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Ösztöndíj. Rendeletet alkotott az önkormányzat a diákösz-
töndíjakról, így újabb lehetőség nyílik a tehetséges és rászoruló diákok 
támogatására. A rendelet értelmében 2018. szeptember 1-től azok a 
nyírbátori tehetséges tanulók, akik anyagi körülményeik miatt rászoru-
lók, támogatást kaphatnak a várostól./12. o.

Lovasok, figyelem!

Június 23-án rendezik a Bátori 
Lovas Napokat a Fedeles Lovarda 
és környékén./7. o.

45 éve újra 
város

Ünnepi ülést tartottak Nyírbátor 
másodszori várossá válásának 
45. évfordulója alkalmából ápri-
lisban, a városháza dísztermé-
ben. Magyarországon 1973-ban 
egyszerre kapott városi rangot 
Békés, Mezőkövesd, Kiskőrös 
és Nyírbátor./8. o.

A város tehetségeit köszöntöttük
A nézőtér büszkébbnél  ■

büszkébb diákokkal, szülők-
kel és pedagógusokkal volt 
tele. 

Az elmúlt tanév tehetséges nyír-
bátori tanulóit köszöntötték a na-
pokban. Azokat a diákokat, akik 
tanulmányi vagy művészeti tevé-
kenységben kiemelkedően szerepel-
tek megyei, országos vagy nemzet-
közi szinten.

Csodás dolog, hogy évről évre, 
mióta ezt az ünnepséget tartjuk, 
folyamatosan gyarapszik a tehet-
séges diákok száma, ezért is vá-
lasztottuk idén külön ezt a napot a 
sportban tehetségesek köszöntésé-
től, mert egyben talán még a Kultu-
rális Központ színházterme is kicsi 
lett volna – fogalmazott Máté Antal 
polgármester, aki köszönetét fejez-
te ki az iskoláknak, a kéttannyelvű 
általános iskolának, a református 
általános iskolának, a katolikus is-
kolának, az Éltes Mátyás iskolá-
nak és a művészeti iskolának is az 
együttműködésért.

Határtalanul 
jó ez az ötlet!
Talán a fesztivál megálmodója sem 
gondolta, amikor a gyermekszínját-
szók találkozóját kitalálta, hogy az 
elsőt még sok követi. Az idei már a 
tizedik gyermekszínjátszók nyírbá-
tori találkozója volt./10. o.ELADÓ INGATLAN

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 
eladásra kínálja 

Nyírbátor, Váci Mihály út 21. sz. alatti 110 m2-es ingatlanát.

A vételi ajánlatokat a Takarékszövetkezet a 4465 Rakamaz, Szent István 
út 25. címre várja. Érdeklődni a +36 (20) 513 6571 számon lehet.



2 • 2018 bátor
interjú

Nyírbátor gazdasági növekedése 
óriási kihívás elé állítja, állította a 
térség szakképzését is. Míg eddig 
főként betanított munkát kínáltak 
az ipari park gyárai, üzemei, ma-
napság már egyre inkább a maga-
sabban képzett szakmunkásokra 
számítanak. A városban hogyan 
jelentkezik ez az igény?
Máté Antal polgármester: Már az 
elmúlt három évben is komoly mun-
kaerőhiány volt. Különböző progra-
mok indításával próbáltunk is erre 
reagálni. Nekünk az az álláspontunk, 
hogy a munkaerőigény kielégítése 
főként az itt élő emberek számára 
jelentsen majd megélhetést, és eh-
hez alkalmazkodjon a képzés is. Elő-
fordul, amikor ez egybeesik, de van, 
amikor jelentős eltérések mutatkoz-
nak. Itt beszélhetünk a munkakörül-
ményekről, a bérekről…

Megjelent ez az igény már a térség 
szakképző intézménye-
inél is? Egyáltalán a 
Mátészalkai Szakkép-
zési Centrumnál van 
bármilyen adat arra, 
hogy a közeljövőben 
milyen és mennyi szak-
emberre lesz szükség, 
akár itt Nyírbátorban is?
Rostás János főigazgató MSZC: 
Természetesen van olyan adatbázi-
sunk, amelyikből tudjuk, hogy a tér-
ségben működő vállalatok a jövőben 
milyen munkaerőre tartanak majd 
számot. Ugyanakkor azt is el kell 
mondani, hogy ezek az igények szin-
te napról napra változnak.

Úgy véli, hogy ehhez nem is iga-
zán lehet alkalmazkodni?

RJ: Ellenkezőleg. Ehhez lehet alkal-
mazkodni, csak nehéz. Sokkal jobb 
lenne, ha ismernénk ezeknek a vál-
lalatoknak a hosszú távú stratégi-
áját. Ha legalább három évre előre 
megmondanák, hogy milyen szak-
emberekre számítanak majd, ak-
kor ehhez tudnánk alkalmazkodni. 
A szakképzés rugalmas, és többféle 
szinten képes reagálni. 2015, a szak-
képzési centrumok alakulása óta fo-
lyamatos és napi kapcsolatunk van 
minden olyan vállalattal, céggel, ahol 
gyerekeink gyakorlaton vannak.

Megmondaná, hogy mennyi válla-
latról van szó?
RJ: Nyírbátor esetében több, mint 
harminc vállalatról, vállalkozásról 
beszélhetünk.

Az ipari park cégei közül mennyi-
en vannak ebben a körben?
RJ: Kapcsolat ugyan van az ottani 

cégekkel, sőt képzési programjaink 
is vannak pl. a Coloplasttal, tudjuk, 
hogy majd hová szeretnék a képzé-
sekkel eljuttatni a dolgozóikat.

Ha jól értem, kapcsolat ugyan 
van, de együttműködés még nincs.
RJ: Valójában ez az igazság, hiszen 
még mindig nem jelent meg a való-
ságos igény.

Polgármester úr! Ezek szerint az 

ipari park cégei, bár nagyon sok 
embert foglalkoztatnak, munka-
erőhiánnyal is küzdenek, a térség 
szakképzése felé valamilyen okból 
még nem jelezték az igényeiket, 
hogy a jövőben milyen szakembe-
rekre tartanak igény.
MA: Legalább négy különböző sze-
replőről beszélünk. Először vegyük a 
szakképzést. Ez az elmúlt időszakban 
jelentősen változott. Az nagyon ész-
szerű, hogy a felzárkóztatást, illetve 
átképzést ott végezzék, ahol egyéb-
ként is képzéssel foglalkoznak. Na-
gyon fontos, hogy 
ezek ráadásul ál-
lami intézmé-
nyek. A másik ol-
dal: a munkaügyi 
központ, vagyis 
a kormányhiva-
tal illetékes része, 
az önkormányza-
tok és a vállalatok 
olyan szereplők, 
amelyek a korábbi 
években inkább el-
beszéltek egymás 
mellett. Ha csak 
azt nézzük, hogy 
sok esetben azzal 
kellett (volna) kezdeni, hogy a leendő 
munkavállaló szerezze meg az álta-
lános iskolai végzettséget először, ez 
azért nem egy óriási nehézségű prog-
ram, de nagyon nehezen halad, haladt 
előre. Nyilván kell ehhez az ember 
is, akiben fel kell kelteni az igényt, 
hogy elvégezzen egy ilyen iskolát. 

Különben a 
vállalat hi-
ába hirdet 
ilyen-olyan 
állást, ha 
nincs rá 
olyan em-
ber sem, 

aki írni-olvasni is tud. 

Ön szerint az helyénvaló. hogy az 
ipari park vállalatai nincsenek va-
lóságos kapcsolatban a szakkép-
zéssel, hogy jelezhetnék, a jövőben 
milyen szakemberekre tartanak 
majd igényt?
MA: Ez így nem igaz. A szakképző 
centrum tudja azt, hogy az ipari park-
ban milyen szakképzettségű emberek 
dolgoznak, dolgozhatnak. Az igazi 

probléma, hogy amikor nagyszámú 
szakképzett munkaerőre, pl. villany-
szerelőkre van szükség – akiknek 
a képzésére persze képes az intéz-
mény –, mi van akkor, ha nem erre 
a képzésre jelentkeznek a gyerekek. 
Hasonló lehet a helyzet a felnőttkép-
zésben is. Hiába van meg az igény, 
képzés is lenne, ha nincs rá jelentke-
ző, akkor ez mit sem ér. Sokkal távo-
labbról kell indítani. Mi éppen ezért 
az emberek szemléletének a megvál-
toztatását tartjuk a legfontosabbnak. 
Ez nem egy döntés kérdése csupán. 

Itt hosszú folya-
matról beszélünk. 
Ha sikerül elérni 
a szemléletválto-
zást, akkor jöhet 
az igény, mert lesz 
az aktuális képzés-
re is jelentkező.

Elég rugalmas 
az ilyen igé-
nyek kielégíté-
sére a szakkép-
zés? Illetve mit 
tesznek azért, 
hogy az említett 
coloplastos kap-

csolat valóságos tartalommal tel-
jen meg?
RJ: A cégekkel történő kommuni-
káció azt jelenti, hogy a nyírbáto-
ri szakképző és a vállalatok között 
valóságos kapcsolat van. Tudunk a 
munkaerő-problémáikról, azt is tud-
juk, hogy milyen igényeik vannak. 
Csak még mindig nem fogalmazták 
meg felénk az elvárást. Vagyis nem 
tudjuk még ma sem, hogy milyen 
szinten kiképzett emberekre tar-
tanak majd igényt. Azt sem tudjuk 
még, hogy saját dolgozót szeretné-
nek-e átképezni…

Ezt az igényt be tudnák fogadni?
RJ: Természetesen, hiszen a kép-
zést több szinten, több síkon is 
képesek vagyunk megoldani. Ha 
felmerül, akkor készítünk a mun-
káltató igényének megfelelő kép-
zési programot, rövid, akár egy hó-
napos határidő alatt. Sőt abban is 
együttműködőek vagyunk, hogy 
bevonjuk a képzésbe a vállalat szak-
embereit is. Ez egy kihelyezett kép-
zés lehet, aminek biztosítható a 

„
ˮ

A nyírbátori szakképző és a vállalatok között valósá-
gos kapcsolat van. Tudunk a munkaerő-problémá-
ikról, azt is tudjuk, hogy milyen igényeik vannak. 
Csak még mindig nem fogalmazták meg felénk az 
elvárást. 

Szakképzéssel szolgálnák a multikat
Sokkal jobb lenne, ha ismernénk ezeknek a vállala-
toknak a hosszú távú stratégiáját. Ha legalább há-
rom évre előre megmondanák, hogy milyen szak-
emberekre számítanak majd, akkor ehhez tudunk 
alkalmazkodni” – mondja a térségi szakképzési 
centrum vezetője Rostás János. Az oktatási szak-
ember hozzáteszi: folyamatosan és egyre jobban 
alkalmazkodnak a valóságos helyzetekhez, de a 
szakképzés ügye sokszereplős történet. Máté An-
tal polgármesterrel és Rostás Jánossal Nagy Mik-
lós beszélgetett.
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finanszírozási oldala is. Mi ehhez 
rendelkezésre állunk. Ráadásul a 
Centrumnak kifejezetten jó mun-
kakapcsolata alakult ki Nyírbátor 
vezetésével is, mert az itteni igé-
nyeket, szükségleteket nyilván a vá-
ros vezetői ismerik a legjobban. A 
kis és középvállalkozások igényeit 
a jelenlegi képzésünk kielégíti. Az 
ipari parkban megjelenő problémák 
megoldásához viszont kicsit többet 
kellene odatenni a multi cégek ré-
széről is.

Mihez képest alakították ki, hogy 
éppen mire képeznek ki gyereke-
ket, illetve milyen gyorsan tud-
nak reagálni az új igényekre?
RJ: Ez két részből áll. Van egy ala-
pító okirat, amelyben több mint 100 
féle képzés folyik a centrum terü-
letén. Ha nem Nyírbátorban, akkor 
Mátészalkán, vagy Nagykállóban. 
A másik rész a felnőttképzés, de er-
re nagyon gyorsan tudunk reagálni 
és az bármi lehet. De beszélnünk 
kell arról is, hogy 
felnőttként is lehet, 
ingyenesen máso-
dik szakmát szerez-
ni. A Centrum te-
rületén jelenleg kb. 
900 ember tanul új, 
második szakmát. hasonló kedvez-
ményeik vannak, mint a nappalis 
tanulóknak.

Az előbb szó volt már arról, hogy 
adott esetben hiába lenne igény 
pl. sok villanyszerelőre, ha a gye-
rekek nem akarják ezt a szakmát 
tanulni. Mit tesznek azért, hogy 
bizonyos szakmákat népszerűsít-
senek? Egyáltalán honnan tud-
ják a gyerekek, hogy amit tanulni 
akarnak, az versenyképes szaktu-
dás lesz, vagy sem?
MA: Nyilván minden szülő azt sze-
retné, hogy a gyermeke olyan szak-
mát tanuljon, amelyhez képessége 
és vonzalma is van, végigjárja az 
iskoláit, és végén még meg tud be-
lőle élni. Mi látjuk, hogy ezek a cé-
gek merre fejlesztenek, milyen igé-
nyeik lesznek (automatizálni fognak 
és egyre több technikusra, gépészre 
lesz igény), és úgy növelik a terme-
lést, hogy közben nem vesznek fel új 
munkaerőt. Teljesen világos, hogy 
a technológiai fejlesztés magasab-
ban, jobban képzett munkaerőre tart 
majd igényt. Mondok egy példát. A 

Coloplastban, az első csarnokban 
ezer ember dolgozik, most a har-
madik csarnokban ennek a fele is 
elég lesz, hogy hasonló nagyság-
rendű terméket állítsanak elő. Ez jár 
az automatizálással. Mindannyiunk 
(a cégek, az önkormányzat, az is-
kola és az állam) felelőssége, hogy 
el tudjuk magyarázni a szülőknek, 
érdemes már az általános iskolában 
is komolyabban venni a természet-
tudományos képzést, a technikai 
képzést, és olyan középiskolát vá-
lasztani, amely erre építve képez, 
mert a rájuk nagyon nagy szűkség 
lesz, sőt már van a munkaerőpiacon. 
Az igaz, hogy rengeteg egyetemet 
végzett munkavállalóra lenne igény, 
főleg műszaki végzettséggel, de még 
több középszintű végzettségű mun-
kavállaló hiányzik a cégeknél.

Vagyis megnőtt az igény a jól 
képzett és tovább is képezhető 
szakmunkások iránt.
MA: Ez azzal jár, ha van megfe-

lelő végzettsége, tapasztalata, ne-
tán nyelvtudása és képes és hajlan-
dó tovább is képezni magát, akkor 
Magyarországon is megfelelő bér-
hez juthat.

A Szakképzési Centrumnál van 
valamilyen utánkövetés? Van fo-
galmuk arról, hogy a végzett di-
ákok mennyi idő alatt jutnak ál-
láshoz, milyen 
állást szereznek, 
illetve mennyi ide-
ig dolgoznak az 
első munkahelyü-
kön? Illetve me-
lyek a legkurren-
sebb szakmák?
RJ: Nálunk szeptembertől júniusig 
tart a beiskolázási időszak. Minden 
környező település iskoláját felkere-
sik a kollégáink.

Fogni kell a tanulókat?
RJ: Verseny van az iskolák között 
is. Néha előfordul az a helyzet, hogy 
az asztal egyik oldalán több az is-
kolák képviselőinak a száma, mint 
az érdeklődő szülő, vagy gyerek. 

Ugyanide kapcsolódik a Szakmák 
Éjszakája rendezvénysorozat is. Ami 
a tanulóink nyomonkövetését illeti, 
ez természetes, bár még nem száz 
százalékos. Korábban, ezekből az 
iskolákból nem szakképzett gye-
rekek kerültek ki. A mai rendszer-
ben, a szakgimnáziumi végzettség 
mellé egy szakmai végzettséget is 
kapnak. Ez azt jelenti, hogy ezzel 

a végzettséggel 
azonnal el tud-
nak helyezked-
ni.  Ez nagyon 
nagy különbség 
a korábbiakkal 
szemben. Még 

egy komoly különbség az, hogy a 
tehetségesebb, ügyesebb diákokat 
már tanulókorukban igyekeznek 
megszerezni a cégek. Sokszor már 
tízedikben ott vannak és tanulmányi 
szerződést kötnek a legjobb gépé-
szekkel, informatikusokkal. Persze 
az is igaz, hogy a munkaerőigények 
nincsenek mindig szinkronban a 
képzési lehetőségekkel és ezért is 

gondolom azt, hogy a szakképzés-
nek kell sokkal rugalmasabbnak len-
nie. A napokban tárgyaltunk egy 
nagy megyei foglalkoztatóval és en-
nek az eredményeként új szakmákat 
fogunk kitalálni és képezni rá.

Ez nyilván egy új ösztöndíjrend-
szert is feltételez.
RJ: Valóban, de a tízedik évfolyam 
után ezt az ösztöndíjat az adott cég 
fizeti a tanulóknak.

A szakgimnázium továbbtanulásra 
felkészíti a diákokat? Arra vagyok 
kíváncsi, hogy milyen eséllyel pá-
lyázik egy szakgimnáziumi tanuló 
egy egyetemre. Ismert, hogy a ter-
mészettudományos tantárgyakat 
nagyon minimálisra vették.
RJ: Ha egy kicsivel több türelmet 
kap a rendszer, akkor helyére zök-
kennek a dolgok itt is. Bevallhatjuk, 
hogy néhány területen vagy túltolták 
a biciklit, vagy éppen hogy alacsony 
szinten húzták meg a határt. Biztos-
ra veszem, hogy hamarosan olyan 
szakembereket képezünk ki, akik 
tényleg ismerik és tudják a szakmát, 
ugyanakkor a megszerzett érettsé-
givel, nyugodt szívvel tanulhatnak 
tovább a felsőoktatásban.

Mit gondolnak, hogy ez az isko-
lai háttér, illetve az itt élő felnőtt 
munkavállalók képesek lesznek a 
következő években itt megjelenő 
munkaerőigényt kielégíteni?
MA: A jelenlegi helyzetben erre még 
nem lehet pozitív választ adni. De ez 
abból is következik, hogy ma sokkal 
strukturáltabb is az igény, ráadásul 
ez is folyamatosan változik. A leg-
fontosabb, hogy stabil tudásalapot 
kapjanak a gyerekek az iskolában, 
ezzel megalapozza azt a lehetősé-
get, hogy utóbb, akár többször, tud 
mást is tanulni. Van ennek egy tár-
sadalomszociológiai háttere is. Ami-
kor a középiskolák végigjárják az 
általános iskolákat, akkor azzal is 
szembesülnek, hogy viszonylag ala-
csony a szülői érdeklődés, különösen 
a leszakadó népességben.. Arra van 
szükség, hogy szülővel is megértes-
sük ennek a fontosságát. Mármint 

azt, ha valamire 
akar jutni a gye-
rek, akkor mu-
száj tanulnia. Én 
úgy gondolom, 
hogy a szerep-
lők között, va-

gyis: család, iskola, munkahely és 
önkormányzat között nagyon szoros 
együttműködésre van szükség.
RJ: Ebben a városban a multiktól 
is többet várnánk. Sokkal jobban 
kellene nyitniuk, hogy szakképző 
helyet adjanak a tanulóinknak. Mi-
közben a Coloplast nagyon komoly 
munkaerőigénnyel lépett fel, közben 
elutasította azt az ajánlatunkat, hogy 
a gyár területén gyakorlati képző-
helyet hozzunk létre.

„
ˮ

A tehetségesebb, ügyesebb diákokat már tanulóko-
rukban igyekeznek megszerezni a cégek. Sokszor már 
tízedikben ott vannak és tanulmányi szerződést köt-
nek a legjobb gépészekkel, informatikusokkal. 

„
ˮ

A legfontosabb, hogy stabil tudásalapot kapjanak 
a gyerekek az iskolában és ezzel megalapozza azt a 
lehetőséget, hogy utóbb, akár többször, tud mást is 
tanulni.
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A víz világnApjA rajzpályázat alkotói.

Műemlékeink ihlették festésre
Hatvan Nagylucskay rajz- ■

ból, festményből áll az a kiál-
lítás, amely a Magyar Nem-
zeti Múzeum Báthori István 
Múzeumában látható. A mű-
vész nem hivatásos festő. A 
nyíregyházi épületgépészeti 
szakági tervező bár kedvte-
lésből alkot, de igen termé-
keny. A most kiállított hatvan 
alkotásból negyven az utóbbi 
évben készült.

Nagylucskay László (Laló) bár nem 
a történelmi-, kulturális kisváros la-
kója már, de nyírbátori kötődésű. Itt 
született, itt járt óvodába, általános 
iskolába, és itt töltötte gimnáziumi 
éveit is.

„Igazán nem mentem el, félig itt 
maradtam, ide hív a szívem, ide köt-
nek a gimnáziumi barátok, élmények” 
– idézte a tervezőt a kiállítást megnyi-
tó Lórántné Hudák Katalin, a Múze-
um Baráti Körének elnöke, majd így 
folytatta: Laló mindent ismer, ami a 
városban történik. Nagyon sokszor 
találkozhatunk vele a város rendez-
vényein. Minden fontos eseményen 
megjelenik.

Ezek, és a korábbi élmények, a nyír-
bátori csodálatos műemlékek adtak, 
adnak rajzaihoz, festményeihez folya-
matosan témát, inspirációt.

A kiállítás a MNM. Báthori István 
Múzeumban, Nyírbátorban 2018. jú-
nius 8-ig várja a látogatókat.

Tanyik József 

Rendhagyóra sikeredett a  ■
Nyírbátori Határőr Igazga-
tóság Nyugdíjasai Egyesület 
legutóbbi összejövetele.

Janovics János elnök köszöntötte 
a májusban név- és születésnapju-
kat ünneplőket, köztük Seres Jó-
zsef nyugállományú határőr dan-
dártábornokot, volt igazgatónkat. 
Meleg szavak kíséretében nyújtot-
ta át az összetartozást szimbolizáló 
virágcsokrot Dóka Ferenc nyug-
állományú határőr ezredesnek és 
párjának, Botos Erzsébetnek. Kö-
szöntöttük a születésének 65. év-
fordulóját ünneplő Nagy Árpádot. 
Szívből szállt ajkunkról az „Élje-
nek soká...” kezdetű dal.

Elköltözés miatt búcsút vett az 
egyesülettől a Vincze házaspár (je-
len sorok írója István és felesége 

Erzsike). Meghatódva köszöntük 
meg a felénk áradó szeretetet, az 
egyesületben szerzett feledhetetlen 
élményeket, a belénk ivódott pozi-
tív érzéseket, melyek a későbbiek-
ben is lelki táplálékul fognak szol-
gálni. A poharak összekoccanása 
után a szokásosnál is harsányab-
ban szólaltak meg a határőrnóták 
a férfikórus próbáján.

Vincze István

Rendhagyó ünnep

Janovics János ünneplő Dóka há-
zaspárral

Remek kiránduláson vett részt 
a közelmúltban a Nyugdíjas Értel-
miségiek Egyesülete. Nyírbátorból 
előbb Prügyre érkeztünk, megte-
kintettük a Móricz Zsigmond em-
lékházat. Felelevenítettük emlé-
keinket nagy prózaírónk életéről, 
munkásságáról különös tekintet-
tel az itt eltöltött gyermekéveire, 
majd koszorút helyeztünk el az 
emlékház falán.

Programunk következő helyszí-
ne Tarcal, ahol először az Áldó 
Krisztus monumentális  szobrát 
csodáltuk meg. A  8,5  méteres 
szobor mellől gyönyörű panorá-
ma tárult a szemünk elé. A túrán 
kellemesen elfáradtunk, utána 
mindenki 

örömére eljutottunk innen a Ko-
vács és fia borospincébe, ahol már 
vártak bennünket a borkóstoló-
val egybekötött finom ebéddel. A 
lopókban többféle bort kínáltak, 
amelyekből ki-ki ízlése szerint vá-
laszthatott. A hangulatról mind-
ezek mellett zenéről is gondos-
kodtak a háziak, a program túlzás 
nélkül fergetegesre sikerült.

Élményekkel feltöltődve kö-
szöntünk el vendéglátóinktól, in-
dultunk haza, beiktatva egy kis 

sétát, fagyizást Tokajban.
Sokáig emlékezetes ma-

rad ez a nap valamennyiünk 
számára.

Tóth Árpádné 

egyesületi 

elnök

Emlékezetes nap volt
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Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel.

Keresd Telekom üzletünket a Zrínyi Ilona u. 2. szám alatt!

További információ: telekom.hu/3ho-0ft

A havi díj akció 2018. május 2-től 31-ig, esetenként meghatározott területeken érvényes, a Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. A kedvezmény az új internet szolgáltatás 
létesítését követő első három hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. Amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szer-
ződésszegésével okot szolgáltat, az előfizető az általa igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. A kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, 
nem kizáró kedvezményekkel.

CSATLAKOZZ A TELEKOM 
HÁLÓZATÁHOZ!

INTERNET 3 HÓNAPIG 0 FT HAVI DÍJÉRTINTERNET 3 HÓNAPIG 0 FT HAVI DÍJÉRT
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Elgondolkodtak azon, mi az, ami 
nem működik, vagy miért kap a 
kisebb településeken sokkal több 
szavazatot a Fidesz?
Bíró Ferenc: Az egyik fontos 
ok, hogy a Nyírbátornál nagyobb 
Nagykálló, vagy Újfehértó szinte tel-
jesen a Fidesz, illetve a Jobbik befo-
lyása alá került. Amióta én vagyok az 
MSZP helyi elnöke (9 éve) őrületes 
erőfeszítéseket kellett tenni, hogy a 
szervezet egyben maradjon.

Nem mondja komolyan, hogy 
egy olyan városban, ahol 16 éve 
baloldali vezetés van, küzdeni 
kell, hogy egyáltalán legyen az 
MSZP-nek helyi szervezete.
BF: De, nagyon is komolyan mon-
dom. Komoly erőfeszítés kell, hogy 
megmaradjunk.

Mi a baj?
BF: Emlékezzünk csak, hogy milyen 
választási politikája volt a párt or-
szágos vezetésének a 2014-s, majd a 
mostani választások előtt! Az embe-
rek, akik megszólítottak, de jómagam 
sem értettem és ma sem értem, hogy 
miért így kellett ezt. Mindenki tud-
ja, a jelenlegi választási rendszerben 
csak egy-egy jelölt szembeállításával 
lehet hasonló esélyekről beszélni. A 
jelenlegi felállásban csak azokon a 
helyeken van esélyünk, amelyek tra-
dicionálisan baloldaliak. Ezek száma 
nagyon kevés maradt mára. Nyírbá-
tor még az. Igaz, itt is „elment” egy 
városrész.

Valóban nagyon rossz 
eredményt értek el a 

főként romák által lakott terüle-
ten. Önt meglepte az ottani sza-
vazatkülönbség, amivel Simon 
Miklós nyert?
BF: Miután hallottam előzetes híre-
ket, nem lepődtem meg.

Milyen információkat hallott?
BF: A választás napján még a rend-
őröket is ki kellett hívni. Mindenki 
tudja, hogy a Fidesznél pénz, paripa, 
fegyver szinte korlátlanul van. Na-
gyon nehéz így versenyezni.

Nem mondhatja komolyan, hogy 
Nyírbátorban is kevés lenne az 
MSZP mondanivalója.
BF: Nem erről beszélek. Összessé-
gében a nyírbátoriak pontosan tud-
ják, hogy mennyi nagyszerű dolog 
köszönhető a baloldali városvezetés-
nek, akár konkrétan Veres Jánosnak 
is, abban a kiemelt körzetben ez nem 
számít. Ott nem érdekes az informá-
ció. Ott egy dolog számít, hogy van a 
csomag, amiben benne van a kaja, és 
hozzákapcsolva az információ, hogy 
kire kell szavazni. Azután még em-
lékeztetnék, hogy közvetlenül a vá-
lasztások előtt kapták meg a 12 ezer 
forintos, téli rezsi segítséget.. és so-
rolhatunk még hasonlókat. Láthat-
juk, ennyi is elég bizonyos körökben. 
És jött a migránsozás, a sorosozás, 
majd már az ENSZ is. Érde-
kes, hogy a válasz-
tások után 

eltűnt az összes migránsozós reklám. 
Pedig semmi nem változott azon a té-
ren. Csak ma már ez nem hoz újabb 
politikai hasznot.

Hamarosan önkormányzati vá-
lasztások lesznek. Akár még az 
is lehet, hogy az uniós választást 
és az önkormányzati választást 
egyszerre rendezik meg jövőre. 
Mit gondol, az országgyűlési vá-
lasztások megerősíthetik a helyi 
Fideszt? Még ők azzal is érvel-
hetnek, hogy bizony, a fideszes 
kormánynak köszönhetően sok 
pályázati pénzt kapott Nyírbátor.
BF: Nyilván igyekeznek majd rá-
játszani a mostani győzelmükre. 
Ebben nincsenek illúzióim. Nem 
sok baloldali önkormányzat van az 
országban.

Mit gondol, hogy nehezedett a 
baloldali városvezetések helyzete, 
illetve vajon cél-e, hogy az 
utolsó baloldali városo-
kat is bevegyék?
BF: Nem hiszem, 
hogy az önkormány-
zati választásokig 
külön nehezítenék a 
helyzetünket, de ezt 
nem is nagyon lehet. 
Ha valaki alaposabban 
megnézi, akkor láthat-
ja, milyen erő-
feszítésekbe 
kerül akár 
Veres Já-
nosnak, 
akár a 

polgármesterünknek, hogy azok a 
pályázatok végül nyerjenek.  Ezek-
ről ők már korábban beszéltek. Mi, 
illetve én nagyon szeretném érezni 
már, hogy a megválasztott képvise-
lő a teljes választókerületet képvi-
seli végre, és nem ellenünk dolgo-
zik. Amikor engem megválasztottak 
önkormányzati képviselőnek, akkor 
én arra is esküt tettem – és tartom is 
–, hogy mindenkit képviselek. Nem 
csak azokat, akik rám szavaztak. 

Tehát nehezebb lesz a következő 
időszak?
BF: Biztos, hogy nehezíteni fogja a 
helyzetünket ez a nyomasztó fideszes 
győzelem.

Szorosabb eredmény várható jö-
vőre a városban, vagy a nyír-
bátoriak értékelik azt, ami itt 
történik a városban, hogy ren-
geteg a munkahely, javul az inf-
rastruktúra és egyre jobbak az 

életkörülmények?
BF: Nyilván, hogy értéke-

lik, ráadásul még addig 
is komoly beruházások, 
fejlesztések történnek. 
Ugyanakkor azt is meg 
kell említeni, hogy van 
egy nagyon átfogó, jó 

terve a városnak, egy 
többcélú fejlesztésre: la-

kótelep a Széna 
rétnél , 

„Ma a helybenjáráshoz is há rom
szor gyorsabban kell szaladni”
A városi elnököt kérdeztük: hogyan tovább, MSZP?

Az április nyolcadikai parlamenti választáson  ■
Nyírbátorban abszolút többséget kapott a szocia-
lista Veres János, de ez is csak a harmadik helyre 
hozta be a teljes választókerület szavazatainak ösz-
szegzése után. Bíró Ferencet, az MSZP városi el-
nökét Nagy Miklós kérdezte az okokról, a tanulsá-
gokról, a jövőről. 
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Május 24. 10:00
Micimackó a Mandala Dalszínház 

előadásában.
Bérleten kívüli ingyenesen megnéz-
hető, zenés gyermekszínházi előadás

Helyszín: Kulturális Központ 
színházterme

Május 26. 19:00
Klasszikusok fúvósokkal

a Nyírbátori Koncertfúvószenekar 
előadásában

Kulturális Központ színházterme

Május 30. 9:00
Hangszerbemutató

Kulturális Központ színházterme

Június 1. 
Pedagógusnap

Kulturális Központ színházterme

Június 6. 17:00
Mozi (dupla vetítés)

Egy Star Wars történet 3D
Kulturális Központ színházterme

Június 23.
Bátori Lovas Napok

Amatőr díjugrató verseny, 
fogatkarüsszel bemutató, lovasbe-

mutatók, ügyességi versenyek, akro-
batikus lovas-show, Balkán Fanatik 
koncert, Sólyomszárnyon c. musi-
cal Sasvári Sándor előadóművész 

főszereplésével.
Fedeles Lovarda és környéke

Július 6-7-8.
XXVI. Szárnyas Sárkány  

Utcaszínházi Fesztivál 
Artus – Kérész Művek / Kaláka / 

Ládafia Bábelőadás / Langaléta Ga-
rabonciások / Jazzation / Kádár 

Ferkó Fotószínháza / Mikropódium 
/ Nyírbátori Diákszínpad / ORT-IKI 
Báb- és Utcaszínház / Paprika Jancsi 
Csúzlizdája / Radnóti Színház / Se-

bő Együttes / Szabad Színház / Szár-
nyas Sárkányok / Széltolók / Terra 

Profonda / Vatafaka / Zuboly.
Papok rétje

Július 28.
Bátori Sportnap

Dragon Race akadály és kalandver-
seny / Strandröplabda bajnokság / 

Lovasverseny.
Interaktív zenés gyermekmű-

sor a BumBum Együttessel, / Ae-
robic edzés Lakatos Andreával 
/ Aquafitness / Sárkány 3 pró-

ba / Mentéstechnikai bemutató / 
Margaret Island koncert / Éjszakai  

fürdőzés / Retro Disco DJ-vel 
Fedeles Lovarda és környéke

Kulturális 
programok

sportcsarnok és szabadidőközpont 
a cipőgyár helyén és még néhány ki-
sebb projekt. Ezekre akartunk hitelt 
felvenni. Az igénylő önkormányza tok 
mindegyike engedélyt kapott, de a 
gazdaságilag nagyon stabil Nyírbátor 
nem. Nos, ezek azért jelzik, hogy bi-
zony nem szereti a kormány a politi-
kailag más színű önkormányzatot. Ha 
nekünk egy valóban „szolgáló” or-
szággyűlési képviselőnk lenne, akkor 
„kijárta volna” hogy 
elindulhassanak ezek 
a térségnek is hasznos 
fejlesztések.

Még mindig nem 
tudom, hogy elég-e 
az önkormányzat eddigi teljesít-
ménye a következő választások 
megnyeréséhez, vagy rá kell-e 
tenni valamilyen pluszt. Ha rá 
kell tenni, akkor mi lenne az?
BF: Meggyőződésem, hogy a balol-
dali önkormányzat teljesítménye ér-
tékelhető, de a szervezetnek továbbra 
is nagyon sok munkát kell beleten-
ni. Vagyis a személyeknek dolgozni 
kell a sikerért.

Milyen munkára gondol?
BF: Akik 2014-ben voltak a jelöltje-
ink, őrületesen sok munkát végeztek. 
Ezt a munkát nem lehet megspórolni. 
Személyesen el kell menni a választó-
polgárokhoz, meg kell őket szólítani 
és meg kell őket hallani. Az én ke-
rületemben több mint 1100 választó 
van. Közülük közel 400-500 ember-
rel személyes kapcsolatba is kerül-
tem. Ma már látszik, hogy 2019-ben 
még ettől is több kell. Legalább 600-
700 embert kell személyesen elérni. 
Azt szoktuk mondani, hogy ma a 
helybenjáráshoz is háromszor gyor-
sabban kell szaladni.

Na, de kik szólítják meg majd a 
nyírbátoriakat az MSZP nevé-
ben? Látszólag korai a kérdés, de 
ezek a hónapok nagyon gyorsan 
elrepülnek, miközben a frakci-
ójuk nem éppen fiatal emberek-
ből áll.
BF: Abban biztos vagyok, hogy je-
lentős személycserék történnek majd 
a frakciónkban. Tudjuk, hogy kelle-
nek a tapasztalt politikusok is, de 
közben azt is tudom, hogy vannak 
olyan képviselőtársaim, akik már be-
jelentették, hogy nem indulnak a kö-
vetkező választáson.

A frakció mekkora arányban cse-
rélődhet ki?
BF: Most úgy látom, hogy bő fele új 
ember lesz, vagy lehet.

Mekkora merítési bázisuk van? 
Egyáltalán mennyien vannak a 
helyi MSZP-ben?
BF: Nem titkos adat ez. Nagyjából 
harmincan vagyunk. Egészen pon-
tosan 32 tagunk van.

Egy ekkora városban csupán 32 
MSZP tag lenne?
BF: Igen, annyian vagyunk. Rá-
adásul ezt én nagy eredménynek is 
tartom.

Nem mondja! Én meg arra gon-
dolok, hogy ez nagyon szerény 
eredmény.
BF: Ha a számot nézzük, lehet, an-
nak látszik, de nézzük, mi minden 
tépázott bennünket! Volt az öszödi 
beszéd, majd jött a gazdasági válság, 
aztán kivált az MSZP-ből Gyurcsány 
és sokan vele tartottak. Nálunk nem 
született DK-s szervezet, de nem ala-
kult LMP, vagy Együtt sem.

Ha ez nem, akkor mi apasztotta a 
szervezetet?
BF: Egyszerűen kiöregszünk, és nem 
nagyon vannak fiatalok.

Említette, hogy kilencedik éve 
pártelnök, talán feltehető a kér-
dés, hogy nem érez valami fele-
lősséget, hogy kiöregszenek, és 
közben nem jönnek a fiatalok.
BF: Nagyon fontos kérdés, de ami-
kor arról beszélünk, hogy fiatalítani 
kell és közben mi a mondanivalónk 
a lehetséges fiatal MSZP-s jelöltnek, 
akkor nagyon nehéz hívószavakat ta-
lálnunk. Éppen ezért is gondolom, 
hogy már a szervezet egyben tartása 
is óriási erőfeszítéseket igényel.

Már beszéltünk arról, hogy itt a 
városban 16 éve vannak többség-
ben az önkormányzatban, szem-
mel látható és a megélhetésben 
érezhető a gazdasági fejlődés, itt 
van az embereknek perspektí-
vájuk. Akkor ezt hogyhogy nem 

tudják kihasználni, vagy inkább 
felhasználni?
BF: Nem azon múlik, hogy a vá-
rosban mit tesz az MSZP. Ha a párt 
országos megítélése nem jó, akkor 
helyben sem lesz jó.

Szinte hihetetlen, hogy a he-
lyi nagyszerű ügyek nem ké-
pesek felülírni a párt országos 
balgaságát.

BF: Az a hely-
zet, hogy nem 
tudtunk alter-
natívát ajánla-
ni a Fidesszel 
szemben.

Személyt sem? Veres János sze-
mélyében igen erős alternatívát 
állítottak. Legalábbis ebben a 
városban.
BF: Sajnos az eddigi országos veze-
tésünk „gondoskodott” arról, hogy ne 
tudjunk pozitív helyzetekbe kerülni. 
Most, a tisztújítás reményeink szerint 
gyökeresen változtat majd az eddigi 
helyzeten. Arra számítok, hogy végre 
egy fiatal és agilis pártvezetés alakul, 
amelynek szavára, tetteire odafigyel-
nek. Az elemzők egy része már régen 
leírta az MSZP-t, de ez még nem kö-
vetkezett be…

Leírja a párt saját magát.
BF: Nem hiszem. Ma is van húsz 
parlamenti képviselőnk, ami persze 
jóval több is lehetett volna, de ez már 
elment. Ezeket, mi innen nem tud-
juk überelni.

Fiatalításról beszél, ami az or-
szágos elnökséget illeti, miköz-
ben Ön sem tartozik a fiatal kor-
osztályhoz. Nem gondolja, hogy 
itt is elkelne a fiatalítás?
BF: Nagyon szívesen átadnám a he-
lyem, de sajnos nincs, aki fiatalként 
a helyemre állna. Amikor társadal-
mi munkát kell végezni, akkor nem 
nagy a tülekedés. 

Az sem számít, hogy bizonyos 
társadalmi pozíciókban a kö-
zösség, a nyírbátoriak helyzetét 
jobbíthatják?
BF: Valószínűleg tényleg jó irányba 
haladunk itt, amin legfeljebb kisebb 
korrekciókra van, lehet szükség és 
valljuk be, az ehhez szükséges kri-
tikákat talán kívülről kényelmesebb 
megfogalmazni.

„
ˮ

Meggyőződésem, hogy a baloldali önkormányzat tel-
jesítménye értékelhető, de a szervezetnek továbbra 
is nagyon sok munkát kell beletenni. Vagyis a sze-
mélyeknek dolgozni kell a sikerért.
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Ünnepi ülést tartottak  ■
Nyírbátor másodszori város-
sá válásának 45. évfordulója 
alkalmából áprilisban, a vá-
rosháza dísztermében. Ma-
gyarországon 1973ban egy-
szerre kapott városi rangot 
Békés, Mezőkövesd, Kiskőrös 
és Nyírbátor.

2018. április 25-én zsúfolásig 
megtelt a városháza díszterme, ahol 
a jubileumi esztendő keretében tar-
tották meg az ünnepi ülést. Az ese-
ményt megtisztelték jelenlétükkel 
a város korábbi polgármesterei és 
díszpolgárai is. Köztük volt Gaz-
da László, aki éppen azon a napon 
ünnepelte 70. születésnapját. Gaz-
da László 2009 óta a város dísz-
polgára, és már 45 évvel ezelőtt is 
részt vett az akkori várostervezés-
ben mérnökként. 

Az ünnepi program felvezető ré-
szében levetítették Vonza Zsófia 
és Bulyáki Péter kisfilmjét, ami a 
„Szeretem a városom” címmel meg-
hirdetett pályázatra érkezett. A ki-
írásra Nyírbátorban tanuló, illet-
ve itt élő diákok munkáit várták. 
Ezt egy olyan összeállítás követte, 
amely megmutatta képekben az el-
múlt négy és fél évtizedes fejlődés 
mérföldköveit.

A filmek után elkezdődött az ün-
nepi ülés, melynek levezető elnöke 
Németh Attila, alpolgármester volt. 
Az évforduló kapcsán Petróczki Fe-
renc, dr. Veres János és Balla Jánosné 
korábbi polgármesterek mondták el 
ünnepi gondolataikat. A beszédek 
a múltban elért eredményeket mél-
tatva hangzottak el 2018-ban utalva 
a jövőt érintő további fejlődési le-
hetőségekre. Kiemelték: Nyírbátor 

minden eddigi sikerét magának kö-
szönheti, ennek a városnak komoly 
jövője van. Ha az itt élők összefog-
nak, annak biztosan meglesz a po-
zitív hozadéka. 

Máté Antal, polgármester beszé-
dében a város eredményeinek mélta-
tása mellett kiemelte azokat a meg-
oldásra váró feladatokat, amelyek 
Nyírbátor előtt állnak, és kihívást 
jelentenek az itt élőknek, a város-
vezetésnek egyaránt. Elmondta: a 
legfontosabb tennivaló most a tár-
sadalmi integráció megvalósítása. 
Emellett otthont kell teremteni a 

felnövekvő generáció számára, ez-
által itt kell tartani őket a városban. 
Ezt a helyzetet úgy lehet elérni, ha a 
bérek emelkednek, új lakások épül-
nek és igényes szórakozási lehető-
ségek alakulnak ki.

Máté Antal polgármester zárszó-
ként kifejezte bizodalmát az ifjúság-
ban és köszönetet mondott mind-
azoknak, akik bármit is tettek a 
városért az elmúlt 45 évben. 

Kedves gondolatok hangzottak 
el a szilágysomlyói és a nagykáro-
lyi delegációk képviselőitől is, akik 
méltatták a Nyírbátorral hosszú ideje 

ápolt, jól működő, valódi testvérvá-
rosi kapcsolatokat.

Az ünnepi ülés után a vendégek a 
Kulturális Központ aulájába vonultak 
át, ahol Németh Attila, alpolgármes-
ter megnyitotta a 12 tablóból álló vá-
rostörténeti fotókiállítást. A kiállítás 
„45 év képekben” címmel várja az 
érdeklődőket. A megnyitón elhang-
zott: szeretnék bővíteni az archívu-
mot, ezért kérik a városlakókat, hogy 
fotókkal, dokumentumokkal, esetleg 
mozgóképes anyagokkal járuljanak 
hozzá a város múltját hűen tükröző 
emlékek gyűjtéséhez. eni

Nyírbátor, a 45 éves város
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Megtelt a Papok rétje május elsején. A városi majális hosszú ideje szerves része már a nyírbátori-
ak életének. idén is szórakoztató programok, kirakodóvásár és ügyességi játékok várták a kikap-
csolódni vágyó családokat. Az egész napos program keretében a hagyományoknak megfelelően 
főzőversenyt is rendeztek.

Szép május

Határőr relikviák átadásá- ■
ról szóló kölcsönszerződést 
írtak alá május 16án a nyír-
bátori Alkotóházban. A ha-
tárőr emlékek is a tervezett 
helytörténeti kiállítás részei 
lesznek.

– Valamikor a nyírbátori kerület-
nek volt egy gyönyörű és igen híres 
Csapatmúzeuma. Ennek tárgyait Fe-
kete Lajos alezredes úr gyűjtötte 
össze, illetve alapította meg ezt a 
csapatmúzeumot. És valamikor ő 
azt mondta – még fiatal tiszt korom-
ban –, hogy „Józsi, ezt a múzeumot 
rád fogom bízni!”. Közben a csapat-
múzeum megszűnt, egyes anyagai 
elkerültek Körmendre, a Központi 
Határőr Múzeumba illetve a Báthori 
István Múzeumba, ahol akkoriban 
egy állandó kiállítást is kialakítottak 
– mondta el érdeklődésünkre Tanyik 
József nyugdíjas határőr. Hozzátet-
te: most újra van remény arra, hogy 
létrejöjjön egy új állandó kiállítás, 
kvázi egy múzeum a városban.  

– A múlt évben döntött az ön-
kormányzat arról, hogy összeállít 
egy állandó kiállítást, amelynek egy 

masszív része a határőrséggel kap-
csolatos események, helyszínek, em-
lékek bemutatása. 

Ezzel kapcsolatban gyűjtést is 
szerveztünk idén. Bár már vannak 
bizonyos tárgyi emlékek múzeu-
moknál, egyéb gyűjteményekben, 
mi mégis azt reméljük, hogy az itt 
szolgált határőröktől, katonáktól 
kaphatjuk meg azokat az anyago-
kat, amelyekből aztán létre tudjuk 
hozni azt a kiállítást, ami szemé-
lyes, ami kötődik Nyírbátorhoz, az 
itt élő emberekhez, és az itt történt 
eseményekhez. A tervezett kiállí-
tási anyag egy jelentős részét kap-
tuk meg Tanyik József úrtól a köl-
csönszerződés keretében. A tárlat 
a városháza földszintjén kap majd 
helyet – tájékoztatott Máté Antal 
polgármester. eni

Határőr emlékek a 
helytörténeti kiállításon
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Talán a fesztivál megálmodója sem gondolta, 
amikor a gyermekszínjátszók találkozóját ki-
találta, hogy az elsőt még sok követi. Az idei 
már a tizedik gyermekszínjátszók nyírbátori 
találkozója volt. Miért tudott megmaradni ez 
fesztivál?

Németh Attila 
alpolgármester: 
Az az érzésem, 
hogy egyértel-
műen Vona Éva 
személyiségének 
köszönhető. nagy 
öröm számunk-
ra, hogy a határon 
túlról, Szlovákiá-
ból, a Szilágy-
ságból, Nagyká-
rolyból is jöttek 

csoportok. Tizenegy együttes nevezett erre a 
kétnapos programra. Nagy elismerést érdemel-
nek ők is és a csoportvezetőik is, akik mindent 
elkövetnek azért, hogy ezek a gyerekek majd a 
színészmesterség felé mozduljanak.

Vona Éva fő-
szervező (a 
Lenszirom Szín-
ház vezetője): 
Tíz éve azt gon-
doltam, hogy vá-
rosunk nagyon 
közel van az ösz-
szes olyan határ-
hoz, amelyen túl 
sok-sok magyar 
ember él, magyar 
gyerek tanul. Az 

első találkozóra még Szabadkáról is érkezett 
csoport. Nagyon jó hangulatú első rendezvény-
nyel nyitottunk.

Mi volt a célja ennek a találkozónak? A 
technikák megtanulása, vagy barátságok, 
kapcsolatok kialakítása játszott-e fontosabb 
szerepet?
VÉ: Nemcsak annyi történt, hogy eljöttek a 
csoportok és bemutatták az előadásaikat, ha-
nem közben nagyon komoly tréningeket is 
tartottunk. Délelőttönként a csoportok tagjai 
összekeveredtek egymással és úgy mentek a 
színészmesterség, beszédtechnika, vagy szín-
padi mozgásórákra – ezeket a nyíregyházi szí-
nészek vezették – majd csak délután került sor 
az első bemutatkozásra. Addigra már ferge-
teges jó hangulat keletkezett a közös munka 
eredményeként.

Említette, hogy 2011-ben itt egy nagyszerű 
előadást produkáltak. Most mit hoztak?

Nánási Sándor 
(a debreceni 
Abakusz vezető-
je): Egy mesefel-
újítást hoztunk. 
Az eredeti da-
rabot 2007-ben 
készítettük, kö-
zös dramaturgia 
eredményeként. 
Ezt gondoltuk át 
újra.

Az eredeti szereplők ma már felnőttek, netán 
színészek is lettek?
NS: Bizony, hogy lettek színművészek is, de nem 
ez a legfontosabb célunk. Képesség-, készség- és 
személyiségfejlesztés a célunk. Orvosok, ügyvé-
dek, műszaki és informatikai területek művelői 
is alapoztak nálunk. 

Miért szeretik ezt a fesztivált?
NS: Ez nem a szokványos, a kimért rendezvény. 
Nagyon sok helyen fellépünk, ahol a gyerekek 
jönnek a zsűri elé. Itt ez éppen fordítva van és 
ezt itt el is mondják, hogy a zsűri jön megnézni a 
gyerekeket. Nagyon családias, baráti a hangulat. 
Szorosan együtt töltjük ezt a két napot. Ismerke-
dünk, kapcsolatokat teremtünk, és a végén egy 
nagy családdá válunk.

Van már szorosabb kapcsolat valamely kül-
honi csoporttal is?
NS: Van bizony. Az elmúlt években a nagykáro-
lyi Dömikkel erősödik a kapcsolatunk. Az pe-
dig természetes, hogy a házigazda Vona Éva és 
a Lenszirom a legerősebb kapcsolatunk.

Előzetesen már elmondta, hogy harmad-
szor vannak itt.  Mi az, ami visszahozza az ön 
csoportját?
Szolomájer Tímea Nagykároly: Otthon is meg-
kérdezték tőlünk, miért szeretünk idejárni. Azt 
állítom, hogy itt vannak a leglelkesebb emberek, 
akik szeretik a színházat. Nekünk ez volt az első 
fesztiválunk csoportként, és annyira emberi volt, 
szakmailag annyira megtámogató, hogy ezután 
már semmi pénzért nem hagynám ki. Tanítónő-
ként dolgozom húsz éve, de persze színházfana-
tikus, színházőrült vagyok, és ez vezetett arra, 
hogy megpróbáljam a színházat és a pedagógiát 
ötvözni. Igyekszem a gyerekeket is „megfertőz-
ni” a színház szeretetével. Nagykárolyban most 
három csoporttal foglalkozom. Közülük kettőt 

már színpadra készítek fel. Egyszerre kb. ötven 
gyerek van velem.

Mennyire fontos, hogy Nagykárolyban ma-
gyar nyelvű darabokat állítanak színpadra 
gyerekekkel?

Sz. T.: Ennek a kér-
désnek a magva az 
emberiben rejlik. 
Az emberi mivol-
tunkat fontos elsőd-
legesen megőrizni. 
Mivel nekünk az 
anyanyelvünk ma-
gyar, ez a tényező 
rásegítő, miközben 
sokszor nehezítő is, 
hiszen a szép ma-
gyar nyelv bizony 

igen nehéz. Sok izgalmas kifejezést használhatunk, 
de ezek néha alaposan eltéríthetnek. Magyar nyelven 
játszani nagy kihívás és nagy feladat.

Miközben arról beszél, hogy a magyar nyelvű 
színjátszás hogyan befolyásolja a magyar én-
képet, aközben ne feledjük, hogy a nagyobb 
közeg mégis román nyelvű. Ennek mekkora a 
befolyása?
Sz. T.: Mi szerencsés közegben vagyunk. Van egy 
mondásunk, hogy fele apă, fele víz. Amúgy ugyan-
az a jelentése. Nálunk a román emberek is értenek 
magyarul, megértenek minket és ezért nincsenek 
éles határvonalak közöttünk. A kultúra, a színház 
még inkább összekötheti az embereket.  Mi itt a 
határ mellett úgy élhetjük meg a magyarságun-
kat, hogy lehetőségünk van megmutatni ennek a 
jó oldalát a többieknek, hiszen vannak román ajkú 
emberek is, akik eljönnek az előadásainkra.

Mennyien jönnek vissza rendszeresen?
VÉ: Van olyan csoportunk, amelyik mind a tíz 
rendezvényen itt volt, illetve itt van most is. Ta-
lán éppen a velük való kapcsolatunk indította el 
ezt az egész rendezvényt. A Lenszirom Színház-
nak feltett szándéka, hogy a magyar nyelvű gyer-
mekszínjátszást minden módon támogassa. Ezért 
szervezünk tábort Szilágysomlyón, és ezért van a 
Határtalan is, hiszen ezeket a nagyon fontos pon-
tokat meg kell őrizni, meg kell tartani, ahol együtt 
csinálhatunk színházat magyarul. Ez különösen 
fontos azoknak, akik a határainkon kívülről jön-
nek. Nekünk a lelkesedésünk adott, de ez kevés 
lenne a fesztiválhoz. Szerencsére a város önkor-
mányzata mellettünk van, és anyagilag is támo-
gatja ezt a sorozatot, de kapunk támogatást az 
NKA-tól is. NM

Határtalanul jó volt ez az ötlet!
Tizedszer találkoztak a gyermekszínjátszók
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a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

Műszaki/városüzeMeLte-
tési ügyintéző

munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Munkakörbe tartozó feladatok:

Köztisztviselői ügyintézői feladatok ellátása különö-
sen az alábbi területeken:
–  növény-egészségügyi, parkfenntartási, állategészség-

ügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés
–  útügyi, közlekedésügyi kezelői és üzemeltetési feladatok 

ellátása
–  köztisztasággal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátása
–  ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos keze-

lői és üzemeltetési feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
–  legalább középfokú végzettség
–  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
–  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-

pesség
–  pontosság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  műszaki végzettség
–  felsőfokú végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
–  szabadon írt, nem sablon szerű önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követő-
en 2018. június 15. napjától
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 
Bérezés: a köztisztviselőkre vonatkozó jogszabályok 
szerint
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyír-

bátor, Szabadság tér 7. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: városüzemeltetési/műszaki 
ügyintéző vagy

–  Elektronikus úton a titkarsag@nyirbator.hu e-mail 
címen keresztül vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány 
pályázatot hirdet

ProJekt asszisztens
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama:  
határozott idejű, 2020. 12. 31-ig tartó

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Munkakörbe tartozó feladatok:
–  támogatási kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellá-

tása (kérelmek bírálata, hiánypótlás kiírása… stb.)
–  rendezvények előkészítése, szervezése, lebonyolítása
–  monitoringrendszer működtetése
–  adminisztratív feladatok ellátása

–  pénzügyi feladatok ellátása (pl: beszámolók pénz-
ügyi ellenőrzése)

–  kapcsolattartás Irányító Hatósággal
Pályázati feltételek:
–  felsőfokú végzettség
–  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
–  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség
–  pontosság, precizitás, megbízhatóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Pályázati elszámolások készítésében szerzett gya-

korlat
–  Angol nyelvismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
–  Szakmai önéletrajz és motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően 2018. július 01-től.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 

Nyírbátor, Szabadság tér 7. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: pályázati 
referens. vagy

–  Elektronikus úton Kondás Tímea részére a 
titkarsag@nyirbator.hu e-mail címen keresztül vagy

–  Személyesen is leadható Nyírbátor Város Önkor-
mányzatánál (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) Tit-
kárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: projekt asszisztens

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 15.
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Anyakönyvi események
2018. ÁPrIlIS – SZÜleTéS

Zsófia Emma Szabó Zoltán Nagy Zsuzsa
Izabell Maros János  Hosszú Katalin
Attila Jakab Attila Farkas Klaudia
Felícia Jóni Zsolt  Csiki Márta Ilona
Nándor Mór Trefán Szilárd Zólyomi Orsolya
Jázmin Dudás Gábor Bogdán Bernadett
Nikolasz Szilágyi Tibor  Samu Lejla
Emília Lukács Gábor Nagy Fanni

László Alexandra  Mankó Péter
Budaházi Éva  Gárdos Mihály
Győri Éva Békési Gábor

Orosz Miklósné  született Reményi Magdolna
Kárpáti Lászlóné  született Mészáros Erzsébet
Talabos Gyula
Csiki Zsigmond
Nagy Istvánné született Dekmár Etelka
Nagy Zoltánné  született Virág Irma
Rádi Istvánné  született Csepcsányi Anna
Kun Ferenc
Molnár József
Bugaczi Andrásné  született Bírtók Margit
Helmeczi Sándorné  született Hegedűs Anna
Rémik Józsefné  született Csikós Jolán

2018. ÁPrIlIS – hAlÁleSeT:
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nyírbátor város Önkor
mányzatának lapja

Ferenczi istvánt, városunk egyik legidősebb polgárát köszöntötte 
90. születésnapján Máté Antal polgármester.

Végre igazi közösségi életet  ■
tudnak élni a fiatalok Nyírbá-
torban. Ennek remek helyszí-
ne az egy éve megnyitott Ifjú-
sági és Családi Kuckó. 

A születésnapi partira megtelt a 
kuckó épülete és udvara, a nyírbátori 
családok ezzel fejezték ki érdeklő-
désüket a kuckóban zajló események 
iránt. Így jó hír, hogy a tervek sze-
rint további fejlesztések is megva-
lósulnak a jövőben.

Máté Antal polgármester köszön-
tőjében elmondta: az Ifjúsági és Csa-
ládi Kuckót a nulláról indította az 
önkormányzat. Az eltelt egy év ta-
pasztalatai azt mutatták, hogy nap-
ról napra egyre többen látogattak el 
ide, de nemcsak a szervezett prog-
ramok, rendezvények alkalmával, 
hanem a hétköznapokban is. Itt a 
fiatalok tartalmasan tudják eltölteni 
a szabadidejüket. A jövőben további 
fejlesztések várhatóak az egyébként 

hiánypótló funkciót betöltő kuckó-
ban. A köszöntő gondolatok után 
a város polgármestere vágta meg 
az Ifjúsági és Családi Kuckó első 
szülinapi csokitortáját.

Kovács Ádám ifjúsági referens 
tájékoztatása szerint a 14-18 év kö-
zötti korosztály az, amely az isko-
lai tanítást követően minden délután 
felkeresi a kuckót, és az ott bizto-
sított lehetőségeknek köszönhetően 
a fiatalok együtt eltöltenek néhány 
órát. Beszélgetnek, igazi közösségi 
életet élnek.

– Úgy gondolom, talán ez a leg-
fontosabb a mai fiataloknak. Jó hír, 
hogy komplex fejlesztés valósulhat 
meg a kuckó és a régi 2-es iskola 
területén. Ennek köszönhetően a 
jövőben már 0-70 éves korig szó-
rakozhatnak majd itt a városlakók, 
vagyis egy seniorpark kialakítása 
is szerepel a tervek között – tette 
hozzá.

Egyéves a kuckó

– A tehetséges diákokat három 
kategória alapján kívánja támo-
gatni Nyírbátor. Az első kategó-
riába tartoznak, akik jó tanulmá-
nyi eredményt értek el. Harminc 
ilyen fiatal tanulását segíti a város 
a jövőben egy tanéven keresztül. 
A második kategóriába soroltuk 
azokat, akik a sport területén ér-
nek el kiemelkedő eredményeket. 
Tíz kiváló sportolót tud ily módon 
támogatni az önkormányzat a ren-
delet értelmében. A harmadik ka-
tegóriába a művészetek területén 
kiemelkedőt alkotó gyermekek 
tartoznak. Ebben a kategóriában 
is tíz diák támogatására nyílik 
lehetőség a következő tanévtől 

– tájékoztatta lapunkat Pappné 
dr. Fülöp Enikő.

A város jegyzője kiemelte: a pá-
lyázatokat 2018. június 25-ig kell 
benyújtani. A pályázat benyújtásá-
nak további részleteit májusi testü-
leti ülésén tárgyalja a képviselőtes-
tület. Ezt követően a Bátor Média 
felületein, illetve a helyi általános 
iskolák segítségével a városlakók 
megismerhetik a legfontosabb in-
formációkat az új ösztöndíjpályá-
zattal kapcsolatban. A támogatás 
mértéke: 10 ezer forint havonta. 
A támogatást egy tanéven belül, 
vagyis tíz hónapon át, a tárgyhót 
követő hónapban kapja meg a szü-
lő készpénz formájában.

A legjobbak pályázhatnak
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Karczub Donát junior európa bajnok lett
Május 1112én Lengyelor- ■

szágban, Wroclaw városában 
rendezték az idei junior és 
felnőtt Shinkyokushin Euró-
pa Bajnokságot, ahová négy 
nyírbátori versenyző szerzett 
indulási kvótát, korábbi ered-
ményeikkel. 

Első nap a juniorok versenyén 
Musuly Liza és Karczub Donát 
versenyzett. Liza lengyel ellenféllel 
kezdett, akitől ezúttal egy erős küz-
delemben vereséget szenvedett.

Donát lett ellenféllel kezdte a ver-
senyt a junior fiúk 65 kilogrammos 
súlycsoportjában, aki ellen idő előtt 
befejezte a mérkőzést, majd román, 
és grúz versenyzőket győzött le. A 
döntőben szlovák riválisa várta, akit 
két gyors fejrúgással vert, így juni-
or Európa Bajnok lett.

A második napon Magyar 

Levente és Karczub Zalán léptek 
tatamira. Levente a felnőtt férfiak 
95 kg-os mezőnyében dán ellen-
felét verve jutott a legjobb 8 közé, 

az éremért a későbbi bajnok, len-
gyel ellenfelével küzdött, akivel 
szemben egy kiegyenlített küz-
delemben alulmaradt. Levente a 

pontszerző 5. helyet szerezte meg 
a kontinensviadalon.

Karczub Zalán a tavalyi, 65 kg-os 
súlycsoportban elért harmadik he-
lyének köszönhetően kiemeltként 
indult a férfi 75 kilogrammos súly-
csoportban, ahol egy belga, aztán 
egy éremesélyes lengyel versenyzőt 
tudott legyőzni. Az elődöntőben a 
világbajnoki bronzérmes, későbbi 
Európa bajnok ukrán riválisa ellen 
küzdött, akit ezúttal nem sikerült le-
győznie, így Zalán a tavalyi EB har-
madik helyezése után újabb Európa 
Bajnoki bronzérmet szerzett, csak 
most egy súlycsoporttal feljebb. A 
nyírbátori egyesület egy arany-, egy 
bronzéremmel és egy pontszerző 
hellyel a legeredményesebb magyar 
egyesület lett az EB-n.

Karczub Miklós

Forrás: 

 Kelet-MagyarországA nyírbátori csapat

Kiváló eredmények Debrecenben
Kettő híján húsz hazai egyesület 358 úszója 

ugrott vízbe április 21-én Debrecenben, a Hajós 
Alfréd Kupa II. fordulójában. 100 és 200 méte-
res távokon versenyeztek a spor- tolók . 
A Bátori Sárkány úszói össze- sen 5 
arany, 5 ezüst és 6 bronzér- met 
hoztak haza erről a fordulóról. Szá-
mos javítást, egyéni rekor-
dot, és országos bajnoki 
szintet teljesítettek a 
Sárkányok.

Hátunk mögött 
3 hetes munká-
val senki nem 
várt ilyen jó 
eredménye-
ket, de azért 
örülünk a 
sikernek.

érmes helyezések:
Bencsik Réka 100 pille 3. hely, 100 mell 3. hely, 
100 gyors 3. hely 
Bégányi Ábel: 100 pille 1. hely, 100 hát 1. hely, 100 
mell 2. hely, 100 gyors 3. hely, 200 vegyes 2. hely
Antal Dávid: 100 pille 2. hely, 100 hát 2. hely, 100 
gyors 1. hely, 200 vegyes 3. hely
Szécsi Zsófia: 100 mell 3. hely
Csoba Adrienn: 100 mell 2. hely, 200 gyors 1. hely, 

200 vegyes 1. hely

A következő megmérettetés a 
Hosszútávú Országos Bajnokság lesz 

Békéscsabán, ahol Antal Dávid, Sza-
kács Kamilla, Csoba Adrienn és 
Csoba Krisztián fog 1500 illetve 
3000 méteren rajthoz állni.

Gratulálunk minden úszónak és 
edzőjüknek, Kaliba Viktornak.

Baracsi lajosné

Bátori Sárkány Úszóegyesület
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Ők a legjobb versmondók
A Mária Rádió az Eszter- ■

gomBudapesti Főegyházme-
gye együttműködésével állam-
alapító Szent István királyunk 
emlékének tiszteletére vers-
mondó versenyt hirdetett ma-
gyarországi és határon túli 
magyar középiskolás diákok 
számára. 

A Báthory István Katolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium tanulói közül ketten kap-
tak esélyt, hogy megcsillogtathassák 
tehetségüket: a 10.A osztály humán 
csoportjának tanulója, Balogh Márk, 
és a 10.B osztályos Csordás Ivett. Az 
országos döntőt április 14-én Buda-
pesten, a Szent Margit Gimnázium-
ban rendezték. A verseny fővédnö-
ke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom- budapesti érsek. A zsűri 
elnöke: Tóth Auguszta, a Nemzeti 
Színház művésze, Jászai Mari-díjas 

színművész volt. 
Két versenyzőnket Vona Éva 

színész, drámapedagógus, Tanyik 
Józsefné és Karczub Csilla, magyar 
nyelv és irodalom szaktanárok ké-
szítették fel a versenyre. Csodálatos 
érzés volt látni, ahogyan a kezdeti 
bizonytalanságok után megérik di-
ákjaink szívében a választott költe-
mény. Iskolánk mindkét tanulójának 
előadása elsöprő sikert aratott mind 
a zsűri, mind pedig a nézőközönség 
körében.

Első helyezést ért el Balogh Márk, 
jutalma, hogy augusztus 20-án, 
Szent István király ünnepén a Szent 
István Bazilika előtti téren

 elmondhatja díjnyertes versét. 
Csordás Ivett szintén meggyőző elő-
adásáért különdíjban részesült az I. 
korcsoportban (9-10. évfolyam).  

Karczub Csilla

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár

A nyírbátori Báthory István Ka-
tolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnáziumban május 
5-én 10 órakor utoljára szólalt meg 
a csengő 65 végzős tanuló számára. 
A tizenkettedikes diákok és osz-
tályfőnökeik nagy izgalommal vár-
ták ezt a pillanatot, amikor pajkos 

diákokból hivatalosan is felnőttek-
ké válnak. Meghatottan búcsúztak 
iskolájuktól, tanáraiktól, társaik-
tól és attól a tradíciótól, amiért jó 
báthorysnak lenni. 

A ballagás a búcsúzás és az em-
lékezés ideje. Babály András es-
peres-plébános atya, iskolánk lelki 

vezetője köszöntötte az ünneplőket 
és az ünnepelteket. Arra biztatta az 
érettségi előtt állókat, ne felejtsék 
el azokat az értékeket, melyeket is-
kolánk falai között kaptak, életük 
következő szakaszában is ennek 
szellemében éljenek. Rácz Tiborné 
intézményvezető felidézte azokat 
az emlékeket, amelyek az elmúlt 
négy, öt és nyolc évben azokká az 
emberekké formálták a diákokat, 
akikre büszkék lehetünk.

Iskolánkban szokás, hogy azo-
kat a tanulókat, akik sokat tet-
tek a személyes fejlődésükért és 
az iskola hírnevének öregbítésé-
ért, emlékplakettben részesítjük. 

Idén hét végzős diákot díjaztunk: 
Girászi Tamás 12.A, Veréb János 
Szabolcs 12.D, Czakó Boglárka, 
Pelyák Lejla, Popovics Fanni, Tóth 
Réka és Tóth Dániel 12. F osztályos 
tanulókat.

Útravalónak Hankiss János sza-
vait szánom: „…Okosan élj. De fő-
leg: szépen. Gazdagon, ne a szó 
anyagi értelmében, hanem szelle-
meikben. Ahogy a vonuló vadak 
hagynak nyomot maguk után, úgy 
hagyj te is. Hogy rád találjanak, ha 
keresnek. Hogy rád találhasson, 
aki keres.”

Popovics éva

a 12. B osztály osztályfőnöke

Kicsengettek... 

Áldozócsütörtök ősi ma- ■
gyar szó, amely arra utal, 
hogy régen e napon volt a 
gyermekek első úrvacsorája, 
„áldozása”, a húsvéti ünnep-
kör záró alkalma – Jézus 
mennybemenetelének ünne-
pe.

A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskolában már hagyomány-
nyá vált, hogy áldozócsütörtökön a 
diákok, pedagógusok, és az iskola 
összes dolgozója vonattal elutazik 
Debrecenbe, hogy az ország leg-
nagyobb református templomában, 
a történelmileg is híres Debreceni 
Nagytemplomban ünnepi isten-
tiszteleten vegyünk részt. 

Az istentisztelet előtt gazdag 
programot szervezett az iskola 
vezetése, amelyből korcsoportok 
szerint lehetett választani. A felső 
tagozatos gyerekek ellátogathattak 
a Szabó Magda Emlékházhoz és a 
híres debreceni Református Kol-
légiumhoz, az alsó tagozatosok a 
Déry Múzeum állandó kiállítását 
tekinthették meg. Ezek közül le-
hetőség nyílt az Egyiptomi gyűj-
temény, a Szamuráj udvarház, „A 
csillagos ég lakói” – régészeti tár-
lat, a fegyvertörténeti tárlat, Régi 
képtár festményeinek és a Déry 

emlékterem megtekintésére. Lát-
hattuk a Munkácsy-trilógiát, ami a 
múzeum leghíresebb kiállítása. 

Ezután kezdődött az ünnepi is-
tentisztelet, melyen Fazakas Esz-
ter iskolalelkész szolgált. Igehir-
detésének üzenete: minden úgy 
történt, ahogy Isten kijelentette. 
Így mi is bízhatunk abban, hogy 
be nem teljesedett ígéretei valóra 
válnak. Felemelő érzés volt, hogy 
csupán a mi iskolánk tanulói töl-
tötték be a padokat, Istent dicsőí-
tő énekünk pedig ezt a csodálatos 
templomot. 

Az igehirdetés után nagy érdek-
lődés közepette nézhettük meg a 
nagytemplom eredetét, történetét 
bemutató filmet. A programban 
szerepelt még pl. bibliai makett- 
és festménykiállítás, padlástér, 
panorámajárda, a nyugati torony 
és a Rákóczi harang megtekinté-
se. Jutott idő városnézésre, fagy-
laltozásra, villamossal a Nagyer-
dőre utazni, szabadtéri játékokon 
részt venni. 

A tartalmas nap után kissé fá-
radtan, de számtalan élménnyel 
gazdagabban, emelkedett lélekkel 
tértünk haza.

Csoba lászlóné és Sándorné 

Seres Beáta 

tanítónők

Csendes nap
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A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola tanulói és a Nyír-
bátori Diákszínpad tagjai nevelők 
kíséretében tekintették meg a Mar-
ton László rendezte Pál utcai fiúk 
című zenés darabot. A varázslatos 
előadás, amely irodalmunk egyik 
legszívbemarkolóbb alkotásának fel-
dolgozása, önfeledt percekkel ajándé-
kozott meg gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt. A hosszú nap után mara-
dandó élményekkel telve, és már a 
következő budapesti színházlátoga-
tást tervezve értünk haza. 

Köszönet a MATEHESZT pályá-
zatba bekerült tanulóinkat tutoráló 
Kertiné Szakáll Annának, aki a Deb-
receni Ady Endre Gimnázium tanára, 
a 120 jegy megvásárlásában nyújtott 
segítségéért, és Nagy Bernadett ta-
nárnőnek a szervező munkájáért. 

Szász Tünde tanítónő

iskolai hírek

Vígszínházi élményKicsengettek... 

A legutóbbi, iskolánk tanulóinak sikereiről  ■
szóló cikkünkben azt ígértük, hogy további 
nyelvvizsgaeredményekről fogunk beszámolni.

Nos, alig néhány hét leforgása alatt Havasi Márton 
Zsombor, Kóródi Konrád Ede és Lipécz Nelli 8. a 
osztályos tanulók sikeres középfokú írásbeli, Fülep 
Zsombor 8. a osztályos tanuló sikeres középfokú 
szóbeli, Nagy Adrienn, valamint Zsigó Bálint Lász-
ló 8. a osztályos diákok sikeres komplex (írásbeli, 
szóbeli) középfokú angol nyelvvizsgát szereztek. 
A IV. Országos Komplex Természettudományi 
Verseny országos döntőjébe iskolánk három csa-
pata is bejutott. A Természetbarátok csapata 2. 
helyezést ért el. A csapat tagjai: Havasi Márton 
Zsombor, Kóródi Konrád Ede, Nagy Adrienn, 
Schlosser Zalán. 

Különdíjban részesült a Bátori tudósok csapata, 
akik lehetőséget kaptak arra, hogy szaktáborban 
vehessenek részt. A csapat tagjai: Birta Boglárka, 
Hegedűs Dóra, Kiss Boglárka, Konyhás Kristóf. 

A Kálti Márk Országos Történelmi Verseny 2018. 
május 6-án rendezték Budapesten. A döntőben a 
következő eredmények születtek:

6. évfolyam: Fazekas Gábor 4. helyezés; Cserpák 
Marcell 5. helyezés; Molnár Máté 5. helyezés.

Köszönjük Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő áldo-
zatos, odaadó munkáját!

Kéttanos diákjaink egy egészen különleges me-
gyei Angol Triatlon Versenyen is kipróbálták ma-
gukat. 6. évfolyam: Balaton Bianka és Molnár 
Máté 1. helyezés

7. évfolyam: Ricsei Réka 3. helyezés
8. évfolyam: Kóródi Konrád Ede 2.,Havasi Már-

ton Zsombor és Lipécz Nelli 3. helyezés.
A Móra-napok keretében megrendezett angol 

nyelvi megyei akadályversenyen iskolánk csapata 

az 5. helyen zárta a versenyt. A csapat tagjai: Ha-
vasi Márton Zsombor, Maczucza Anna, Szécsi 
Dávid.

Az USA Activity Day címmel meghirdetett an-
gol nyelvi megyei csapatversenyen iskolánk két 
csapata vett részt két kategóriában. Az 5-6. évfo-
lyam kategóriában diákjaink a 2. helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Cserpák Marcell, Farkas Balázs, 
Fazekas Gábor

A 7-8. évfolyam versenyében a 3. helyezést hoz-
tuk el. A csapat tagjai: Ricsei Réka, Szabó Réka, 
Zsigó Bálin László.

Legyél te is „Arany-kezű” című országos versil-
lusztráló versenyen Schlosser Zalán 8. a osztályos 
tanulónk 2. helyezést ért el, felkészítő pedagógusa 
Schlosser Sándor, Siket Virág 8. c osztályos tanuló 
a 3. helyen végzett, akit Havasiné Dudics Mónika 
tanárnő készített fel. A résztvevők Arany János: 
Erdély című verséhez készítettek alkotásokat.

A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett me-
gyei rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztójára isko-
lánk 4 tanulója kapott meghívást.

Som Enikő 3. a osztályos tanuló I. helyezést ért el, 
Kóródi Kornél Ede 3. a osztályos diákunk különdíj-
ban részesült. Felkészítőjük: Molnár Károlyné.

Havasi Márton Zsombor 8. a osztályos I. he-
lyezett lett, Böszörményi Kíra 6. b osztályos Kü-
löndíjat kapott. Felkészítőjük: Havasiné Dudics 
Mónika

A Varázskezek regionális versíró versenyen, az 
5-6. évfolyamon Hermanovszky Márk I. helyezést 
ért el, míg a 7-8. évfolyamon Zsigó Bálint László 
különdíjban részesült.

A Dienes Pál Megyei Matematikaversenyre csak 
a legügyesebbek vállalkoznak, hiszen a feladattí-
pusból fakadóan (szöveges, feladatok) igen nehéz 
versenynek számít.

Eredményeink: 3. évfolyam, Kóródi Kornél Ede 
4. helyezés, felkészítő Csonka Gáborné.

4. évfolyam, Tóth Tamás Zsombor 7. helyezés, 
felkészítő pedagógus Szedlárné Szabó Judit.

6. évfolyam, Hermanovszky Márk 2. helye-
zés, Farkas Balázs 5. helyezés, felkészítőjük Vida 
Ferenc.

A Megyehatár menti Matematikaverseny 21 dí-
jazottja közül 10 tanuló a Nyírbátori 

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola diákja.

(Anyagtorlódás miatt az eredményeknek csak egy részét közöljük)

Gratulálunk!

 
 

  

A felvételi ideje:  
2018. május 31. (csütörtök) 1400-1800 óráig 

 

Helye: Nyírbátor, Ifjúság u. 7.  (1. emelet) 




