
Beszélgetés a 
városvezetővel

Esély a jövőért Elfogadják a 
rendőrt

„Kijelenthetem, hogy ma Nyír-
bátor a megye legdinamikusabban 
fejlődő városa gazdasági értelem-
ben. Sok területen újszerűbbek va-
gyunk már, mint 2014-ben, de en-
nek az eredményeit egyelőre még 
nem látják.”

Máté Antal polgármesterrel 
Nagy Miklós beszélgetett.

Cikk a 2-3. oldalon

A nyírbátori munkalehetősége-
ket talán csak Győr környéke múlja 
felül, azaz a sokkal fejlettebb nyuga-
ti országrész, ja és persze Budapest. 
De a főváros, innen nézve, akár egy 
másik, egy sokkal szerencsésebb és 
gazdagabb országban is lehetne.

De szabolcsi, sőt szélesebben az 
egész keleti országrész helyzetéből 
láttatva Nyírbátor mégis a lehető-
ségek hazája. 

Cikk a 4-5. oldalon

„Több oka is van a csökkenő ten-
denciának. Az egyik a közterületi 
jelenlét, a másik, hogy nő a felderí-
tés hatékonysága és végül kijelent-
hetjük, ha minél többen dolgoznak, 
annál kevesebben követnek el bűn-
cselekményt.” Nagy István rendőr-
kapitánnyal Nagy Miklós készített 
interjút.

Cikk a 6. oldalon
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A felhők felett
A felhők felett érezhette magát 
örömében Seres Antónia Bar-
bara, a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 5. 
osztályos tanulója, amikor meg-
tudta, hogy az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat, Meteorológiai 
Világnaphoz kapcsolódó rajzver-
senyén. 1. helyezést ért el.
 Cikk a 12. oldalon

Szinte minden 
hétvégén 

megmérettetünk
Hajdúszoboszlón, Újfehértón és 
Debrecenben a Hajós Alfréd úszó-
versenyen is remekül szerepeltek 
a Bátori Sárkány Úszóegyesület 
kiválóságai. Versenyzőik kiváló 
időeredményeket produkáltak, 
egyéni csúcsok tömkelege jelle-
mezte a hétvégéket. 
 Cikk a 15. oldalon

Erős emberek 
versenye a Bátori 

Vigasságokon

Számos színes program mellett 
az erős emberek (HSMA Magyar-
ország erős emberei) is megmé-
rettetik magukat a Városi Majáli-
son, május 1-jén 15 órától a Papok 
rétjén. Kamionhúzás, sziklanyo-
más, rönknyomás, gumiforgatás, 
koffercipelés, kőgolyó-emelés a 
látványos és bámulatos verseny-
számok között. Testépítők köré-
ben kötelezően ajánlott!
 Programajánló a 16. oldalon

Tartalomból:

Centenáriumi 
ünnepség

A szakma 
kiváló tanulója

Menetelés...?

„Két évforduló köré fog szerve-
ződni az április 28-ai ünnepség. Az 
egyik a Dr. Kirchofer Kálmán, még a 
nagy Magyarország súlylökő bajnoka 
által alapított sportegyesület 100. és a 
kézilabda szakosztály 50. évfordulója 
adta a rendezvény apropóját.”

Cikk a 7. oldalon

Egyetlen szabolcsiként került be a 
legjobb nyolc közé az országos elő-
döntőbe Reskó Gábor, a Bethlen Gá-
bor szakközépiskola tanulója, aki a 
szakma legnívósabb versenyén, az 
Országos Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen mérettette meg magát.

Cikk a 12. oldalon

Igen, menetel a Nyírbátori FC, 
mégpedig igen jó tempóban (kato-
nai szakkifejezéssel százhúszas me-
netütemmel) a labdarúgó NB-III. 
Keleti Csoportjában. Bár véget ért a 
csapat tíz veretlen mérkőzésből álló 
sorozata, az eddig mutatott játékkal 
és az eredményességgel a bajnoki 
küzdelmek hátra lévő hét mérkőzé-
sén is kiegyeznénk.

Cikk a 14. oldalon
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Egy városvezető ne csak azt csinálja, ami szimpatikus
Kijelenthetem, hogy ma  ■

Nyírbátor a megye legdinami
kusabban fejlődő városa gaz
dasági értelemben. Sok terü
leten újszerűbbek vagyunk 
már, mint 2014-ben, de ennek 
az eredményeit egyelőre még 
nem látják. Máté Antal pol
gármesterrel Nagy Miklós be
szélgetett.

A ciklus felénél járunk, érdemes 
visszatekinteni, hogy milyen vál-
tozásokat köszönhet Önnek ez a 
város. Nem egészen 48%-al vá-
lasztották meg 2014-ben. Mit gon-
dol, ma hol tart a népszerűsége?

Nyilván, hogy a pillanatnyi állást 
nem tudom, de megvallom, nem is 
ez a legfontosabb kérdés számomra. 
Sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy 
a választások előtt megfogalmazott 
céljaink – ami miatt ránk szavaztak 
– hol tartanak a teljesítésben.

Ha most azt tudná mondani, hogy 
a célok tejesítése a felénél tart, 
akkor nyilván a népszerűsége is 
töretlen lenne.

Szerintem ez nem így működik. 
Egy város esetében az előkészítés, 
különösen a nagyobb ügyek eseté-
ben, sok időt vesz igénybe, miköz-
ben az emberek – természetes módon 
– pedig türelmetlenek. Sok ügyben 
nagyon jól haladunk és egészen biz-
tosan eredményre is vezetnek majd, 
de ezt a városlakók még nem érzik. 
Amikor majd (egy-két éven belül) 
ezek a vállalásaink látványos ered-
ményekben mutatkoznak meg, akkor 
a bizalom is erőteljesebb lesz. Most 
nem tudom megmondani, hogy ez a 
mutató, ma merre leng ki.

Voltak, vannak olyan témák, 
amelyeket azért kellett finomítani, 
esetleg megváltoztatni, mert a vá-
roslakók menet közben mást gon-
doltak az eredetileg megismert 
célokról?

Nem nagyon van ilyen. Olyan elő-
fordult, hogy a kezdetekhez képest, 
menet közben megváltoztak a körül-
mények és mi igyekszünk az új kö-
rülményekhez alkalmazkodni.

Egyáltalán a nyírbátoriak ponto-
san tudták, amikor Önt, illetve a 
szocialistákat többséghez juttat-
ták, hogy kit és miért választot-
ták meg?

Természetesen tudták, tudják. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy ak-
koriban sokan voltak olyanok, akik 
személyesen nem ismertek. Az-
előtt én, alapvetően a szakmával 
foglalkoztam.

Akkor ki kapta a szavazatokat? Az 
MSZP, vagy Máté Antal?

Szerintem a munka és az ered-
mény, mármint az elmúlt tíz évben 
elért eredményünk. A kampányban 
is arról beszéltünk, hogy azt szeret-
nénk folytatni, amit 2002-ben elindí-
tottunk és hozta az eredményeket. A 
rólam szóló legfőbb üzenet az volt, 
hogy erre a garancia az én szemé-
lyem lehet.  Ebben még igazán fon-
tos volt, hogy a nyugdíjba vonuló, 
korábbi városvezető támogatott. A 
városlakók nagy része arra szavazott, 
hogy, ami akkor elindult, az menjen 
tovább. Ehhez tettünk néhány, a vál-
toztatásra is irányuló gondolatot.

Jobb város ma Nyírbátor, mint 
2014 végén volt?

Egészen biztosan van változás. 
Van olyan terület, amiben ma job-
bak vagyunk, de van olyan is, ahol 
rosszabb a helyzet. Gazdaságfejlesz-
tésben biztosan előrébb vagyunk. 
Kijelenthetem, hogy ma Nyírbátor 
a megye legdinamikusabban fejlődő 
városa gazdasági értelemben. Sok 
területen újszerűbbek vagyunk már, 
mint 2014-ben, de ennek az eredmé-
nyeit egyelőre még nem látják…
Mint például?

Ilyen az ifjúságpolitikánk. Sors-
döntő kérdésként kezelem, hogy a 
város úgy alakuljon át, hogy a hely-
ben felnövő fiatalok, hosszú távon 
is otthonuknak tudják elfogadni 
Nyírbátort.

Mit tesznek ezért?
Abból kell kiindulni, hogy valaki 

hogy gondolja a jövőjét fiatalként, 
hogyan tudná elképzelni a várost 
hosszabb távon is az otthonának, 
aki pedig az idősebb generációhoz 
tartozik, az úgy gondolja végig ezt 
a programot, hogy mit szeretne a 
gyermekeinek, illetve az unokáinak. 
Ha sikerül átalakítani a gondolko-
dásunkat, akkor, viszonylag köny-
nyen leképezhető ebből egy prog-
ram. Nagyjából öt olyan probléma 
merülhet fel, amit meg kell oldani, 
vagy ki kell alakítani.

Hol tartanak az öt pontos 
programban?

Mind az öttel foglalkozunk.

Nevesítené a programpontokat?
Az első a roma lakosság prob-

lémája, olyan munkahelyek, ame-
lyekkel megfelelő bért is kínálnak, 
az oktatás a harmadik, a következő 
az ifjúság szabadidejének eltöltése, 
és végül a lakhatás.

Nyilván nem véletlenül elsőként 
mondta a romakérdést. A város-
ban jelentős számban élnek ro-
mák, hasonlóan nehéz körül-
mények között, mint az ország 
más területein. Hogyan szeret-
ne változtatni a helyzeten, hiszen 

ez nem csak egy „sima” önkor-
mányzati feladat?

 Mi nem akarjuk letolni magunk-
ról ezt a problémát. Ha érdemi vál-
tozást akarunk, akkor két dologra 
mindenképpen szükség van. Legyen 
munkahely! Akik eddig nem tudtak 
bekerülni a versenyszférába, a válla-
lati munkahelyekre, a jövőben kap-
janak erre is lehetőséget. A másik 
feltétel a pénz.

A városban rengeteg a munkahely, 
hiszen a egy ötven-hatvan kilométe-
res körzetből járnak ide a munkavál-
lalók. Ugyanakkor ebből, mármint 
az itt megtelepedett és jól működő 
cégekből van a városnak is jelentős 
bevétele. Erre a pénzre gondolt, vagy 
állami forrásokra?

Mind a kettőre. Nekünk vannak 
forrásaink, de nem költjük el ész nél-
kül. Ebből sok vitánk is keletkezik. 
Igyekszünk optimalizálni a forrása-
inkat. Azaz a saját pénzünk, az álla-
mi és az uniós források kiegészítik 
egymást. A roma programba jelentős 
saját forrást kell beépítenünk. A se-
gélyezési rendszert az önkormány-
zat, ma már teljes egészében saját 
forrásból biztosítja. Ezért alapvető 
érdekünk, hogy egyfajta ösztönző 
rendszert is beépítsünk a segélye-
zésbe, amivel a munka világa felé 
tudjuk terelni a segélyezetteket. A 
másik oldalról pedig arra is törek-
szünk, hogy bővítsük az integrációs 
lehetőségeket is.

A szintén nehéz helyzetben élő 
nem roma nyírbátoriak is felte-
hetnék a kérdést, hogy miért csak 
a romák kapják ezt?
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Egy városvezető ne csak azt csinálja, ami szimpatikus
A szociális kiadásokat nem csak 

romák kapják. Ez a valóban szomo-
rú helyzet, hiszen jól látszik, a sze-
génység jelentős mértékben nőtt az 
elmúlt években. A klasszikus szociá-
lis támogatás, egyfajta esélykiegyen-
lítésre is szolgál. Ugyanakkor észre 
kell venni, hogy a szociális kiadá-
saink egy része viszont befektetés. 
Jelenleg a munkaképes roma lakos-
ság hetven százaléka nem dolgozik. 
Pár év alatt szeretnénk eljutni oda, 
hogy ez az arány megforduljon. Ha 
így nézzük a szociális kiadásunk 
másik részét, akkor megérthetjük, 
hogy egy igazi befektetés. Ez akár 
adóban, társadalmi megbékélésben, 
a város lakosságmegtartó képességé-
ben megjelenik majd és kamatozik. 
Ez a program, amit elindítottunk, 
Magyarországon teljesen újszerű. 
Nem az a cél, hogy „átfuttassuk” 
ezen a romákat, és ha nem találnak 
munkát, akkor azt mondjuk, hogy 
nem akarnak dolgozni és magukra 
vessenek. Akkor, ha szükséges, át-
alakítjuk a rendszert, hogy a munka-
képes romák hetven százaléka dol-
gozzon a program segítségével.

Mekkora lehet a program társa-
dalmi támogatottsága?

Először is: ez a program nem ke-
rül nagyon sok pénzbe. Nyírbátorban 
sokat költünk még infrastruktúra-
fejlesztésekre, sporttámogatásra és 
biztosra veszem, hogy a városlakók 
szerint is megéri hasonló összeget 
költeni a romák integrálására, mun-
kahelyhez juttatására is. Türelemre 
intek mindenkit, aki pesszimista eb-
ben a kérdésben. Az elmúlt huszon-
öt évben a romaintegrációban csak 
helyben járás volt. A pénz eltűnt, a 
probléma maradt. Ha azt fogjuk be-
mutatni két-három éven belül, hogy a 
program segítségével két-háromszáz 
roma ember rendszeresen dolgozik 
valamelyik vállalatnál, az nagyon jól 
érzékelhető eredmény és csökkent-
heti a pesszimizmust. Egy városve-
zető ne csak azt csinálja, ami szim-
patikus ma, holnap. Nekünk ettől 
sokkal messzebbre kell látni.

Az oktatást említette, mint ha-
sonlóan fontos kérdést, ráadásul 

szorosan kötődik az eddig tárgyalt 
roma kérdéshez is. Az önkor-
mányzatnak mi köze van az okta-
táshoz manapság?

természetesen nagyon sok közünk 
van az oktatáshoz, bár ma már állami 
fenntartásban, vagy egyházi fenntar-
tásban vannak az oktatási intézmé-
nyek, azaz kevesebb a közünk, mint 
régebben volt. Az egyeztetésekben 
viszont sok dolgunk van. Eszközünk 
kevés, de felelősségünk annál több. 
Fő feladatunknak tekintem, hogy az 
intézményvezetőkben is az a jövőkép 
alakuljon ki, ami bennünk már meg 
van. Oktatásban is messze előre kell 
látni, hogy hol tartunk majd öt-tíz év 
múlva. Az oktatás teljes spektrumá-
ra gondolok, az általános iskolától az 
egyetemi képzéssel bezárólag, hiszen 
az itt élő fiatalok oldaláról közelítem 
meg a kérdést és nem az igazgatók 
oldaláról.

Ha az önkormányzatnak nincs 
szerepe az általános iskolákban, a 
középiskolákban, pláne a felsőok-
tatási intézményekben, akkor mit 
ér a szavuk?

Egyre jobb az együttműködésünk 
az iskolákkal. Erre én büszke is va-
gyok. Szeretném, ha kettéválasz-
tanánk az oktatási kérdéskört. Az 
egyik itt is a roma gyerekek beiskolá-
zása, a másik pedig – ami sokkal fon-
tosabb – hogy mennyire versenyké-
pes a helyi iskola, a helyi oktatás.

Ne kerüljük el a kérdést! Ha a vé-
gén minden roma gyerek az álla-
mi általános iskolába kerül, ak-
kor „elcigányosodik” az állami 
iskola és oda a versenyképesség, 
vagy sem?

Nem „cigányosodik” el. Mert már 
részben megtörtént és rosszabb már 
nem lesz a helyzet és különben azt 
gondolom, hogy ez a trend meg fog 
fordulni.

Már miért fordulna meg?
Két okot is tudok mondani. A be-

iskolázható gyerekek aránya eljut 
addig a pontig, ami tovább már nem 
emelkedhet. Másrészt abban is biz-
tos vagyok, hogy lehet változtatni a 
szemléleten az intézményvezetőknél, 

de a szülőknél is. Fontos, hogy a ro-
ma családoknál is elérjük, hogy ki-
tűzhessék maguk elé azt a célt, hogy 
gyerekük valamelyik egyházi iskolá-
ba járjon, mert azzal járnak a legjob-
ban. Az egyházi iskolák vezetésénél 
is muszáj lesz szemléletváltozásra. 
Biztosra veszem, hogy már ebben az 
évben eredményei is lesznek.

Ifjúság. Van egy konkrét prog-
ram, amire jönnek is a fiatalok a 
városba és letelepednek, illetve 
maradnak a helyiek és itt tervezik 
a jövőjüket?

Sokrétű a kérdéskör, hiszen már az 
eddigiek is főleg az ifjúság jövőjéről 
szóltak, de ha a továbbiakat nézzük, 
mint lakhatás, szórakozás-szabadidő, 
illetve bérezés, akkor láthatja min-
denki, hogy „emberes” feladatkör, 
de a város jövője szempontjából a 
legfontosabb. 

Bérezés talán nem önkormányza-
ti ügy.

Valóban, de ha látjuk azt, hogy a 
nyírbátori cégek – éppen a feszített 
munkaerőhiány miatt – ma többet 
fizetnek, mint Nyíregyházán, akkor 
látjuk, hogy a város versenyképes.

Lakhatás. Indul egy bérlakás-
program, ha jól emlékszem 100 
lakást építenek?

Ettől többről van szó. A testületi 
döntés egy önkormányzati beruhá-
zás, amihez hitelt szeretnénk felven-
ni. Nekünk az a célunk, hogy önkor-
mányzati bérlakások is épüljenek, 
befektetői bérlakások is épüljenek 
és végül befektetők értékesítésre is 

építsenek a városban lakásokat. Első 
ütemben az önkormányzat indítja a 
bérlakás-építési programját – először 
száz lakás, de párhuzamosan tárgya-
lunk befektetőkkel, hogy piaci bér-
lakások is épüljenek.

Van erre valós érdeklődés?
Piaci háttere is van a programnak.  

Fontosnak tartom kijelenteni, hogy 
ugyan a város jövője szempontjából 
szeretnénk ideköltöztetni azokat a 
fiatalokat, akik tartósan itt dolgoz-
nak, de még ettől is fontosabb, hogy 
a felnövő, tanuló, szakmát, diplomát 
szerző nyírbátori fiatalokat pedig itt 
tartsuk, vagy hazahozzuk. Ez leg-
alább egy tízéves program.

Ennyi a program, ez a vége?
Szó nincs róla. A fiatalok számára 

nagyon fontos kérdés, hogy egy vá-
rosban van-e és milyen minőségű a 
szórakozás, a szabadidő és sportolási 
lehetőség. Erről általában el szoktak 
felejtkezni. Ha ez nincs, a fiatalok 
nem érzik magukat jól. Ebben látom 
én a készülő sportcentrum alapve-
tő fontosságát. Amit a cipőgyárból 
építünk, az nem csak utánpótlás ne-
velő központ lesz, hanem más ki-
kapcsolódási lehetőségeket is nyújt 
majd. Bowling, squash, biliárd, ami 
sport is, kikapcsolódás is. Olyan kö-
zösségi tér lesz, ahol sportolni, mo-
zogni, kikapcsolódni, szórakozni, 
enni is lehet. Nagyságrendileg 600 
M Ft, amit ebbe befektetünk, de er-
re kedvezményes hitelt veszünk fel. 
Ugyanakkor egy olyan igényt elégít-
hetünk ki, ami sürgetően van jelen 
Nyírbátorban.
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A nyírbátori munkalehető ■
ségeket talán csak Győr kör
nyéke múlja felül, azaz a sok
kal fejlettebb nyugati ország
rész, ja és persze Budapest. 
De a főváros, innen nézve, 
akár egy másik, egy sokkal 
szerencsésebb és gazdagabb 
országban is lehetne. 

De szabolcsi, sőt szélesebben az 
egész keleti országrész helyzetéből 
láttatva Nyírbátor mégis a lehető-
ségek hazája. Jól működő, tényleg 
tőkeerős és folyamatosan fejlesz-
tő multi cégek garmada veszi fel 
a munkaerőt. Előbb Nyírbátorból, 
majd kicsit távolabbról és még távo-
labbról és még távolabbról is.   En-
nek ellenére a városban ( alig tizen-
kétezer lelkes a város) közel ezer 
emberről tudják, hogy munkanél-
küli. Nagy Miklós riportja.

Látszólagos az ellentmondás, 
hogy a gyorsan növekvő cégek mun-
kaerő igénye ellenére ilyen sokan 
még mindig csak a közmunka kétes, 
de azért éhen halni nem hagyó eg-
zisztenciájában bízhatnak. Érdemes 
megnézni közelebbről is, hogy ki 
szorul még mindig a, sok települé-
sen közmunkának álcázott segélyre, 
vagy kiszolgáltatottságra, függésre, 
irányíthatóságra. Kik azok, akik a 
pillanatnyi jóllakottságért, vagy bó-
dulatért sokszor bármit elvállalnak, 
bármire hajlandóak és akiket – tud-
juk jól – sokszor bizony gátlástala-
nul ki is használnak. Gyakran simán 
felismerhető és bizonyítható politi-
kai célokra is.

  A Magyarországon meghonosí-
tott, vagy inkább a köztudatba, ha-
mis illúzióként elültetett közfoglal-
koztatási program, ha nincs valami 

helyi elszánás, amit helyi pénzzel 
még meg is lehet támasztani, csak 
arra szolgál, hogy mindig legyen 
egy függésben tartott, teljes mér-
tékben kiszolgáltatott embertömeg, 
akit bármire ki, illetve fel lehet hasz-
nálni. Ne legyen kétségünk és erre 
vannak példák bőven – fel is hasz-
nálják őket. Leginkább politikai cé-
lokra. Innen, ebből az állapotból 
kitörni, saját erőből, szinte a csoda 
kategóriájába tartozna. A klasszikus 
közmunkás többnyire és majdnem 
biztosan tanulatlan. Sokszor még a 
nyolc osztálya sincs meg. Vagy, ha 
mégis, gyakorlatilag semmit nem 
ér. Sem írni, sem olvasni, sem szá-
molni nem tudnak rendesen. A leírt 
szöveget nem értik, az esetleges, de 
szinte elengedhetetlen felvételi tesz-
tet sem elolvasni, sem kitölteni nem 
tudják. A mai nyelvet nem értik és a 
normáik, sokszor köszönőviszony-
ban sincsenek az általánosan elvárt, 
elfogadott és a normális együttélés-
hez szükséges szabályokkal.

Akinek a reggel bármikor kez-
dődhet és az éjszaka bármikor fe-
jeződhet, annak a fejében nehezen 
alakulhat ki az általában elvárt na-
pi ritmus. Na pláne nem alakul ki 
a gyerekében, a gyerekeiben. Aki 
nem igazán érti, legfeljebb féli a 
tulajdon fogalmát, az nem tanulja 

meg tisztelni a teljesítmény ered-
ményét sem. Na pláne nem plántál-
ja át az utódaiba. Nem, egyáltalán 
nem azért, mert eleve reményte-
len esetnek született, vagy szüle-
tik. Csak nem tanulta meg, maga 
sem gyerekkorában és nem adhatja 
tovább a saját gyerekeinek. Számol-
junk csak, a „fekete vonatok” fel-
számolása, a budapesti segéd, vagy 
valamilyen szakmunkák megszűn-
te után, az összecsuklott gazdasági 
romok egész generációkat katapul-
táltak a végtelen bizonytalanságba. 
Ahol nem elég, hogy semmilyen, 
de ha mégis valamilyen, akkor bi-
zonyára nem használható az eddi-
gi „szakképzettség”, ahol hirtelen 
ismét felerősödik „cigányozás”, a 
mérhetetlen gyanakvás és idegen-
kedés a mások másságától, színé-
től, ahol elkopik minden, korábban 
mégis csak támaszként szolgáló „un. 
szociális háló”, ahol megszűnik a 
társadalmi szolidaritás és lesz az 
ember szinte pária.

 Tudjuk, manapság egyre keve-
sebb és kevesebb pénz jut szociális 
feladatokra. Amikor 22-25 ezer Ft-
ból, vagy a szerencsésebbnek ötven-
egynéhány ezerből kell tervezni a 
holnapot, ott sokszor csak a követ-
kező tele tál ételig, vagy az üveg 
borig lát az ember. 

 Vajon kiutat jelenthet-e, amikor 
egy, egyébként a mai viszonyok közt 
tényleg tehetősebbnek számító ön-
kormányzatnak van programja? Va-
jon megfordulhatnak-e az arányok, 
azaz a most dolgozó 30 százalék, pár 
év múltán 70 százalékra is duzzad-
hat? Vajon partner lehet-e a jövő-
kép nélküli ember, a szinte norma 
nélkül felnőtt fiatal? Vajon tényleg 
a program mellé állnak a multik? 
Vajon elfogadja-e a város? Vajon 
felismerik-e, hogy ez a próbálko-
zás milyen mértékben határozhatja 
meg Nyírbátor jövőjét? Vajon a kez-
deti, esetleges kudarcok után lesz-e 
elég erő az áthangolásra, a másik út 
keresésére? Vagy talán egy-két, de 
akár három év múlva csak legyin-
tenek, fölös pénzkidobásnak tartják 
az egészet? Vajon alaposan átgon-
dolják-e és megtalálják benne azokat 
motiváló tényezőket, amelyekkel a 
saját, de főleg a gyerekeik nyírbáto-
ri jövőjét tehetik élhetőbbé, sőt akár 
jól élhetővé.

A közmunkások egyik telephelyén 
többen is sietősre veszik a dolgukat, 
amikor kiderül, hogy valamilyen 
programról szeretnék beszélgetni. 
Farkas Barnabás és Szilágyi Jó-
zsef marad. Az idősebb férfi (ötven 
fölött), korábban kőművesek mellett 
dolgozott. Két éve már csak a köz-
munka jelenti számára a munka vi-
lágát. Ő úgy találja, hogy rá nem 
nagyon tartanak igényt a multiknál. 

Esély a jövőért
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Persze, hogy hallott az Esély a Jö-
vőért programról, de valójában nem 
nagyon érti, hogy segíthet rajta egy 
program. Egyébként tapasztalata 
szerint a környezetében lévő em-
berek minden munkát elvállalnak 
és elvállalnának.

– Dolgoznának, mert kell nekik 
a pénz.

– Mit gondol, álmodoznak, hogy 
hová szeretnének kerülni?

– A közmunka ugyan kevés, de 
jobb, mint a semmi.

– Ön hová menne dolgozni 
legszívesebben?

– Uram! Közmunkásból nem lesz 
miniszterelnök!

Szilágyi nem jelentkezett az új 
programba. Igaz ugyan, hogy évek 
óta csak a közmunka van neki is, 
de ezzel most kifejezetten elégedett. 
Bár, azért hozzáteszi, hogy valami-
lyen jó lehetőséget nem hagyna ki, 
de most ez még várat magára. Szak-
képzettsége neki sincs. Hideg-meleg 
burkolónak tanult… volna, de ott-
hagyta. „Hülye voltam” kifejezés-
sel jelzi azért, hogy ma már talán 
másképp döntene. Később, a beszél-
getésünk során azért kiderül, az a 
bizonyos lehetőség beszállt az ab-
lakán. Rosenbergernek hívták. Oda 
felvették emberünket, pontosabban, 

csak fel tudták volna venni. Az alkal-
mazás feltétele az lett volna, hogy 
fél évre elvitték volna betanulni. Ám 
emberünk akkor ezt nem vállalta.

– Nedelka Zoltán PH csoportve-
zető: Januárban indítottuk az Esély 
a Jövőért programot. Eleve két célt 
fogalmaztunk meg. Az egyik, hogy 
segítsük a munkanélküliek elhelyez-
kedését, a másik fontos célunk az, 
hogy további lendületet kapjon vá-
rosunk gazdasági élete. Minél több 
nyírbátori dolgozik, annál erősebb 
a város is.

– Ezt önként vállalta az 
önkormányzat?

– Kimondottan saját program, a 
képviselőtestület döntött ebben.

– Miért nem hagyják rá az egé
szet, minden nyűgével a munka
ügyi szervezetekre?

– Kétségtelen, hogy az állam szer-
vezete is dolgozik ezen, de ha szét-
nézünk nálunk, napnál világosabban 
kiderül, hogy állami szerepvállalás 
milyen kevéssé hatékony

– Mitől lesz hatékonyabb, ha 
az önkormányzat veszi át ezt a 
feladatot?

– Mi eleve a helyi igények kielé-
gítésére koncentrálunk. Az orszá-
gos munkaerő igények bennünket 
nem segítenek ki. Ha nálunk lakatos, 

vagy esztergályos, vagy targoncás 
kell, akkor azt kell közvetíteni.

– Ezt értem, de honnan lesz ope
rátor, villanyszerelő, vagy targon
cás a képzetlen közmunkásból? 

– A program szoros együttműkö-
désben lesz a munkáltatókkal. Ők 
felmérik, hogy ki és mire alkalmas, 
vagy éppen milyen jellegű az alkal-
matlansága. Ezeket az információ-
kat megadják nekünk, azzal, hogy 
milyen képzéssel tehetők alkalmas-
sá. Mi ezt a képzést megszervezzük. 
Itt már szorosabban számítunk a 
Munkaügyi Központokra is.

Néhány sarokkal távolabb pár 
sárga mellényes ember fűkaszákkal 
csinosítja a járdaszegélyt, a körfor-
galom szigetét. Gyakorlott mozdu-
latokkal, teljesen profi módon ke-
zelik az eszközt. Talán más, ettől 
valamivel bonyolultabb munkára is 
alkalmasak lennének. Az első, akit 
megszólítok, int, hogy előbb befejezi 
azt a kis részt, csak utána tolja fel 
az arcvédőt, teszi félre a gépet és 
szinte kérdés nélkül sorolja, hogy 
éppen miért kaszál, ahelyett, hogy 
akár kőműveskedne, vagy valame-
lyik nyírbátori gyárba járna, akár-
hány műszakba is.

– Csak olyan helyen dolgoznék 
mást, ahol többet keresek.

– Mennyivel lenne elégedett?
– Száz-százötvenezer Ft. Ezért 

a pénzért vállalnám a három mű-
szakot is.

– Létezik, hogy nem talált ren
des állást?

– Több helyen is voltam. Teszte-
ket is kitöltöttem. Rendesen írok, 
olvasok. Nem volt nehéz, de azért 
oda kellett figyelni Majd azt mond-
ták, hogy telefonálnak. Na azóta is 
hívnak.

Valamelyik ember, aki arról be-
szélt, hogy vannak közöttük szak-
képzettek is, azt is megjegyzi, hogy 
bizonyára rosszul tanulták meg a 
szakmát. Hiszen ma úgy keresik a 
jó szakembereket, mint a cukrot, 
teszi hozzá, nem kevés életismere-
tet bizonyítva. Most és itt nem ér-
demes belemenni az oktatási ano-
máliákba, de sejtjük, hogy komoly 
gáz van a szakképzésben és egyéb-
ként úgy általában az oktatásban 
is. Szép lassan morzsolódik fel az 
évtizedes közoktatási érték és az 
ember fia csak áll és nem érti, hogy 
hogy nem látják, akik ezt teszik, az 
oktatás szétverésével tömegek elől 

zárják el a tisztességes boldogulás 
lehetőségét. Hogy nem mérik fel, 
hogy az elitképzés önmagában nem 
emelhet fel egy társadalmat, hanem 
csak konzervál, sőt bebetonoz egy 
állapotot, amikor nem lesz, mert 
nincsenek meg a feltételei a társa-
dalmi átjárhatóságnak, felemelke-
désnek. Ám ez a helyzet, csak lefelé 
visz, mélybe ránthat. Egyébként a 
fűkaszás ember is szívesen tanul-
na. Más kérdés, hogy ötven fölött 
mire lenne ereje, energiája, de ami 
fontos, tanulna. Mellette egy másik 
kollégája, aki szintén átesett néhány 
felvételi teszten, beszélgetésen, in-
terjún. Talán az egyik alapvetést 
éppen ő fogalmazta meg. Szerinte 
„pofára mennek”, amikor a munkás-
felvételről döntenek. Kis tétovázás 
után kimondja, amit gondol erről: 
„Ha valaki roma, annak minimális 
az esélye.” Na persze nem adta fel. 
Ő szakképzett, géplakatos és hiva-
tásos sofőr is. Azzal búcsúzik: „Jó 
lenne, ha valahová beadnánk az 
önéletrajzot és felvennének. Kap-
nánk esélyt.”

– Népszerű a program?
– Nedelka Zoltán: Nyolcszáz re-

gisztrált munkanélküliről tudunk 
a városban, közülük kb. kettőszá-
zan jelentkeztek ide. A városban a 
munkaképes roma lakosság 30 szá-
zaléka dolgozik. Mi azt szeretnénk, 
hogy 4-5 éven belül megforduljon 
az arány.

– Van valamilyen siker él
mény?

– Még nem teljes körű az Esély a 
Jövőért program. Ugyanakkor azért 
14 ember már elhelyezkedett.
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„Több oka is van a csökkenő ten-
denciának. Az egyik a közterületi 
jelenlét, a másik, hogy nő a felde-
rítés hatékonysága és végül kije-
lenthetjük, ha minél többen dol-
goznak, annál kevesebben követnek 
el bűncselekményt.” Nagy István 
rendőrkapitánnyal Nagy Miklós 
készített interjút.

A rendőrség felől nézve, Nyír-
bátor ma biztonságos helynek 
számít?

Úgy fogalmaznék, hogy Nyír-
bátor élhető város, ebben a tekin-
tetben is.

Ez azt is jelenti, hogy akár éjjel 
is nyugodtan sétálhat az ember 
az egész város területén?

Igen, ez ezt jelenti.

Azért olyan biztos ebben, mert 
elég rendőr van az utcákon, 
vagy talán itt az emberek na-
gyon tisztelik a törvényeket?

A két felvetés együtt igaz. Elég 
rendőr van az utcákon.

Veres képviselő úr pedig hiá-
nyolta azt a 6 rendőrt, akiket a 
déli határhoz vezényeltek innen.

Már a testületi ülésen is elmond-
tam, hogy képesek voltunk pótolni 
a hiányukat, illetve most itt elmon-
dom, hogy az óta már csökkent is 
az elvezényeltek létszáma.

Egyébként mennyi rendőr szol-
gál a város utcáin?

0-24 órában egy járőrpár folyama-
tosan az utcán van. Hozzájuk csatla-
koznak a közlekedésrendészetesek, 
illetve ide lehet számítani a körzeti 
megbízottakat. Kapunk segítséget a 
készenléti rendőrségtől is.

Úgy tudom, hogy itt a város 
egyes részei azért izgalmasabb 
területnek számítanak, mint az 
állomás környéke, illetve a vas-
úton túli terület.

Kollégáim útirányterv szerint 
dolgoznak. Minden területnek 
meg van a sajátossága. Általában 
az egész szolgálat adrenalin foko-
zónak számít. Kollégáim elég sok 

bejelentésben intézkednek. Egyéb-
ként meg nem teszünk különbséget 
a városrészek között.

Nyilván a város bűnügyi térké-
pe pontos választ adhatna erre a 
kérdésre?

Vannak frekventáltabb helyek.

Gondolom mind a lakosságnak, 
mind a rendőrségnek a legbosz-
szantóbb a kisebb értékű lopá-
sok nagyságrendje lehet? A be-
számolójuk szerint sincs ok a 
dicsekvésre ezen a területen.

Valóban a tulajdon elleni sza-
bálysértések komoly gondot okoz-
nak Egyrészt ezzel az az egyik baj, 
hogy az érték nem éri el a bűncse-
lekmény határát és ezt nehezebb 
felderíteni, mert kevesebb az eszkö-
zünk rá. Itt számít az érték, illetve 
a cselekmény körülményei.

Előfordul a városban utcai 
rablás?

Az elmúlt évben nem volt 
ilyen.

Ez minősíti a rendőri munkát?
Talán nem járunk messze az igaz-

ságtól, ha azt remélem, hogy ez a 
fokozottabb rendőri jelenlétnek is 
köszönhető.

Önnek, mint rendőrkapitány-
nak, mi okozza a legnagyobb 
gondot?

Talán furcsállja majd, de most 
nem a bűncselekményekkel jövök 
elő. Igazán mostanában a város 
közlekedésbiztonsága foglalkoz-
tat a legjobban. A városiak, vagy 
talán a városon átutazók közlekedé-
si magatartása okoz fejtörést. Nem 
figyelnek az emberek egymásra, 
sok a dinamikus szabálysértés. 
Éppen ezért tartunk minden hé-
ten fokozott közlekedésbiztonsági 
ellenőrzést.

Vagyis sebességmérés, közúti 
ellenőrzések? 

Pontosan és szondáztatunk, és 
igyekszünk kiszúrni a dinami-
kus, vagyis a menet közben elkö-
vetett szabálysértéseket. Ezek a 

balesetveszélyes helyzetek és ezt 
szeretnénk visszaszorítani.

Miután nem a bűncselekménye-
ket említette az előbb, abból ar-
ra gondolok, hogy bizonyos bűn-
cselekményszámot szinte az élet 
velejárójának kell tekintenünk?

Igazából nem is lehet kategorizál-
ni, hogy mi okozhat  fejtörést egy 
rendőrkapitánynak. Elhihetik, hogy 
valamennyi területre igyekszünk 
megfelelő hangsúlyt fektetni. 

Most hogy látja, van elegendő em-
bere, eszköze, hogy folyamatosan 
lejjebb és lejjebb szorítsák a bűn-
cselekmények számát, vagy ehhez 
más körülményeknek is meg kelle-
ne változni? Gondolok itt a megél-
hetési bűnözésre, ami tisztán gaz-
daságpolitikai kérdés is lehetne.

Ha megnézi a statisztikákat, ak-
kor láthatja, hogy folyamatosan 
csökken az ismertté vált bűncselek-
mények száma, még a vagyon elleni 
bűncselekményeknél is csökkenés 
van. Ez utóbbi eset, mármint a va-
gyon elleni bűncselekmény, mindig 
is meghatározó volt egy város bűn-
ügyi megítélését illetően. Több oka 
is van a csökkenő tendenciának. Az 
egyik a közterületi jelenlét, a másik, 
hogy nő a felderítés hatékonysága és 
végül kijelenthetjük, ha minél töb-
ben dolgoznak, annál kevesebben 
követnek el bűncselekményt.

Ha tehát valaki rendes munká-
ból megfelelő jövedelmet kap, 
akkor nem valószínű, hogy el-
megy még tyúkot is lopni?

Felteszem, ez megállja a helyét.

Hol és miben lehet előrelépni? 
Valós segítséget jelent ebben 
a térfigyelő kamerák üzembe 
helyezése?

A kamerák beüzemelése nagyon 
jelentős előrelépésnek számít majd. 
Szerepük lesz a bűnmegelőzésben, 
de fontos szerepük lesz a felderí-
tésben is.

Képesek lesznek gyorsan reagál-
ni, akár még a cselekmény köz-
ben is tetten érni az elkövetőt?

Igen, ebben biztos vagyok.  Van, 
lesz hozzá elég emberünk. Ha kell, 
bevezényeljük a rendőrt a környező 
rendőrőrsökről is.

Kapitány úr! Van viszonylag sok, 
és jó minőségű autójuk. Van bele 
elegendő üzemanyag is?

Oda megy az autó, ahová kell, 
és amikor szükséges. Nincs 
üzemanyagkeret.

Hogy érzi, mennyire népszerű a 
rendőrség a városban? Láttunk 
egy felmérést, ami szerint Nyír-
bátorban jó-ra, a város környé-
kén pedig ettől egy kicsivel jobb-
ra értékelték az Önök munkáját.

Szerintem és érzem is, hogy szim-
patizálnak a rendőrökkel a nyírbá-
toriak. Elismerik a munkánkat és 
meggyőződésem hogy népszerűek 
is a kollégáim a városban.

Valójában is rendőrnek fogad-
ják el az egyenruhásait és nem 
feltétlenül a rendőrviccek ugra-
nak be láttukra?

Bizonyára vannak olyanok is, 
akiknek elsőre a rendőrvicc jut 
eszébe, de szerintem helyesebb az 
a feltételezés, hogy inkább elfogad-
ják a rendőrt a rend őrének. Több 
az a fajta megnyilvánulás, amikor 
gratulálnak, és azt mondják, hogy 
így tovább.

Azt gondolja tehát, hogy nagy-
jából rendben a van a rendőr 
Nyírbátorban és a rendőrség és 
a lakosság viszonyában kölcsö-
nös a tisztelet?

Így van, de szerintem ez orszá-
gosan is igaz.

Elfogadják a rendőrt

Nagy István r. ezredes 
rendőrkapitány
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Két évfordu ■
ló köré fog 
szerveződni az 
április 28ai 
ünnepség. Az 
egyik a Dr. 
Kirchofer Kál
mán, még a 
nagy Magyar

ország súlylökő bajnoka által 
alapított sportegyesület 100. 
és a kézilabda szakosztály 50. 
évfordulója adta a rendez
vény apropóját. – mondta 
Madai István, akit az ese
mény kísérő rendezvényeiről 
faggattunk.

Egy kiállítással fogja kezdetét 
venni a rendezvénysorozat, amely 
a Kulturális Központ aulájában kap 

helyet. A tárlat a sportegyesületek 
által felajánlott relikviákat mutatja 
majd be az érdeklődőknek.

Esetleg valamilyen kuriózumra 
számíthat a közönség?

– Úgy gondolom, hogy Nyírbátor 
sportja bővelkedik olyan személyek-
ben, akik ennek az országnak sike-
reket hoztak. Hogy csak két nevet 
említsek: Oláh Béla súlyemelő, aki 
olimpiai 4. helyezett lett és csak a 
súlytöbblete  miatt szorult le a dobo-
góról, viszont azonos eredményt ért 
el, mint az akkori bajnok. A másik 
kiválóság Iváncsik Mihály világvá-
logatott kézilabdázó, a cunderkirály, 
aki kitalálója volt ennek a dobási-
technikai elemnek. Igyekeztünk 
megszólítani és meghívni valameny-
nyi Nyírbátorban sikert elért, vagy 

itt játszó játékost, edzőt, szakosz-
tály-vezetőt, akik tettek Nyírbátor 
sportsikereiért. Ez kb. 200-250 meg-
hívottat jelent majd.

– Mondana néhány nevet azok 
közül, akiket majd szívesen lát-
nának a nyírbátoriak ismét?

– Furkó Kálmánt említeném, aki-
ről kevesen tudják, hogy nyírbáto-
ri születésű nemzetközi, többdanos 
mester. Todorán Erzsébet futó, Rácz 
Piroska atléta és elfogadta meghívá-
sunkat az előbb már említett Oláh Bé-
la és Iváncsik Mihály is. Az ünnepi 
programban lesznek különböző látvá-
nyos sportbemutatók, többek között 
a Gabitrial – különleges kerékpáros 
bemutató, a Flipunit Team akroba-
tikus show műsora és freestyle foci 
bemutatója és népi játékok. A nap fő 
attrakciójaként lenne egy 1917 méte-
res futás, amely megtételére minden-
kit buzdítunk, mert nem kifejezetten 
a futás a cél, meg lehet tenni a távot 
sétálva, babakocsit tolva, gördeszkán, 
bárhogy. A lényeg az, hogy minél 
többen teljesítsék a távot.

– Hol lesz ez megtartva, hol mé-
rik ki a pályát?

– A Szabadság tér le lesz zárva 
teljes egészében és a külső sávjában 
lesz kimérve a pontos táv.

– Említette, hogy a sport éve lesz 
az idei év. Ha lebonyolódtak az 
ünnepi események, milyen sport-
eseményekre számíthatnak még a 
városlakók?

– Kértük a sportegyesületeket, 
hogy szervezzenek önállóan is ver-
senyeket a 100 éves sport jegyében. 
Van olyan szervezet, amelyik már 
meg is tartotta a centenárium jegyé-
ben a rendezvényét. Március elején 
már lezajlott a VI. Bátori Kupa nem-
zetközi utánpótlás futball torna. Ezt 
követően április 21-én került meg-
rendezésre a bátori röplabda-sportért 
sokat tett Bertók István testnevelő 
tanár tiszteletére hagyományosan 
megrendezett Bertók kupa röplab-
da nosztalgia torna. Július 22-én a 
Papok rétjén rendezzük meg 2. al-
kalommal a strandröplabda bajnok-
ságot. Ezt családi rendezvénynek 
szánjuk, ahol a gyerekek részére mi-
ni röplabdapályát alakítanánk ki és 
lehetőségük lenne ügyességi játé-
kokra és lovaglásra is. Egy egész-
ségnap keretén belül lehetőség lenne 
ingyenes vérnyomás- vércukormé-
résre is. Ezen a napon Rubint Réka 
csábítana mindenkit egy kis közös 
mozgásra. Továbbá a testvérvárosi 
sportnapok szervezése van most fo-
lyamatban, ahol strandröplabdában, 
asztaliteniszben és sakk sportágak-
ban mérnék össze erejüket, tudá-
sukat a sportolók. A záróünnepsé-
ge a centenáriumi évnek október 
7-én lesz, erre a napra is tartogatunk 
meglepetéseket.

Centenáriumi ünnepség  
a bátori sport tiszteletére

„100 éves a Nyírbátori Sport” rendezvénysorozat 
alkalmából megrendezésre kerülő sportesemények.

Azok az események, amelyeknek már van konkrét időpontja, de több 
sportegyesület által megvalósítandó rendezvény még egyeztetés alatt áll.

2017. február 20-21. VI. Bátori Kupa Utánpótlás labdarúgótorna –  
Arany Sárkány Focisuli szervezésében

2017. április 6. „OVI OLIMPIA” – Nyírbátori Meseház Óvoda 
rendezésében

2017. április 21.

„Bertók Kupa” nosztalgia röplabda Emléktorna 
– Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium valamint a RÖP-
PAPA Szöv. SE rendezésében

2017. április 28. „100 éves a Nyírbátori Sport” rendezvénysorozat 
megnyitója

2017. május 27. Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében fogathajtó verseny

2017. június 10. Nyírbátori Sakk SE által szervezendő „Sárkány 
Kupa” regionális sakkverseny

2017. június 10. Megyei amatőr asztalitenisz verseny - Nyírbátori 
Asztalitenisz SE rendezésében

2017. július 22. 

II. Strandröplabda Bajnokság a Papok-réten – 14 
órától vendégünk Rubint Réka, aki alakreform 
edzést tart, majd dedikálásra és közös fotózásra is 
lehetőség nyílik

2017. augusztus 23. 
Testvérvárosi Sportnap – Rawa Mazowiecka, 
Szilágysomlyó, Nagykároly és Nyírbátor 
részvételével

2017. szeptember 9-10. Bátori Sárkány Úszóegyesület szervezésében 24 
órás úszás

2017. szeptember 15. Sportágválasztó Sportnap

2017. október 7. „100 éves a Nyírbátori Sport” rendezvénysorozat 
záróeseménye A VI. Oviolimpia is a 100 éves Sport jegyében zajlott. Képünkön a 3. helyezett 

Nyírbátori Kerekerdő Tagóvoda csapata
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„Amikor a tavalyi évben úgy dön-
töttünk, hogy ez az év a családok 
és a fiatalok éve lesz Nyírbátorban, 
akkor mi ezt nem csak szlogennek 
szántuk, hanem komolyan is gon-
doltuk.” mondta Máté Antal pol
gármester az Ifjúsági és Családi 
Kuckó megnyitóján. 

Több, mint féléves előkészítő mun-
ka, tervezés és ötletelés előzte meg 
az április 15-én átadott és a fiatalok 
által elfoglalt Ifjúsági és Családi Kuc-
kó létrehozását. Az előkészítő munka 
vezérvonala és a jelenlegi működés, 
működtetés fő iránymutatója, hogy 
„a felnövekvő generáció jól érezze 
magát ott, ahol él.”

A Kuckó megnyitóját megtisz-
telte jelenlétével Tápai Szabina és 
párja Kucsera Gábor élsportolók is, 
akik természetesen magukkal hoz-
ták tüneményes kisfiúkat Bencét is. 
Az ünnepélyes szalagátvágás után 
Majtényi Edit kérdezte a házaspárt 
többek között a sporthoz fűződő ér-
zelmeikről is.

Majtényi Edit: Jártatok- e már 
korábban az országnak ebben a 
szegletében?

Tápai Szabina: – Én korábban 
csak Nyíregyházán és Debrecenben 
voltam a kézilabda miatt, ott játszot-
tunk diákolimpiát és országos döntőt, 
de ez már 20 éves visszatekintés, úgy-
hogy nagyon rég jártam erre.

Kucsera Gábor: – Én szintén Nyír-
egyházán és Debrecenben jártam, il-
letve Rakamazon, hiszen a sógorom 
odavalósi, így többször megfordul-
tunk már Tokajban, de Nyírbátorban 
még most vagyok először.

ME: Mindketten kiváló 

sporteredményekkel büszkélked-
hettek. Miért fontos számotokra a 
sport, mit adott nektek?

TSz: – Húúú, hát erről órákig le-
hetne beszélni, de ha röviden kell 
elmondani, akkor az biztos, hogy 
fegyelemre tanít, ugyanakkor ren-
geteg lemondással jár az, ha az em-
ber élsportoló, de én egy percig sem 
bántam meg, hogy ezt a sportágat 
választottam, vagy azt, hogy élspor-
toló lehetek.

KG: – Számomra eszméletlen sok 
öröm és élmény, amivel gazdagod-
tam az életem során a sportágnak 
köszönhetően. Bejárhattam az egész 
világot, különböző embereket, kultú-
rákat ismerhettem meg. Éppen ezért 
örültem, hogy részt vehettem ennek 
a Kuckónak a megnyitóján, mert így 
arra ösztönözhetem az embereket, 
hogy egy kicsit bújjanak ki a saját 
kuckójukból és legyenek közösség-
ben. Régen azért volt jó számomra is 
egy edzőtábor, mert volt egy társal-
gó-szoba, ahol mindenki összejött és 
folyton ökörködtünk, aztán ahogy be-
jöttek a közösségi oldalak az internet 
világával, azt vettem észre, hogy a 

társalgóból fogytak el az emberek 
és zárkóztak be a szobájukba, nem 
beszélgettek. Ha közölni akartak va-
lamit, akkor telefonon üzentek egy-
másnak, hogy gyere ide, vagy oda. 
Úgyhogy nagyon jó kezdeményezés-
nek tartom, sok ilyen helyre lenne 
szükség, ahol az emberek összejár-
hatnak, beszélgethetnek egy kicsit és 
megismerhetik egymást. 

ME: Volt időtök egy kicsit megis-
merkedni a Kuckó szobáival, be-
rendezéseivel. Mi az, ami a legjob-
ban tetszett?

TSz: –Bencének a legjobban a 
babaszoba tetszett, de egyébként 
léghokiztunk, csocsóztunk és bili-
árdoztunk is. Nagyon jó kis kuckót 
sikerült itt kialakítani. Mi Pesten is 
keressük, hogy hova tudnánk a Benit 
elvinni, ha közelebb lennétek, akkor 
mi szívesen jönnénk ide, akár min-
den nap.

A korábban meghirdetett Álmaim 
játszótere című rajzpályázat díjkiosz-
tására is ezen a napon került sor.
A díjazottak a következők:
1. helyezett: Bécsi Marcell – Báthory 

Anna Református Általános Iskola 8 
éves
2. helyezett: Bakti Viktória – Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI 9éves
3. helyezett: Farkas Bence – Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI 10 éves
Különdíjasok:
Berki Béla – Magyar-Angol Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 10 éves
Bradács Boglárka – Báthory Anna 
Református Általános Iskola 8 éves
Lanter László – Báthory Anna 
Református Általános Iskola 9 éves
Maklaga Dominik – Magyar-Angol 
Kéttan nyelvű Általános Iskola és AMI 
10 éves
Májuk Márkó – Báthory Anna 
Református Általános Iskola 9 éves
Osztolykán Teréz – Éltes Mátyás 
Általános Iskola 9 éves
Papp Nóra – Magyar-Angol Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 10 éves
Som Enikő – Magyar-Angol Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 8 éves
Varga Anita – Magyar-Angol Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 10 éves

– „Végiggondoltuk, hogy mit le-
hetne tenni annak érdekében, hogy 
a fiatalok, a középkorosztály, a gye-
rekek és mindenki, aki itt él, jól érez-
hesse magát. Azt gondoltuk, hogy az 
egyik legfontosabb, hogy legyen egy 
otthonuk. – fogalmazott Máté Antal 
városvezető. – Amikor a kollégák azt 
kérdezték, hogy mégis milyen támo-
gatást kaphatnak az önkormányzat-
tól, akkor én azt mondtam, hogy ez 
egy felülről nyitott kassza. Ez azt je-
lenti, hogy minden olyan jó kezdemé-
nyezés, ami ide irányul annak érde-
kében, hogy a fiatalok itt jól érezzék 
magukat, azt a város egészen bizto-
san támogatni fogja. Hogy ez mi lesz 
konkrétan a jövőben, az alapvetően a 
nyírbátori fiatalokon múlik.”

Tápai Szabina: „Szívesen jönnénk ide, akár minden nap”
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Bázisóvoda címet  
kapott a Meseház óvoda

Az „Oktatási Hivatal Bá ■
zisintézménye” Cím átadá
sára is sor került április 
5én a megye köznevelési in
tézményei számára megtar
tott szakmai konferencián. 
A Nyírbátori Meseház Óvo
da is sikeresen pályázott a 
cím elnyerésére. Arról, hogy 
ez a cím mit jelent az óvodá
nak és pedagógusainak, Ve
res Jánosné intézményveze
tőt kérdeztük.

Veres Jánosné: - Büszke vagyok 
az óvónőimre, mert nagyon ma-
gas színvonalú munkát végeznek, 
ezt bizonyította ennek a címnek 
az elnyerése is. Ennek a pályázat-
nak azért voltak előzményei, hi-
szen bemutatókat tartottunk. A 
megyében ismerik a munkánkat, 
elismerik szakmai tevékenysé-
günket, nekünk pedig ezt a magas 
szintű szakmai munkát kell tovább 

folytatnunk. Kicsit tudatosabban 
fogjuk a hangsúlyt a szakmaiság-
ra, a gyermekek fejlesztésére fek-
tetni. Ez többletmunkát fog jelen-
teni mindannyiunknak, hiszen más 
óvónőknek kell majd gyakorlati be-
mutató foglalkozásokat, szakmai 
eszmecserét tartanunk, ahol szintén 
bizonyíthatjuk rátermettségünket. 
Ezzel a címmel együtt jár, hogy 
szakmai tanfolyamok helyszíne 
lesz az óvodánk, valamint több, 
mint valószínű, hogy az egyetem 
bázisóvodája leszünk. 

Már most is van főiskolai hall-
gató, aki gyakorlatát nálunk tölti 
és itt is fog államvizsgázni. Most 
egy kicsit örül a szívem, mert ed-
dig nagyon nehéz volt az utánpót-
lás biztosítása a nyugdíjba vonuló 
kollégák helyére, most egy kicsit, 
mintha több lenne az érdeklődés. 
Remélem, hogy lesz miből meríte-
ni, választani és nem hagyják el az 
országot a végzett óvónőjelöltek. 

Anyakönyvi események
2017. február – SzüleTéS

Bence Berkes Péter Csordás Beáta

2017. márCIuS – SzüleTéS
Vanessza Jónás József Berki Vanessza
Máté Tamás Pataki Tamás Tóth Rita
Hanna Éles Zsolt Erdős Melinda
Zsolt Kozma Zsolt Dányádi Dóra
Anna Mohácsi Szabolcs Szabó Emese
Ákos Sira Róbert Kovács Mariann
Viktória Váradi Zoltán Kiss Renáta
Arina Regina  Varga Miklós Beri Regina
Katrin Murzsa Róbert Makula Erika
Petra Kovács Péter Szilágyi Julianna
Anasztázia Leleci Ferenc Mazán Katalin
Liza Lehoczky Péter Májer Edina
Rudolf Noel Jakab Rudolf Makula Alexandra Mária
Dorina Pável György Kőszegi Adrienn

Vágó Albertné
Kiss Ottó
Bihari László

Kiss Györgyné
Kujbus Attila
Vincze Róbert

Bardóczi József
Kiss Imréné
Balogh Miklósné

Rézműves Brigitta  Bajkó Attila
Doba Renáta Dalma Számel Péter
László Alexandra Szilágyi Zsolt
Vasvári Ilona Tamás Gergő
Nagy Csilla Almási Barnabás

2017. márCIuS – hAláleSeT:

2017. márCIuS – házASSág: 

Egri László költő és író  ■
legújabb verses mesekönyve, 
a Szúnyog Szabi vezeti az 
Adamobooks könyváruház 
Mese kategóriájának toplistá
ját.

A mű 2016 év végén 
jelent meg. A képes-
ségfejlesztő feladato-
kat is tartalmazó alko-
tás a Bookline és Líra 
könyves portálokon is 
előkelő helyezéseket 
ért el.

Egri László hajdú-
szoboszlói művész, 
aki Nyírbátorban szü-
letett, éveken át Pócspetriben és 
Debrecenben is élt. 2012-ben a Deb-
receni Egyetemen szerzett tanári 

diplomát. 2017-ben ismét megvá-
lasztották a Kortárs Költő Liga or-
szágos irodalmi szervezet elnökévé, 
amely posztot 2013 óta tölti be. A 
Polikróm kulturális folyóirat alapító-
főszerkesztője, a Cédrus művészeti 
díj kurátora. Egri László történelmi 

és irodalmi recenziók, 
tanulmányok írásával 
is foglalkozik.
Művei: Pennamorzsák 
(2013),  
Közösségi kóter (2014), 
Világmező (2015), 
Szúnyog Szabi (2016)

Elismerései: Év 
Felfedezettje (2013), 
Legbefolyásosabb fiatal 
írók Top 10. (2014), Fiatal 

Költők Kulturális Követe (2016)

Kiállításai: Látható költészet (2014) – 
Komiszár János festőművésszel közösen, 
Dedikált könyvritkaságok (2015)

Egri László műve  
a toplista élén
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Kerek évfordulót 
ünnepeltek

A „Bátori Nőegylet” Egyesület  
kerek évfordulót ünnepelt, betöltve  
tízedik évét.  Az elmúlt időszak-
ban tevékenységünk kiterjedt az 
élet minden fontos területére, le-
gyen az szociális, kulturális vagy 
karitatív feladat. Nagy hangsúlyt 
kapott  és kap a határon átnyúló 

kapcsolatok elmélyítése, bővíté-
se. Kapott forrásainkkal jól sá-
fárkodva újabb elképzeléseinket 

is sikerre vihetjük. Egy remek 
vacsorával és az elmúlt tíz év 
eseményeinek képekben való 

felidézésével ünnepeltünk.
Csatári balázsné

2017. március 23-án reggel  ■
gyönyörű tavaszi napsütésben 
indultunk a Nyugdíjas Értel
miségi Egyesület tagjaival 
egy, a lakóhelyünkhöz vi
szonylag közel lévő nevezetes
ségek megtekintésére szerve
zett körútra, merthogy vagy 
már régen, vagy egyáltalán 
nem jártunk még ezeken a 
helyeken. 

Utunk első állomása Mátészalkán 
a Szatmári Múzeum. A régió össze-
gyűjtött szellemi és tárgyi öröksé-
gének legfontosabb központja. Itt 
található Közép-Európa legnagyobb 
szekér-, kocsi-, és hintógyűjtemé-
nye. A közel 100 db-ot számláló ki-
állítás gazdagon illusztrálja a népi 
teherhordás, a polgári és nemesi sze-
mélyszállítás közlekedési eszközeit. 
Kiváló tárlatvezetéssel megismer-
kedhettünk a Múzeumban található 
kiállításokkal.

Következő állomásunk a 
vásárosnaményi Bereg Múzeum, 
ahol a híres beregi keresztszemes 
motívumokkal, szövéssel, miseru-
hákkal ismerkedhettünk.

Harmadik helyszínünk a Vay 
Ádám Múzeum, amely a Vay csa-
lád története mellett A Rákóczi-sza-
badságharc helyi eseményeit mutatja 
be. A vár előtti szoborparkban jeles 
kuruc személyiségek mellszobrai-
ban gyönyörködhettünk.

Innen 4. helyszínünkre indul-
tunk Baktalórántházán a Dégenfeld 
Kastélyba

A település legjelentősebb föl-
desura gróf Dégenfeld Imre volt, 
aki 1848-49-ben Szabolcs Vár-
megye főispánja, kormánybiz-
tosként jelentős szerepet vállalt a 
szabadságharcban.

Az ő nevéhez fűződik a kastély 
átépítése az 1840-1850-es évek 
között.

A sok-sok információ, látnivaló 
jó érzéssel töltött el bennünket napi 
programunk végére érve.

Egyöntetű véleményként fejeztük 
be a napot, miszerint még máskor is 
szervezünk ehhez hasonló kirándu-
lást, hiszen van még látnivaló bőven 
szűkebb kis hazánkban.

Tóth árpádné

a Nyírbátor-i Nyugdíjas értelmisé-

giek egyesületének elnöke

Nyírbátor Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. 
(4) bekezdés b) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1. §
(1)  A rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetésére vonatkozóan kiterjed Nyírbátor 
Város belterületére.

2. §
(1)  A város területén az avart és kerti 

hulladékot elsősorban hasznosítani, 
komposztálni kell.

(2)  Avar és kerti hulladék égetésére csak 
akkor kerülhet sor, ha a (1) bekezdés 
szerinti kezelésük nem lehetséges.

(3)  Az avart és kerti hulladékot március 1. és 
november 30. közötti időszakban 9-17 óra 
között lehet égetni.

(4)  Nyílttéri égetés során a meteorológiai 
viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni 
csak szélcsendes időben szabad.

(5)  Az avart és kerti hulladékot égetni csak 
megfelelően kialakított helyen, vagyoni, 
környezeti és személyi biztonságot 
nem veszélyeztető módon, nagykorú, 
cselekvőképes személy folyamatos 
felügyelete mellett szabad. A tűz őrzéséről 

és veszély esetén annak eloltásáról 
a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 
A tűz helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg eloltható.

(6)  A füstképződés csökkentése érdekében 
az avart és kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell.

(7)  Az égetendő növényi hulladék 
nem tartalmazhat semmilyen más 
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes 
anyagot tartalmazó hulladékot.

(8)  Az égetés végén meg kell győződni 
arról,hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben 
fennáll a tűz feléledésének a veszélye, 
gondoskodni kell annak belocsolásáról, 
vagy földréteggel történő lefedéséről.

3. §
(1)  Tilos az égetés 
a)  szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, 

sport intézmények 100 méteres körzetében 
azok működési ideje alatt,

b)  a gyógyhely területén és annak védőterület 
határától számított 100 méteres 
körzetben.

(2)  Az égetés folyamatának gyorsítására 
éghető folyadékot, légszennyező vagy 
bűzös anyagot alkalmazni tilos.

(3)  A szabadban tüzet vagy üzemelő 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 
tilos.

(4)  Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom 
alól a rendelet nem ad felmentést.

Kirándultunk
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Országos Matematika versenyen jártunk
Oláh Adrienn és Perpék  ■

Szabolcs – a Báthory Anna 
Református Általános Iskola 
4. osztályos tanulói va
gyunk. Annyiban hasonlí
tunk, hogy mindkettőnk 
egyik kedvenc tantárgya a 
matematika. 

Szívesen veszünk részt ma-
tematika tehetséggondozó fog-
lalkozásokon is, melyet tanító-
ink Kissné Vékony Zsuzsanna és 
Kálvinné Hatvani Brigitta, va-
lamint Kerekesné Puholla Má-
ria matematika szakos tanár néni 
vezetnek. 

Érdekes és igen nehéz verseny-
feladatokat oldunk meg minden 
alkalommal, de nagyon tudunk 

örülni annak, ha rájövünk a meg-
oldásra. Sok matematika versenyen 
indultunk már ebben a tanévben 
is, melyeken szép eredménye-
ket értünk el. Legnagyobb izga-
lommal a Zrínyi Ilona Országos 

Matematikaverseny megyei fordu-
lójára, valamint a szegedi Bonifert 
Domonkos Nemzetközi Verseny 
Országos döntőjére készültünk. 
Mindkettőnket behívtak a Zrínyi 
Ilona verseny eredményhirdetésére, 

ahol második és negyedik helye-
zést értünk el. Ebben az évben 
én, Perpék Szabolcs képviselem 
a debreceni országos döntőben az 
iskolámat, míg előző évben Ad-
rienn ért el Kecskeméten kiváló 
eredményt. 

Április 1-jén Szegeden jártunk 
a Bonifert Domonkos Nemzetkö-
zi verseny döntőjén, ahol a neves 
mezőnyben kiválóan helytálltunk. 
Az izgalmas versenyt követően a 
gyönyörű város nevezetességeivel 
is megismerkedtünk.

Köszönetet mondunk a felkészítő 
tanárainknak és lelkesen várjuk a 
következő megmérettetést is. 

Oláh Adrienn 4. a, 

Perpék Szabolcs 4. b o. tanulók

A Református Iskolánkban  ■
tanuló diákok minden tan
tárgyban próbára tehetik te
hetségüket, mely Isten aján
déka. 

Nekem, ének-zene szakos tanár-
nak az a feladatom, hogy a zene te-
rületén adjak lehetőséget, emeljem 
ki azokat, akik vállalják ezt a rend-
kívül szép, lelket építő feladatot, 
mert mi elsősorban Istent dicsőítjük 
a zene nyelvén zsoltárokkal és dicsé-
retekkel. Ezzel az alázattal készül-
tünk és mérettettük meg magunkat 
a tanév során eddig öt alkalommal, 
országos és megyei szinteken is ki-
váló eredményt elérve. 

A második félévben Nyírbogáton, 
a Nyírségi Református Egyházmegye 

Zsoltáréneklő versenyén énekeltek 
és minősültek tanítványaink közül 
néhányan. 
Az 1-4. évfolyamosok versenyében Arany 
minősítést kapott Nagy Anita, Arany 
minősítést és két Különdíjat is elhozott Kocsis 
Vivien Alina 4. osztályos tanuló. Az 5-8. 
osztály és középiskolások korcsoportjában 
Papp Evelin 7. osztályos tanuló Arany 
minősítést és Különdíjat kapott.

Az Alapfokú Művészeti Iskola ál-
tal megrendezett Népdaléneklő verse-
nyen is részt vettek iskolánk tanulói. 
Itt az I. korcsoportban Rácz Hanna 3. helyezett 
lett. A II. korcsoportban Márton Zalán 2. 
helyezést ért el, Serbán Fanni Különdíjas 
lett. A III. korcsoportban Kocsis Vivien Alina 
1. helyezett, Nagy Anita Különdíjat kapott. 
A IV. korcsoportban pedig Papp Evelin 1. 
helyezést ért el. A versenyre Siketné Bíró 
Beáta tanárnő készítette tanítványainkat, 
melyet nagy szeretettel köszönünk. 

Demecserben a IV. „Trombita 
szól, dob pereg…” országos Réz-
fúvós Verseny egyedüli női harso-
násaként, élete első szóló hangsze-
res versenyén 
Lehel Kamilla Rebeka iskolánk 7. osztályos 
tanulója Ezüst minősítésben részesült, 
akit a versenyre Fazekas Mihály tanár úr 
készített fel. 

További színvonalas munkájuk-
hoz is kérjük Isten áldását.

„Aki énekel, kétszeresen imádko-
zik”, szól a mondás. Az Úr magasz-
talásának áldott eszköze a zene, az 
énekszó mindig kiemelt és szeretet-
teljes feladatunk, mellyel nemcsak 
minősített eredményeket érünk el, 
hanem örömöt is szerzünk hallga-
tóságunk számára. 

madai erika

történelem-ének-zene szakos  

tanárnő, munkaközösség-vezető 

Soli deo gloria!
Versenyek, eredmények ének-zenéből

A Túróczy Zoltán Evangélikus 
Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola megyei ver-
senyt szervezett „USA ACTIVITY 
DAY” címmel. Iskolánkat, a Magyar-
Angol Kéttannyelvűt két csapat kép-
viselte. Előzetes feladatként az USA 
egyik tagállamáról készítettek plaká-
tot a gyerekek, mely alapján a megye 

legjobb munkáit hívták be a végső 
megmérettetésre, ahol több feladat-
lapot töltöttek ki a diákok, valamint 
játékos vetélkedőn mérték össze tu-
dásukat. Mind a két csapat dobogós 
helyezést ért el. Az egyik csapatunk 
a második helyezést érte el.

A csapat tagjai: Ricsei Réka, Sza-
bó Réka, Enyedi Fanni 6. a osztályos 

tanulók. A másik csapatunk a dobo-
gó harmadik fokára állhatott.

A csapat tagjai: Hegedűs Dóra, 
Tóth Veronika, Lámfalussy Zsófia 
6. a osztályos tanulók.

Valamennyi versenyző értékes, 
angol nyelvvel kapcsolatos könyvet 
kapott ajándékba. 

Tanítványainkat Szabó Jánosné 
és Abroncsos Judit tanárnők készí-
tették fel.

„USA ACTIVITy DAy”
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Az OMSZ (Országos Me ■
teorológiai Szolgálat) harma
dik alkalommal hirdette meg 
a Meteorológiai Világnaphoz 
kapcsolódó rajzversenyét. Az 
idei évben a felhők megisme
rése szolgáltatta a témát. 

Összesen több mint 1000 alko-
tás érkezett be óvodás gyerekektől 
a felnőtt korosztállyal bezárólag. 
A zsűri hat korosztályban hirdetett 
helyezéseket. 

Örömmel értesültünk, hogy a „Fel-
hők” című rajzpályázat felső tagoza-
tos korcsoportjában Seres Antónia 
Barbara, a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 5. 

osztályos tanulója 1. helyezést ért 
el. Az ünnepélyes díjátadást a Mete-
orológiai Világnap alkalmából 2017. 
március 23-án tartották az OMSZ 
Székházának Dísztermében, melyen 
több kitüntetés és díj került átadásra. 
Az esemény zárásaként állófogadá-
son vettünk részt, melyen találkoz-
hattunk a többi díjazottal, köztük hí-
res meteorológusokkal.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Farkas Anna és Havasiné Dudics 
Mónika tanárnőknek, akik segítettek 
a felkészülésben.

Gratulálunk az iskola pedagógusai 
és diákjai nevében!

A felhők felett
A hagyományokhoz híven,  ■

tavasszal ebben a tanévben is 
részt vettek diákjaink a 
nyolcosztályos gimnáziumok 
regionális tanulmányi verse
nyén. A Fehérgyarmati Deák 
Ferenc Gimnázium rendezé
sében, 65 tanuló, 16 műveltsé
gi terület megmérettetésén 
vett részt. 

A megnyitó ünnepség után elkez-
dődött a „küzdelem” a legjobb, do-
bogós helyekért.

Amíg a zsűri meghozta döntését, 
és kijavították a versenyzők munkáit, 
a gyerekeknek érdekes programok-
kal tették gyorsabbá az idő múlását. 
Lehetőség nyílt táncházra, kézműves 
foglalkozásra, természettudományos 
előadás látogatására, az iskola aulájá-
ban pedig zenei programokkal ked-
veskedtek a résztvevőknek.

Az idő bár lassan telt el, mégis ér-
demes volt várni. A kollégák kitartó 
felkészítő munkájának, és a gyerekek 

lelkiismeretes hozzáállásának kö-
szönhetően diákjainknak több mint 
a fele átvehette a megérdemelt ju-
talmat. Büszkén mondhatjuk, hogy 
tanulóink eredményesen szerepel-
tek minden területen: angol és né-
met nyelvből, kémiából, fizikából, 
szövegértésből, helyesírásból, vers 
és prózamondásból, bibliaismereti 
vetélkedőn, történelemből, biológi-
ából, matematikából, informatiká-
ból, rajzból és népdaléneklésből és 
a műveltségi vetélkedőn egyaránt. 
A „képzeletbeli dobogóra”5-12. év-
folyamig kicsik és nagyok egyaránt 
felállhattak.

Ezzel a nyolcosztályos gimnáziu-
mok versenyén összesítésben, a nyolc 
intézmény közül, a nyírbátori Bátho-
ry István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium a do-
bogó második fokán végzett.

Tanulóinknak további szép sikere-
ket kívánunk!

Angelné Kozma Krisztina 

ének-zene tanár

A BIG-es sikerek

Bethlenes diák a Szakma Sztár 
országos elődöntőjében

A Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Bethlen Gábor Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma automatikai tech-
nikus tanulója, Reskó Gábor az 
idén úgy döntött, hogy kipróbál-
ja magát, és részt vesz a szakma 
legnívósabb megmérettetésén, az 
Országos Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen. Az ő szakmájában az 
országból 75 tanuló nevezett a ver-
senyre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei forduló és az országos ösz-
szesítés után óriási volt az öröm, 
hisz Gábor a megyénkből egyet-
lenként a legjobb nyolc között ke-
rült be az országos elődöntőbe.  Az 
ott nyújtott teljesítménye alapján 
a napokban kapta meg a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara aján-
lását, mely szerint mentesülhet a 

szakmai vizsga szóbeli és írásbe-
li tevékenység kötelezettsége alól. 
A felkészülésben szakmai tanára, 
Csoba László és a gyakorlati kép-
zőhelye az MSK Hungary segítet-
te a tanulót. 

Ezúton is köszönjük a lelkes 
támogatást és gratulálunk az 
eredményhez!
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TÁRGY OSZT. TANULÓ ELÉRT
HELYEZÉS

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

HELYESÍRÁS 5. Bereznai Brigitta II. Tanyik Józsefné
6. Mándi Anna III. Csonka Éva
8. Molnár Bence Zoltán II. Horváth Gáborné

SZÖVEGÉRTÉS 10. Biró Kincső I. Tanyik Józsefné
11-12. Várhegyi Boglárka III. Csonka Éva

VERSMONDÁS 7-8. Csapos Zsolt III. Tanyik Józsefné
PRÓZAMONDÁS 5-6. Pocsai Dávid II. Tanyik Józsefné
MŰVELTSÉGI 
VETÉLKEDŐ

9-12.
(3 FŐ)

Czakó Boglárka 
Popovics Fanni
Tóth Réka

I. SivadónéCselenyák Dóra
Vasvári Zsolt
Angelné Kozma Krisztina
Kópisné Nagy Mária

BIBLIAISMERETI 
VETÉLKEDŐ

9-12.
(4 fő)

Harcsa Fanni, Pető Diána
Vadon Laura, Virágh Vanda

III. Mocsárné Tündik Erzsébet, 
Földes Flóra

TÖRTÉNELEM 7. Barta Inez I. Popovics Éva
10. Szakács Boglárka Dalma II. Popovics Éva
12. Lóránt Gergő III. Csonka Éva

ANGOL 7-8. Kovács Sándor III. Belicza Anita
NÉMET 7-8. Vágó Anita III. Horváth Gáborné

11-12. Dandár Márk I. Belicza Anita
RAJZ 5-6. Lőrincz Petra III. Kópisné Nagy Mária

5-6. Mándi Anna II. Kópisné Nagy Mária
5-6. Tóth Beáta I. Kópisné Nagy Mária
7-8. Kiss László II. Kópisné Nagy Mária
7-8. Kovács Sándor I. Kópisné Nagy Mária
11-12. Kása Viktória II. Kópisné Nagy Mária

NÉPDALÉNEKLÉS 7-8. Biró Máté József, 
Mocsár Zsolt

III.
II.

Angelné Kozma Kirsztina

9-12. Diószegi Dézi II. Angelné Kozma Krisztina
BIOLÓGIA 10. Biró Alexandra I. Szűcsné Lőkös Anita
MATEMATIKA 7. Papp Virág II. Biró Beáta
FIZIKA 7. Pelyák Zsolt I. Badak Szabolcs

10. Csapos Diána II. Badak Szabolcs
11. Berettyán Viktória III. Badak Szabolcs

KÉMIA 7-8. Svecz Lilla I. Kovács Andrea
INFORMATIKA 7-8. Ladányi-Pára Zsuzsanna

Kósa Fruzsina
II.
I.

ViszlóczkinéPletyák Ibolya

11-12. Pelyák Lejla
Vámos Mária

III.
II.

ViszlóczkinéPletyák Ibolya

2017. április 7-én Fehérgyarmaton 
került megrendezésre a nyolcosztá-
lyos gimnáziumok regionális sport-
versenye, a Szedlák Richárd Emlék-
verseny. Iskolánk 56 tanulóval utazott 
a megmérettetésre, ami a fehérgyar-
mati sportpályán kerül lebonyolítás-
ra. Összesen 7 középiskola tanuló 
mérték össze tudásukat ezen a nap-
sütéses, de hűvös napon.

A megnyitó után elkezdődtek az 
atlétikai versenyek. Korcsoporton-
ként 60 és 100 méteres síkfutásban, 
távolugrásban, kislabda hajításban, 
súlylökésben, 400 és 800 méteres sík-
futásban versenyeztek a 7 iskola di-
ákjai. Első atlétikai érmünket Kondás 
Máté 12. F osztályos tanuló szerezte 
100 méteres síkfutásban, majd sorra 
következett a többi dobogós helyezés. 
Atlétikából összesen 3 első helyet, 2 
második helyet és 6 harmadik helyet 
szerzett a lelkes BIG-es csapat. Az 
atlétika versenyszámait a látványos 
és nagyon izgalmas, iskolák közötti 
200 méteres váltófutás zárta.

Délután a leány és fiú labdarúgás 
mérkőzései következtek, kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. IV. korcso-
portos fiú csapatunk a rossz kezdés 
után az 5. helyen végzett. A IV. kor-
csoportos lány csapatunk a csoport 
meccsek után a harmadik helyért a 
tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázi-
um csapatával játszott és Fedor Otí-
lia 8.F osztályos tanuló szemfüles 
góljával 1-0-ra győztünk és lettünk 

bronzérmesek. A VI. korcsoportos fi-
úk és lányok a csoport mérkőzéseket 
követően a  nyíregyházi Arany János 
gimnázium csapataival játszottak. A 
fiúk a harmadik helyért  a lányok pe-
dig az első helyért küzdöttek. Sajnos 
ezen a napon a nyíregyháziak bizo-
nyultak jobbnak és nyertek, így a fiúk 
4. a lányok a 2. helyen végeztek.    

A sportversenyről este 19:00 órá-
ra értünk haza Nyírbátorba, elfárad-
va, kicsit átfagyva, de élményekkel 
gazdagodva.

Atlétikai eredmények:
1. helyezettek:
Csapos Zsolt 400 méteres síkfutás
Kinál Panna súlylökés
Mocsár Zsolt kislabdahajítás 
2. helyezettek:
Lóránt Gergő súlylökés
Bécsi Márton 60 méteres síkfutás
3. helyezettek:
Kondás Máté 100 méteres síkfutás
Fedeli Kendra  kislabdahajítás
Csapos Zsolt távolugrás
Tóth Beáta 60 méteres síkfutás
Lakics Dániel súlylökés
Lakics Dániel 800 méteres síkfutás

halász Csaba, testnevelőtanár

Szedlák Richárd 
EmlékversenyNyolcosztályos gimnáziumok területi 

tanulmányi versenye
Fehérgyarmat – 2017. március 17.
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Igen, menetel a Nyírbátori  ■
FC, mégpedig igen jó tempó
ban (katonai szakkifejezéssel 
százhúszas menetütemmel) a 
labdarúgó NBIII. Keleti 
Csoportjában. Bár véget ért a 
csapat tíz veretlen mérkőzés
ből álló sorozata, az eddig 
mutatott játékkal és az ered
ményességgel a bajnoki küz
delmek hátra lévő hét mérkő
zésén is kiegyeznénk.

Úgy gondolom  és ezt az ered-
mények fényesen igazolják, hogy 
a nagyszerű tavaszi szereplésbe 
beszúszott baki (a március 26-án 
lejátszott, Kazincbarcika csapa-
ta elleni hazai 1:2) ellenére sem-
mi nem változhat csapatunk meg-
ítélésében. Bár egy hazai vereség 
mindig rosszul jön, nézzük ennek 
az eredménynek a jó oldalát. A mel-
lett, hogy a játékban mutatott telje-
sítménnyel most sem volt eget verő 
probléma, törvényszerűen követke-
zett be a botlás. Hogy ebben mi a 
jó? Természetesen az, hogy nem a 
közvetlen riválisok valamelyikével 
szemben maradtunk alul, hanem a 
csoport legerősebb és a magasabb 
osztályba jutásra leg esélyesebb csa-
patával szemben következett be egy 
olyan mérkőzésen, ahol csapatunk 
ismételten bebizonyította, hogy van 
tartása, töretlen a küzdő szelleme 
és kifogástalan az egysége .

Az, hogy a ’barcika elleni elvesz-
tett mérkőzés nem vette el csapa-
tunk kedvét és lendületét, jól lát-
ható volt az elkövetkező három 
mérkőzésen. 

Hatvanban  már nyoma sem volt 

az egy héttel az előtti eredmény-
nek. Végig kezünkben volt a mér-
kőzés és a végeredmény sem volt 
egy percig sem kétséges (2:0 ide). 
Mi sem jellemzőbb, mint a hazai 
csapat vezető edzőjének mérkőzést 
követő nyilatkozata, mi szerint „A 
vendégek példát mutattak alázatból, 
futballtudásból. Focibemutatót tar-
tottak és mentalitásban is megver-
tek bennünket, az eredmény hízel-
gő részünkre”.

Nem nagyon vagyunk hozzá 
szokva az e fajta edzői nyilatkoza-
tokhoz, de úgy gondolom, hogy ez 
egyben megfelel egy teljesítmény 
értékelésnek is.

A következő hazai mérkőzé-
sünket a DVTK II. csapata ellen 
játszottuk, melynek tétje az volt, 
hogy meg tudjuk-e őrizni a tabellán 

elfoglalt előkelőnek számító 6. he-
lyezésünket és vissza tudunk e vág-
ni az őszi szezonban Diósgyőrben 
elszenvedett vereségért. Az ered-
ményt tudjuk, csapatunk szépen, 
fokozatosan felőrölte az ellenfél el-
lenállását és erejét, második félideji 
remek játékával pedig döntő fö-
lényt kivívva nem hagyott kétsé-
get, hogy melyik csapat a jobb (3:0 
a javunkra).

E ciklus utolsó mérkőzésére ismét 
hazai pályán került sor a REAC tár-
sulata ellen.

Mi sem jellemzőbb aktuális el-
lenfelünk felkészülésére, mint hogy 
edzőjük csapatunknak több tavaszi 
mérkőzését is személyesen nézte vé-
gig és a tapasztaltaknak megfelelő-
en készítette fel csapatát a mieink 
elleni párharcra.

Az első játékrész végéig úgy tűnt, 
hogy ez meghozza az eredményét, 
de a 45. perc eseményei megtörték 
a vendégek ellenállását, előnyhöz 
jutottunk, mint utóbb kiderült,  ez 
az előny kitartott a mérkőzés végé-
ig, így ismét három ponttal gazda-
godva a tabella 4. helyére tornázta 
fel magát alakulatunk.

A mellett, hogy ez a gól ismételten 
fontos három pontot eredményezett, 
azt hiszem más szempontból is meg-
érdemel egy mondatot még.

Igazi reprezentatív példája volt 
ez a Terdik-Bagi-Hornyák trió ál-
tal véghez vitt kontra támadás a 
korszerű, gólra törő játéknak. Erre 
mondom én, hogy a BL meccseit 
kommentáló szakértők két hétig ele-
meznék elektronikus kis táblájukon 
a TV képernyője előtt…

E mérkőzés krónikájához tartozik 
még, hogy a kezdőrúgást  Nagy Sán-
dor, (közkedvelt becenevein Lekvár, 
Sanyika) a csapat „kabalaembere” 
végezte el és egy névre szóló, erre az 
alkalomra készített mezt vehetett át 
50. születésnapja alkalmából.

Összegezve: az irány és a tempó 
is jó, így tovább!

Mi közben csapatunk szépen ara-
szol előre,a játékosok testi épségé-
nek megóvása és a mérkőzésekre 
kilátogató nézők komfortérzetének 
javítatása terén is igyekszik az egye-
sület elnöksége haladást elérni.

Mindezek jegyében került sor kö-
zel másfél millió forint értékben 
a régi vas kapufák aluminiumra 
cserélésére, valamint egy elekt-
ronikus eredményjelző tábla 
elhelyezésére.

Janovics János

sport

Menetelés…?

Kemény diónak bizonyult a ’barcikai védelem… Kijár a születésnapi torta is Sanyinak…

roszel vezető gólja útban a háló felé…
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Március 24-én 6 arany, 4 ezüst, 
és 4 bronzérmet szereztek „A” ka-
tegóriás úszóink a Hajdúszoboszlón 
rendezett 400-as felmérő versenyen. 
Úszóink két nagyon nehéz verseny-
számban, a 400 méter gyors, és 400 
méter vegyes úszásban tesztelték 
tudásukat. Az eredmények magu-
kért beszélnek, hisz minden esetben 
egyéni javítások születtek. 

16 egyesületből az előkelő 6. he-
lyen végeztek a gyerekeink. 

Eredményeink:
400 m gyorsúszás:
Császár Dóra 2. hely
Csoba Adrienn 2. hely
Szakács Kamilla 1. hely
Szécsi Zsófia 4. hely
Prokob Réka 1. hely
Bencsik Réka 3. hely
Csoba Krisztián 5. hely
Pál Attila 7. hely 
Antal Dávid 1. hely
Bégányi Ábel 3. hely
400 m vegyes úszás:
Császár Dóra 6. hely
Csoba Adrienn 1. hely (már ebben a számban is 
korosztályos ranglistavezető!)
Szakács Kamilla 1. hely
Szécsi Zsófia 3. hely
Prokob Réka 2. hely
Bencsik Réka 3. hely
Csoba Krisztián 5. hely
Pál Attila 6. hely
Bégányi Ábel 1. hely
Antal Dávid 2. hely

Március 25-én, szombaton ke-
rült megrendezésre a Szabolcs Tour 
Úszóverseny sorozat 4. fordulója 
Újfehértón csak „B” kategóriás ver-
senyzők részvételével.

Versenyzőink kiváló időeredmé-
nyeket produkáltak, egyéni csúcsok 
tömkelege jellemezte a hétvégét.

A kicsik (2010-2009) 25 méteres 
gyors illetve hátúszásával kezdő-
dött a verseny.

Eredmények:
Lakics Szilárd: 25 m gyors úszás 1. hely, 25 
m hátúszás 1. hely
Fring Péter: 25 m hátúszás 3. hely
Nagy Vanda: 25 m hátúszás 2. hely
Barnai Nikoletta: 25 m gyorsúszás 3. hely
Bereznyák Sára: 25 m hátúszás 3. hely
Trefán Huba: 25 m gyorsúszás 7. hely
A 4x25 méteres leány gyors váltó a 
második helyen végzett (Szilágyi Borka, 
Nagy Vanda, Barnai Niki, Bereznyák Sára 
összeállításban)
A 4x25 méteres fiú váltót szabálytalan 
váltás miatt kizárták.
Az idősebb korosztály következett 50 
méteres versenyszámokban.
Licska Stefánia: 50 m gyorsúszás 1. hely, 50 
m hátúszás 1. hely
50 m mellúszás 3. hely
László Bianka: 50 m gyorsúszás 2. hely, 50 
m hátúszás 1. hely
50 m mellúszás 2. hely
Kiss Boglárka: 50 m hátúszás 2. hely, 50m 
mellúszás 1. hely
Spekker Boglárka: 50 m hátúszás 6. hely
Hermanovszky Márk: 50 m gyorsúszás 2. 
hely, 50m mellúszás 1. hely
Szilágyi Merse Pál: 50 m gyorsúszás 2. hely, 
50 m hátúszás 2. hely

50 m mellúszás 1. hely
Tóth Ábel: 50 m hátúszás 3. hely, 50 m 
mellúszás 3. hely 
Rácz Elek: 50 m hátúszás 1. hely, 50 m 
mellúszás 3. hely 
Bégányi Ábel 50 m gyorúszás 1. hely, 50 m 
hátúszás 1. hely
50 m mellúszás 1. hely
Antal Dávid: 50 m gyorsúszás 2. hely, 50 m 
hátúszás 2. hely, 
50 m mellúszás 2. hely

A 4x50 méter fiú gyorsváltó (An-
tal Dávid, Rácz Elek, Szilágyi Merse 
Pál, Bégányi Ábel összeállításban) 
kimagasló időeredménnyel az 1. he-
lyet szerezte meg.

A 4x50 lány vegyesváltó (Gáspár 
Zsanett, Licska Stefánia, László Bi-
anka, Kolozsvári Aténa) rögtönzött 
versenyzői team szintén a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott.

A 4x50 fiú vegyesváltó (Tóth Dá-
niel Zsolt, Tóth Ábel, Orosz Gergő, 
Erdélyi Kristóf) idősebb ellenfelek-
kel megküzdve, hatalmas hajrákkal 

a 3. helyre úszta be magát az edzők 
nagy örömére.

A kezdő versenyzőink Szomor 
Panna, Fülep Flóra, Vislóczky 
Alen, Trefán Huba is dicséretet 
érdemelnek a versenyen nyújtott 
teljesítményükért.

Csapatunk a kisebb létszám elle-
nére megszerezte 3. elsőségét ebben 
az évadban.

Felkészítő edzők: Nagy Gábor, és 
Kaliba Viktor

Április 1-én Régió válogatottaink 
ismét rajtkőre álltak. Ezúttal Deb-
recenben a Hajós Alfréd úszóverse-
nyen úszták le a havi felmérőjüket. 
200 méter vegyes úszás mellett egy 
választható 100 méteres verseny-
szám teljesítése volt a kötelező. 

Mivel a versenyzőink kaptak pár 
nap pihenést, ezért most nem is vál-
laltak több versenyszámot a kötele-
zőkön kívül. Az 5 válogatottunkon 
kívül, Antal Dávid és Csoba Kriszti-
án is vállalta a debreceni versenyt. 

Éremgyűjteményünk így is ki-
emelkedőre sikeredett. 5 arany, 4 
ezüst, 2 bronz
Érmes helyezetteink: 
Antal Dávid (2008): 100 pillangó 1. hely, 
100 hát 3. hely, 200 vegyes 1. hely
Csoba Krisztián (2003): 200 pillangó 2. 
hely
Csoba Adrienn (2005): 100 hát 2. hely, 200 
vegyes 1. hely
Szakács Kamilla (2006): 100 hát 1. hely, 
200 vegyes 1. hely
Császár Dóra (2004): 100 mell 2. hely, 200 
vegyes 3. hely
Szécsi Zsófia: (2006): 100 mell 2. hely
Gratulálunk minden versenyzőnek és 
szülőnek. 
Felkészítő edző: Kaliba Viktor

baracsi lajosné

bátori Sárkány úszóegyesület 

elnöke

Szinte minden hétvégén megmérettetünk

Két szuper testvér „A” kategória 
Csoba Adrienn és Csoba Krisztián

lakics Szilárd a dobogó legmagasabb 
fokán

1. helyen Prokob réka, 3. helyen bencsik réka miskolcon az „A” kategóriások versenye előtt



Megyei döntő a Bethlenben

Mertek nagyot álmodni  ■
a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma, Szakkö
zépiskolája és Kollégiumá
nak munkatársai, amikor 
kitalálták, hogy az ország 
44 szakképző centrumára 
hirdetnek meg egy olyan 
rendezvényt, amely népsze
rűsíti a labdarúgást, azon 
belül a futsalt, közelebb 
hozza egymáshoz nem csu
pán a gyerekeket, de az in
tézményeket és az intézmé
nyekben dolgozókat is. 

2016 szeptemberében útjára in-
dították a Centrum Futsal (CEFU) 
országos bajnokságot, amely he-
lyi, körzeti, megyei, regionális 
fordulókon át vezet az országos 
döntőig.  A rendezvény sorozat az 
ország 136 iskolájának csaknem 
1500 amatőr fociszerető diákját 

mozgatta meg a lelkes testne-
velőkön keresztül. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei döntőnek 
adott helyet a nyírbátori intéz-
mény 2017. március 29-én. A me-
gye 3 szakképzési centrumának 5 
legjobb csapata mérte össze erejét 
és focitudását. 

A férfias küzdelemben a vé-
gén a megyei bajnok Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Gépésze-
ti Szakgimnáziuma lett, akik így 
az országos döntőbe kvalifikálták 
magukat. Az eredményhirdetésnél 
átélt eufórikus hangulatot remél-
jük sikerül átmenteniük, és a 2017. 
május 25-26-án, szintén Nyírbá-
torban megrendezésre kerülő or-
szágos döntőn ismét átélhetik me-
gyénk fiataljai.

A torna rangját emelte a csapa-
tok nyakába kerülő érmek és kupa 
mellett a legjobb kapus, legjobb 
mezőnyjátékos és gólkirályi cím 
különdíja. A díjakat, elismeréseket 
a Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum főigazgatója, Rostás János ad-
ta át, aki az egész rendezvénysoro-
zatot támogatta, felkarolta. 

A Magyar Erőemelő Szövetség döntése alapján, az idén  ■
első alkalommal került megrendezésre a RAW Országos 
Felhúzó Magyar Bajnokság. 

Az erőemelés három 
fogásneme közül (gug-
golás, fekvenyomás, 
felhúzás) ez idáig, csak 
a fekvenyomásban ren-
deztek különállóan or-
szágos bajnokságot. Az 
idei évben a méltán nép-
szerű felhúzás (deatlift) 
fogásnem is kivívta ma-
gának ezt a rangot.

A versenyre április 
1- én Hajdúszoboszlón 
került sor, ahol városunkat Orosz László, a Bátor Fitt Testépítő és Erő-
emelő Egyesület versenyzője képviselte. 

Az egyesület részéről az előzetes elvárás a dobogós helyezés volt.  A 
feladat nem tűnt túl egyszerűnek, hiszen Lászlónak a mezőny legidő-
sebb versenyzőjeként kellett a fiatalokkal felvenni a versenyt. 

Végül a 217,5 kg-os felhúzás a -74 kg-os súlycsoportban aranyér-
met eredményezett, így városunk egy újabb országos bajnoki címmel 
gazdagodott! 

Oroszné Kockás gabriella

Újabb országos 
bajnoki cím


