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„Szeretem a 
városomat”

Nyírbátor Város Önkormány-
zata pénzdíjas pályázatot írt ki 
kisfilm készítésére a település is-
mételt várossá válásának 45 éves 
évfordulója alkalmából „SZERE-
TEM A VÁROSOMAT” címmel. 
A pályázatot főként Nyírbátori 
középiskolákban tanuló diákok, 
osztályközösségek, baráti társa-
ságok számára hirdették meg. A 
pályázat kiírója 2-4 perc időtar-
tamú alkotásokat vár. A pályamű-
vek szabadon választott techniká-
val készíthetők. A pályázóknak 
a pályázati kisfilmet pendrive-n, 
lezárt borítékban kell eljuttatni a 
Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 
229. szobájába. A pályázatokat 3 
főből álló szakmai zsűri bírálja el, 
a pályázatok benyújtási határide-
jét követő 15 napon belül./15.

Bemutat-
koznak 

a képviselő- 
jelöltek

Április 8-án országgyűlé-
si képviselőválasztás lesz 
Magyarországon. A Bátor 
Újság felkínálta a lehető-
séget a megyei 6. számú 
választókerületben indulók-
nak rövid bemutatkozásra.

Összeállításunk a 9. oldalon.

Majoros 
Magyar Bajnok!
A német második vonalban 
vitézkedő Majoros Bence egyé-
ni és páros magyar bajnok lett. 
Az új magyar bajnok szerint ma 
ismét kialakulhat egy nagyon 
erős generáció, akik méltó 
követői lehetnek a korábbi 
nemzetközi élvonalat meg-
határozó valamikori magyar 
legendáknak./14. o.

Kormányfői vizit 
a Rosenbergerben

Kampánykörútján a 6. számú 
országgyűlési választókerületbe 
és Nyírbátorba is eljutott Orbán 
Viktor miniszterelnök. A kor-
mány csaknem egy éves adósságát 
pótolta most a kormányfő, amikor 
az elmaradt gyáravató pótlására, 
legalább egy gyárlátogatást beik-
tatott a programjába./6.

Esélyt kapnak a gyerekek
Félmilliárdos anyagi alappal, szé-

leskörű szakmai háttérrel a nyírbá-
tori járásban elindult egy, a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára 
létrehozott program. Az ötéves pro-
jekt célja, hogy ezren felüli szám-
ban segítsenek családoknak, gyere-
keknek kitörni a kilátástalanságból, 
amelyhez alapvető feladat, hogy az 
iskolarendszerben minél alaposabb 
tudást szerezzenek.

Elkezdődött az Adj esély a jövő-
nek! elnevezésű pályázat végre-
hajtása. Hogyan és kinek adja az 
esélyt?
Kovácsné Papp Mária (projekt-
menedzser): A járásban élő hátrá-
nyos helyzetű gyerekek esélyterem-

téséről van szó. 
Járási szinten 
nagyjából 1500 
gyereket érünk 
el. Ez persze 
nem azt jelen-
ti, hogy minden 
gyerek rendsze-
resen részt vesz 

a különféle programokon. Most úgy 
gondoljuk, hogy rendszerességet 

mintegy 500 gyerek számára tu-
dunk nyújtani. 
A célunk az, hogy már a gyermek meg-
születésétől kezdődően segítsük a csa-
ládokat is. Például pusztán anyagi kér-
dés, hogy amikor születik egy gyerek, 
még egy játszószőnyegre sem tudják 
letenni a kicsit. Nyilvánvaló, hogy az 
ilyen egyszerűnek látszó helyzetek is 
különféle fejlődésbeli rendellenessé-
geket generálnak, amelyek a későbbi-
ekben csak fokozódnak. Azaz egészen 
a születéstől az iskolás korral bezáró-
lag szeretnénk ezekkel a gyerekekkel 
foglalkozni. Az egyik fő cél, hogy mi-
nél tovább maradjanak az iskolai ke-
retek között.

Mi a legfontosabb szakmai cél?
Fodor Éva (Tutor Alapítvány): Eb-
be a programba szociális, egészség-
ügyi, fejlesztő és közösségi elemeket 
viszünk be. Nyilvánvalóan a legfonto-
sabb célcsoport a gyerekek, de tágabb 
értelemben a családokat, sőt a helyi 
közösségeket is megcélozzuk. Ami-
kor kiérkezünk egy településre, ak-
kor felmérjük a családok problémáit, 
a helyi szolgáltatásokat és megnézzük 
a hálózatot./5.

A választás tétje: szűnjön meg a 
politikai alapon történő osztogatás

Együttműködés és se-
gítő, támogató szándék, 
vagy ellenségeskedés, 
akadályozás, politikai 
alapú diszkrimináció 
lehet a tétje az ország-
gyűlési választásoknak 
mondja Máté Antal pol-
gármester és Veres János 
volt pénzügyminiszter, 
képviselőjelölt, Nyírbá-
tor önkormányzati képvi-
selője. Az interjút Nagy 
Miklós készítette.

(Cikk a 2-3. oldalon)

Papp Mária
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A választás tétje, hogy szűnjön meg 
a politikai alapon történő osztogatás

Komoly vitákat vált ki a város-
ban, hogy kinek és mi köszön-
hető abból az elmúlt évtizedben 
tapasztalt látványos fejlődésből, 
ami Nyírbátor közelmúltját jel-
lemzi. A Rosenberger gyárban 
tett kormányfői vizit során a tér-
ség országgyűlési képviselője so-
rolta, hogy mekkora támogatá-
sok, kormányzati pénzek jutottak 
a városnak. Ebből a felsorolás-
ból nem lehetett nem kihalla-
ni, hogy ez bizony neki, illetve 
a fideszes kormánynak köszön-
hető elsősorban. Ha jól emlék-
szem 17 milliárd Ft-ig számolt a 
politikus. Tényleg ennyit kapott 
a város, illetve tényleg a képvi-
selő közbenjárására volt szük-
ség, hogy a kormányzati szervek 
megítéljék a támogatásokat?
Máté Antal polgármester: Az 
egész történet onnan indul, ami-
kor számunkra ki-
derült, hogy a leg-
utóbb kiírt uniós 
pályázatokon nem 
nyert Nyírbátor. Er-
re fel állította össze 
azt a listát a képvi-
selő úr, amiben ez 
a 17 milliárd Ft-os 
összeg szerepel ta-
lán, mint ameny-
nyi támogatást kaptunk eddig. 
Ezt szórták ki a városban. Ezzel 
akarták hiteltelíteni a mi felhábo-
rodásunkat, mondván, hogy már 
eddig is micsoda pénzeket kapott 
Nyírbátor. Ez egy olyan lista lett, 
amelyben összevissza szerepel fű, 
fa, virág, minden. Csak egy cél-
ja lehetett a készítőjének, hogy 

keressen nagy számokat és végén 
legyen egy óriási összeg, amelyből 
a kevésbé tájékozott ember úgysem 
tud kimenni.

Valós számokról van szó?
Máté Antal: Persze. Amikor meg-
nevez egy projektet, és melléírja a 
számokat, azok valósak. Csak ép-
pen az a lista, amit összeállítottak, 
egy katyvasz. Ebben vannak olyan 
pályázati pénzek, amiket nem is a 
Fidesz kormány alatt nyertünk. Van-
nak benne olyan pályázatok, ame-
lyek nem is a városban valósultak 
meg. Vannak benne olyan többmil-
liárdos projektek, amelyekben Nyír-
bátor tényleg részt vett, de belőlük 
csak egy pici szelet jutott a város-
nak. Vegyük a szennyvízberuhá-
zást, ami 4 milliárd forintos pro-
jekt, de ebből a városra pár száz 
millió jutott!

Valójában mennyi jutott a 17 mil-
liárdból a városnak?
Máté Antal: Egyrészt nem mind-
egy, milyen időintervallumról be-
szélünk. Ha a rendszerváltozástól 
nézzük, akkor az is egy szám, ha 
azt nézzük, mennyi uniós támoga-
tást kaptunk, az egy másik szám. 
Aztán lehet úgy is nézni, hogy vajon 

mennyit köszönhetünk neki, az is 
egy szám. 

Ha a két utóbbi fideszes ciklust 
nézzük?
Máté Antal: Ebben a két kormány-
zati ciklusban a város három, há-
rom- és fél milliárd forintot nyert. 
Persze még szokták sorolni az adós-
ságkonszolidációt, és még nem is 
tudom miket.

Ha már ezt említi, akkor bizony 
3,6 milliárd forintnyi adósságot 
vállalt át a kormány.
Máté Antal: Na, ez tipikusan egy 
olyan ajándék volt, amilyen csak a 
népmesékben lehet. Ez a „hoztam 
is,   meg nem is”. Pontosan be-
bizonyítható, hogy ezzel a konszo-
lidációval éves szinten, több száz 
millió forinttal rosszabbul járunk, 
ami a költségvetésünket illeti. Itt 
arról van szó, hogy közben teljesen 
átalakították az önkormányzatok 
finanszírozását is.
Veres János: Azon nem is kell vitat-
kozni, hogy a két fideszes kormány-
zati ciklusban, a pályázatokon Nyír-
bátor nem szerepelt fényesen. De 
van itt még egy oldala ezeknek az 
ügyeknek, amit érdemes megvizs-

gálni. Amikor 
mi Nyírbátor 
önkormányza-
tainak pályá-
zatairól beszél-
tünk, és azon 
háborogtunk 
2017 áprilisá-
nak végétől, 
hogy egyetlen 
pályázat u n k 

sem nyert a TOP-ból, azt lehetet-
lennek tartottuk. Aztán van itt még 
valami, amit szintén ide szoktak ci-
tálni. Nevezetesen olyan támogatá-
sokat is sorolnak, amelyeket nem az 
önkormányzat kért és kapott. Van-
nak egyházak által elnyert támoga-
tások. Aztán sorol a képviselő nem 
önkormányzati cégek által kapott 

támogatásokat. Nos tehát, amikor 
mi háborgunk, akkor konkrétan az 
önkormányzat által időben benyúj-
tott, szakértők által jónak minősített 
pályázatokról beszélünk, amelyek 
valahogy nem kerültek a nyerte-
sek közé. Ebben a kérdésben állt 
be a fordulat év végén, amikor Láz-
ár János miniszter úgy döntött: be-
avatkozik, és felülvizsgáltatta Nyír-
bátor pályázatait. Ezt maga Lázár 
János személyesen mondta el a 108. 
kormányinfón. Azaz éppen a mi-
niszter igazolta, hogy a város pá-
lyázatait politikai okból hátrébb so-
rolták, hogy ne nyerjenek. Majd ezt 
követően ebből lett néhány nyer-
tes pályázatunk. Ezért aztán nem 
is vettem tudomásul, hogy a me-
gyei közgyűlés elnöke, illetve Simon 
képviselő és Rákosi államtitkár úr 
mindezt úgy állíthassa be, mintha 
ezek a pénzek végül a képviselőnek 
lennének köszönhetőek.

Azt állítják, hogy Simon Mik-
lós fideszes képviselő beavat-
kozott a nyírbátori pályázatok 
elbírálásába?
Máté Antal: Nézzük tényszerűen 
ezeket a dolgokat! Lázár miniszter 
úr egyértelműen fogalmazott azon 
a kormányinfón. Azt mondta, hogy 
a TOP-os pályázatokat politikai 

„
ˮ

Az Európai Bizottság elkezdett egy ellenőrzéssoro-
zatot Magyarországon, és őszre elkészült jelentés-
tervezetükben nevesítve szerepelt Nyírbátor, mint 
olyan város, amelyet alaptalanul zártak el az uniós 
forrásoktól. Ezért történt Lázár miniszter úr beavat-
kozása, hiszen Magyarországnak nagyon sok pénzt 
kellett volna visszafizetnie, ha nem változtatják meg 
a politikai alapon hozott döntéseket.

■■ Együttműködés és segítő, támogató szándék, 
vagy ellenségeskedés, akadályozás, politikai alapú 
diszkrimináció lehet a tétje az országgyűlési vá-
lasztásoknak mondja Máté Antal polgármester és 
Veres János volt pénzügyminiszter, képviselőjelölt, 
Nyírbátor önkormányzati képviselője. Az interjút 
Nagy Miklós készítette.

A nyírbátori emberek is megérdemelnék, hogy a képviselőjük támogassa őket

Veres János
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alapon osztották el. Egészen vilá-
gos, hogy az országgyűlési képvi-
selők, vagy a választókerületi elnö-
kök koordináltan, a településekkel 
együttműködve, előre eldöntötték, 
hogy ki mekkora pénzt fog kapni. 
Ebből Nyírbátort kihagyták. Ebből 
pedig az következik, hogy a mi or-
szággyűlési képviselőnk a várost 
kihagyta. Ez így 
maradt volna, 
ha a miniszter 
nem avatkozik 
be utólag. Ezt 
bizony nem le-
het már cáfolni.

Mi lenne a cél 
ezzel? Miért 
lenne Nyírbátor a mostohagyerek 
ebben a történetben?
Veres János: Két dolog tényszerűen 
állítható. A város önkormányzatát 
nem kérdezte meg ennek a terület-
nek a választott képviselője arról, 
hogy az adott pályázati kiírásra mi-
lyen pályázatokat kívánunk benyúj-
tani. Tudomásunk van arról, hogy 
más települések vezetőit megkér-
dezték, velük egyeztettek és meg-
állapodtak, hogy milyen nagyság-
rendű pályázatokat nyújtsanak be a 
települések. Ennek a törvényessége 
persze vitatható, de most ezzel ne 
foglalkozzunk. Amikor kénysze-
resen szembesítettük őket azzal a 
helyzettel, hogy vannak pályáza-
taink, s ezeket egyébként a szakér-
tők kiválóra minősítettek, amelyek 
a továbblépéshez feltétlenül fonto-
sak – ipari park fejlesztése, a kerék-
párutak összekötése – akkor jött a 
felülvizsgálat. Ennek előzménye, 
hogy először az illetékes államtit-
kárhoz fordultunk, illetve én az Unió 
biztosához fordultam. Ezután az Eu-
rópai Bizottság elkezdett egy ellen-
őrzéssorozatot Magyarországon, és 
őszre elkészült jelentéstervezetük-
ben nevesítve szerepelt Nyírbátor, 
mint olyan város, amelyet alaptala-
nul zártak el az uniós forrásoktól. 
Ezért történt Lázár miniszter úr be-
avatkozása, hiszen Magyarország-
nak nagyon sok pénzt kellett volna 
visszafizetnie, ha nem változtatják 
meg a politikai alapon hozott dön-
téseket. Azt tehát nem lehet Simon 
képviselő javára írni, hogy az álta-
la szervezett politikai alku alapján 
hozott döntést a miniszternek kell 
megváltoztatni. Engedje meg már 

nekem a nyilvánosság, hogy nem 
vagyok hajlandó megköszönni an-
nak, aki ezt hátráltatta, engedje meg 
nekem a város lakossága, hogy azt 
mondjam: ez nem a képviselő ér-
deme, hanem a város vezetőinek az 
érdeme, akik elmentünk a végsőkig 
az igazunk érdekében.
Ezek után jogos lehet a kérdés, 

hogy ma mi az országgyűlési vá-
lasztások tétje?
Máté Antal: Szögezzük le, hogy 
egy város fejlődése főként a saját 
kezében van. Elsősorban azon mú-
lik, hogy a település vezetői milyen 
jövőképet vázolnak fel. Ezt bizo-
nyítja az elmúlt nyolc év is. Fontos, 
hogy mennyire tudják szakmailag 
végigvinni, amit elképzeltek. Per-
sze nagyon fontos, hogy ki az or-
szággyűlési képviselő, de azért a 
településeknek kell megtalálni a sa-
ját helyüket. Az kétségtelen, hogy 
az országgyűlési képviselő nagyon 
sokat tud hozzátenni egy település 
életéhez. Ilyen szempontból vitat-
hatatlan, hogy Simon képviselő úr 
is, többször, több 
ügyben beavatko-
zott a nyírbátori, 
tervezett projek-
tekbe. Azt szomo-
rúan vettük tudo-
másul, hogy ezek 
a beavatkozásai, 
a mi esetünkben 
mindig negatív eredménnyel zá-
rultak. Konkrét tényeket sorolha-
tok, amelyek egyértelműen bizo-
nyítják, hogy Nyírbátor csak vesztes 
lett, amikor ő bekapcsolódott. Lehet 
beszélni arról az ingatlancseréről, 
amely az ipari park fejlesztéséhez 
volt szükséges, annak érdekében, 
hogy a Diehl Aircabin Kft. tudjon 
bővíteni. A képviselő beavatkozásá-
nak köszönhetően hat hónapot csú-
szott a telekcsere. Beszélhetünk az 
M3 felvezető felújításáról, ami már 
több mint egy éve csúszik. De be-
széljünk még a városnak leginkább 
fájó hitelfelvételi kérelmünkről, 

amit a kormány érdemi indoklás 
nélkül elutasított. Ebből szerettünk 
volna bérlakásokat építeni, illetve 
olyan fejlesztéseket akartunk meg-
valósítani, amelyek jelentősen vi-
szik előre a városunkat.

Amikor egy térségközpontban 
ilyen negatív beavatkozás történik, 
akkor ezzel nemcsak a városnak 

árt, hanem az egész 
térségnek árt. Nem 
véletlenül jött a mi-
niszterelnök, illetve 
korábban több mi-
niszter is a városba, 
hiszen Nyírbátor 
méretét meghala-
dóan vált nagy tér-
ségi központtá. Ide 

több, mint 100 településről járnak 
dolgozni. Komoly kulturális életünk 
van, erősen fejlődik a túrizmusunk. 
Amikor a képviselő úr így avatkozik 
a város életébe, azzal a teljes térség-
nek árt. Ezért a választás tétje nem 
lehet más, minthogy szűnjön meg az 
ilyen politikai alapon történő oszto-
gatás. Azt gondolom, hogy a nyír-
bátori emberek is megérdemelnék, 
hogy a képviselőjük támogassa őket. 
Nézzék meg, hogy került felosztásra 
az uniós támogatások jelentős része! 
Bizonyos érdekköröknek jutott és 
nem az volt a fő cél, hogy az embe-
rek a pénz célszerű felhasználásnak 
következményeként majd jobban él-
jenek. Ez nagyon nagy hiba, és ezt 

nem szabad hagyni, hogy a jövőben 
is így folytatódjon. Olyan képviselő 
kell, aki ezt rendbe tudja tenni.

Képes lenne egy másfajta politi-
kai alakulat ezeket a politikai be-
avatkozásokat megszüntetni?
Veres János: A Fidesz előtti ciklus-
ban nem volt politikai beavatkozás. 
A mi térségünkben nem gyakorlat 
korábban, hogy valamely település 
azért ne kapjon meg valamilyen 
forrást, mert a vezetői esetleg más 
politikai nézeteket vallanak. Ami-
kor miniszter voltam, volt olyan 
település, amelyik év végén annak 

ellenére is kapott pénzt, hogy a pol-
gármester egyértelműen fideszes 
volt. Csak azt nehezményeztem az 
ottani falugyűlésen, hogy ebből a 
kormányzati támogatásból olyan 
kiadványt jelentetett meg, amely-
ben engem szidott. Korábban te-
hát nem volt ilyen diszkrimináció. 
Ezért aztán az a tét, hogy az az 
együttműködésre törekvés, amely 
a szocialista kormányzás alatt meg-
volt, és amely eredményeket hozott 
a térségnek, illetve a városban, az 
ismét jellemző lesz-e. Ha tehát én 
kapok bizalmat a választóktól, ak-
kor én nyitott vagyok a települések-
kel történő együttműködésre és a 
kapcsolatrendszeremet – amely jól 
működött – más települések érdeké-

ben is használni 
fogom. Ha nem 
én nyerek, akkor 
nyilván marad a 
megosztottság a 
térségben, a te-
lepüléseken, az 
emberek között. 
Amikor engem 

megválasztottak itt polgármester-
nek, akkor mi úgy fogadtuk el itt 
a költségvetéseket, programokat, 
hogy a testület minden tagja meg-
szavazta. Ez azért volt így, mert 
minden kérdést megbeszéltünk. A 
következő ciklusra aztán a Fidesz 
lecserélte ezeket a testületi tag-
jait, és a következő ciklusra már 
egy konfrontatív gárdát küldött az 
önkormányzatba. A választás tét-
je nyilvánvalóan az, hogy vajon 
Nyírbátort segítő képviselő jut a 
parlamentbe, vagy inkább az ön-
kormányzat munkáját akadályozó 
képviselő jut mandátumhoz.

„
ˮ

Amikor miniszter voltam, volt olyan település, ame-
lyik év végén annak ellenére is kapott pénzt, hogy 
a polgármester egyértelműen fideszes volt. Csak azt 
nehezményeztem az ottani falugyűlésen, hogy ebből 
a kormányzati támogatásból olyan kiadványt jelen-
tetett meg, amelyben engem szidott.

„
ˮ

Vitathatatlan, hogy Simon képviselő úr többször, több 
ügyben beavatkozott a nyírbátori, tervezett projek-
tekbe. Azt szomorúan vettük tudomásul, hogy ezek 
a beavatkozásai a mi esetünkben mindig negatív 
eredménnyel zárultak. Konkrét tényeket sorolhatok, 
amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Nyírbátor 
csak vesztes lett, amikor ő bekapcsolódott.

Máté Antal
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Máté Antal: a kirekesztés mindig zsákutca
■■ Nem létezik másik út, mint 

a társadalmi megegyezés, a 
felzárkóztatás.

Az idei volt a 18. alkalom, amikor 
a MEASZ ünnepségén ismét átadták 
a Radnóti Miklós Antirasszista Dí-
jakat. A most díjazottak is többnyi-
re ismert, a napi sajtóban is gyakran 
szereplő, a közügyekért sokszor szót 
emelő, ha lehet vitatkozó emberek. 
Beer Miklós, a saját egyházának ma-
gyarországi megnyilvánulásaival is 
gyakran vitázó váci püspök, vagy 
a jogállamért sokszor konfrontáci-
ót vállaló Majtényi László egyetemi 
tanár mellett Nyírbátor polgármeste-
re Máté Antal is Radnóti-díjas lett. 
A Bajcsy-Zsilinszki Emlékbizottság 
megyei szervezete azért ajánlotta díj-
ra a polgármestert, mert példaérté-
kűnek tartják azt az erőfeszítést, 
amit a város tesz a roma lakosság 
integrációjáért. 

Illusztris társaságban foglalt he-
lyet ezen a díjátadón. Milyen érzés 
volt ilyen kiváló emberek között 
ülni a színpadon?

Máté Antal: Az elején elég feszé-
lyezetten éreztem magam, hiszen élő 
legendák között foglalhattam helyet, 
s nyilván nagy megtiszteltetésnek 
éreztem. Nem is gondoltam, hogy 
ilyen emberek között leszek, mint 

díjazott. Ezek az emberek, ez a díj 
nagyon inspirálólag hat rám.

Eddig is sokat dolgozott az integrá-
cióért, a hátrányos helyzetű embere-
kért. Ez a díj mire ösztönzi még?

Fiatal koromnál fogva is úgy ér-
zem, hogy ez egy megelőlegezett bi-
zalom. Azt jelzi számomra, hogy az 
az irány, amerre elindultunk, fontos 
irány, egy fontos feladat. A városban 
is sokszor elmondom, nem dughat-
juk homokba a fejünket. Tudomásul 
kell venni, a társadalmi összetételünk 
alapján is, illetve a térségünk össze-
tétele alapján is, hogy az egyik leg-
fontosabb feladatunk az integráció. 
Ez a probléma létezik, mindenki érzi 

és ismeri, a megoldásokon lehet gon-
dolkodni. Nyilvánvalóan csak humá-
nus hozzáállással szabad a kérdéshez 

nyúlni. Úgy kell az integrációt ke-
zelni, hogy ne riadjunk vissza a ne-
hézségeitől és nem kell félni a kriti-
kától sem. Nincs, nem létezik másik 
út, mint a társadalmi megegyezés, a 
felzárkóztatás. Ez egyébként mindig 
akkor derül ki, amikor valaki más 
utat választ, akár az oktatásban, akár 
az egészségügyben. Az agresszív, a 
kirekesztő, a megkülönböztető utak 
mindig zsákutcának bizonyulnak és 
a legnehezebb mindig az, amikor in-
tegrálni szeretnénk. De meg kell ér-
tenünk, hogy ez az egyetlen út. Ezzel 
a díjjal azt erősítették meg bennem, 
hogy ezen az úton kell továbbhalad-
nunk, s mindent meg fogok tenni sze-
mélyesen is, hogy ez az út sikeres le-
gyen és minél hamarabb, minél több 
eredményről tudjunk beszámolni.

A MEASZ törekvése, hogy ne a gyűlölködés legyen úrrá 
Magyarországon, mondta Hanthy Vilmos a MEASZ elnöke a 
Radnóti Miklós Antirasszista Díj átadásánál.
Máté Antal 2014-es megválasztása után az egyik legfontosabb 
feladataként tűzte zászlajára a térségben élő kisebbségek problémáinak 
megoldását. A szegregátumok roma lakosságának integrációját és 
felzárkóztatását. Vallja, hogy egy város, egy térség akkor tud tartósan 
fejlődni és társadalmi békében élni, ha a közösség gondoskodik a 
szegényekről és a kirekesztettekről. 2015-től, saját forrásból komplex 
felzárkóztatási programot indított el. Átalakult a segélyezési rendszer, 
képzéseket tartanak, s fejlődik a szegregátum infrastrukturális helyzete. 
A város gazdasági sikerei alapján mind több roma ember helyezkedik 
el a városban, rendezettebb a lakókörnyezetük, javulnak az oktatási 
körülmények – így szólt az indoklás az átadón.

■■ Városi ünnepségen emlékezett Nyírbátor a forradalmi ese-
ményekre

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rende-
zett városi ünnepi megemlékezést tartottak március 14-én Nyírbátorban. 
A városi rendezvénynek a Kulturális Központ színházterme adott otthont 
ebben az évben is. A megemlékezés keretében Németh Attila alpolgár-
mester mondott ünnepi beszédet, az ünnepi műsort a nyírbátori Bátho-
ry Anna Református Általános Iskola tanulói mutatták be „A szabadság 
pillanata” címmel. Felkészítő tanár: Schlosserné Csernai Éva.

A forradalmi eseményekre emlékeztünk

Március 9-11. között rendezték 
meg a IX. Országos Maros Gábor 
Ütőhangszeres Szóló- és Duó-
versenyt Győrben. A nyírbátori 
Alapfokú Művészeti Iskolát Feke-
te Orsolya és Meleg Zsófia ütő-
hangszeres növendékek képvi-
selték, ahol duó kategóriában a 
IV. korcsoportban országos III. 
helyezést értek el. Felkészítőjük: 
Kozma Réka tanárnő.
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Esélyt kapnak a gyerekek a jövőre
Folytatás az első oldalról.

Minden családot elérnek így, vagy csak 
azok jönnek szóba, akik valamilyen szociális 
rászorultsági névsorban szerepelnek?
F É: Nem a nyilvántartás, hanem inkább a családi 
helyzet adja meg a fő motívumot. Felvettük a helyi 

szociális munkásokkal, szociá-
lis szolgálatokkal a kapcsolatot. 
Természetes adatszolgáltatók az 
iskolák, óvodák. A pedagógu-
sok véleménye nagyban számít, 
hogy kit kell elérnünk. Lehet szó 
olyan gyerekről is, aki nem hát-
rányos helyzetű, a szó anyagi ér-
telmében, de ami a képességeit 

illeti, éppen hogy a programban van a helye. Ilyen 
lehet például az a gyerek, akinek tanulási problé-
mái vannak.

Mit tapasztalhat majd a gyerek, mit tapasztalhat 
majd a család, hogy ez a program elindult?
FÉ: Az első tapasztalat nagyon is közvetlen, hiszen 
találkoznak velünk az óvodában, iskolában. A kollé-
gáink heti, sőt, sokszor napi rendszerességgel jelen 
lesznek az életükben. Különféle fejlesztő foglalko-
zásokat indítanak be, mint például mozgásterápia, 
drámapedagógia, vagy indulnak pályaorientációs 
– kommunikációs – készségfejlesztő csoportok. 
Lesznek egyéni, pszichológiai programok, vagy 
lesz gyógypedagógus vezetésével tanulást segítő 
tréning. Nyáron táborok szervezünk és számtalan 
kirándulást is.

Mérhető eredményekre számítanak?
FÉ: Mivel itt egy ötéves programról beszélünk, azt 
gondolom, hogy a program végére mérhető ered-
mények lesznek. Amikor egy gyereknek készség 
problémái vannak, és két-három éven keresztül fog-
lalkozunk vele, mérhető eredménynek kell szület-
nie. Lesz olyan gyerek, akit bevonunk az óvodai 
fejlesztésbe, utána követjük az iskolás korában is. 
Nála nyilván szintén jól érzékelhető eredmények-
re, fejlődésre számítunk. ha egy családot beveszünk 
az adósságkezelési programba, akkor annak is kell, 
hogy legyen eredménye. A szülők benne lesznek az 
egészség prevenciós programba, de akár még a hete-
dik-nyolcadikos gyerekek is bekerülhetnek. Ennek is 
várható eredményei lesznek. Egy-egy gyerek több-
féle programban is részt vehet, olyanokban, amelyek 
a jövőjük szempontjából nagyon fontosak lehetnek. 
Minden részvétel önkéntes.

Ez egy nagyon komoly anyagi hátterű program, 
hiszen félmilliárd forint biztosítja az anyagi hát-
teret. Nyilván sokféle programmal, sok szak-
emberrel és számtalan gyerekkel számolnak. 
De ténylegesen mennyi gyerek számíthat valós 
segítségre?

FÉ: Nincsenek konkrét számok, de nagyon sok 
gyereket szeretnénk elérni. Januárban indult a prog-
ram és már eljutottunk 300 gyerekhez. Nyilván, 
hogy egyre csak bővül a kör, akár két-háromezer 
gyerekről is lehet szó.

Nyírbátor számára mi a jelentősége a 
programnak?
Máté Antal polgármester: Ezt a projektet is úgy 
tekintem, mint egy előttünk álló nagy cél megva-
lósításához egy eszközt. Jól egészítheti ki azokat a 

városi fejlesztéseket, programokat, amelyeket azért 
indítottunk be, hogy nőjön a gazdaság, integrálód-
jon a társadalom, és sikerüljön felzárkóztatni a le-
szakadt társadalmi csoportokat. 
Azt szeretnénk elérni, hogy ez a város egy szoli-
dáris város legyen, ahol az oktatási programjaink-
kal, a szociális szolgáltatásainkkal valódi gyerek-
esélyt tudjunk biztosítani. Azaz mindegy, hogy 
ki és milyen családba születik, a szorgalmával 
és a tudásával oda juthasson el, ahová szeretne. 
 N. M.

Fodor Éva
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■■ Kampánykörútján a 6. szá-
mú országgyűlési választóke-
rületbe és Nyírbátorba is elju-
tott Orbán Viktor miniszterel-
nök. A kormány csaknem egy 
éves adósságát pótolta most a 
kormányfő, amikor az elma-
radt gyáravató pótlására, leg-
alább egy gyárlátogatást beik-
tatott a programjába.

Az ünnepire szervezett esemé-
nyen előbb a német tulajdonos Peter 
Rosenberg beszélt a választókerü-
letből meghívott polgármesterek és 
a megyei vezetők előtt. 

„A vállalat által gyártott termé-
kek piaca folyamatosan bővül. A 
Rosenberger Magyarország Kft. fej-
lett, világszínvonalú technoló-
giával rendelkezik. Jelentős a 
gépparkunk és magasan kvali-
fikáltak a dolgozóink” – kezdte 
tájékoztatóját Peter Rosenberg, 
aki így folytatta: „A versenyké-
pesség megőrzése, illetve javí-
tása érdekében további, inno-
vációs beruházások zajlanak a 
vállalatnál. A Rosenberger vál-
lalatcsoport piacvezető a saját 
szegmensében, világszerte szál-
lít multinacionális cégek szá-
mára. A helyi projekt összeg 3.2 
milliárd Ft volt. A beruházás ré-
vén 400 fővel bővült a társaság 
által foglalkoztatottak száma. A 
nyírbátori beruházás során az 
autóipar és telekommunikációs 
cégek számára előállított csatlakozók, 
kábelek gyártásához 8500 négyzet-
méteres, zöldmezős beruházással egy 
új gyártóüzem épült. A támogatást 
ezúton is szeretném megköszönni a 
magyar kormánynak. Megköszönöm 
a támogatást Nyírbátor város vezeté-
sének is.”

A tulajdonos udvarias és korrekt 
tájékoztatója után kampányszerű 
eseménnyé alakult a vizit. Ne fe-
ledjük, néhány nap múlva ország-
gyűlési választások zajlanak. En-
nek megfelelően természetesen a 
térség kormánypárti országgyűlési 
képviselője is szót, lehetőséget ka-
pott, hogy szinte Kánaánként tüntes-
se fel a nyírbátori térséget, persze itt 
és most főként Nyírbátor hatalmas 
támogatásait emelte ki. Hogy mind-
ezt esetleg önkényesen tette, és talán 

még az időrendiséggel, illetve egyes 
szereplők közreműködésének emlí-
tésével is lehetne vitatkozni, az más 
kérdés. Kampány van.

Dr. Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 
országgyűlési képviselő az alábbia-
kat mondta: „Még élnek az emléke-
zetünkben azok a léleknyomasztó 
történések, amikor 10 évvel ezelőtt 
20 százalékos munkanélküliség súj-
totta térségünket. Úgy gondoltuk, 
hogy csak álom lehet az, hogy el-
jussunk odáig, aki dolgozni akar, az 
tud is. Merthogy van hol. Ehhez kö-
zel vagyunk itt, a Nyírségben is. A 
munkanélküliség harmadára csök-
kent. A közösen végzett, megfeszí-
tett munka új munkahelyek ezreit 
jelenti a térségünkben. Életcélokat, 

tanulást, tenni akaró és tudó közössé-
geket hoztak létre. A sikernek mind-
annyian a részesei lehetünk. 2010 óta 
7000 új munkahely jött létre a térség-
ben. Ebből 3000 a közfoglalkoztatás-
ban, 4000 pedig a versenyszférában. 
2014 óta ez a harmadik új gyáregység 
itt, Nyírbátorban. 2015 áprilisában 
Seszták Miklós miniszter úr adta át 
a Coloplast új gyárát. A majdnem 8 
milliárdos beruházáshoz a kormány 
1.1 milliárd Ft támogatást adott. Ott 
is 400 új munkahely keletkezett. A 
szomszédban, a Diehl Aircabin Kft. 
is új egységet avatott 2015 őszén és 
300 új munkahely jött létre. Az a cég 
a harmadik ütemét építi 1.4 milliárd 
Ft-os állami támogatással. Továb-
bi 230 új munkahely keletkezik. A 
Rosenberger beruházása is kapott 
800 millió Ft állami támogatást.”

„Az ipari park további fejleszté-
sét a kormány állami földterületek 
cseréjével is támogatta” – folytatta 
a képviselő, kifejtve: „egy hónap-
ja született meg a támogatói döntés 
az ipari park továbbfejlesztéséről, 
ami több, mint 1.3 milliárd Ft támo-
gatást jelent. Elindult az autópálya 
összekötő út felújítása is 800 millió 
Ft értékben. A várost 20 folyamat-
ban lévő, 9 milliárd Ft összegű fej-
lesztés érinti. 2014 óta 16 Nyírbátort 
érintő program zárult le, 17 milliárd 
Ft értékben.”

A miniszterelnök következett, aki 
elnézést kért a gyár hölgydolgozói-
tól, hogy ők csak állva hallgathatják 
meg a beszédeket, majd megjegyezte, 
hogy egyszerre van itt képviselői be-

számoló, munkásgyűlés és megemlé-
keznek korábbi döntésekről is.

Orbán Viktor miniszterelnök a 
következő gondolatokkal folytat-
ta: „Azért jöttünk ide, hogy beje-
lentsük, a Rosenberger további fej-
lesztéseket hoz Magyarországra. 
Két helyszínen hoznak létre újabb 
befektetéseket, Jászárokszálláson 
és Nyírbátorban. A következő idő-
szak beruházásai kb. kétszer akko-
rák lesznek, mint ami eddig meg-
történt. A terv most az, hogy legyen 
egy új, kb. 6 milliárdos fejlesztés, 
amit a kormány 1,6 milliárd forinttal 
támogat. Ezzel további 400 új mun-
kahely jöhet létre. Irigylésre méltó 
az a tempó, amivel Rosenberg úr a 
vállalatát irányítja. Engedjék meg, 
hogy néhány elismerő szót szóljak 
a Rosenberg családról. Nemcsak 

azért tartozunk nekik köszönettel, 
mert komoly beruházást hoznak lét-
re a jövőben, hanem azért is, amit 
eddig tettek. Ez a vállalat volt az, 
amely az elsők között fektetett be 
hazánkban a kommunista rendszer 
összeomlása után. Ez egy családi 
vállalat, több kontinensen 19 cég-
gel vannak jelen. Azért fontos ezt 
kiemelni, mert mi is ezt szeretnénk, 
azaz olyan családi vállalkozásokat, 
amelyek hasonló sikereket mutathat-
nak majd föl. A rendszerváltás után 
kerestük a mintákat, hogy mire ha-
sonlítson majd a magyar piacgazda-
ság. A szemünk előtt már akkor is 
Németország lebegett, hiszen a II. 
világháború után, egy reménytelen 
helyzetből voltak képesek egy ipart 

teremteni, amelynek a csodá-
jára jár a világ.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A német családi vállalkozá-
sok a németek 68 százaléká-
nak adnak munkát, és a német 
GDP 50 százalékát termelik 
meg. Ide szeretnénk mi is el-
jutni. Mi egy olyan gazdaságot 
szeretnénk, amely úgy néz ki, 
mint a német. A családi vál-
lalkozások adják reményeink 
szerint a magyar GDP felét, és 
azt szeretnénk, személyesen 
én is azt szeretném, ha a ma-
gyar emberek 60-65 százaléka 
magyar tulajdonú üzemekben 
dolgozhatna. Magyarország 
ebben az irányban halad. Az 

elmúlt években 17 százalékkal nőtt 
a beruházások nagysága, minden 
korábbinál magasabb szintre emel-
kedett. Ez pedig azt jelentette, hogy 
a magyar gazdaság több, mint 4 szá-
zalékkal növekedett. Az idén is ha-
talmas beruházások lesznek, és eb-
ből látszik, hogy idén is legalább 4 
százalékkal nő a GDP. Ez azt jelen-
ti, hogy mind a béreknek, mind a 
nyugdíjasok nyugdíjának megvan 
a fedezete. 

Azért is fontos, amit Rosenberg 
úrtól hallottunk, hogy újabb fejlesz-
tésről beszélt, mert ezek már nem-
csak egyszerűen új munkahelyek 
lesznek, hanem korszerű munkahe-
lyek lesznek. Nagyon fontos, hogy 
Magyarország ne csak termelési 
központ legyen, hanem végre kuta-
tási központ is legyünk.”

Kormányfői vizit a Rosenbergerben

Peter Rosenberg Orbán Viktor Simon Miklós
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Első alkalommal rendezték meg a vá-
rosi Tavasznyitó bált az Ifjúsági és Csa-
ládi Kuckó munkatársainak szervezé-
sében március 17-én. Több mint 200-an 
vettek részt az eseményen, mely tavaszt 
ugyan nem hozott, de bebizonyította, 
hogy a városlakók számára hiánypótló 
volt a kezdeményezés. A hagyomány-
teremtő céllal megrendezett Nyírbá-
tori Tavasznyitó bálnak a Kulturális 
Központ adott helyet. A szórakoztató 
műsorelemek és a vacsora után a ven-
dégeket egész éjjel Tóth Bence zenész 
szórakoztatta. A bálon nagy népszerű-
ségnek örvendett a rózsából készített 
fotófal is, ahol minden bálozó készít-
hetett fotókat az est emlékére. 

Bállal nyitottuk a tavaszt!

Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére
Nyírbátor Város Önkormány-
zata 2019 tavaszán állandó ki-
állítást hoz létre a Városháza 
épületének teljes földszintjén, 
amellyel a város történelmét 
meghatározó intézményeknek, 
vállalatoknak állít emléket a te-
lepülés. (Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság, Csepel Szerszám-
gépgyár, „BÓNI” gyár).

Ezek a munkahelyek ma is szerve-
sen kötődnek a mindennapjainkhoz, 
nyírbátoriak százai élték itt dolgos 
hétköznapjaikat az elmúlt évtize-
dekben. Kérjük, aki rendelkezik a 

kiállítással kapcsolatos tárgyi em-
lékekkel, fényképekkel, relikviák-
kal, kisfilmekkel, jutassa el azokat 
a Városi Könyvtárba.

A kiállítási anyagokat munkanap-
okon 9-17 óráig, szombaton 9-13 órá-
ig fogadják a Városi Könyvtárban.

Számítunk az Önök segítségé-
re, a családok, magánszemélyek 

birtokában lévő tárgyi és írásos 
emlékek felajánlására annak érde-
kében, hogy a kiállítás látványos, 
személyes élményt nyújtó legyen 
minden korosztály számára. 

Szíves segítségüket és közremű-
ködésüket előre is köszönjük!

Nyírbátor Város  

Önkormányzata

Kórustalálkozó
Április 14-én 14 órai kezdet-

tel a Nyírbátori Kulturális Köz-
pontban rendezik meg a Nyírségi 
kórustalálkozót.

Résztvevők: Cantarella Ka-
marakórus Nagykálló, Cantate 
Vegyeskar Baktalórántháza, Er-
kel Ferenc Városi Vegyeskar Fe-
hérgyarmat, Főnix Kórus Záhony, 
Harmónia Kórus Nagykároly, Liszt 
Ferenc Vegyeskar Vásárosnamény, 
Mátrai Visszhangok Vegyeskar 
Recsk, Tinódi Vegyeskar Nyírbá-
tor, Vásárosnaményi Férfikar, Ze-
nebarátok Kórusa Mátészalka.

Megnyitja: Sivadó Sándor, a 
Kóta megyei elnöke, köszöntőt 
mond Máté Antal polgármester. A 
zsűri tagjai: Ferencziné Ács Ildi-
kó, a Nyíregyházi Egyetem Zenei 
Intézetének igazgatója, a Szerencsi 
Férfikar igazgatója és Sivadó Sán-
dor, a Kóta megyei elnöke.

Elérhetőségek:
Sipos Ferenc Igazgató (Nyírbátor, 
Szabadság tér 24. sz.). 
Telefonszám: 42/281-698 vagy 
70/319-1112
E-mail: siposf@outlook.hu
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■■ Évek óta igen magas gyer-
meklétszámmal dolgozik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Nyírbátori Tagintézménye. 
Három éve már kutyaterápiás 
foglalkozásokra is van lehető-
ség. A kétéves Legó ebben a 
tanévben kezdte meg segítő 
munkáját.

Nyírbátorban a 
szakszolgálat a járás 
területén lévő összes 
település nevelési, 
oktatási intézmé-
nyét ellátja, így 45 
intézmény gyerme-
keihez juthatnak el. Egy tanévben 
700 és 1000 közé tehető az ellátásban 
részesülő gyerekek száma. Sajnos, 
nem minden gyerek kerül be az el-
látásba, több területen is várólistánk 
van a szakszolgálatnál – mondta el 
érdeklődésünkre a Nyírbátori Tag-
intézmény vezetője.

Dr. Bodnárné Szűrös Zsuzsanna 

hozzátette: amióta lehetőségük van 
rá, tartanak kutyaterápiás foglalko-
zásokat is. Általában csoportosan és 
egyénileg is foglalkoznak a kutya-
terápián gyerekekkel. A súlyosabb 
problémával érkező, autizmussal élő 
gyermekek esetében nem mindig tud-
nak csoportos foglalkozást tartani, 
viszont a kutyával való együttműkö-
dés nagyon jó a gyerekek kommuni-
kációs készségének, illetve szociális 
képessége fejlesztése terén.

Ezt szeretnénk majd bővíteni a ké-
sőbbiekben – folytatta az intézmény-
vezető. – Kiscsoportban is foglal-
kozunk gyerekekkel a kutyaterápia 
keretében. Oda általában olyan fia-
talok jönnek, akik vagy szorongóak, 
vagy valamilyen figyelemproblémá-
val küzdenek, motoros nyugtalan-
ság vagy hiperaktivitás jellemzi őket. 
A lehetőségeket a kutya kapacitá-
sa is meghatározza, egy tanévben 
kb. tízen vehetnek részt ezeken a 
foglalkozásokon.

Szabó-Bökönyszegi Adrienn pszi-
chológus elmondta:

– A mozgás nagyon jól 
fejleszti a gyerekeket a korai élet-
korban, ezért gyakran állítunk fel 
nekik akadálypályákat. Ilyenkor a 
kutya mutatja meg először, hogy mi-
lyen feladatokat kell elvégezni, majd 
ezeket a gyerekek is végigcsinálják. 
Van olyan foglakozás is, hogy dup-
la akadálypályát építünk, és akkor 
együtt haladhatnak a kutyával. Az 
állatokat egyébként mindenki sze-
reti, a gyerekek különösen rajonga-
nak értük, hamar elkezdenek kötőd-
ni hozzájuk. Nagyban megkönnyíti 
a munkánkat az, hogy van egy plusz 
motivátor, aki a fejlesztés céljával úgy 
helyezi feladatba a gyerekeket, hogy 
ők észre sem veszik. Azt látják, hogy 
együtt játszanak egy nagyon aranyos 
kutyával. 

A kétéves LEGó ebben a tanév-
ben kapcsolódott be a szakszolgálat 
segítő munkájába. Az AURA Segí-
tő Kutya Alapítvány tanuló kutyá-
ja. Most épp vizsga előtt áll, terápi-
ás kutyának tanul.

– Hathetes kora óta foglalkozom 

vele, és pici kora óta arra ké-
szül, hogy terápiás kutya le-

gyen belőle, hogy ezáltal az én 
munkámat segítse – avatott a rész-

letekbe Szabó-Bökönyszegi Adrienn. 
A pszichológus kiemelte: nem csak 
pszichológusok dolgozhatnak együtt 
kutyával. Úgy válhat valakiből ku-
tyás terapeuta, hogy részt vesz az 
úgynevezett habilitációs kutyakikép-
ző képzésen. Ezt követően szüksége 
lesz egy szintén vizsgázott terápiás 
kutyára, és így tulajdonképpen bárki 
végezhet ilyen típusú segítő munkát. 
 erdei

■■ Rekordmennyiségű papírhulladékot 
gyűjtöttek össze a nyírbátori iskolások a 
speciális környezetvédelmi program ke-
retében kiírt felhívásra. 

A hat tonnányi papír összegyűjtése mellett a gye-
rekek a pedagógusok, óvodapedagógusok segítsé-
gével különleges alkotásokat készítettek az italos 
dobozok, flakonos színes kupakjaiból. Március 
3-án a környezettudatos életszemlélet megerősí-
tését célozta meg Nyírbátorban az első Szelektív-
On fantázianevű rendezvény. A diákok és szüleik 
izgalmas és újszerű játékokat próbálhattak ki az 
érdekes feladatok megoldása közben. 

„Régen a papírgyűjtés a mindennapok része volt, 
mára ez kissé kikopott, átmentünk a digitalizált 
világba és eltűntek ezek a klasszikus, közösség-
formáló versenyek, vetélkedők. Azt gondolom, 
hogy erre most is van igény, látva a mai napot. 
A továbbiakban ennek a szervezésnek az élére a 
városnak kell odaállnia” – mondta Máté Antal. A 
város polgármestere szerint a környezet védelmére 
fókuszáló nap kísérőrendezvényei, mint például az 
ökojátszóház is, szórakoztatva tanítják a gyereke-
ket, és késztetik őket az együttgondolkodásra és 
összedolgozásra. A Kulturális Központ aulájában 
pedig két héten át volt látható az a kiállítás, amely 
a kihelyezett táblák és ökotárgyak, bútordarabok 

segítségével nyújtott további hasznos informáci-
ókat a gyerekek, a családok számára a környezet-
tudatos szemléletváltáshoz.  

„A programra való ráhangolódás már januárban 
megkezdődött, hiszen akkor hirdettük meg az is-
kolák és óvodák számára a papírgyűjtési akciót 
és a kupakokból készített alkotások versenyét – 
tájékoztatta lapunkat Papp Mária. A projekt ko-
ordinátora kiemelte: „azt szerettük volna ezzel a 
programmal elérni a lakosság és a gyerekek kö-
rében, hogy lássák, a hulladékgyűjtés egy rendkí-
vül fontos dolog. Szemléletváltásra van szükség, 
és tudatosítani kell a szelektív gyűjtés fontosságát 
az emberekben. Fontos, hogy kiderüljön, a hulla-
dékgyűjtés során mit és hogyan kell csinálni annak 
érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb problé-
mánk legyen a környezetvédelem szempontjából. 

Ez a nap egy igazi családi nap, ahol a szülők a 
gyerekekkel  valóban kapcsolódhatnak a hasznos 
információkat hordozó játékok közben.” 

A pályázati forrásból, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium támogatásával megvalósított program 
keretében meghirdetett mindkét versenyszámban 
a Báthory Anna Református Általános Iskola 6.a 
osztálya bizonyult a legeredményesebbnek. Polyák 
Gergő és Tompa József vették át az ajándékokat 
és elismerő okleveleket az osztály képviseletében. 
Érdeklődésünkre elmondták, hogy korábban még 
nem vettek részt hulladékgyűjtési akcióban, de ha 
lenne rá lehetőségük, a jövőben is szívesen vállal-
koznának rá. A közel egy hónap alatt kétgarázsnyi 
papírhulladékot gyűjtött össze a 31 fős osztály. A 
gyűjtés közben a gyerekek jól érezték magukat, 
az időjárásnak köszönhetően hógolyózni is tudtak. 
Tehát egy igazi élményt jelentett számukra ez a 
feladat és a kupakalkotás elkészítése is.

Az első Szelektív-On Nap tehát a korábban meg-
hirdetett versenyszámok eredményhirdetését, az 
ökokiállítás megnyitóját is magába foglalta. Le-
hetőséget teremtett ugyanakkor egy különleges 
ökojátszóház kipróbálására is. A családi progra-
mot az Alma együttes koncertje zárta a Nyírbátori 
Kulturális Központban.

Erdei-Nagy Ibolya

Legó, a terápiás kutya

Szelektív-On – Élj szelektíven!
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Veres János
MSZP-Párbeszéd

Nyírbátorban születtem, szüleim, rokona-
im mindkét ágon tősgyökeres bátoriak. 
Itt voltam diák, innen indult az életem, s 
tanulmányaim befejezése után ide tértem 
vissza. Azóta is ideköt minden, bárhol, bár-
milyen beosztásban dolgoztam, számom-
ra mindig fontos volt Nyírbátor jövője, s az 
is marad.
Ez a település 740 éves történelme során 
többször bizonyította, hogy nem lehet 
megtörni, leigázni. Ez a város büszke múlt-
jára, jelenére, lakosaira, s hosszú ideje én 
magam is azért dolgozom, hogy büszke 
lehessen teljesítményére, jövőjére is.
Ezért is volt nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy 2002-ben jelentős többség-
gel választott meg városom polgármes-
terének, s rövid idő elteltével támogatott 
kormányzati szerepvállalásomban is.
Másokkal együtt részem van abban, hogy 
2004-ben Ipari Parkot hoztunk létre, amit 
mára már bővíteni kellett, ahová ma már 
több, mint 4 ezer ember jár dolgozni a tér-
ség több, mint 100 településéről. Közös 
sikerünk az is, hogy felújítottuk közintéz-
ményeinket, úthálózatunk, települési ösz-
szekötő útjaink jelentős részét. Különösen 
megtisztelő volt számomra, hogy szülővá-
rosom Díszpolgárává fogadott, mely to-
vábbi elköteleződést jelent számomra. 

Számomra a választás tétje most is az, 
mint képviselői munkám során eddig is: 
folytatódik-e felzárkózásunk, a térségünk 
gazdasági fejlődése, további, jól fizető 
munkahelyek teremtése?
Vissza tudjuk-e hozni városunkba az egy-
más iránti tisztelet, megbecsülés és meg-
értés légkörét, a közös munkálkodást a 
városért, száműzve a megosztottságot, a 
mások által keltett gyűlöletet. Ezek mel-
lett fontos az is, hogy országosan, és vá-
lasztókerületünkben is szűnjön meg a lo-
pás és a korrupció, az elkövetők független 
magyar bíróság előtt feleljenek tetteikért!
Kérem Önöket, április 8-án támogassanak 
szavazatukkal!

Dr. Simon Miklós 
FIDESZ-KDNP

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. 
számú országgyűlési egyéni választóke-
rület nekem több mint egy mandátum. 
Én itt születtem – Érpatakon. Itt élek – 
Nyírbogáton. Itt nőtt fel a gyermekem, 
itt növekszik az unokám. Az Otthonom. A 
hely, amihez minden emlékem kötődik. Ide 
kötnek barátságok, ismerősök, a hétköz-
napok, az itt élők, az ügyes-bajos dolgok, 
amivel együtt találkozunk. Itt szólítottam 
meg a környező települések vezetőit, 
akikkel már évek óta együtt dolgozom a 
térség, a települések fejlődésért.
Büszke vagyok arra, hogy az élet főbb 
területein már sikerült jelentős változást 
elérni. Fejlesztettük a közlekedést, autóút-
jainkat, kerékpárutakat építettünk. Javult 
az ivóvíz minősége, szennyvízberuházáso-
kat valósítottunk meg a térségben, közös 
erővel 7000 új munkahelyet teremtet-
tünk. Az alapellátás szinte minden telepü-
lésen megújult, s az oktatási intézmények 
felújítása elkezdődött. De még közel sem 
dőlhetünk hátra, bár a térség erősödése 
már most érzékelhető, dolgoznunk kell 

tovább!  Köszönve eddigi támogatásukat, 
a folytatáshoz kérem bizalmukat, hogy 
összefogva megvalósítsuk közös céljain-
kat, legyőzzünk minden akadályt, együtt 
szebbé és jobbá tegyük Otthonunkat, 
mindennapjainkat!
Kérem, segítsék az itt élők, mindannyiunk 
életét jelentő vidék fejlődését! Folytassuk 
a becsületes munkát, mit a szüleinktől 
tanultunk, valósítsuk meg gyermekeink 
álmát, hogy büszkék lehessenek ránk!

Czimre József
LMP

Nevem Czimre József 58 éves, nős, 2 
gyermekes édesapa vagyok. Nyírlugoson 
születtem, szakmai pályafutásomat víz-
vezeték szerelőként kezdtem, 16 évet 
dolgoztam a Fővárosi II. számú építőipari 
vállalatnál. 1991-2007-ig a Készenléti 
Rendőrség tagjaként tevékenykedtem. 
2007-től nyugdíjas voltam. A jelenlegi 

kormány ezt a jogot 2012-ben járadék-
ká minősítette,16%-al megadóztatva. 
Most vagyonőrként dolgozom.2013-ban 
lettem az LMP tagja melynek elsődleges 
célkitűzése az alternatív energia megva-
lósítása volt. Ez a politikai célkitűzés kibő-
vült azzal, hogy létbiztonság teremtsünk 
az országban, mert véleményünk szerint 
az emberek anyagi helyzete nem csak és 
kizárólag a gazdaság teljesítőképesség-
ének a függvénye

Bankus Tibor János
Momentum Mozgalom

1991-ben születtem Nyíregyházán, római 
katolikus vallású vagyok. Kállósemjénben 
nőttem fel, jelenleg is itt élek. Apám nyu-
galmazott tűzoltó, anyám pedig kollégiumi 
nevelőtanár. A kállósemjéni általános is-
kolában végeztem alapfokú tanulmánya-
imat. Általános iskolás koromban zongo-
rázni tanultam, ezen kívül pedig Kyokushin 
karate edzésekre jártam Nyíregyházára. 
12 éves koromtól kezdve versenyszerűen 
ökölvívtam, egészen 17 éves koromig. A 
legjobb eredményem, egy országos 3. hely 
volt. A nagykállói Korányi Frigyes gimná-
ziumban végeztem középfokú tanulmá-
nyaimat, majd a Debreceni Egyetem tör-
ténelem szakára, nemzetközi kapcsolatok 
története specializációra vettek fel, ahol 
tanulmányi eredményeim okán állami ösz-
töndíjas lettem. A diplomám megszerzése 
előtt állok. Ezzel párhuzamosan online 
rendszerű, informatikai képzésen veszek 
részt. Mindezeken felül verseket írok, illetve 
versíró versenyeken is részt szoktam venni. 

Autodidakta módon pedig, a stratégia 
és a retorika tárgykörében folyamatosan 
képzem magam. Ezeken túlmenően, hobbi 
szinten családfa kutatással is foglalkozom, 
valamint lovagolni és vívni is tanultam. Po-
litikai beállítottságomat tekintve inkább 
jobboldalinak mondanám magam, azon-
ban gazdasági és társadalmi kérdésekben 
az igazságosság elvének vagyok a híve.

Választás 2018
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További képviselőjelöltek a Szabolcs-Szatmár 
Bereg megyei 6. számú választókerületben: 
Tóth Béla Magyar Igazság és Élet Pártja
Varga József  Oxigén Párt
Balogh István  
Szkita Istvánné  Rend és Elszámolás Párt
Demeter Jenő  Kell az Összefogás Párt
Szlovák Zoltán  Net Párt
Rácz Irén  Elégedett Magyarországért Mozgalom
Lakatos Károly   Európai Roma Keresztények Jobblétéért 

Demokratikus Párt
Varga Sándor  Magyarországi Cigánypárt
Márton Tibor  Közös Nevező 2018
Varga Zoltán  TenniAkarás Mozgalom
Kész Géza  Jobbik Magyarországért Mozgalom
Zámbó Anna  
Kiss Miklósné  Iránytű Párt

Április 8-án országgyűlési képviselőválasztás lesz 
Magyarországon. A Bátor Újság felkínálta a lehetőséget 
a megyei 6. számú választókerületben indulóknak rövid 
bemutatkozásra. Lapzártánkig az alábbi jelöltek küldték 
el anyagukat. Hogy senki ne maradjon ki, a többiek nevét 
az összeállítás végén közöljük.
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■■ Színes, változatos és érdekes 
programok teljesítéséről adott 
számot Janovics János elnök a 
Nyírbátori Határőr Igazgató-
ság Nyugdíjasai Egyesület év-
záró közgyűlésén.

Az éves tevékenység értékelésekor 
elhangzott: tagjaink egymás iránti 
empátiával, a közösségi célok szem 
előtt tartásával, az egységre és jó han-
gulat megvalósítására törekedve kre-
atívan, aktívan, kezdeményezően vet-
tek részt a rendezvényeken.

Megemlékeztünk Szent Lászlóról, 
a Határőrség védőszentjéről. Kegye-
lettel tisztelegtünk határőr halottaink 
emléke előtt. Szép számú érdeklődő 
és számtalan határőr tábornok jelen-
létében lepleztük le a Határőrség em-
lékére készített táblát.

Teke- és lövészcsapataink ki-
magasló eredményességgel vettek 
részt a fegyveres szervek nyugdíjas 

egyesületeinek régiós versenyein, 
az egyesületünk által szervezett ré-
giós főzőversenyre érkezőknek pe-
dig büszkén mutattuk be városunk 
nevezetességeit.

Férfikórusunk közönségsikert arat-
va vett részt az encsencsi katonanóta 
fesztiválon, a megyei nyugdíjas kultu-
rális seregszemlén, valamint a városi 
majálison. Kirándulásaink során beba-
rangoltuk Palócföldet, szatmári utunk 
során megcsodáltuk a cégénydányádi 
és a nagyari kastélyokat, különöskép-
pen pedig környezetüket.

Egyesületünk tartalmában gazda-
godó kapcsolatot ápol a rendvédelmi 
szervek nyugdíjas klubjaival. Mun-
kánkat folyamatosan figyelemmel kí-
sérte és támogatta a megyei rendőr-fő-
kapitányság és a városi önkormányzat. 
A működési feltételekhez történő hoz-
zájárulásért köszönet illeti a fenti szer-
veket és azok vezetőit.

A régi-új elnökség nevében Janovics 
János elnök az eddigi színvonal továb-
bi emelésére, a munka töretlen folyta-
tására tett ígéretet. Az elnökségi tag-
ságról leköszönő, egy évtizeden át 
áldozatosan tevékenykedő Szabó Győ-
zőnek a tagság hosszan tartó tapssal 
jelezte köszönetét.

Vincze István

Gazdag évet zártak

■■ A Nyugdíjas Értelmiségi-
ek Egyesülete nőnapot ün-
nepelt, az összejövetel na-
gyon jó hangulatban zajlott. 

Megtisztelő volt számunkra, 
hogy jelenlétével megtisztelte ren-
dezvényünket Farkasné Takács 
Ilona a Kulturális Központ kép-
viseletében, valamint Máté Antal, 
városunk polgármestere. Verssel 

köszöntött bennünket Tóth István, 
Birtók József és Szarka László 
tagtársunk. A Művészeti Iskola 
néptánc csoportja Tóth Béla igaz-
gató úr vezetésével adott műsort. 
A zenét Pásztor István szolgáltatta 
a tőle megszokott módon. 

Reméljük, még sok ilyen szép 
napunk lesz!

Tóth Árpádné, elnök

■■ Tavaszváró interaktív 
csoportos foglalkozás a Vá-
rosi Könyvtár Gyermek-
részlegén

Beköszöntött a tavasz! És nem is 
akárhogyan! Bátor – a kemény idő-
járási viszontagságoktól sem visz-
szarettenő- óvodások csalogatták 
elő a Városi Könyvtár Gyermek-
részlegén. Úgy, hogy nem ijedtek 

meg az árnyékuktól, hogy felfe-
dezték a helyes utat és sok mosoly-
lyal, nevetéssel, együtt főzőcskéz-
ve mulatták az időt. Kit ne derítene 
jókedvre ennyi vidámság? Így lett 
a hétindító nagy mínuszokból ba-
rátságos, simogató napsütés és így 
jött el a szürke borúra végre a szív-
melengető derű! 

Köszönjük az együtt töltött kel-
lemes órákat!

Virágot kaptak
■■ Bensőséges ünnepség kereté-

ben köszöntötték nőtársaikat a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából 
a Nyírbátori Határőr Igazgató-
ság Nyugdíjasai Egyesület férfi 
tagjai.

Janovics János Márai Sándortól 
vett idézetekkel tett finom distinkci-
ót a bájos, hódításra termett hölgy, a 
gyermekét feltétel nélkül, odaadás-
sal szerető anya és a követelménye-
ket támasztó szülő között. Éltette 

az életünket a bölcsőtől a szemünk 
lezártáig végigkísérő Nőt. Nagy Ár-
pád és Fábián Károly gyönyörű ver-
sekkel fejezték ki hálánkat a családi 
fészek melegéért, az élet viharában 
való szüntelen helytállásért. Köszön-
tőjük végkicsengése szerint habár a 
női lélek örökké rejtve marad előt-
tünk, mint ahogy a női ideál is törté-
nelmi koronként változik, egy dolog 
örök és változatlan: az emberi léte-
zés csak velük lehet teljes, boldogság 
csak velük képzelhető el. A tavasz 

titka

TiszTeLeT. A hagyományokhoz híven a város polgármestere Má-
té Antal nőnapon virággal köszöntötte a hölgyeket.
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■■ Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola 4 nyolcadikos ta-
nulója: Havasi Márton 
Zsombor, Horánszki Pat-
rik, Kóródi Konrád Ede és 
Lipécz Nelli tett napokban 
sikeres középfokú szóbeli 
nyelvvizsgát angol nyelvből.

Általános iskolásként ez igen di-
cséretes, sőt Horánszki Patrik az 
írásbeli nyelvvizsgát is megsze-
rezte. Hosszú esztendők munkája 
érett be, hiszen ezek az eredmé-
nyek magukért beszélnek. Emel-
lett sok rangos városi, megyei és 
országos versenyen is kiváló ered-
ményeket érnek el tanítványaink. 
Hatékony húzóerői egymásnak 
mindannyian.

Szakemberek szerint a korai 
nyelvtanulás előnye a termé-
szetesség. A gyerek úgy tanulja 
a szavakat, mint ahogy tanulta 
anyanyelvét kisgyermekkorában, 
játékosan, hétköznapi szituáci-
ókban észrevétlenül. Vajon hogy 
emlékeznek a kezdetekre a friss 
nyelvvizsgások? – erről kérdez-
tük őket.

Lipécz Nelli: – Nekem sosem 
kellett magolnom a szavakat, szív-
tam magamba a nyelvet. Már ak-
kor is élveztem, hogy nemcsak egy 
nyelven tudom kifejezni magam. 
Ez az érzés mára kiteljesedett.

Horánszki Patrik: – Már kisko-
romban is éreztem az angol nyelv 
fontosságát, szerettem tanulni és 
tudtam, hogy a későbbiekben nagy 
hasznát fogom venni.

Kóródi Konrád Ede: A szüle-
im sokat segítettek, bátorítottak. 
Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy édesanyám idegen-
nyelv-tanár, akinek a szakmai se-
gítségére mindig számíthatok. 
Akiktől a legtöbbet tanulhatunk, 
angoltanáraink Szabó Jánosné (Olgi 
néni), Bara Györgyné (Zsuzsa né-
ni), illetve Laura Blake angol lek-
tortanárunk, nekik a legnagyobb 
köszönettel tartozunk. Szeretném 
továbbfejleszteni nyelvtudásomat, 
esetleg külföldön tanulni, de a kö-
vetkező lépcső a felsőfokú nyelv-
vizsga letétele.

Havasi Márton Zsombor: 
Rengeteg versenyen vettem részt. 
Nem feltétlenül a helyezés szá-
mított, gyakorolhattam, és per-
sze nagyon élveztem a megméret-
tetéseket. Hozzáteszem, számos 
versenyen értem el dobogós 
helyezéseket.

A kéttannyelvű osztályokban 
végzett munka eredményességét 
tanulóink sikereiben mérhetjük, 
így rendkívül büszkék vagyunk 
arra, hogy évről évre egyre több 
sikerről számolhatunk be.

Kóródiné Tóth Mária

pedagógus

Bezsebelték a nyelvvizsgát

„Miért csendültek fel a Himnusz 
hangjai? Miért öltöztünk ünneplő ru-
hába a mai napon? Azért, hogy fel-
idézzük az 1848. március 15-i pesti 
forradalom nevezetes eseményeit, vala-
mint, hogy méltó módon emlékezzünk 
az 1848-49-es magyar szabadságharc 
dicső napjaira és hőseire!” Ezekkel a 
gondolatokkal kezdődött az ünnepi mű-
sor március 14-én a Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 
falai között.

Az ünnepi műsor összeállítását kö-
vetően, felső évfolyamos tanulóinkkal 
izgatottan, ugyanakkor nagyon lelke-
sen kezdtünk el készülődni még január 
végén: 31 felsős tanuló igyekezett elva-
rázsolni a kedves közönséget a törté-
nelmi múlt felidézésével. A színpadon 
szereplő gyerekeknek a legnagyobb ju-
talom a figyelmes, érdeklődő hallgató-
ság. Munkájuk eredményesnek bizo-
nyult, hisz a publikum, nagy tapssal 
jutalmazta a fellépőket.

Egy ünnepi műsor hosszú folyamat 
eredményeként jön létre. A résztvevő 

diákoknak nagyon sok terhelést jelent, 
hisz délelőtt a tanítási órákon, délután 
pedig a próbákon kell helytállniuk. 
Mindez nem tántorította el őket attól, 
hogy vállalják a feladatot. Fáradságos 
munka, de végül megtérül a befektetett 
energia, mert az együtt eltöltött hetek 
alatt sokat tanulhatnak. A próbákon 
gyakran beszélgettünk napjainkban is 
fontos jelentéssel bíró emberi érzések-
ről, értékekről, mint például bátorság, 
hazaszeretet, szabadságvágy, kitartás, 
önfeláldozás. A hosszas munka során 
megismerték és megtanulták tisztelni 
történelmi múltunkat. Egy kicsit komo-
lyabb, érettebb fiatalok váltak belőlük. 
Ahogy az elmúlt évek tapasztalatai is 
mutatják, ezeknek a próbáknak a kö-
zösségformáló szerepe is jelentős. A 
nyolcadikos tanulók felkarolják és se-
gítik a még kicsit bátortalanabb alsóbb 
éveseket, akik tisztelettel tekintenek a 
rutinos végzősökre. 

Nagyné Lőrincz Lilla

a március 15-i ünnepi műsor 

szerkesztője

Egy ünnepség margójára

■■ Mindenki számára ismere-
tes, a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
lelkes diákjai szívesen mérette-
tik meg tudásukat a különféle 
tanulmányi versenyeken, érnek 
el kiváló, dobogós helyezéseket.

A Báthori Anna Református Ál-
talános Iskola Báthorys napok kere-
tében megrendezett tanulmányi ver-
senyein diákjaink nagyon sikeresen 
szerepeltek.
Az alsó tagozatosok, matematika:
2. évfolyam: Gál Krisztián II. hely, felkészítő 
Meczner Béláné.
3. évfolyam: Kóródi Kornél Ede I. hely, 
Szakács Botond II. hely, felkészítő: Csonka 
Gáborné
4. évfolyam: Tóth Tamás I. hely, felkészítő: 
Szedlárné Szabó Judit.

A szövegértési versenyen idén is kiváló 
eredményeket értünk el.
5. évfolyam: Farkas Bence II. hely
6. évfolyam: Balaton Bianka I. hely
7. évfolyam: Lámfalussy Zsófia I. hely, Ricsei 
Réka II. hely
8. évfolyam: Schlosser Zalán I. hely
Felkészítő: Kóródiné Tóth Mária.
Az ötödikesek természetismeret versenye: II. 
helyezett Lukács Míra, III. helyezett Márta Luca. 
A hetedik évfolyamosok földrajz versenye: I. 
helyezett Balogh Ábel,
II. helyezett Váradi Klaudia. Felkészítő: Nagyné 
Bagaméri Éva.

„Kitárul a világ” megyei angol 
versenyen:
4. évfolyam: Lehoczky Lili III. hely, felkészítő: 
Takács Adrienn
5. évfolyam: Lukács Míra II. hely, Gulyás Luca 
III. hely.
7. évfolyam: Szabó Réka II. hely, Török Lilla és 
Maczucza Anna III. hely.
8. évfolyam: Havasi Márton Zsombor I. 
hely, Kóródi Konrád Ede II. hely. A felsős diák 
felkészítői: Szabó Jánosné és Abroncsos Judit.

A Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um által megrendezett „Milliók közt 
az egyetlen egy” tehetségnapon diák-
jaink különböző versenykategóriák-
ban indultak, és nagyszerű eredménye-
ket értek el, ezzel öregbítve iskolánk 
hírnevét.

A „NYELV-ÉSZ” anyanyelvi ver-
seny megyei döntőjén a 7. évfolyamon 
első lett Enyedi Fanni. A 8. évfolyamon 
2. helyen végzett Biró Csenge, tanáruk 
Kóródiné Tóth Mária. A Scrabble an-
gol nyelvi megyei csapatversenyen a 8. 

évfolyamos csapat 2. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Kóródi Konrád Ede, 
Szemán Máté, Zsigó Bálint László. Fel-
készítő tanárjuk Szabó Jánosné tanárnő. 
A „Számvadász” megyei matematika 
versenyen a 6. évfolyamosok versenyé-
ben. Farkas Balázs III. helyezést ért el, 
felkészítő pedagógusa Vida Ferenc. A 
Zrínyi Ilona Országos Matematika Ver-
seny megyei fordulóján 6. évfolyamon 
6. lett Hermanovszky Márk, felkészítő 
tanára Vida Ferenc, a 7. évfolyamon 3. 
helyen végzett Kiss Boglárka, tanára 
Kovácsné Molnár Nóra.

A Bem József Általános Iskola által 
szervezett megyei „BIG BEM” verse-
nyen iskolánk 7. osztályos csapata a 7. 
helyen végzett az induló 52 csapatból. 
A csapat tagjai: Birta Boglárka, Kerezsi 
Csenge, Kiss Boglárka. A diákokat a 
versenyre Szabó Jánosné tanárnő ké-
szítette fel.

Versenydömping 
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■■ „A legnagyobb értékeink a 
gyermekek, hiszen valameny-
nyien Isten ajándékai.” (Böjte 
Csaba)

Egy iskola életében vannak ünne-
pek, jeles napok, amelyek eltérnek a 
megszokottaktól. A Báthory Anna 
Református Általános Iskolánkban 
ezek közé tartoznak a Báthorys napok 
rendezvényei. Rangját, a közel húsz 
éves hagyománya fémjelzi. Kezdeti 
időszakban ez tanulmányi versenye-
ket, sportbajnokságokat valamint a 
farsangi mulatságot foglalta magába. 
Az eltelt időben, különösen az utóbbi 
hat évben fokozatosan átalakult és lé-
nyegében már a tanulmányi versenyek 
színvonalas, rangos megszervezését 

és lebonyolítását jelenti. Ez azért is 
örömteli számunkra, mert iskolánk-
ban kiemelt feladatunknak tekintjük 
a tehetséges gyermekek kiválasztását 
és természetesen tehetséggondozásu-
kat. Ez magában foglalja a természet-
tudományos tárgyak, a matematika, 
az idegen nyelvek, az informatika és 
a sport utánpótlás területén tehetséges 
diákjaink fejlesztését. Ehhez iskolánk 
minden lehetőséget, feltételt maradék-
talanul biztosít. Arra törekszünk, hogy 
a lehetőségek repertoárját folyamato-
san bővítsük. A 2017/2018. tanévben 
három új tantárgyat is bevontunk a 

versenyeink körébe: alsó tagozaton 
a matematikát és a hangos olvasást, 
felső tagozaton a biológiát. 

A három napon majdnem ötszáz 
gyerek versengett a városunk, a já-
rásunk, sőt a megyénk közel húsz, 
köztük több egyházi iskolájából. A 
megérdemelt oklevelek és könyv-
jutalmak átadására az ugyancsak 
hagyományosnak mondható 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére magas színvonalon meg-
rendezett ünnepségünk keretében 
került sor a Kulturális Központban. 
Itt körülbelül száz tanuló vehette át 

a megérdemelt jutalmakat. Intézmé-
nyünkben áprilisban immár negye-
dik alkalommal rendezzük meg az 
Országos Komplex Természettudo-
mányi Versenyünk döntőjét. Ezen az 
ország 26 csapata vesz részt, akik 
már három írásbeli fordulón bizo-
nyították tudásukat, tehetségüket. 
Bízom benne, hogy mind a Báthorys 
napok versenysorozatán, mind az 
országos döntőn résztvevő csapatok 
jó hírét viszik iskolánknak és város-
unknak, Nyírbátornak.

Barna Gábor

igazgatóhelyettes

Báthorys napok a Refiben

Tanulmányi sikerek a Református Iskolában
■■ A Báthory Anna Reformá-

tus Általános Iskola megala-
kulásakor célul tűztük ki, 
hogy a helyi és körzeti tanul-
mányi versenyek mellett be-
kapcsolódunk az egyházi is-
kolák által szervezett orszá-
gos versenyekbe is. 

Azt szeretnénk, hogy tanulóink 
rangos versenyeken is megmérettes-
sék magukat, valamint iskolánk és 
a város jóhírét vigyék. Az idei tan-
évben is születtek kiemelkedő ered-
mények. Szeretettel megköszönjük 
a pedagógusok felkészítő munkáját, 
a szülők támogatását és tanulóink 
szorgalmát.

A Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium által 

szervezett tanulmányi verseny dön-
tőjére iskolánk 11 tanulója kapott 
meghívást. A megelőző, levelezős 
versenyen több mint 900 tanuló közül 
választották ki a legjobbakat. A dön-
tőbe behívott tanulók: Farkas Adél, 
Göncző Fanni, Horváth Linda Szófia, 
Kerekes Levente, Mátyás Dominik, 
Nagy Bence 8. osztályos tanulók. 
Bákonyi Lara, Kovács Nóra, Nagy 
Attila, Nagy Kamilla, Radnai Kristóf 
7. osztályos tanulók. A színvonalasan 
megszervezett döntőben az első tíz 
helyezettet jutalmazták, és felvételt 
nyertek a gimnáziumba. 

Intézményünk két tanulója kiváló 
eredményt ért el Vásárosnaményban 
a Zrínyi Ilona matematikaverseny 
megyei fordulóján. Perpák Zita 2.b 
o. X. helyezett lett, Oláh Adrienn 5.a 

o. I. helyezést ért el, így továbbjutott 
az országos döntőbe, amit Kecske-
méten rendeznek meg. Felkészítő 

tanáraik: Strzalkáné Zatik And-
rea, Kerekesné Puholla Mária, Opre 
Csabáné.

Verseny Eredmény Tanuló Felkészítő pedagógus

V. Zsoltáréneklő és Műveltségi Ver-
seny, Mátészalka

III. hely Forbauer Flóra 6. o.

Madai Erika
II. hely Papp Evelin 8. o.
II. hely Nagy Anita 5. o. 
I. hely Kocsis Vivien Alina 5. o.

VIII. Országos Egyházi Népének 
Verseny, Szentes

II. hely Papp Evelin 8. o.

Madai Erika
I. hely Tóth Petra 5. o.
I. hely Nagy Anita 5. o. 
II. hely Forbauer Flóra 6. o.
II. hely Lukács Vivien 7. o.

Adventi Szavaló- és Zsoltáréneklő 
Verseny, Kunhegyes (szavalóver-
seny)

I. hely Nagy Zsófia 7. o.
Schlosserné Csernai Éva

Adventi Szavaló- és Zsoltáréneklő 
Verseny, Kunhegyes (zsoltáréneklő 
verseny)

I. hely Papp Evelin 8. o.
Madai Erika

Különdíj Lehel Kamilla Rebeka 8.
Nyírbátor, Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Népdaléneklés I. hely Papp Evelin 8. o. Madai Erika
Adventi versmondó verseny I. hely Nagy Zsófia 7. o. Schlosserné Csernai Éva

Angol nyelvi szavalóverseny
I. hely Vitéz Alexandra 8. o.

Nagy Lászlóné
Különdíj Vass Virág Vanda 8. o.

BIG TIPP Matematikaverseny III. hely Mátyás Dominik 8. o. Pócsi Irén

Nyírvasvári, 
"Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket" Versmondó verseny

I. hely Antal Milán 1. o. Nagy Józsefné

Különdíj Barra Zsófia 1. o. Brevákné Nánássy Erika
I. hely Perpék Zita 2. o.

Csoba Lászlóné
Különdíj Lebujos Kristóf 2. o.
II. hely Balogh Tímea 3. o. Emőd Zoltánné
I. hely Márton Zalán 3. o. Szász Tünde 

I. hely Tóth Dániel 4. o. Szegediné Sepa Erika
I. hely Perpék Szabolcs 5. o.

Subáné Kiss Judit
Különdíj Vass Máté 5. o.
II. hely Fóri Boglárka 5. o.

Nagy BernadettII. hely Zichar Patrícia 7. o.
Különdíj Harcsa Dorina 7. o.
I. hely Nagy Zsófia 7. o. Schlosserné Csernai Éva

Budapest, Mesés Európa-
Népmesék hősei - a népmesék sze-
repe Európa kulturális örökségében 
című országos rajzverseny

Különdíj Molnár Henrietta 6. o. Schlosser Sándor

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Informatika I. hely Mátyás Dominik 8. o. Pócsi Irén
Informatika II. hely Nagy Bence 8. o. Jónás Istvánné
Fizika IV. hely Kerekes Levente 8. o. Dankóné Lucsánszki Erika
Matematika V. hely Mátyás Dominik 8. o. Pócsi Irén

Fizika
V. hely Radnai Kristóf 7. o.

Dankóné Lucsánszki Erika 
Opre Csabáné

Fizika
VI. hely Bákonyi Lara 7. o.

Dankóné Lucsánszki Erika 
Opre Csabáné
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Majoros Magyar Bajnok!
■■ A német második vonalban 

vitézkedő Majoros Bence 
egyéni és páros magyar baj-
nok lett. Az új magyar bajnok 
szerint ma ismét kialakulhat 
egy nagyon erős generáció, 
akik méltó követői lehetnek a 
korábbi nemzetközi élvonalat 
meghatározó valamikori ma-
gyar legendáknak.

Gratulálunk az országos bajno-
ki címedhez! Milyen volt az út a 
döntőig?
Majoros Bence: Köszönöm szépen. 
Nem volt könnyű séta döntőig. Tény-

leg nehéz ágon 
jutottam be, hi-
szen csupa vá-
logatott játékos 
került az utam-
ba. Eddig még 
nem nyertem 
magyar bajnok-
ságot és nagyon 

szerettem volna végre bebizonyítani 
az itthoniaknak is, hogy ma már tény-
leg én vagyok a legjobb magyar férfi 

játékos. Ezt jó játékkal és jó mentális 
felkészültséggel sikerült elérnem.
Mit ér a magyar bajnoki cím nem-
zetközi összehasonlításban?
MB: Nem javít a nemzetközi pont-
jaimon, de eszmei értéke van, hiszen 
mindenki figyeli, hogy mely ország-
ban éppen ki nyeri a bajnokságot.

Mi a rangja ma a magyar 
asztalitenisznek?
MB: A mai magyar játékosok nin-
csenek azon a magas szinten, mint 
az elődök voltak. A világranglistán 
inkább a második százban vagyunk 
magyarok. Ugyanakkor ma nagy jó 
generáció nőtt fel, és mindannyian 
szépen fejlődünk és haladunk előre 
saját karrierünkben.

Mi a helyzet a te karriereddel? Azt 
lehet tudni, hogy klubot váltasz és 
felkerülsz a német első osztályba.
MB: Ez nagyon nagy előrelépés 
számomra. Három éve élek Né-
metországban. A harmadik ligában 
kezdtem, majd két szezont játszot-
tam végig a Bundesliga II-ben és 

szeptembertől már az új klubbal az 
első osztályban leszünk. Azt kell 
tudni, a német bajnokság a legerő-
sebb a kontinensünkön. Németor-
szágban játszik Európa asztalite-
nisz krémje. Nagyon jó meccseket 
fogok játszani, és minden adott lesz 
a fejlődésemhez.

Németországban hol a helyed?
MB: Ma már egyre többen isme-
rik a nevemet. A német Pro Touron 
szép eredményt értem el. Már ott 
is sokan felfigyeltek rám. Így, hogy 

Bundesliga I-et fogok játszani, még 
inkább előtérbe kerülök.
Miben más a német asztalite-
nisz, miért tudtak mindenkit 
megelőzni?
MB: Alapvetően más a struktúra. 
Az egész szövetség, az egész német 
válogatott sokkal profibb, mint mi 
vagyunk. Mi is azon vagyunk, hogy 
hasonló szép eredményeket próbál-
junk meg elérni, mint a németek. 
Nem lesz egyszerű, de úgy tapasz-
talom, hogy jó úton tartunk afelé, 
hogy ezt elérjük.

sport

Miskolcon is remekeltek a sárkányosok!
■■ Miskolcon, a XXII. Víz Vi-

lágnapi Nemzetközi Úszóver-
senyen vettek részt úszóink 
március 10-11-én. 

A csapatnak ismét sikerült a re-
mek szereplés, pedig a felkészülésük 
egyik legkeményebb szakaszában lá-
togattak el Miskolcra, a Kemény Dé-
nes Sportuszodába. Több mint 400 

versenyző, több mint 2000 rajt, és 
több mint 30 klub vett részt e nagy-
szabású versenyen. Büszkeségeink 
12 éremmel tértek haza.

Csoba Adrienn óriási csatában, 
nyílt kategóriában szerezett bronz-
érmet 200 méteres vegyes úszásban. 
Rögtön utána 200 méteres gyors-
úszásban nyerte el az aranyat a tő-
le egy évvel idősebbektől. A 100 

méteres mellúszásban bronzérmet 
szerzett. 

Antal Dávid mind a két nap rajt-
hoz állt, és kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva 6 érmet is szerzett: második 
helyen végzett 50 és 100 méter gyors-
úszásban, 50 méter pillangóban és 
50 méter hátúszásban, míg bronzot 
szerzett 100 méter háton, és 100 mé-
ter pillangóban. Dávid 1500 méteres 
gyorsúszása, (mely nyílt verseny volt) 
több volt, mint gyönyörű. 20:23’13.-
as idejével nagy esélyesként várhatja 
a Hosszútávú Országos Bajnokságot, 
ahol idén még mindig az egy évvel 
idősebbek ellen fog harcba szállni 
az aranyért.

Bégányi Ábel 3 érmet nyert ma-
gának és egyesületének: 50, 100 és 
200 méteres pillangóúszásban nem 
talált legyőzőre. Eredményével 100 
és 200 méteren az országos korosz-
tályos ranglista élére került.

Ábel 200 méter pillangón 2:46’09-
es időt úszott. Jelenleg 9 másodpercre 
van a 44 éve felállított korosztályos 

csúcstól, amelyet mai napig nem dön-
tött még meg senki. Ábelnek még 
mindig van 9 hónapja a 9 másodperc-
re. Bízunk benne és reméljük, hogy 
átírja a sporttörténelmet. 

Csoba Krisztián (2003), és 
Bencsik Réka (2008) érmes helye-
zést most nem, viszont számos egyé-
ni csúcsot állított fel. Remekül ver-
senyeztek és most már Réka is több 
szintidővel rendelkezik, így ő is ott 
lesz nyáron a Cápa Országos Baj-
nokságon. Felkészítő edző: Kaliba 
Viktor.

Baracsi Lajosné

Bátori Sárkány Úszóegyesület elnök

Antal Dávid és Bégányi Ábel a dobogón
Csoba Adrienn edzőjével, Kaliba 
Viktorral

Majoros Bence  MTI-fotó: Ilyés Tibor
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Beragadtunk...
■■ Mondhatnánk, beragad-

tunk, mint lovas kocsi a sár-
ba. De mielőtt még bárki is 
komoly problémára gondolna, 
elárulom, hogy a címben sze-
replő szójáték a labdarúgó 
NB-III. osztályú bajnokság 
2017/18. év tavaszi rajtjára 
vonatkozik, tekintettel az idő-
járás enyhén szólva sem ideá-
lis alakulására.

A csapadékos télutó sok helyen já-
tékra alkalmatlanná tette a pályákat, 
ami miatt egy héttel el kellett halasz-
tani a bajnokság tavaszi fordulóinak 
kezdési idejét. 

A Nyírbátori FC számára ez a ha-
lasztás egy Tiszaújváros elleni, ko-
moly téttel bíró mérkőzés elodázá-
sát jelentette. 

De rossz idő ide, latyakos talaj 
oda, a bajnokságot folytatni kell, 
ami meg is történt, mégpedig rög-
vest egy hagyományosan rangadó 
jellegű mérkőzéssel, hazai pályán, a 
Cigánd csapatával szemben. A mie-
inket az őszi szezonban elszenvedett 
vereségért való visszavágás vágya is 
fűtötte. De ahogy az lenni szokott, 
a nagy akarás helyenként görcsös-
sé tette a játékosaink egy részének 
produkcióját, a gólgyártásért felelő-
sök is többet hibáztak ígéretes hely-
zetekben. Így aztán bekövetkezett a 
leg rosszabb verzió és a vendégek a 
szünet előtt egy hazai egyéni hibát 
kihasználva előnyhöz jutottak.

A második félidőben a mieink 
minden energiájukat, de sajnos csak 

egy egyenlítő találatig jutottunk. A 
mérkőzés végén így meg kellett elé-
gedni az egy bajnoki ponttal, ami 
azért nem lebecsülendő annak fé-
nyében, hogy a második játékrész-
ben hosszú időn keresztül ember-
hátrányba kényszerültünk.

A következő „menü” sem ígérke-
zett könnyen emészthetőnek, mert az 
igen masszív, jó erőkből álló Putnok 
csapatához kellett látogatni. Az őszi 
szezonban nagyon kellemes megle-
petést okozva: hazai pályán kiütöt-
tük ellenfelünket (5:0), így érthető-

en a revans vágya fűtötte a hazai 
csapatot.

Az első percek hazai rohamai köz-
ben egy jól kivitelezett, jobb oldalon 
futó kontra támadás eredményeként 
megszereztük a vezetést, amit a já-
tékrész hátralévő részében többször 
is növelhettünk volna, de a döntő 
pillanatokban valami pontatlanság 
mindig akadt.

Nem bírtak egymással a csapatok. A végeredmény: NYFC-Cigánd 1:1

Egy jól kivitelezett kontra három pontot ért. Putnok-NYFC 0:1

Anyakönyvi események
2018. FEBRUÁR – SZÜLETÉS

Kamilla Jurth Sándor Kántor Hajnalka
Bíborka Szigeti Gábor  Marozsán Emőke
Boglárka Vas Ferenc Krayzell Eszter
Béla Brájen Farkas Zoltán  Budai Klára Ivett
Jázmin Varga János Szilágyi Anikó
Andor Krisztofer Varga Krisztofer Szilágyi Margit
Dóra Iker Tibor Zsolt Horváth Anita

Bohák Éva Iván Zsolt
Deme Enikő Mónika Nagy László
Murzsa Gizella Farkas Mihály
Murzsa Gyöngyi Budai Dániel

Dankovics János
Vasas György
Szilágyi Gyula
Szigeti Andrásné

Urbin Sándor
Szenes István
Lőrincz István
Mocsár István

2018. FEBRUÁR – HALÁLESET:

2018. FEBRUÁR – HÁZASSÁG: 

KéTNapos edzőTáborT tartott a Nyírbá-
tori Lovardában Dallos Eszter, lovas edző. Az elismert szakem-
ber hasznos tanácsokkal látta el a nyírbátori lovasokat a márci-
us 10-11-ei hétvégén. A bemutató lovaglás, az edzések mellett 
elméleti oktatás is szerepelt a programban.

A fordulás után a hazaiak min-
dent egy lapra tettek fel, és állandó 
nyomás alatt tartották kapunkat. 

Többször is gól közeli állapotba ke-
rültek, de vagy a védelmünk, vagy 

a remek napot kifogó Vasas hárítot-
ta el a veszélyt. Ebben a játékrész-
ben a szerencse is mellénk pártolt 
és a mérkőzés végét jelentő hár-
mas játékvezetői sípszó azt jelen-
tette, hogy csapatunk három ponttal 
gyarapodva térhetett haza borsodi 
kirándulásáról. 

Árnyalja a helyzetet, hogy egy 
ártatlannak tűnő párharcot kö-
vetően ismét emberhátrányba 
kényszerültünk. 

Két mérkőzés, négy pont. Ez a 
produktum, ami teljességgel el-
fogadható. Ugyanakkor a bajno-
ki tabella tanulmányozásából az is 
kiderül, hogy nem dőlhetünk hát-
ra, a lehető legnagyobb koncent-
ráltságot kell minden mérkőzésen 
tanúsítani.

Janovics János
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A Magyar kultúra napja előtt eb-
ben az évben ismét megrendezték a 
Kölcsey Társaság és a szatmárnémeti 
Kölcsey Kör négynapos programso-
rozatát Szatmárcsekén. Határon tú-
li és anyaországi gimnazista fiatalok 
együtt vettek részt a rendezvényeken, 
hogy ápolják magyarságunk egyik leg-
nagyobb eszmei értékét, a Himnuszt és 
Kölcsey Ferenc szellemiségét. 

Minket ért az a megtiszteltetés, hogy 
képviselhettük intézményünket. Január 
18-án csütörtök reggel indultunk útnak, 
s vettük célba Szatmárcsekét. Megér-
kezésünk után elfoglaltuk szállásunkat 
abban a bájos kis szatmári fogadóban, 
melyet 4 napig kellően otthonunknak 
éreztünk. A fogadó hangulata és a ma-
gyaros ízek is segítségünkre voltak, 
hogy feloldódjunk, így hamar beszél-
getésbe elegyedtünk a többi diákkal. 
Könnyen megtaláltuk a közös hangot. 
A délután folyamán megtekintettük 
a Kölcsey Emlékházat, a református 
templomot, illetve látogatást tettünk 
a csónakfejfás temetőbe is. 

Első nap szavalóversenyen vettünk 
részt, ahol a 3. helyezést értünk el.

A második nap megtekinthettük az 
előzetesen a versenyre beküldött kis-
filmeket, melyet Kántor István filmren-
dező bírált el. Iskolánk itt is remekelt, 
az Usztics Dániel 11. f osztályos tanuló 
által megalkotott Mit jelent számomra 
a Hymnus? című kisfilm a 2. helyezést 
érdemelte ki.

Jártunk Nyíregyházán, ahol a Me-
gyeházán lehetőségünk nyílt megte-
kinteni a Himnusz eredeti kéziratát, 
és az Erkel Ferenc által írt kottát is. 

A harmadik nap Kölcsey-vetélkedőn 
vettünk részt. A hirtelen ránk törő ver-
senyszellem egészen a harmadik helyig 
repített el minket. Délután Kántor Ist-
ván filmrendező A Hymnus képek-
ben című kisfilmjét tekinthettük meg 
közösen. A 30 perces film remekül 
összefoglalta a Himnusz jelentését és 
jelentőségét a magyarok, az ország, a 
nemzet számára.

Találkozhattunk a Kürt-Gyarmat ha-
gyományőrző íjászegyesület képviselő-
jével, aki különböző korhű íjakat, nyi-
lakat, fegyvereket és harci felszerelést 
mutatott be, sőt, ki is próbálhattuk az 
eszközöket. Ha már céltáblákat nem is 
mindig, de az instagramot legalább ga-
rantáltan eltaláltuk az íjászkodás köz-
ben készült selfiekkel. 

Vasárnap, a Magyar kultúra napi 
megemlékezéssel ért véget a 4 napos 
programsorozat. A megemlékezés a 
szatmárcsekei református templom-
ban kezdődött. Az itt tartott ünnepi 
istentiszteletet a Kölcsey-emlékplakett 

átadása követte. Idén Szörényi Leven-
te Kossuth-díjas zeneszerző és előadó-
művész nyerte el a Kölcsey Társaság 
rangos kitüntetését.

A Kölcsey Társaság által rendezett 
programsorozat rendkívül tartalmas 
volt. Új barátságok köttettek az anya-
országi és a határon túli magyarok 
között. Megmutatkozott a Himnusz 
összetartó ereje, összehozott minket 
a magyarságtudat és Kölcsey Ferenc 
szellemi hagyatéka. Egy maroknyi fi-
atal gyűlt össze, akiket bár elválaszt a 
távolság, a kilométerek és az ország-
határok, de mégis egy az anyanyelvük, 
egy a kultúrájuk, ezáltal egyek az ér-
tékeik is. Kölcsey intelmeit megfogad-
va, ezeket az értékeket dédelgettük és 
ápoltuk a rendezvény során, és közben 
megtapasztaltuk a szatmári emberek 
vendégszeretetét.

Biró Alexandra és Nagy Lilla 
Veronika a Báthory István  

Katolikus Általános Iskola,  
Gimnázium és Szakgimnázium  

11. F osztályos tanulói

■■ A Báthory István Katoli-
kus Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakgimnázium ta-
nulói februárban egy ese-
ménydús napot tölthettek az 
Országházban, Budapesten. 
Az emelt történelem fakultá-
ció keretein belül lehetőséget 
kaptunk, hogy betekintést 
nyerjünk a Parlament min-
dennapi életébe. 

Korán reggel indultunk, kísérőnk 
Gebeiné Csohány Zsuzsanna tanár-
nő és Vasvári Zsolt tanár úr volt. 
A program izgalmas kvízjátékkal 
kezdődött, melyben iskolánk egyik 
csapata diadalmaskodott. A nap to-
vábbi részében körbevezettek min-
ket az Országházban, valamint jár-
tunk az Országgyűlési Könyvtárban 
is. A Parlament csodálatos épülete 
lenyűgözött bennünket.

Miután megismertük az Ország-
ház legszebb részeit, egy rendkívül 
humoros és érdekfeszítő parlamenti 
ülést szimuláló játékban vehettünk 
részt több diákunk közreműködé-
sével. A nap zárásaként Dr. Hiller 
István, a Magyar Országgyűlés al-
elnöke fantasztikus előadást tartott 
nekünk az országgyűlési „titkokról”. 
Házigazdáink nagyon figyelmesek 
voltak, megvendégelték a csoportot 
szendviccsel és aprósüteménnyel.

Véleményünk szerint ez egy nagy-
szerű lehetőség volt, hogy megismer-
kedjünk egyik nemzeti kincsünkkel, 
a Parlamenttel és a benne zajló élet-
tel. Ennek köszönhetően diákként 
közelebb kerültünk a politikai élet-
hez és a történelmünkhöz. 

Kölcsey nyomában Különóra a 
Parlamenben

„Szeretem a 
városomat”
A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 
2018. április 9. 17.00 óra. 
A pályázat eredményét 
2018. április 25-én, az 
ünnepi testületi ülés ke-
retében hirdetik ki, és 
ekkor adják át a helye-
zésekért járó pénzjutal-
makat is.

A pályázatok díjazása:
I. díj 50 000 Ft,
II. díj 35 000 Ft,
III. díj 20 000 Ft és a 
Különdíj 15 000 Ft 

Nyírbátor Város Önkormányzata pénzdíjas pályázatot írt ki kisfilm készítésére 
a település ismételt várossá válásának 45 éves évfordulója alkalmából „SZE-
RETEM A VÁROSOMAT” címmel. 

Nyírbátori állandó lakcímmel, tartózkodási engedéllyel rendelkező középiskolás vagy 
felsőoktatási intézményben tanulók, a más településen folytatják tanulmányaikat.

A pályázat célja:
olyan amatőr kisfilmek elkészítése, amelyekben a diákok a film eszközével mutatják 
be, miért szeretik Nyírbátort.

Részletek: http://www.nyirbator.hu/palyazati_felhivas_kisfilm_keszitesere



Különleges programsorozatot 
kínál a 45 éves város

Nyírbátor 2018-ban ünnepli ismételt 
várossá válásának 45. évfordulóját. A 
jubileumi évről rendezvénysorozat-
tal emlékezünk meg, amelynek során 
különleges élményekkel és túrákkal 
várunk minden városlakót és hazavá-
runk minden Nyírbátorból elszárma-
zott egykori városlakót. 

Olyan egyedülálló lehetőségeket kí-
nálunk, melyek eddig nem voltak a vá-
rosban elérhetőek. Ezeket nemcsak a 
rendezvények napján, hanem a megje-
lölt hétvégék többi napjain is bárki díj-
mentesen igénybe veheti. 

Három Torony Túra várja az érdeklő-
dőket, amikor is – a megjelölt időpont-
okban – szabadon látogathatók a város-
ban azok a tornyok, amelyek eddig nem 

voltak nyitva a közönség előtt. A tor-
nyok tetejére érve egy olyan panoráma 
nyílik meg előttünk, amely máshoz nem 
hasonlítható élményt nyújt.

Kisvonatozással egybekötött, ingye-
nes városnézést kínálunk. A szerve-
zett utakon Nyírbátor nevezetességei-
nek megtekintése mellett, a városban 
elérhető kikapcsolódási lehetőségekről 
is tájékozódhatnak a programon részt-
vevők, valamint az Ipari Parkban is kör-
bevezetjük az érdeklődőket.

Éjszakai fürdőzést kínálunk a meg-
jelölt hétvégék alkalmával a népszerű 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben az 
érdeklődőknek „45 év 45%-os kedvez-
mény” igénybevételével.

Ünnepi programokkal tarkított, hétvégék: 
Május 1. Városi Majális a Papok rétjén

Július 6 – 8. XXVI. Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál a Papok rétjén

Július 28. Bátori Sportnap – Dragon Race és Strandröplabda  Bajnokság a Sárkány Strandon

Augusztus 18. Elszármazott Nyírbátoriak első Találkozója a Báthori Várkastélyban

November 16. Nyírbátori Almanach III. kötetének bemutatása a Kulturális Központban

Az egyes rendezvények részletes programjaiért kövessék a Nyírbátori Kulturális Központ facebook oldalát: 
www.facebook.com/nyirbatorikulturaliskozpont
További információk: info.kulturaliskozpont@gmail.com


