy tudom, hogy a reformá-
tus általános iskola nemcsak re-
formátus felekezetű gyerekeket 
fogad?
– Természetesen, ez is azt bizonyít-
ja, hogy nyitottak vagyunk, tehát 
nem ilyen szempontból szelektá-
lunk gyermekeket.

– Tehát tulajdonképpen akkor a 
beiskolázást illetően elég az is-
kolaérettségnek megfelelnie a 
gyermeknek?
– Nem, nem kimondottan csak az 
iskolaérettségnek. Az egyházi sza-
bályrendszernek vannak bizonyos 
kritériumai: a közegyházi törvény, 
illetve amit a presbitérium megtár-
gyal és megbeszél.

A Magyar-Angol  ■
Kéttannyelvű Általános 
Iskolában plusz pedagógiai 

eszközökkel, iskolapszicholó-
gussal és fejlesztő pedagógus-
sal igyekeznek kiegyenlíteni 
a nagyon jelentős hátrányos 
helyzetű gyerekek lemaradá-
sát. Karsai Hédi interjúja 
Gyermán Lászlóval.

– Iskolánknak, – mint állami intéz-
ménynek – minden gyermeket, aki 
Nyírbátorban betölti a 6. és 7. élet-
évét, föl kell vennie. Erre a tanévre 
a tankerülettel sikerült egy olyan 
megállapodást kötnünk, ami lehető-
vé teszi, hogy alacsonyabb létszám-
mal indulhattak az első évfolyamon 
az osztályaink. Így kb. 20 fős osz-
tálylétszámaink vannak, ahol köny-
nyen kezelhető a hátránnyal induló 
gyermekeknek a száma és hatéko-
nyan kompenzálható a lemaradásuk. 
Megoldásként azt javasoltam az óvo-
da vezetőjének, hogy gondolkodja-
nak el a vegyes életkorú csoportok 
megszüntetésén és állítsák vissza a 
klasszikus homogén csoportokat, fő-
leg a két Vásártéri óvodában. Bízom 
benne, hogy ez a képzés is segíte-
ni fogja ezeknek a gyerekeknek az 
iskolaérettségét. 

A következő évtizedekben  ■
is itt lesznek ezek a felnövek-
vő cigánygyerekek, a cigány 
felnőttek és velük együtt kell 
élnünk békességben, és min-
den pozitívumot ki kell hoz-
nunk ebből a helyzetből is, 
hogy megmaradjon a 
normalitás a városban. Saj-
nos a jelek most nem erre 
utalnak… mondja Németh 
Attila alpolgármester. Nagy 
Miklós interjúja. 

A képviselő-testület ülésén a két 
általános iskola helyzete is napi-
renden volt. Ugyan nem bontako-
zott ki komoly vita a beiskolázási 
arányok miatt, de jól érzékelhető 
feszültség volt a teremben. Mi a 
fő probléma?

Ez a kibeszéletlen feszültség már 
a református iskola indításától jelen 
van. Pedig az iskolát nagy körülte-
kintéssel indítottuk. Miközben egy 
közoktatási megállapodás keretében 
adtuk át az akkori önkormányzati 

iskolát, később a feltételeket még 
sem sikerült teljesíteni.

Mármint a református egyház 
nem teljesítette a megállapodás-
ban rögzítetteket?

Az egyház igénye, hogy általános 
iskolát szeretnének működtetni, va-
lós igény volt már 5 évvel ezelőtt is. 
Nyírbátor lakosságának döntő része 
reformátusvallású. Az egyház nem 
új iskolát akart alapítani, hanem az a 
város egyik általános iskoláját gon-
dolta átvenni. Persze az épülettel, 
berendezésekkel, tantestülettel és 
gyerekekkel. Mi ehhez, egy hosz-
szú előkészítő munka után hozzá 
is járultunk.

Milyen feltételeket kötöttek ki?
Nyírbátorban nagyon jelentős a ci-

gány lakosság létszáma. A cigány-
gyerekek között nagyon sok számít 
hátrányos helyzetűnek. A korábbi 
években mindig arra törekedtünk, 
hogy a nehezebb sorsú gyereke-
ket arányosan osszuk el az iskolák 

között. Amikor a feltételek felme-
rültek, ez volt az egyik legfontosabb 
feltételünk, hogy az akkori arányok 
megmaradjanak.

Akkoriban milyen arányok 
voltak?

Az őssz-gyerek lét szá-
mon belül kb. 30 száza-
lék volt és ez oszlott meg 
az iskolák között. Persze 
2008 előtt több általános 
iskola működött Nyírbá-
torban. Mi tehát any-
nyit kértünk és ezt 
rögzítettük is, 
hogy az akko-
ri arányokat 
tartsuk a jö-
vőben is.

Ha bele-
gondo-
lunk az 
egyházak 
alapelveibe, 
akkor kiderül, 
hogy minden 
egyház műkö-
désének lényege 

az elesettek, hátrányos helyzetűek 
megsegítése.

Annál is inkább, mert a nyírbátori 
cigány származású gyerekek három-
negyede keresztelt református.

Ezen az alapon pláne, hogy ott 
lenne a helyük a református 

általános iskolában.
Mindenestre nagyobb foga-

dókészséget várnánk el, mint 
amilyen a mai gyakorlat.

Ha most kimonda-
nánk a valósá-
got, akkor arról 
van szó, hogy 
a református 
egyház nem 
szívesen fo-
gadja be a 
roma gyere-
keket? Erről 

van szó?
Sajnos igen. 

Jól látszik, hogy az 
elmúlt években, az is-

kolába felvett elsősök 
között alig-alig van 
cigány tanuló. Ez azt 

Iskolagondok
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Kialakult egy nagyon téves kép 
az intézményünkről, amit szeret-
nék eloszlatni. Félreértés ne essék, 
ez nem egy cigányiskola. Vannak 
benne magas számban hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók. Van benne nagyon sok te-
hetséges, jól tanuló és haladni akaró 
gyermek. Ugyanakkor tapasztaljuk, 
hogy egyre erősebb a cigánytanu-
lóknál is a család támogatása. Be-
látják, hogy kitörési pontjuk tulaj-
donképpen az oktatásnál kezdődik. 
Nagyon sok tehetséges roma tanít-
ványunk van, ők is részt vesznek 
azokban a tehetséggondozó projek-

tekben, ami-
ben a töb-

bi gyerek 
és ehhez 
nagy se-
gítséget 
adnak a 
r o m a 

szülők.

Iskolánkban a gyerekek a va-
lós életre készülnek fel. Együtt 
élnek cigányok és magyarok, sze-
gények és gazdagok, megtanulják 
azt a közös kooperációt, együtt-
működést, kommunikációt, ami-
vel együtt tudnak élni. Biztos va-
gyok benne, hogy ha megkérdezik 
a szülőket, hogy biztonságban ér-
zik-e a gyermekeiket, azt fogják 
válaszolni, hogy igen.

– Milyen előnyökhöz juttat-
ja a kéttannyelvű képzés a 
diákokat?
– A legnagyobb előnyt ma egy 
gyereknek a középiskolába való 
bejutáshoz az angol kéttannyelvű 
osztály adja. Főleg azért, mert 
nagy esélye van arra, hogy akár 
már nyelvvizsgával érkezhet meg 
a középfokú tanintézménybe. In-
formációink alapján 2020-ban már 
csak az adhatja be a felvételi ké-
relmét felsőfokú intézménybe, aki 
nyelvvizsgával rendelkezik. Te-

hát egyik alapfeltétele lesz a fel-
sőfokú tanintézetekbe történő 

jelentkezéseknek a sikeres 
nyelvvizsga.

hozta magával, hogy az állami álta-
lános iskolában pedig koncentráltan 
iratkoznak be. Ez a helyzet senkinek 
sem jó. Nem vet jó fényt a reformá-
tusokra, de, szinte harlemizálódik az 
állami iskola is.

Úgy gondolják, hogy az állami is-
kola már nem képes megbirkózni 
a nagy létszámú hátrányos hely-
zetű gyerekek otthonról hozott 
hátrányával?

Tisztelet az ott, óriási erőfeszítéssel 
dolgozó pedagógusoknak, de köny-
nyű belátni, hogy lényegesen köny-
nyebb egy osztályban haladni, ahol 
alig-alig van problémás gyerek és 
bizony nagyon lassan lehet tovább 
lépni ott, ahol pedig hátrányos hely-
zetű gyerekek alkotják az osztály 
többségét.

Mire jutottak a reformátusokkal 
folytatott tárgyalásokon? Felte-
szem, azért néha szóba kerültek a 
korábbi megállapodások is?

Pontosan, többször is beszéltünk 
erről. Annak idején ezt az iskolaát-
adást nagyon alaposan előkészítettük. 
Úgy látszott akkoriban. Megnéztünk 

már működő iskolákat. Láttunk olyan 
egyházi iskolát, amelyik eleve cigány-
iskolaként indult. Ott nagyot javultak 
a mutatók is. Egyedül a nyíradonyi 
példa jelezhette volna előre, hogy 
baj lehet később, mert ott is alapo-
san felborultak az etnikai arányok 
az induláshoz képest. Itt be kell látni, 
hogy ez nem csak nyírbátori ügy. Ez 
országosan is így van, hogy a szülők 
jelentős része egyáltalán nem a val-
lási nevelés miatt választ egyházi is-
kolát. Sokszor könnyen tetten érhető, 
az indok főként az, hogy elkerüljék 
a cigánygyerekeket.

Úgy gondolja, hogy a refor-
mátus egyház itt sem akart na-
gyon ellenállni a felmerülő ilyen 
igényeknek?

Nagyobb a lehetőségük rá.

Mi a válasz, amikor felteszik a 
kérdést, hogy miért nem vesznek 
fel több cigány kisiskolást?

Az egyházi törvényük szerint 
szükséges a lelkészi ajánlás. Nyil-
ván lehet azt mondani, hogy a ke-
resztelés után nem jártak templomba 
és ezért nem veszik fel őket.

Nem gondolja, hogy a városlakók 
jelentős része pedig nagyon is 
örül annak, hogy van egy „elit” 
iskola, ahová nem nagyon járnak 
cigánygyerekek?

Biztos vagyok benne, hogy ilyen 
vonzata is van az ügynek. Mint már 
említettem, nem a vallásos neve-
lésről szól csak a mai egyházi is-
kola sem.

Hová vezethet ez a helyzet?
Ez a fő kérdés. Negyven éve kezd-

tem a pályát és a városban már akkor 
is nagyon sok cigány ember élt. An-
nak ellenére is lehetett normálisan, 
a többség megelégedésére szervezni 
az oktatást. Most ennek a lehetősége 
elúszni látszik. Aki nyírbátori, an-
nak tisztában kell lenni azzal, hogy a 
következő évtizedekben is itt lesznek 
ezek a felnövekvő cigánygyerekek, 
a cigány felnőttek és velük együtt 
kell élnünk békességben, és minden 
pozitívumot ki kell hoznunk ebből a 
helyzetből is, hogy megmaradjon a 
normalitás a városban. Sajnos a je-
lek most nem erre utalnak.

Itt nyilván nem rasszizmusról 

van szó, hanem inkább a 
„minőségibb” körülmény bizto-
sításáról, ami azzal jár, hogy mi-
nél kevesebb hátrányos gyerek 
jut be a református iskolába?

Nem mondom, hogy rasszizmus-
ról lenne szó. Itt az látszik, hogy az 
egyházi iskola válogathat a gye-
rekek között, miközben az álla-
mi iskola minden gyereket köteles 
felvenni.

Az önkormányzatnak van bár-
milyen elképzelése arra vonat-
kozóan, hogy ezt a helyzetet 
orvosolják?

Több mint elképzelésünk volt. 
Megfogalmaztuk a megállapodás-
ban is.

Ezen már túl vagyunk. Most van 
egy nemkívánatos helyzet. Mi le-
het a megoldás?

Az egyháznál van a labda. Azt 
várjuk, hogy az egyházak is sokkal 
nagyobb szerepet vállalnak majd a 
hátrányos helyzetű emberek, főleg 
a gyerekeik hátrányának leküzdésé-
ből. Az ehhez vezető utat kell meg-
találnunk közösen.

Folytatás a 3. oldalról

Ezt az igazolást nagyon fontos-
nak és mércének tartjuk, de sokszor 
túlértékeljük. Hisz nem véletlen, 
hogy egy-egy állásinterjún nem a 
nyelvvizsga bizonyítványra kíván-
csiak, hanem az idegen nyelven va-
ló kommunikációra, a mindennapi 
élethez, munkavégzéshez szükséges 
szókincs birtoklására. Ez az a plusz, 
amit a csak magánórákon szerzett 
nyelvtudás nem tud nyújtani: a köny-
nyed, természetes beszédet az ide-
gen nyelven, a sajátos gondolkodást. 
Hetedikeseink, nyolcadikosaink kö-
zül többen is angolul olvasnak már 
saját örömükre kisregényeket, ér-
deklődési körüknek megfelelően.  
A jó nyelvtudással rendelkezők szá-
mára könnyedén elérhetőek, nyitva 
állnak olyan információk is a világ-
hálón, amelyekhez mi egynyelvű-
ek csak körülményesen juthatunk 
hozzá. Gondoljunk csak bele az élet 
mennyi területén jelent ez előnyt, 

kiaknázható lehetőséget! A közép-
iskolás évek alatt a nyelv már meg-
lévő, jó ismerete sok előnnyel jár. 
Magabiztosságot, sikerélményt ad. 
Nem akkor kell még küzdeni, ma-
gánórákra járni - az amúgy is sok 
tantárgy és tanulnivaló mellett – a 
nyelvvizsga megszerzésének érde-
kében. A középiskolába lépve so-
kan kezdenek bele második nyelv 
tanulásába is, hisz nagyobb lehető-
ségeket jelent. 

A két tannyelvű oktatás esetében 
nem utolsó szempont, hogy telje-
sen ingyen sajátíthat el egy idegen 
nyelvet – nagyon magas szinten - a 
gyermek, hisz heti 10 órát foglal-
koznak a nyelvvel.

Általában azok tartják fontosnak, 
és örülnek ennek a lehetőségnek, 
akik gyermekük jövőjének tekinte-
tében előre, 10 -15 éves távlatokban 
gondolkodnak, és megoldást szeret-
nének kínálni gyermekük számára 
az élet kihívásaival szemben.

Kopasz Csabáné

Gondolatok a 
kéttannyelvű oktatásról
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Wass-függők találkozója
Az időtartamban nem, de  ■

a létszámban erős növekedés-
sel, közel száz résztvevő je-
lenlétében  zajlott Nyírbátor-
ban a negyedik Wass-
maraton irodalmi est.

A bensőséges hangulatot a ren-
dezés, szervezés, s az író műveiből 
áradó üzenetek áhítata teremtette 
meg. Kísérő programként az idén 
a helyi alkotó, Somogyiné Rohály 
Mária kézműves munkái voltak lát-
hatóak a rendezvény színhelyén.

A vendégeket érkezésükkor meg-
ajándékoztuk a szokásos Idézetet 
– „Fél világot is bejárhatod, más 
ember földjén testvértelen leszel. 
s elfúj a szél, mint kósza őszi lom-
bot, ha nemzetedről megfeledke-
zel.” – tartalmazó színes könyvjel-
zővel, a felolvasók Emléklapot is 
kaptak. Elsőként a helyi Báthory 
Anna Református Általános isko-
la diákjai szerepeltek, legelsőként 
a harmadik osztályos Balla Titusz, 
aki Wass Albert Előhang című írá-
sát adta elő a Virágtemetés című 

verseskötetből. Az iskola diákjai év-
ről-évre sikeres résztvevői a török-
szentmiklósi Wass Albert országos 
versmondó versenynek. Felkészítő 
tanáraik munkáján túl biztatásként 
hat rájuk kellemes orgánumú intéz-
ményvezetőjük, Trefánné Bagdi Gi-
zella aki velük együtt beállt a felol-
vasók sorába.

A szokásoknak megfelelően min-
den tizedik felolvasás után szünet 
következett, amikor mód volt a 

felfrissülésre, s a szervező nőegy-
let süteményeinek kóstolgatására

Az est folyamán felelevenedett 
Wass Albertnek az erdélyi Mező-
ség iránti elkötelezettsége, hiszen 
kényszerű emigrációjának nehéz 
éveiben sem lett hűtlen szülőföld-
jéhez, az emlékezetében megőrzött 
otthoni világhoz s távol szeretett 
dombjaitól, mindvégig a  „Hűség 
bilincsében” élt.

A harmincöt felolvasott-elszavalt 

zömében Wass Albert mű előadói-
nak táborát most sem csak nyírbá-
toriak alkották, a környező települé-
sekről is meghallották a hívást. Velük 
együtt hoztunk létre  egységet, csat-
lakoztunk a hatvan helyszínhez az 
erdélyi író által kijelölt utat járva, s 
tizedszer alkottunk meg világszer-
te egy hatalmas, az egész magyar-
ságot átölelő kört. A határokat el-
tüntető összefogásban velünk volt a 
tengerentúli magyarokat képviselő 
New York a délvidéki Zenta, a kár-
pátaljai Ungvár, a felvidéki Csetény, 
Naszvad és Érsekújvár, Erdélyország-
ból  Máramarossziget, s a belső-ma-
gyarországi ötvenhárom helyszín.

Elmondható, hogy az est folya-
mán több ezer magyar adott egy-
másnak ajándékot a szép magyar 
szó, anyanyelvünk ékes gyöngy-
szemeinek segítségével

Éjfélkor közösen énekeltük a 
Himnuszt  s a Szózatot, s elhatáro-
zás született  a jövő évi, ötödik nyír-
bátori maraton alkalmával  Wass 
Albert születésének 110. évfordulója 
még gazdagabb ünnepléséről.

Hagyományainkhoz híven 2017. 
március 11-én ismét megrendez-
tük „Tavaszváró” Jótékonysági bá-
lunkat a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában. A 
jókedvet az est nyitányaként a „Bá-
tor” Mazsorett csoport, a Pedagó-
gus kórus valamint Czetl Fanni – 
Bánhidi Dániel, Tapasztó Hanna 
– Czetl Fülöp akrobatikus rock & 
roll táncosok fantasztikus műsora 

alapozta meg a több mint 320 ven-
dég számára.

Intézményünk tantestülete, tanu-
lóifjúsága és szülői választmánya 
nevében szeretnénk megköszönni 
minden kedves szülőnknek, támoga-
tónknak, hogy önzetlen felajánlásá-
val, részvételével, munkájával hoz-
zájárult Jótékonysági bálunk sikeres, 
színvonalas megrendezéséhez. Tá-
mogató segítségüket köszönjük!

Iskolavezetés

Köszönet a támogatóknak
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Határőr évértékelő

Gazdag, színes progra- ■
mokról, oldott légkörről, 
erős közösségi kohézióról 
adott számot évértékelőjé-
ben Janovics János, a Nyír-
bátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület  
elnöke.

A 76 főt számláló egyesület tag-
sága havonta tart programegyez-
tető összejövetelt. Ilyenkor kö-
szöntjük meg az adott hónapban 
névnapjukat és születésnapjukat 
ünneplőket, különösképpen a ke-
rek évfordulós születésnaposokat. 
A klubdélutánokon pedig a kü-
lönböző öntevékeny csoportosulá-
sok, egyletek gyakorolnak, de nem 
szorulnak háttérbe a kártyajáték-
ok sem. Következetesen ápoljuk 
a határőr hagyományokat. Éven-
te megemlékezünk I. Lászlóról, a 
határőrök védőszentjéről. Halottak 
Napján méltóságteljes ünnepség 
keretében elhelyezzük a kegyelet 
koszorúit és virágait határőr halot-
taink tiszteletére, a magunk által 
állított kopjafánál.

Férfi kórusunk rendszeres részt-
vevője az Encsencs-i Katonanó-
ta Fesztiválnak, csakúgy, mint az 
„Életet az éveknek” megyei nyug-
díjas kulturális seregszemlén.

Az egyesületnek jól kiépített és 
tartalmas kapcsolata van a helyi 
önkormányzattal, a Bajtársi Egye-
sületek régiós tagszervezeteivel, 
nem utolsósorban pedig a megyei 
Rendőr-főkapitánysággal. Nagy 
létszámban és színes programokkal 

vettünk részt a városi majálison és 
szüreti felvonuláson, továbbá az 
adventi és karácsonyi forgatag-
ban. Csapataink eredményesen 
szerepeltek a rendvédelmi szer-
vek régiós nyugdíjas egyesülete-
inek teke- és lövészversenyein, a 
főzőversenynek pedig mi vagyunk 
a házigazdái. A megyei Rendőr-fő-
kapitányság mindenkor biztosítja 
tevékenységünkhöz a szükséges 
tárgyi feltételeket.

Maradandó élményekkel gaz-
dagítottak bennünket az Eg-
ri Várnapok, az Ópusztaszer-
Szeged nyújtotta látnivalók, 
a Baktalórántháza-Tiszadob-
Kállósemjén-i kastélylátogatás, 
különösképpen pedig a Rákóczi 
Szövetség támogatásával megva-
lósult Kárpátalja-i kirándulás.

Szórakoztató műsorokkal színe-
sítettük zenés-táncos összejöve-
teleinket, melyek sorából ezúttal 
is kiemelkedett a disznóvágással 
egybekötött farsangi mulatság. 

A beszámolóhoz érkezett szép 
számú hozzászólásból egyaránt a 
megelégedettség és a közösséghez 
tartozás kellemes érzése csendült 
ki, mely biztosítéka a jövőbeni szí-
nes, vonzó programoknak és a jó 
hangulatú együttműködésnek. Ha-
sonló elismeréssel nyilatkozott te-
vékenységünkről a taggyűlésünket 
jelenlétével megtisztelő Rácz Mi-
hály nyugállományú honvéd ezre-
des, a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének Észak-Alföldi 
régiós vezetője is.

Vincze István

Élénk figyelem a beszámoló elhangzásakor

Egyesületünk tagjaival 3x is elker-
gettük, elűztük a gonosz szellemeket, 
rossz gondolatokat környezetünkből. 
Kezdtük mindezt a kiszebáb elége-
tésével, melynek előzőleg zsebébe 
rakhattuk papírra vetett üzenetein-
ket, bízva abban, hogy ezáltal egyre 
közelebb kerülünk a várva-várt kike-
lethez. Farsangoltunk az egyesüle-
tünk tagjaival Nyírbátorban, továbbá 

a megyei Nyugdíjas Szövetség részt-
vevőivel a Hotel Koronában. Mind a 
három helyszínen remek volt a han-
gulat. Mindenki kiválóan érezte ma-
gát. Feledhetetlen élményt jelentett 
Török Mihályné és Nagy Béláné ré-
szére, hogy előadhatták vidám kis 
jelenetüket Nyíregyházán is.

Tóth Árpádné elnök 

Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete

Találkozó
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal Nyírbátori 
Járási Hivatala a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
50. § (7) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a végrehajtá-
sára kiadott 229/2012. (VI11. 28.) 
Korm. rendelet 38/A. § (1) bekez-
dés c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a nevelési-
oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VI11. 
31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) 
bekezdésére hivatkozva tájékoz-
tatja az érintett szülőket, törvényes 
képviselőket, hogy a 201712018. 
tanévre történő általános iskolai 
beiratkozásokra – a területileg 
illetékes Mátészalkai Tankerületi 
Központ véleményének kikérésé-
vel – 2017. április 20. (csütörtök) 
8.00-18.00 óra és 2017. április 21. 
(péntek) 8.00 – 18.00 óra között 
kerül sor. 

A 2017. évben tanköteles korba 
lépő – 2011. augusztus 31. nap-
jáig született – gyermeket a szü-
lő, törvényes képviselő köteles 
a lakóhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye szerint illeté-
kes vagy választott iskola első év-
folyamára beíratni. Amennyiben 
a választott iskola intézményve-
zetője a gyermek felvételét eluta-
sító döntést hoz, a szülő a tankö-
telessé vált gyermekét a döntés 
jogerőre emelkedését követő öt 
napon belül köteles beíratni a kö-
telező felvételt biztositó iskola első 
évfolyamára. 

Az érintett általános iskola 
intézményvezetöje a tanulói jog-
viszonyról szóló döntését írásban a 
beiratkozástól számított 21 napon 
belül köteles meghozni. A gyer-
mek szülője, törvényes képvise-
lője a tanulói jogviszonyról szóló 
döntés ellen a határozat kézhezvé-
telét követő 15 napon belül jogor-
voslati kérelemmel élhet az intéz-
mény fenntartójának címezve, az 
intézmény vezetőjénél. A Máté-
szalkai Tankerületi Központ fenn-
tartásában lévő általános iskolák 
esetében a jogorvoslatra vonatko-
zó kérelmet a Mátészalkai Tan-
kerületi Központhoz (4700 Má-
tészalka, Kölcsey utca 10.) kell 
benyújtani. 

Beiratkozás az általános 
iskola első évfolyamára

Hatékony és gyors gépjár- ■
mű-felderítést tesz lehetővé 
az a modern kor igényeinek 
megfelelő rendszámfelismerő 
rendszer, melyet a Nyírbátori 
Polgárőrség és a Nyírbátori 
Rendőrkapitányság közös 
szolgálatok alkalmával fog 
használni.

A Sigmoid ZsaruCar Video 2.0 
típusú rendszámfelismerő rendszert 
2017. február 3-án Somogyi János, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke adta 
át használatra Nagy István rend-
őr ezredes, kapitányságvezetőnek 
a Nyírbátori Kapitányságon, me-
lyet a helyi polgárőrök és rendőrök 
közös járőrszolgálatok alkalmával 
a körözés alatt álló, jogszerűtle-
nül fogalomban részt vevő jármű-
vek (pl. lejárt forgalmi engedéllyel 

közlekedők) kiszűrésére fognak 
használni. 

A Nyírbátori Polgárőrség pályá-
zati forrás felhasználásával meg-
valósuló fejlesztése videokamerá-
ból, laptopból, rendszámfelismerő 
szoftverből, GPS vevőből és 3G 

modemből áll. Működése teljesen 
automatikus: a kamera előtt elha-
ladó gépjárművek rendszámát leol-
vassa és értékeli a szoftver, körözött 
jármű esetén azonnal figyelmeztető 
hangot ad. 

A laptophoz kapcsolt 3G modem 

segítségével, rendőr jelenlétében 
mobilinterneten keresztül on-line 
adatkapcsolatot létesül a KEKKH 
Központi Gépjármű-nyilvántartó 
hivatalával. Ez által minden bevitt 
rendszámhoz a központi adatbázis-
ból veszi a rendszer a hozzá tartozó 
szűrt műszaki adatokat (szín, gyárt-
mány, típus, körözöttség, tulajdonos 
körözöttsége), az eredményt kiír-
ja a képernyőre, illetve szóban el-
mondja. A napi körözési adatbázist 
is automatikusan, on-line frissít a 
program. Így naponta akár 8-10 ezer 
gépjármű ellenőrzését is megtehetik 
majd vele a polgárőrök.

A rendszer képes alvázszám (rész-
let) alapján is azonosítani a járműve-
ket, ezáltal a rendszám nélküli autók 
– amennyiben az alvázszám, vagy 
annak egy részlete látható (ablak-
gravírozásnál, nyitott motorházte-
tőnél) – azonosíthatóvá válnak.

Rendszámfelismerő rendszerrel gazdagodott Nyírbátor és térsége

Értesítés óvodai 
beiratkozásról
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás

Időpontja:  
2017. április 24-25-26. (7.30 órától 17.00 óráig) 

Helye:
Nyírbátori Meseház Óvoda 4300 Nyírbátor, Fáy A. út 19. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratásra gyermekükkel együtt 
szíveskedjenek megjelenni. Hozzák magukkal gyermekük születési 

anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját és TAJ kártyáját. 

Tájékoztató a Nyírbátori  
Meseház Óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjairól:
Meseház tagóvoda (Fáy u. 19.) 2017. 06. 26 – 2016.07. 21.
Százszorszép tagóvoda (József Attila u. 17.) 2017. 06. 26 – 2016.07. 21.
Kerekerdő tagóvoda (Iskola u, 5.) 2017. 07. 24 – 2017. 08.18.
Nyitnikék tagóvoda (József Attila u. 7.) 2017. 07. 24 – 2017. 08.18.  
 között tart zárva.

Veres Jánosné intézményvezető 

Felelős kiadó: Nyírbátor Város 
Önkormányzata, Máté Antal polgármester.

Felelős szerkesztő: Horváthné Karsai Hédi, 
Nagy Miklós; info.batormedia@gmail.com

Szerkesztőség: 
Nyírbátor, Szabadság tér 8–9.  

Kulturális Központ I. emelet,  
tel.: 42/510-076/133-as mellék vagy  
06-70/339-38-47, 06-70/337-2587.

Nyomdai munkálatok: Russmédia Kft. 
Debrecen; Felelős vezető: Dubóczki Tibor

HU ISSN: 0864–7259

nyírbátor város 
Önkormányzatának lapja
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Országos siker
Vácott XV. alkalommal  ■

került megrendezésre 2017. 
március 10-12. között az Or-
szágos Ütőhangszeres Ka-
maraverseny. 

Az Alapfokú Művészeti Isko-
la Ütőegyüttese Kozma László 
tanár úr vezetésével szeptember 
óta nagy lelkesedéssel, komoly 
munkával készült erre a nehéz 

megmérettetésre, ahol magas 
színvonalú játékukkal képvisel-
ték iskolánkat.

Az együttes több kategóriában 
is indult. A kamaracsoport kate-
góriában országos III. helyezést 
értek el. 

A trió tagjai: Fekete Orsolya, 
Meleg Zsófia és Terdik Tamás. 

Az elért eredményhez szívből 
gratulálunk!

zsófi, a virtuóz. – Meleg Zsófia ütőhangszeres növendékünk 
– felkészítő tanára: Kozma László – jelentkezett a Virtuózok Komoly-
zenei Tehetségkutató műsorba. Ennek a feltétele volt egy DVD elké-
szítése, amelyet Budapesten neves szakemberekből álló zsűri bírált el. 
Zsófi több ezer jelentkező közül bejutott az első válogatóba, ahol ki-
emelkedő teljesítményt nyújtott.

nőnapoztunK. A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének fér-
fiúi Nyírbátorban nagyon bájos, kedves műsorral köszöntötték a gyen-
gébb nem tagjait a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Majd a Fáy úti óvo-
dából érkezett gyerekek egy nagyon színvonalasan összeállított versek, 
dalok, táncok előadásával örvendeztettek meg bennünket Tünde néni 
és kolléganője jóvoltából. Megdobogtatta szívünket a ragyogó szemű, 
vidám gyermekek látványa. Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket 
házigazdánk, Mudri Imre is, aki szintén köszöntötte a jelenlévő Höl-
gyeket. TóTh ÁrpÁdné elnök 
 nyugdíjas érTelmiségiek egyesüleTe nyírbÁTor

Anyakönyvi események
2017. JaNUÁr – SzülETÉS

Nikolasz Sándo Varga Sándor Danó Tímea

2017. FEbrUÁr – SzülETÉS
Ádám Armandó Radics Ádám Ferenc Varga Vivien
Balázs Újlaki Béla Peleskei Mónika
Vencel Tamás Gemzsi Tamás Nemes Nikolett
Emma Borsi Zsolt Pabar Mária
Balázs Pataki Balázs Beri Barbara
Máté Zsolt Rédai Zsolt Szabó Anita
Lara István Lajos Borsós Marianna
Fernanda Pongó László Varga Erzsébet
Nóra Sipos Gábor Tóth Nikoletta

Márkus Imréné
Gyarmati István
Somlyai Sándor

Kozma Jánosné
Pap Sándor
Franyó József

Nagy Barna Dénes
Rudnák Mihályné

Németh Eszter  Hanusi Balázs

2017. FEbrUÁr – HalÁlESET:

2017. FEbrUÁr – HÁzaSSÁg: 

Az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. értesíti a 
társasházakban élő nyírbátori la-
kosokat, hogy Nyírbátorban 2017. 
márciusától a következő napokon 
lesz szelektívhulladék gyűjtés: már-
cius 6. és 23.; április 6. és 20.; má-
jus 4. és 18.; június 8. és 22.; jú-
lius 6. és 20.; augusztus 3. és 17.; 
szeptember 7. és 21.; október 5. és 
19.; november 2. , 16. és 30.; de-
cember 14. és 28. 

Kérjük a szelektívhulladék tárolót 
a begyűjtő gépjármű által megköze-
líthető helyre kihelyezni. Az elszállí-
tás 7.00-tól kezdődően történik.  

Továbbá értesíti a tisztelt lakossá-
got, hogy Nyírbátorban a Gyulaji 
úton a kommunális hulladékszál-
lítást a továbbiakban hétfői napok 
helyett kedden végezzük. A kertes 
házaknál a korábban meghirdetett 
szállítási napok nem változnak.

Papp lászló 

szállításvezető

Változás a 
hulladékszállításban



10 • 2017 bátor
iskolai Hírek

A Nyírbátori Magyar- ■
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola alsós tanulói hetek 
óta lázasan készülődtek erre 
a napra. Február 24-én (pén-
teken) tartottuk vidám, tél-
űző farsangi mulatságunkat.

Iskolánk feldíszített tornaterme 
megfelelő helyszíne volt ennek a 
lenyűgöző rendezvénynek. Délelőtt 
az osztályok mutatták be produkci-
ójukat. Volt ott minden! 

A telet Tűztánccal riogattuk, 
szambáztunk, macskák és egerek 
harcát figyeltük, ördögök, pingvi-
nek és Robi, a robot táncában gyö-
nyörködtünk. Vidám farsangi csú-
folódókkal, mondókákkal tréfálták 

meg egymást a fiúk és a lányok. A 
Kacsatáncnál a „kiskacsák” (tanu-
lók) és a „nagykacsák” (tanító né-
nik) együtt ropták fergeteges tán-
cukat. Zenés ritmusokba foglalva 
megtudhattuk, milyen jó iskolánk 
tanulójának lenni. Délelőttünket 
közös tánccal zártuk. Együtt járta 
a Kacsatáncot a varázsló, a király-
lány, a pókember, a bohóc, a szebb-
nél szebb jelmezekbe öltözött gye-
rek és pedagógus.

A vidám mókázás délután az osz-
tálytermekben folytatódott tovább, 
ahol játékos vetélkedő, sok-sok ka-
cagás, zene és tánc várta a gyereke-
ket. Köszönjük a szülők részvételét 
és segítségét ehhez a naphoz!

Varga Csabáné tanító

Farsangoltunk a Kéttannyelvűben

Kéttannyelvű: Sikerek – eredmények  
Tehetségnapon a Szent Imre 
Katolikus Gimnáziumban

Iskolánk 7-8. évfolyamos  ■
tanulói közül néhányan 2017. 
március 7-én Tehetségnapon 
vettek részt. Tanítványaink 
különböző területeken mér-
hették össze tudásukat Nyír-
egyházán, ahová megyénk 
számos iskolájából érkeztek 
a résztvevők. A megmérette-
tés nagyon jól sikerült, hi-
szen gyermekeink csodálatos 
eredményekkel térhettek 
haza.

A teremtett világ titkai – fizika ver-
senyen Havasi Márton Zsombor és 
Schlosser Zalán (7.a) párosa az első 
helyen végzett. Felkészítő ta-náruk 
Vida Ferencné tanárnő.
A „Scrabble” angol szókirakó csa-
patversenyen iskolánk háromfős 
csapata verhetetlen volt, a dobo-
gó legfelső fokára állhatott. A csa-
pat tagjai: Kóródi Konrád Ede 7.a, 
Szemán Máté 7.a, Nagy Péter Atti-
la 8.a. A tanulókat Szabó Jánosné 
tanárnő készítette fel.
A „Nyelv-ész” anyanyelvi verse-
nyen Czirják Máté 8. c osztályos 
tanuló a III. helyezést érte el. A felkészítésben Kóródiné Tóth Má-

ria tanárnő közreműködött.
„...milliók közt az egyetlenegy” 
rajzpályázaton az I. helyezést 
Székely Zsófia 6. b osztályos ta-
nulónk érte el. Felkészítő peda-
gógusa Havasiné Dudics Mónika 
tanárnő.
Gratulálunk a megyei verseny 

díjazottjainak!
BÁTHORY-s napok

Szövegértési verseny

A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola a BÁTHORY-s na-
pok keretében minden esz-tendőben 
megrendezi a szövegértési verse-
nyét az 5-8. évfolyamokon. Tanuló-
ink kiváló ered-ményeket értek el.

Helyezettjeink:
5. évfolyam 
 III. Balaton Bianka 5. a
6. évfolyam
 II. Lámfalussy Zsófia 6. a
7. évfolyam
 I. Schlosser Zalán 7. a
 II. Biró Csenge 7.a

A versenyre tanulóinkat Kóró-
diné Tóth Mária tanárnő készítet-
te fel.
A „Természetismereti TOTÓ” 5. 
évfolyamának a győztese Farkas 
Balázs 5. a osztályos tanu-ló. Fel-
készítő tanára Nagyné Bagaméri 
Éva tanárnő.

Az elért eredményekhez szívből 
gratulálunk!
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Nyelvi lektor segíti a diá- ■
kok angol nyelv oktatását a 
Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnáziumban

Néhány hónapja nagy szerencse 
ért bennünket, hiszen iskolánkba 
érkezett Leslie Denise Kovács az 
Amerikai Egyesült Államokból, 
mint nyelvi lektor. Intézményünk-
ben számos diák rendelkezik már 
közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgá-
val angol nyelvből, vagy most ké-
szül megszerezni azt. Ebben az ő 
személye nagy segítségére lehet az 
itt tanuló diákoknak. Leslie tanár-
nő személyisége első perctől kezd-
ve szimpatikus volt számunkra. Sok 
érdekes feladattal tette színesebbé 
az órákat, jó hangulatot teremtett 
minden alkalommal. Osztálytár-
saimmal lehetőségünk nyílt arra, 
hogy kérdéseket tegyünk fel vele 
és az életével kapcsolatban. Most 
ezt az interjút szeretném megosz-
tani az olvasókkal:

Kedves Leslie, először is elmon-
daná nekünk hol, merre élt az 
Amerikai Egyesült Államokban?

– Az utóbbi időben Kaliforni-
ában éltem, de New Jerseyben 
születtem.

Milyen végzettsége van és hova 
járt iskolába?

– Kaliforniában végeztem közép-
iskolai tanulmányaimat, érettségi 
után egy Katolikus Főiskolára jár-
tam, majd két évet tanultam egy üz-
leti egyetemen.

Most néhány személyesebb dol-
got kérdeznék. Mint tudjuk, ma-
gyar származású a férje. Hogyan 
találkoztak?

– Egy katolikus kórussal jöttem 
Magyarországra, és Budapesten ta-
lálkoztunk egy templomban.

Ez igazán romantikus. Vannak 
gyerekeik?

– Igen, elég nagy a család, négy 
gyermekünk, két fiúnk és két lá-
nyunk van.

Gratulálok. Elég régóta él 

hazánkban. Mi volt az első be-
nyomása, amikor Magyarország-
ra érkezett?

– Nagyon más volt Amerikához 
képest, de tetszett ez a különbség. 
Nagyon barátságosak a magyar em-
berek, de nehéz volt megérteni őket, 
mivel nem beszéltem a nyelvet. Ide-
érkezésem előtt Amerikában még 
azt mondták nekem, hogy az angol 
a világnyelv, ezért azt gondoltam, 
mindenki beszél angolul. Hát nem 
volt igazuk. Akkor, 1992-ben még 
nem beszéltek angolul.

Tudom, hogy szereti országun-
kat. Hol élne szívesebben Ma-
gyarországon, vagy az Egyesült 
Államokban?

– Ez nem fair. Valószínűleg az 
Államokban. Leginkább azért, mert 
a szüleim idősek, és hiányzik az 
együtt töltött idő.

Megértem a válaszát. Az eltöl-
tött idő alatt sok emberrel ta-
lálkozhatott. Mi a véleménye a 
magyarokról?

– Hagyományőrzőek és erősen 
hisznek abban, amit gondolnak. 
Szókimondóak és nem félnek kinyil-
vánítani a véleményüket. Nagyon 
kedvesek és vendégszeretőek is.

Örülök, hogy így gondolja. A 

hagyományokat említette. Elárul-
ná mi a kedvenc magyar étele?

– Szeretem a palóc levest, a töl-
tött káposztát. Az Eszterházy torta 
a kedvencen és minden, ami zöld-
ség. Imádom a főzeléket, amihez 
nem juthatok hozzá az Egyesült 
Államokban.

Ezek igazán finom ételek. A 
gasztronómia után beszéljünk 
az oktatásról. Mit szeret, illetve 
mit helytelenít a magyar oktatási 
rendszerben¬?

– Nincs annyi időnk, hogy ezt 
megbeszéljük. Sok dolgot nem sze-
retek benne. Elsősorban nem tetszik 
az, hogy ilyen sok tantárgyat taníta-
nak nagy részletességgel. Nincs elég 
ideje a fiataloknak pihenni, sportol-
ni vagy hangszeren játszani, temp-
lomba járni vagy bármit is csinálni 
a tanuláson kívül. És kell, hogy le-
gyen erre más módszer.

Mit gondol iskolánkról, az épüle-
téről és az elhelyezkedéséről?

– Tetszik, új és nagyon jól felsze-
relt. Nagyon pozitív, hogy a kis gye-
rekek együtt vannak a nagyokkal, 
és nincs belőle probléma. Dolgoz-
tam egy másik iskolában, ahol 1-8. 
osztályosok tanultak, és mindig volt 
valami baj, viszont itt nincs.
Milyen a kapcsolata az itt tanító 

pedagógusokkal? Magyarul be-
szél velük?

– Csak magyarul beszélünk. Min-
denki, akivel eddig találkoztam ba-
rátságos és kedves.

Örülök, hogy így látja. Mit gon-
dol a diákokról?

– Nagyon tisztelettudóak és so-
kat tanulnak. Kötelességtudóak és 
felelősségteljesek. Fontos számuk-
ra, hogy milyen jegyet kapnak, és 
ezért jól akarnak teljesíteni.

Észrevett bármilyen változást a nyel-
vi készségeinkben mióta itt van?

– Határozottan igen, észrevettem, 
főleg ebben az osztályban. Hajrá 11. 
F! Lenyűgöz a tény, hogy sokat be-
széltek, és nem kell könyörögnöm, 
hogy: „Gyerünk, gyerünk, mondj 
valamit, akármit!” És nem tartotok 
a kommunikációtól, még hogyha hi-
báztok is. Tovább beszéltek és nem 
érzitek magatokat feszélyezve.

Értem. Már csak egy kérdésem 
maradt. Meddig marad még az 
iskolánkban?

– Legalább év végéig, az biztos, 
de nem tudom pontosan meddig.

Köszönöm a ránk szánt időt.
bürszem lilla, Kása Viktória, Tóth 

réka, Tóth Dániel és Vass bence 

11. F osztályos tanulók

Angol nyelvi lektor segít a gimiben
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Országos siker a Refiben
Hatalmas megtiszteltetés- ■

ben volt része református is-
kolánk 3. c osztályos kisdiák-
jának, Lanter Lászlónak. A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által meghirdetett „Álomút” 
országos rajzpályázaton – ka-
tegóriájának győztese lett, el-
hozva ezzel a fődíjat. 

A 2016. őszén megjelent felhí-
vásra iskolánkból más tanulókkal 
együtt Lacika pályaművét is beküld-
tük. Az országból több mint 2600 
alkotás érkezett, melyből nem volt 
egyszerű kiválasztania a szakmai 
zsűrinek a legjobbakat. Az elbírá-
lásnál előnyben részesült az a rajz, 
amely új látásmódot, egyediséget, 
önálló véleményalkotást tükrözött. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
3-4. évfolyam országos győztese 
osztályunk tanulója, Lanter László 
lett, akinek felkészülését tanítótár-
sam, Bradács Ákosné segítette. Az 

ünnepélyes díjátadóra februárban 
került sor Balatonföldváron, ahová 
meghívást kapott a tanuló szülein 
kívül a felkészítő tanító is. A megle-
petések sora ezzel nem ért véget. 

2017. március 2-án a  Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Nyíregyhá-
zi Igazgatóság képviselőinek vala-
mint a helyi mérnökség vezetőjé-
nek jelenlétében iskolánkban kedves 
ünnepség keretében Csapó László 
igazgató úr átadott Lanter László-
nak és a 3.c osztálynak egy újabb 
ajándékot. A pályázat kiírása sze-
rint az osztály jutalma egy kirán-
dulás Kiskőrösre, Közép – Európa 
legnagyobb úttörténeti múzeumá-
ba. Az alkotást pedig felhelyezték 
a Nyírbátori Mérnökség útellenőr 
autójára, mely egy éven keresztül 
hordozza Lacika „Útkorlátozás” cí-
mű rajzát. 

A 3.c osztály nevében szeretet-
tel gratulálunk tanítványunknak 
és örülünk az osztálykirándulás-
nak is!

Dr. Trefánné lőrincz zsuzsanna

3. c osztályfőnök

„Tiszteld őseidet, mert rajtok ke-
resztül nyertél életet és örököltél 
Istent és Hazát…”  (Wass Albert)

„169 éve annak, hogy a magyar 
nép felkelt elnyomói ellen, s fegy-
vert fogott szabadságának kivívá-
sáért. Hol vannak már azok a hő-
sök, kik részt vettek e küzdelemben?  
Rég elporladtak ez időnek utolsó 
szemtanúi is, de az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emléke nem 
halványul, örökké szívünkben él.” 
– Hitem, Hazám… címmel, Nagy 
Bernadett és Subáné Kiss Judit ta-
nárnők szerkesztésében adták elő a 
Báthory Anna Református Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói nem-
zeti ünnepünk alkalmából megren-
dezett műsorukat. Nemcsak a törté-
nelmi események megidézése volt 
a cél… az erkölcsi nevelés egyenes 
folytatása a hazaszeretetre nevelés, 
melyet hagyományaink ápolásával 
adhatunk át gyermekeinknek. Egy 
közösséghez tartozni nagy érték, 
ezt hangsúlyozták az ünnepi műsor 
gondolatai, melyek a nemzeti iden-
titás meg-erősödését szolgálták. A 
történelmi események felelevenítése 

mellett hallhattunk a legszűkebb 
környezetről, szülőföldről, család-
ról, az anyanyelvről, a gyermekkor 
tájairól, amelyek kitörölhetetlen nyo-
mokat hagytak elődeink lelkében. 
Költőink, íróink emlékezetünkbe 
és lelkünkbe rögzített szavai, kife-
jezései, gondolatai hétköznapjaink 
útitársává és tanácsadóivá váltak, 

nehéz helyzeteinkben vigasztalnak, 
példaértékűvé válnak.

Az 1848-as forradalom esemé-
nyeiből, a hősök történeteiből a 
gyerekek érzelmeire próbáltunk 
hatni, s olyan példaképeket állíta-
ni eléjük, akik pozitív mintát szol-
gáltatnak kicsiknek és nagyoknak. 
A nemzeti öntudathoz, hazafias 

neveléshez egyaránt hozzátarto-
zik a múlt megbecsülése, és a jövő-
be vetett hit, reménység táplálása. 
A magyar jövő reménységei pedig 
azok a gyermekek, akik őszinte hit-
tel és átéléssel énekeltek, és szaval-
tak iskolánk színpadán.

Nagy bernadett

magyar – német szakos tanár

„Hitem, Hazám” - Ünnepi műsor a  
Báthory Anna Református Általános Iskolában
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Nagy sikerrel került meg- ■
rendezésre hatodik alkalom-
mal 2017. február 25-26-án 
Nyírbátorban a VI. Bátori 
Nemzetközi Labdarúgó Tor-
na.

Csonka Gábor tanár úr meghívá-
sára – aki az Arany Sárkány Focisuli 
elnöke és a Báthory Anna Reformá-
tus Általános Iskola pedagógusa, 
– neves NB1-es egyesületek után-
pótlás csapatai látogattak el hoz-
zánk. Az idén nemzetközivé váló 
torna színvonalát emelte a Román 
CFR Cluj ( Kolozsvár), és az Uk-
rajnából érkező Ungvár csapata. A 
rangos tornán 11 csapat kis focistái 
versengtek saját korosztályukban 
a csoportelsőségért: Bozsik József 
Labdarúgó Akadémia Nyíregyháza, 
Debreceni Labdarúgó Akadémia, 
Ferencvárosi Torna Club, Kisvárda 
SE, CFR Cluj, MTK Budapest, Ung-
vár, Borsod Volán, Eger SE, MMTK 
Mátészalka, Arany Sárkány Focisuli 
Nyírbátor.

A kétnapos tornán az U9-es kor-
osztály fiú csapatai a Báthory Anna 
Református Általános Iskola tor-
natermében, az U10-es csapatok a 
Városi Sportcsarnokban játszották 
mérkőzéseiket a legjobb eredménye-
kért. Az Arany Sárkány Focisuli fo-
cistái az U9-es korcsoportban az 5. 

helyen végeztek. Az U10-es csapat 
sok izgalmas pillanatot szerzett a 
lelkes szurkolóknak, de nem sikerült 
a bravúr, 2. lett csoportjában.  

Az Aranysárkány Focisuli Nyír-
bátor korosztályos csapat tagjai: 

U9: Bákonyi Balázs, Bécsi Mar-
cell, Kerezsi Botond, Kiss Kende 
Levente, Kóródi Kornél, Opre Mi-
hály Marcell, Papik Máté,  Sipos 

Alex, Szakács Botond, Szűcs Atti-
la; Opre Csaba edző.

U10: Becski Nándor, Ferenczi 
Ádám, Kujbus Kristóf, Kun Ákos, 
Pataki Kende, Perpék Szabolcs, Szé-
kely András, Tóth Milán; Ozsváth 
Zalán edző.

Városunkba érkező neves csapa-
tok ellátásáról, ebben az évben is 
a Báthory Anna Református Álta-
lános Iskola, gondoskodott, mint a 
torna kiemelt támogatója és házi-
gazdája. A csapatok szabadidejük-
ben megismerkedhettek Nyírbátor 
gyönyörű műemlékeivel, kipihen-
hették a meccsek izgalmát a Sár-
kány Wellness és Gyógyfürdőben. 
A záró ünnepségen Baracsi Endre, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Diáksport Szövetség elnöke köszön-
tötte a sportoló gyerekeket és mél-
tatta a rendezvényt.

A színvonalas focitorna nem jö-
hetett volna létre Csonka Gábor ta-
nár úr foci iránti fanatikus elkötele-
ződése nélkül.  Az Arany Sárkány 
Egyesület elnöksége, a lelkes szülők 
és szponzorok önzetlen támogatása 
segített a torna sikeres lebonyolítá-
sában.  Az eseményt támogatta: a 

Báthory Anna Református Általá-
nos Iskola, Bákomol Kft. Nyírbá-
tor, Pályázati Szaktanácsadó Kft., 
Sz-Tomasz KFT. Nyíradony, Hardi 
Csárda Hotel Nyírbátor, Napsugár 
Panzió és Hotel Nyírbátor, Nyírbá-
tor Város Önkormányzata, Nyír-
bátori FOOTBALL Club, SZI-ZO 
Sportüzlet Mátészalka, Őzike Ven-
dégház Bátorliget. Szeretettel kö-
szönjük a támogatásukat!

A torna sikerét a klubok edzői-
nek elismerő üzenetei is bizonyít-
ják: „Jövőre is itt akarunk lenni! 
Jól éreztük magunkat!” (FTC) „…
Magyarhonban ritka, nem hagyo-
mányos kétnapos tornán vett részt 
az MTK 2008-as együttesünk, a 
Nyírbátorban megrendezett, rangos 
nemzetközi Bátori Kupán.” (Mé-
szöly Focisuli) „Nem ért meglepe-
tés bennünket, tudtuk, hogy szuper 
lesz minden!” (DVSC)

Szívből gratulálunk a tornán 
résztvevő csapatoknak, reméljük, 
hogy jól érezték magukat és a ven-
déglátók szívességét, a gála örömét, 
a város jó hírét viszik magukkal! 
Szeretettel visszavárunk minden-
kit a VII. Bátori Focigálán!

VI. Bátori Nemzetközi Labdarúgó Torna 
– Fantasztikus focigála Nyírbátorban! 

az U9-es focicsapat

az U10-es focicsapat
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Február 18-án került meg- ■
rendezésre, az idei év első 
Hajós Alfréd úszóversenye 
Debrecenben, melyen az erős 
hazai mezőnyön kívül fran-
cia, és román versenyzők is 
rajthoz álltak. Kaliba Viktor 
„A” kategóriás tanítványai  
Szinte minden esetben egyéni 
csúcsok születtek, így 10 
úszónk összesen 21 darab ér-
met nyert ebben az igazán 
erős mezőnyben. Örömteli ér-
zés fogta el az embert, mikor 
látta, hogy minden verseny-
szám eredményhirdetésénél, 
lehetett nyírbátori úszót látni 
a dobogón. 

Február 25-én csapatunk („A” és 
„B” kategóriásai egyaránt) ismét 
rajthoz állt  a Szabolcs Tour 3. for-
dulóján . Sajnos sokan lebetegedtek, 
de így is sikerült egy erős kis csapa-
tot összeállítani  erre a nyíregyházi 
fordulóra.11 egyesület közül az elő-
kelő 2. helyen végeztünk a Nyíregy-
házi Sportcentrum mögött. 

Eredményeink:
40 egyéni érem. Ebből 12 arany, 

15 ezüst, 13 bronz + 1 váltó győze-
lem + 1 váltó ezüstérem. Összetett 
pontversenyben 2. hely

Gratulálunk Mindenkinek! A 
verseny jegyzőkönyve megtekint-
hető a www.batorisarkanyok.hu, 
weboldalon.

Felkészítő edzők: Nagy Gábor, 
és Kaliba Viktor

Március 11-12-én Miskolcon,  a 
XXI. Víz Világnapi Nemzetközi 
Úszóversenyen vettünk részt.„A” 

kategóriás versenyzőink most is 
fantasztikus eredményeket értek 
el. Számos egyéni csúcs született, 
így az érem statisztikánk is figye-
lemre méltó. 

Eredményeink: 6 arany, 11 ezüst, 
16 bronz és 9 negyedik hely. 

Felkészítő edző: Kaliba Viktor  
Az „A” kategóriások versenyered-

ményei helyett álljon itt az országos 
ranglistán elfoglalt helyük, már csak 
azért is, hogy azok is lássák, akik 
ellenezték az úszósportban a ma-
gasabb szintű, tehát az „A” kategó-
ria létrehozását. Ha ezt nem lépjük, 
meg és nem tartunk ki, nem har-
colunk a sok ellenségeskedés elle-
nére, akkor ma ezektől a gyerme-
kektől elvettük volna tehetségük 
kibontakozásának lehetőségét. Ma 
már 5 régió válogatottunk és több 
igen tehetséges utánpótlásunk minél 
magasabb szintre való jutását segít-
jük elő. Egyesületünk célja, hogy a 

szülőkkel karöltve biztosítsuk ál-
maik megvalósítását.

Az „A” kategóriások korosztályos 
Országos ranglistán elért helyezései 
2017. február, március eleje

Császár Dóra (2004)
100 m gyorsúszás 3.
400 m gyorsúszás 5.
200 m mellúszás  7.
200 m hátúszás 7.
200 m gyorsúszás  11.
100 m mellúszás 13.
Csoba Adrienn (2005)
200 m gyorsúszás 1 Ranglista vezető
400 m gyorsúszás 2.
100 m gyorsúszás 3.
800 m gyorsúszás 2.
50 m gyorsúszás 6.
200 m hátúszás 2.
100 m pillangóúszás 3.
100 m hátúszás 7.
200 m mellúszás 9. 

Szakács Kamilla (2006) 
200 m gyorsúszás 2.

200 m hátúszás 2.
100 m gyorsúszás 4.
100 m mellúszás 7.
200 m mellúszás 6.
100 m pillangóúszás 8.
100 m hátúszás 9.
50 m gyorsúszás 4.
400 m gyorsúszás 10.
800 m gyorsúszás 4.
200 m vegyes úszás 6. 

Szécsi Zsófia (2006)
100 m mellúszás 4.
50 m mellúszás 7.
200 m mellúszás 7.

Pál Attila (2004)
200 m mellúszás 10.
400 m gyorsúszás 12.
200 m gyorsúszás 15.
100 m mellúszás 15.

Csoba Krisztián (2003) 
400 m gyorsúszás 9.
100 m pillangóúszás 10.
100 m gyorsúszás 12.
200 m gyorsúszás 15.

Bencsik Réka (2008)
100 m mellúszás  4.
100 m gyorsúszás 19.

Prokob Réka (2008)
200 m gyorsúszás 5.
100 m mellúszás 15.
50 m hátúszás 19.

Antal Dávid (2008)
200 m gyorsúszás 1. Ranglista vezető
100 m gyorsúszás 2.
100 m hátúszás 6.
100 m mellúszás  7.
200 m mellúszás 9.
50 m pillangó  5
100 m pillangó 6.
200 m vegyes úszás 9.

Bégányi Ábel (2008)
100 m pillangóúszás 1. Ranglista vezető
50 m pillangóúszás 2.
100 m mellúszás 3.
200 m mellúszás  5.
200 m gyorsúszás 7.
100 m hátúszás 8.
50 m hátúszás 5.
200 m hátúszás 6.
100 m gyorsúszás 9.
200 m vegyes úszás 7. 

Szívből gratulálunk mindenkinek, 
további hatékony, kemény munkát 
kívánunk minden sportolónak.

baracsi lajosné

bátori Sárkány Úszóegyesület 

elnöke

sport

bégányi Ábel 100 m pillangóúszás ranglista vezető balról, antal Dávid jobb 
oldalon, 200 m gyorsúszás ranglista vezető

bégányi Ábel 100 m pillangó úszás 
ranglista vezető

antal Dávid 200 m gyorsúszás 
ranglista vezető

Csoba adrienn országos ranglista 
vezető 200 m gyorsúszásban

Sikeres Nemzetközi és hazai versenyek
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Nem, nem egy számítás- ■
technikával kapcsolatos 
írást olvashatnak  a kedves 
városlakók, annál inkább a 
nyírbátori labdarúgás zász-
lós hajójának enyhén szólva 
is megsüvegelendő teljesít-
ményéről. Belátom, kissé 
szokatlan cím ez egy, a 
Nyírbátori FC labdarúgó 
NB-III. osztályú eredmé-
nyeiről beszámoló híradás-
nak, de az alábbiak fényé-
ben megvilágosodik a rejté-
lyes  háttér is. 

Nem is olyan régen még sokan 
fanyalogva olvasták és kommen-
tálták azokat a nem túl rózsás hír-
adásokat, amelyek arról szóltak, 
hogyan lehet elkerülni az NB-III. 
keleti Csoport kiesőhelyiről. Aztán 
a 13. forduló valóban fordulópontot 
jelentett a csapat életében.

Történt, hogy a már nem első al-
kalommal „beugró” játékos edző, 
Ambrusz Árpád dirigálásával el 
kezdett egyenesedni a csapat és sor-
ra kezdte szállítani a figyelemfel-
keltő eredményeket. Az őszi szezon 
hátra lévő mérkőzésein (ide értve az 
előre hozott tavaszi első mérkőzést 
is) már nem talált legyőzőre. Négy 

hazai mérkőzésen három győzelem 
(Hajdúböszörmény, Erzsébetvá-
ros, Tiszaújváros) és egy döntetlen 
(Jászberény) eredmény született. 
Nem elhanyagolható szempont, 
hogy idegenben is megőrizte ve-
retlenségét (DVSC DRAC II. és 
Putnok csapataival szemben).

Aztán a tavaszi szezonban (hozzá 
kell tenni: néhány poszton történő 
erősítés után) tovább folytatódott 
a lendület és két hazai mérkőzé-
sen két győzelmet (Salgótarján és 
Monor csapatai ellen) jegyezhet-
tünk, míg a két idegenbeli mérkőzé-
sen egy győzelem (Újpest II. ellen) 
valamint egy döntetlen (BKV Elő-
re) eredményt könyvelhettünk el.

Ezt az eredménysort úgy gondo-
lom, nem lehet nem észre venni, er-
re nem lehet nem oda figyelni.

Az előzőek fényében örömmel 
tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi tíz 
mérkőzésen nem talált legyőzőre 
csapatunk. Hat alkalommal győz-
tesen hagytuk el a játékteret, négy 
alkalommal pedig eldöntetlen ered-
ményt értünk el. Mindeközben a 
15. helyről feltornáztuk magunkat 
a 7. pozícióba és a gólarányunkat 
pedig pozitívra változtatta a csapat 
(-2-ről, +10-re).

Minek köszönhető ez a folyama-
tos javulás, tehetnénk fel a kérdést. 
Úgy gondolom, hogy a válasz a téli 

szünetben történő erősítések és a 
felkészülési időszakban elvégzett 
munka mellett a csapat morális ál-
lapotának jelentős mértékű javulá-
sában kereshetjük.

Jól érzékelhetően javult a csapat-
egység, a küzdőszellem, az egymá-
sért való küzdeni tudás képessége 
játékosainkban, de nem kis szerepe 
van az eredményekben az egész-
séges önbizalomnak, önbecsülés-
nek, ami a csapat játékosállomá-
nyát jellemzi.

Tudjuk, a labda kerek és sok 
minden megtörténhet még a pá-
lyákon. Annak is tudatában va-
gyunk, hogy érhetik még kudar-
cok a csapatot, előfordulhatnak nem 
várt vereségek. 

Éppen ezért nem lehetünk elbi-
zakodottak, minden mérkőzésen 
az első perctől az utolsóig teljes 
koncentráltsággal és erőkifejtéssel 
kell mindenkinek oda tenni magát 
a siker érdekében.

Janovics János

10.6.4.0...

Öltözői hangulat… NYFC-Monor 3:1

Kis szerencsével megnyerhettük volna… bKV-NYFC 1:1

ambrusz Árpád, a sikeres „beugró” 
játékos edző



A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, ál-
latnál egyaránt halálos kimenetelű beteg-
ség. Legfőbb terjesztője a RÓKA. 
A védekezés leghatéko-
nyabb, legkorszerűbb mód-
szere a rókák vakcinázása. 
A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára 
bűzös, de a rókák által kedvelt 
ízű és szagú csalétekbe rejtik. A 
csalétek kihelyezés kis magasság-
ból, repülőgépről történik, emberre, 
állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM 
JELENT. A kihelyezett csalétekhez 
ennek ellenére NEM SZABAD HOZ-
ZÁNYÚLNI! Ha az oltóanyag friss 
sebbe vagy nyálkahártyára kerül, hala-
déktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 21 napig az ebe-
ket megkötve, vagy zárva kell tartani (EBZÁRLAT), és csak pórázon sza-
bad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A 
LEGELTETÉS! Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy házi-
állatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE 
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VA-
DÁSZTÁRSASÁGOT. 

Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és or-
vosok szolgálnak. 

FELHÍVÁS!

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

A helyi vakcinázási kampány időpontja:
2017. ÁPRLIS 5-10.


