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 ELLENZÉKI KIVONULÁS

 – A nyírbátori ellenzék, 
azaz a Fidesz-KDNP és csat-

lakozva hozzájuk Márton 
József, korábbi baloldali 

képviselő a legutóbbi rendes 
testületi ülésen az utolsó 
napirendi pontok tárgyalása 
előtt kivonult, ezzel határo-
zatképtelenné téve pillanat-
nyilag az önkormányzatot. 
Mit gondol, a jövőben ezzel a 
politikai módszerrel fogunk 
barátkozni, vagy ez egyedi 
eset lesz?

 – Nem tulajdonítok en-
nek az ügynek túl nagy jelen-
tőséget. Itt három dolog ért 
össze. Az egyik, hogy Márton 
képviselő úr szerint ma az ő 
gondolkodásához jobban il-
leszkedik a Fidesz politikája. 
Ehhez van joga. 

Folytatás 2–3. oldalon 

Már csak néhány nap...
Javában tart a nyár, s aki épp itthon tölti a szabadságát, biztos nem 
unatkozik, köszönhetően annak, hogy remek programok, koncertek 
zajlanak városszerte.               Képes beszámolónk a 8–9. oldalon.

„Termelési szempontból az 
elmúlt időszakban a legfon-
tosabb fejlesztésünk az új 
gyártósorok indítása volt, il-
letve a csomagolócsarnokkal 

további lehetőségek nyíltak. 
Egy új automata magasrak-
tárat építettünk fel. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a város 
terhelésének csökkentésére 

is. Ennek érde-
kében a Táncsics 
utca felőli ré-
szen új kerítést 
állítottunk, illet-
ve a virágládák 
kihelyezésével 
m e g o l d o t t u k , 
hogy a kamionosok ne ott 
parkoljanak, hisz ez zavarta 
a lakókat. Az Akácfa utcán a 
régóta fennálló problémát 
szüntettük meg egy zajszige-
telő fal telepítésével. További 
fejlesztés a közeljövőben a 
kamionparkoló áttelepítése 

lesz, amivel sze-
retnénk elérni, 
hogy a Táncsics 
utcán egyáltalán 
ne legyen kami-
onforgalom, ha-
nem csak a Bóni 
utcán” – jegyez-

te meg Markin Vadim, az 
Unilever Magyarország Kft. 
Nyírbátori Háztartás-vegy-
ipari Gyárának igazgatója.
 A cégvezetés büszke a 
gyár történelmére. 

Folytatás a 10. oldalon

UNILEVER: MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK

Jelentős mértékben csökkent a környezeti terhelés 
az Unilever környékén. A többmilliárdos fejlesztés-
nek köszönhetően a gyárban egy csomagolóüzemet, 
egy korszerű raktárbázist építettek, és komoly kör-
nyezetvédelmi beruházásokat hajtottak végre. Az 
elbontott épületek minden alkotóelemét felhasz-
nálták az építkezés során, ezért az Unilever nyírbá-
tori gyárát a Zöld Elkötelezettség-díjjal értékelték.

„Ma a pontozás illeszkedik a kiíráshoz. Ez 7 évvel ez-
előtt egyáltalán nem volt jellemző. Olyan durva alul 
pontozása is volt egy-két projektünknek, hogy az 
orvoslásért az Európai Unióhoz kellett fordulnunk. 
Most stimmelnek a pontszámok” – mondja Máté An-
tal polgármester. A riporter Nagy Miklós.
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Folytatás az 1. oldalról

Már az országgyűlési választások előtt 
lehetett érzékelni, hogy „átállt”, a köz-
keletű kifejezést én fogalmaznám, hogy 
neki jobban megfelel a Fidesz értékrendje. 
Gondolom, ezt majd megbeszéli a válasz-
tóival, amikor ez szükséges lesz. Persze az 
ő kiválásával is megmaradt a minősített 
többségünk, s a fontos szavazások előtt 
oda kell figyelnünk, hogy minden képvi-
selőnk jelen legyen.
 – Az emlegetett testületi ülésről 
éppen hiányzott egy baloldali képviselő, 
ami megteremtette a Fidesz-KDNP-frak-
ciónak az akció lehetőségét.
 – Igen, miközben, ha nem vonulnak 
ki, és csupán nem gombot nyomnak, azzal 
ugyanazt az eredményt érték volna el.
 – Ez a látványos…
 – Értem én, de ha megkérdeznék Kö-
vér Lászlót, ő pont, hogy egyáltalán nem 
híve a kivonulósdinak. Persze lehet ezzel 
élni, ha valami nagy dolog nem tetszik, de 
semmiképpen sem lenne szerencsés, ha 
ezután ez gyakorlattá válna. Az a helyzet, 
hogy a választóik azt várják, hogy érdem-
ben képviseljék az ügyeiket, mondják el a 
véleményüket, és, ha valami nem tetszik, 
akkor pedig mondják azt, hogy nem. A vá-
lasztók tudomásul veszik, hogy többség a 
másik oldalon van Nyírbátorban. Aki kivo-
nul, még az álláspontját sem tudja elmon-
dani.  Amúgy pedig a tiszteletdíját azért 
kapja a képviselő is, hogy dolgozzon.
 – Persze, de ez az eszköz megenge-
dett, sőt gyakorlat, legfeljebb nem sze-
rencsés itt, ahol eddig nem volt szokás.
 – Nos, én is azt gondolom, hogy ez 
egy egyedi eset volt. A kitüntetések kap-
csán történt. A fideszes javaslatok most 
nem kerültek be a testület elé, s erre volt 
ez a kivonulás a válasz. Fordult már elő 
ilyen korábban is, de az is előfordult, hogy 
több fideszes javaslatot is támogatott a 
képviselő-testület.
 – Létezik, hogy egy olyan személyt 
nem javasoltak kitüntetésre, akit a több-
ség is elfogadhatott volna?
 – A városi kitüntetések odaítélésé-
nél mindig keressük azokat az ügyeket, 
helyzeteket, amelyekkel egyértelműen 
lehet indokolni az elismerést. Ilyen lehet 

Korrekt együttműködés az országgyűlési képviselővel
az aktualitás, évforduló, egy befejezett 
életpálya, vagy az adott évben nyújtott 
kiemelkedő teljesítmény. Ugyanakkor 
igyekszünk különböző társadalmi cso-
portokat is megjeleníteni, mert ez üze-
netet is hordoz, hogy igen, az un. hét-
köznapi ember tevékenysége is fontos. 

Egyébként volt a fideszes javaslatok kö-
zött is több olyan, akit tiszta szívből le-
het támogatni, de az volt a javaslatunk, 
hogy jövőre, amikor jubileumi év lesz, 
akkor kapják meg a különféle díjakat. 
Persze voltak olyan nevek is, amelyek-
ről egyszerűen nem is értettünk, hogy 
bukkantak fel, mint kitüntetésre javasolt 
személyek. 
 – Úgy gondolja, hogy egyedi és kivé-
teles eset volt ez a mostani kivonulás?
 – Azt nem zárom ki, hogy az önkor-
mányzati választásokhoz közeledve majd 
ez még előfordulhat, de azt meg a kam-
pány részeként kell felfogni.
 – Túl is léphetnénk ezen, de azért 
nem teszem, mert adott esetben jól jö-
het a Fidesz-KDNP támogatása például a 
pályázatoknál. A Fidesz helyi szervezete, 
képviselői akár még a saját országgyűlé-
si képviselőjüknél is lobbizhatnak, hogy 
erősen támogassa a város pályázatait. 
Ha kivonulgatás van, akkor ez a támoga-
tás nem látszik valószínűnek…
 – Mondom, egyedi esetnek gondolom 
a kivonulást, és szerintem a korábbi gya-
korlat marad a testület munkájában.
 – Amúgy elvárná, hogy fideszes ön-
kormányzati képviselők álljanak a város 
pályázatai mellé az országgyűlési képvi-
selőnél?

 – Ezt nem kell megértetni a képviselő 
úrral. Annak persze örülök, ha helyi Fidesz 
egyetért azzal, amit a városban képvise-
lünk. Ez azt is igazolja, hogy nem a politikai 
gondolkodás a meghatározó, hanem első-
sorban az, hogy mire van szüksége a vá-
rosnak. Egyébként pedig nem gondolom, 

hogy ezekkel az ügyekkel szembe menne 
az országgyűlési képviselő. Most van egy 
jól kialakult gyakorlat, s ebben összhang 
van a képviselővel, Simon Miklóssal.
 – Egyébként mikor tárgyaltak leg-
utóbb?
 – Talán egy hete, hogy beszéltünk, és 
egyeztettünk.
 – Rendszeresen egyeztetnek az 
ügyekről?
 – Nyilván roppant röviden, de rend-
szeres az egyeztetés. Általában ez 5 perc-
nél nem szokott hosszabb lenni.
 – Úgy látja, hogy ez most működőké-
pes?
 – Igen, működik.
 – Vagyis arra nem kell számítani, 
hogy a megyénél azért fékeznek be a 
nyírbátori pályázatok esetében, mert a 
képviselő azt mondja, hogy nem?
 – Nem rejtettük véka alá, hogy milyen 
pályázatokat nyújtunk be. Ezt átbeszél-
tük a megyei közgyűlés elnökével is, és 
már több mint egy évvel ezelőtt átadtam 
a képviselő úrnak, hogy milyen projektek-
re számíthat a városból. Természetesen 
csak olyan projektekben gondolkodtunk, 
amilyen célokat eleve meghirdettek, 
és összhangban van az elfogadott cik-
lusprogramunkkal. Ez 9 projekt, s eddig 8 
pályázatot adtunk be. A nyár végéig a ki-
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lencedik pályázatot is benyújtjuk. Ha min-
dent összeadunk, akkor az eddig beadott 
8 pályázatunk értéke 3.8 milliárd forint. 
Az első három projekt már élvezi a me-
gyei támogatást, és várjuk a minisztérium 
végleges pecsétjét. Hasonlókra számítok 
az utóbbi 5 pályázat esetében. Ezekben a 
turisztikától az útfelújításig, a csapadékvíz 
elvezetésén át bőven van minden. Mi nem 
kértünk több pénzt, mint amit az elején 
mondtunk, a kollégák számára is világos, 
hogy nekünk pontosan kiszámolt és indo-
kolt pályázatokat kell készíteni, mert nem 
számíthatunk arra, majd valaki, csupa jó-
indulatból elnézi a hibákat.
 – A TOP-os pályázatoknál topon kell 
lenni…
 – Valóban. Ugyanakkor azért van 
némi változás a korábbiakhoz képest. Ne-
vezetesen ma a pontozás illeszkedik a ki-
íráshoz. Ez 7 évvel ezelőtt egyáltalán nem 
volt jellemző. Olyan durván alul pontozták 
is egy-két volt projektünknek, hogy az or-
voslásért az Európai Unióhoz kellett for-
dulnunk. Most stimmelnek a pontszámok. 
Úgy gondolom, hogy az komolyan számít 
most, hogy a magyar kormány még nem 
tudott megállapodni az EU-val, s ilyenkor 
muszáj korrektnek látszani.
 – Egyelőre tehát 3.8 milliárd forint 
támogatásra számít a város. Ha nyernek 
a pályázatok, elkészülnek a projektek, mi 
lesz a legszembetűnőbb eredmény?
 – Az egyik kardinális kérdés a csapa-
dékvíz-elvezetés, ez több pályázatnak is a 
részét képezi. Ha nyerünk, nagyjából 600 
millió forintot fordíthatunk ennek a gond-
nak az orvoslására.
 – Ez tehát még mindig csak részme-
goldás lesz?
 – A legproblémásabb területekre 
koncentráltunk. Azért vannak kimaradó 
részek, mert jelenleg is zajlik egy megyei 
program a Nyírség vízutánpótlásának biz-
tosítására, s ebben vannak olyan elemek, 
amelyek a mi gondjainkon is segítenek.
 A városban még mindig vannak olyan 
utak, amelyeket nem aszfalt borít, s most 
két utat, a Csokonai és a Bethlen-Deák 
utak aszfaltozását szeretnénk elvégez-
ni. Van egy-két kisebb utca, amelyeket 
saját forrásból aszfaltozunk le. Ilyen lesz 
például a Bákonyikert utca. Lesz néhány 
középület, városháza, Idősotthon, amely-
nél a hőszigetelés történik meg, lesz in-
gatlanfelújítás, mint a Szociális Szolgálat 
központja, illetve a József Attila úti óvoda 
és emellett kerékpárutat építünk, a fürdő-

szolgáltatást fejlesztjük. Ezek mellett sze-
repel még a hátrányos helyzetű lakosság 
integrációjának, illetve felzárkóztatásának 
a folytatása, ami talán a legfontosabb 
kérdés ma a városban, hiszen a legtöbb 
konfliktusunk, társadalmi szempontból, 
ehhez a területhez kapcsolódik.

 – Itt új infrastruktúráról van szó, 
vagy valamilyen humán programról?
 – A néhány éve indult, a Máltai Sze-
retetszolgálattal közös programot szeret-
nénk folytatni. Meggyőződésünk, hogy az 
integrációt gyerekkorban kell elkezdeni, és 
főként a fiatal szülőket szeretnénk part-
nernek megnyerni.
 – Van annak az említett programnak 
bármilyen érzékelhető eredménye?
 – Bizonyos szempontból javult, de bi-
zonyos szempontból romlott is a helyzet. 
Azt kell most erősíteni ahol eredmények 
vannak. Foglalkoztatásban ma sokkal jobb 
a helyzet. Sokkal több családból dolgoz-
nak, rendszeres munkajövedelemből él-
nek. Ha megnézi valaki, akkor már látszik a 
romatelepen belül is, hogy mennyivel ren-
dezettebbek azok porták, területek, ahol 
olyanok laknak, akik rendszeres fizetésből 
élnek. Ez kihat más területekre, hiszen ők 
jobban együttműködnek a védőnőkkel, a 
szociális szolgálattal, a családsegítő köz-
pont munkatársaival is. Ez már az integrá-
ció része, ami egyébként történik napköz-
ben is a gyárban, ahol együtt dolgoznak a 
romák és nem romák.  Ez a legfontosabb 
lépcső. Két területen küzdünk komoly ba-
jokkal. Tragikus, hogy milyen méreteket 
ölt a drogprobléma, ebbe a rendőrséggel 
együtt fogunk erősen beleállni.  A másik 
a szemét, a rendezetlenség, az égetés, a 
kosz, bűz, amit bármekkora erőfeszítés is 
kell, de vissza fogunk szorítani.
 – Belváros és Papok rétje. Elkezdőd-
tek a munkálatok a tómederben. Az a te-
rület mikor lesz teljesen rendben? Hon-
nan kerül víz a tóba?

 – Ez egy jó kérdés. Láthatóan sok 
helyen probléma a vízhiány. Tavak szá-
radnak ki, a folyókban is alaposan leapadt 
a vízszint. Az a helyzet, hogy Nyírbátor a 
Nyírségben kifejezetten magasan van. Ide 
nem folyik semmi. Amit nem tartunk meg, 
az csak az égből jöhet vissza, vagy részben 
az építendő nyomóvezetékből. Ha tehát 
nem esik az eső, ezeknek a záportározók-
nak nincs utánpótlása. A Szénaréti-tó is 
csak azért nem száradt ki, mert a fürdőből 
kapja az utánpótlást. Itt, a Papok rétjén mi 
zártuk el a kutat, mert tudtuk, hogy kotorni 
fogjuk, de most hiába is próbálnánk, csak 
szivattyúzással nem tudjuk megtölteni 
a medret. Várjuk az esőt és, ha a vízgyűj-
tő területről jön annyi víz, amire érdemes 
rásegíteni, akkor ezt beindítjuk.
 – A sétány építésének folytatása és 
befejezése mikorra tehető?
 – A közbeszerzés folyamatban van, 
és úgy gondolom, ősszel elkezdődnek a 
munkálatok. Jövő májusra várható, hogy 
teljes egészében elkészül a sétány. Ez idő-
ben egybeeshet a görögkatolikus bölcsőde 
befejezésével. A terv az volt, hogy 2023-
ban a sétány, a múzeum és a bölcsőde is 
elkészül. A múzeum megcsúszott, de fő, 
hogy az is elindul hamarosan. Egyébként 
a sétány szobrai elkészültek, azt a város 
finanszírozta.
 – A szobrok témája?
 – A Báthory család legjelesebb tagjai 
kapnak szobrot. Nem mindenki, de egyez-
tettünk Báthori Gábor múzeumigazga-
tóval, hogy első körben kiket ábrázoljunk, 
és ahogy lesz több pénzünk, úgy bővülhet 
a szoborpark. A következő években még 
szeretnénk a jelenlegi szoborparkot bronz 
szobrokra cserélni. Ezzel párhuzamosan, a 
megyei önkormányzattal közösen egy je-
lentős digitális fejlesztést is kap a sétány.
 – Az önkormányzat is jelentős fog-
lalkoztató. Az év elején, ebben a szférá-
ban is volt kb. 10 százalékos béremelés. 
Ezt mára elvitte az infláció. Azon már 
gondolkodnak, hogy az elinflálódott bé-
rekkel mit kezdenek jövőre, vagy akár 
már idén is, hogy egyáltalán meg tudják 
tartani a munkavállalókat?
 – Nyilván jelentős összeget kell elkü-
löníteni a következő évi költségvetésből 
a béremelésre, hogy legalább az inflációt 
tudjuk fedezni. Az ma még nem derült ki, 
hogy mekkora lesz az éves infláció, de biz-
tos, hogy megteremtjük az erre szükséges 
forrást. Az a minimum, hogy az inflációt 
utolérjük.
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Háromkötetes írónő a nyírbátori B Czakó Andrea. Eddig romantikus 
történetekkel jelentkezett, s tulajdonképpen vaskos meglepetésnek 
számít új regénye, A csend árnyéka témája. A Második Világháború 
idején, valós helyszíneken, valós, vagy valósnak tűnő szereplőkkel ját-
szódó regénye a Borsod megyei Derenkre viszi az olvasót, amikor még 
természetes emberi tett volt a menekült, az üldözött, a veszélyben lévő 
embertársaink segítése.  Nagy Miklós interjúja.

 – Most, a könyves ünnepre jelent 
meg a harmadik regényed, s bizony 
műfajt váltottál. A korábbi romantikus 
történetek után egy tényregénnyel je-
lentkeztél. Azt hiszem, hogy már volt 
egyfajta várakozás, hogy mit teszel az 
asztalra. Te mit éreztél ebből az olvasói 
várakozásból?
 – Nálam nem várakozásról, sokkal 
inkább egy mélypontról kell beszélni, 
ha őszinte akarok lenni, s miért ne len-
nék az.  Egyébként a hozzám eljutott 
információkból én azt szűrtem le, hogy 
az olvasóim az előző két regény sorá-
ba illeszkedő Hajnalpír című kötetet 
várták inkább. Amúgy az is volt beha-
rangozva. Csak megjegyzem, a Hajnal-
pír valamiért döcögős pályára került, s 
pont ezért bízom benne, ha majd meg-
jelenik, akkor annál nagyobbat szól, és 
az olvasók szeretni fogják. Egyébként 
pedig az előző időszakban olvasói és 
írói válságba kerültem. Sem olvasni, 
sem írni nem tudtam. Bár, most így 
belegondolva, az írói válságom is elég 
sajátos volt, mert több dologba is be-
lekezdtem…
 – Csak azért, hogy mindenki szá-
mára egyértelmű legyen, miről van szó, 
mondjuk el, hogy előkészületben volt 
az említett Hajnalpír című regényed…
 – Az teljesen kész van. Megjelenés-
re készen.
 – Ha akarom, akkor ez lesz majd a 
harmadik kötet a Hervadhatatlan és a 
Pitypangtánc folytatása.
 – Mondjuk úgy, hogy ezek kíváncsi-
ság regények és ezzel a kötettel szeret-
tem volna lezárni ezt a műfajt.
 – Ezzel lesz vége a romantikus kor-
szakodnak, mert ez a romantika elmúlt 
belőled?
 – Alapvetően sem vagyok romanti-
kus típus. 
 – Na, de két, sőt három kötetnyi ro-
mantikával jelentkeztél…

KÖRÜLÖTTE A CSEND

 – Talán pontosan azért írhatok ro-
mantikát, mert nem ez az alaptermé-
szetem. Nálam egy virággal nem lehet 
jóvátenni valamit, vagy egy romantikus 
vacsorával sem lehet levenni a lábamról. 
A férjem pontosan tudja, hogy egyálta-
lán nem vagyok romantikus.
 – Egy kis kanyarral, de muszáj 
megkérdeznem, hogy mivel hódított 
meg, ha sem virág, sem gyertyafényes 
vacsora, sem a szép szavak…
 – A férjem egy nagyon intelligens, 
nagyon okos férfi, azaz pont olyan, ami-
lyennek én egy férfit elképzelek.
 – Visszatérve az alaptémánkhoz: 
olvasói és írói válságod van, de közben 
elkészül ez a regény, a Csend árnyéka. 
Ez hogy van, hogy keletkezik egy vál-
ságból egy alkotás?
 – Talán pont, hogy ez kellett hozzá 
és biztosan furcsa lesz, de a covidból is 
jött, a migráns ügyekből is jött. Emlék-
szünk, hogy tekintenek ránk, hogy kerí-
tést építünk, stb. S eszembe jutott, hogy 
pár évtizede, a második világháború ide-
jén mi szociális ügyként kezeltük a me-
nekültek ügyét, főleg a lengyel mene-
kültek ügyét. Ez annyira szép dolog volt 
az országtól. Az első covid-leállás előtt 
úgy adódott, hogy az utolsó túránkon 
jutottunk el Derenkre. Ez nagyon mélyen 
érintett. Látva azt a halott falut, amit be-
nőttek a növények, moha borít mindent, 
a házak hűlt helyét.
 – De valaki csak elmesélte neked, 
hogy mi történt 70–80 éve Derenken?
 – Nem hagyott nyugodni, s utána-
olvastam, kutattam, amit lehetett be-
szereztem Derenk történetéről. Nagyon 
alaposan elmélyülhettem a történetben.
 – Történelmileg egy hiteles regényt 
vehet kézbe az olvasó, amikor a Csend 
árnyéka című regényt választja?
 – Abszolút hiteles minden részlete.
 – Már egy ideje hozzáférhető a re-
gény. Keresett már valaki, akinek eset-

leg köze lehet a regényben szereplők-
höz, vagy akár a borsodi településhez?
 – Bizony jelentkeztek többen is. 
Nyilván először a környékbeliek. Eleve a 
Borsod megyei újság egy interjút készí-
tett velem és nagyon sok derenki leszár-
mazott jelentkezett. Mielőtt elküldtem a 
kiadónak a kéziratot, találtam egy bácsit, 
aki nagyon intenzíven ápolja Derenk em-
lékét. Egy nagyon intelligens, tevékeny 
emberről van szó, aki maga is publikál. 
Neki küldtem el a kéziratot, hogy nézze 
át, és legyen még hitelesebb, amit leírok. 
Sok, különféle mentalitású ember szere-
pel a könyvben és megkérdeztem, hogy 
mit gondol, nem lesz-e ebből sértődés, 
de megnyugtatott, hogy ezzel nincs 
semmi baj.
 – Bármennyire hiteles is a történet, 
mégis inkább fikciós regényről beszé-
lünk…
 – Igaz, de a regény főszereplője 
konkrétan ott élt, és még a kézírását 
megtaláltam egy kérelmen, amit a falu 
lakosai nyújtottak be a kabinetirodához. 
Ugyanakkor persze nem az ő életutját 
követhetjük, függetlenül a névtől. Az ő 
mai leszármazottai ezt jól tudják, és ez-
zel együtt is nagyon köszönik a regényt, 
kifejezték a tiszteletüket is.
 – A lényeg, hogy élő és jó kapcsolat 
alakult ki közted és a szereplők leszárma-
zottai között. A romantika utáni első tény-
regény, vagy fikciós történelmi regény 
más megvilágításba helyezett téged?
 – Egy idő után már nem bántott, 
hogy végül most nem a Hajnalpír jelen-
hetett meg. Mindennek elrendelt ideje 
van. Volt, hogy bosszantott, de ma már 
sokkal jobban örülök annak, hogy egy 
ilyen regény jöhetett ki tőlem, amivel 
igazán megmutathattam magam, hogy 
valójában hogyan is tudok írni. 
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Gyerekcsoport. Magyarázom, hogy a 
könyvek és az emberek között meny-
nyi hasonlóság van. Valahogy sosem 
vonják ezt kétségbe. Az ő világukban 
nagyon otthonosan mozgok:
 – A könyveknek is van teste, gerin-
ce, füle, lakcíme és mondanivalója – itt 
picit elgondolkodtam. Mindig kiemeljük 
a könyvtárunk folyamatos gyarapodását, 
új könyveinket ajánljuk a Facebookon, rö-
vidítjük az új megjelenések és a hozzáfé-
rések között eltelt időt, nagyra értékeljük 
az új könyvek illatát. Nagyjából minden-
ből mindig új kell. Könyvből is. 
 Ahogy körbejártattam a tekinte-
tem, és a könyvek mondanivalójáról 
beszéltem – arról, hogy meg akarják 
osztani magukat, mesélni akarnak va-
lamit, este odabújni, kiszakítani a hét-
köznapokból és csak úgy, velük lenni –, 
közben láttam a sok új könyvet és a sok 
régi, vagy régebbi könyvet is a polcon. 

Nem volt köztük szürke, 
vagy megfakult egy sem. 
Hát persze! Erről még 
nem beszéltem: újraol-
vasás. Az újra kézbe vett 
könyvek letapogatnak, 
felfedeznek maguknak 
újra, emlékeznek ránk, a 
fülünkbe súgnak valami 
titkos, csak nekünk szóló 
üzenetet: „Ó! Hát itt vagy, 
újra. Emlékszel az első ta-
lálkozásunkra? A szíved-
hez szorítottál, mikor rám 
találtál. Később a fejed felett lóbáltál, 
és mosolyogva új kezekre bíztál. Aha, 
fáradt vagy… Vagy egyszerűen csak be-
lefáradt. Érettebb vagy, ezüstösen csil-
log a hajad. Nyugodtabb a szívverésed, 
és mi ez? Csak nem egy melankolikus 
mosoly?! Az újratalálkozás miatt?! Én 
is örülök neked. Nem olyan eltökélten, 

inkább finoman tartasz. 
Változtál. Nos, én is. Dőlj 
hátra lassan, és csak fi-
gyelj! Mert ma valami 
egészen másat fogok ne-
ked mondani, mint leg-
utóbb.” 
 Neked? Kedves Ol-
vasónk! Mit mondanak a 
régen, régebben olvasott 
könyvek ma? Gyere el 
hozzánk! Ülj le csendben, 
és hallgass bele ebbe az 
édes susmusba! Ahogy 

újrahallgatod a kedvenc zeneszámaid, 
ahogy évek múlva is újat mond neked 
egy jól ismert festmény, ahogy van 
százszor újranézett film az életedben, 
ahogy újra táncba vihetnek… Mert tán-
colni jó! Újraolvasni is jó. A mai ajánla-
tunk ez. Szeretettel várunk!
 Szláma Gabriella

OLVASÁS, ÚJRAOLVASÁS, ÚJRA OLVASÁS

 – Talán még az is kiderül, hogy ki 
vagy te.
 – Ez egy nagyon lassú, olvasós re-
gény. Én minden szavát, mondatát tudom 
fejből, s ezért gyorsan haladok vele. Akik 
viszont az előző két könyvhöz hasonlót 
vártak és azt gondolták, hogy egyszuszra 
elolvassák, azok meglepődtek. Itt ízlelget-
ni kell a mondatokat, rágódni a gondolato-
kon, és előbb át kell, hogy adják magukat 
azoknak a gondolatoknak, amelyekkel, 
mintegy bele kerülnek a történetbe, és 
egyszer csak átélik a történéseket.
 – Milyen volt a fogadtatás, sokan 
dedikáltattak a könyvhéten?
 – Nem tömegek álltak sorba, de na-
gyon értékes emberek jöttek el, és egy-
általán nem volt szünet két dedikálás 
között.
 – Milyen visszajelzéseket kapsz, 
kaptál?
 – Egyelőre nem sokat, de amiket ka-
pok, azok csodálatosak.
 – Itt egy új közönség jelent meg?

 – Részben korábbi olvasóim, de 
most az a tapasztalat, hogy sok, nagyon 
sok új olvasóm is lett.

 – Ezt követően realista író leszel?
 – Nem, dehogy. A kiadómmal meg-
beszéltük, hogy szabadon írhatok, sőt 
már azt is megbeszéltük, hogy mi az 
amit írok, s nem szólnak bele, szabadon 
szárnyalhatok. A következő Könyvhétre 
tervezzük a megjelenést.
 – Otthon, ilyenkor hogy viselnek 
el?
 – Teljes szabadságot kapok tőlük, 
sőt az otthoni munkák nagy részét is 
átveszik. A vasalás kivételével, azt vala-
hogy nem adom.
 – Itt Nyírbátorban hogy fogadják, 
hogy te már háromkötetes író vagy?
 – Egy szűk közönség kivételével 
nem nagyon van érdeklődés.
 – Nem bánt ez téged?
 – Persze, hogy bánt, de mit tudok 
csinálni? Ez általában mindig úgy van, ha 
helyi valaki… nem természetes. Az első, 
a Hervadhatatlan megjelenése után si-
került a könyvtárba szervezni egy talál-
kozót, de azután ennek nincs folytatása.
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FIDESZ: VÁROSI PROGRAM KÉSŐBB
„ Minden tiszteletem a városvezetésé, s nyilván egy stratégia szerint 
dolgoznak. Felelőtlenség lenne, és a kompetenciahatárokat sértené, 
ha most kötekednék bizonyos programelemekben, pedig valószínűleg 
lenne miben. Ám azt, ahogyan mi gondoljuk, hogy mit és hogyan kel-
lene csinálni, arról majd csak később hozzuk nyilvánosságra a prog-
ramunkat” – mondja Gönczőné Kovács Éva a Fidesz helyi elnöke. A 
riporter Nagy Miklós.

 – Ön 8 hónapja a Fidesz helyi cso-
portjának elnöke. Mi minden köszönhe-
tő a munkájának? 2019-ben igen gyen-
gén szerepelt a pártja az önkormányzati 
választáson, de a 2022-es országgyű-
lési választásokon már Nyírbátorban 
is többségbe kerültek a kormánypárti 
szavazók. Ez utóbbi eredményhez van-e 
köze az ön elnöki ténykedésének?
 – Tartalmas 8 hónap van mögöttünk. 
A legnagyobb feladat természetesen az 
országgyűlési választásokkal kapcsola-
tos munka volt. Az én elsőszámú felada-
tom a közösségépítés volt, és ma is az. 
Erre nagy hangsúlyt fektettem, és ez is 
jól alakul, ami a közösségünk erősödését, 
illetve bővítését is jelenti. Természete-
sen a hozzánk közel álló kommunikációs 
csatornákat is sokkal jobban használjuk. 
A kampány roppant tartalmas, és felada-
tokkal bőven ellátott időszak volt. Véle-
ményem szerint ezt sikeresen oldottuk 
meg. A választási eredmények is vissza-
igazolták a munkát.
 – Mit gondol, ma tényleg többen 
tartoznak a kormánypárti közösséghez, 
mint néhány hónappal ezelőtt? Több 
tagja van ma a helyi Fidesznek, mint a 
korábbi időszakban volt?
 – Többen vagyunk, 5 új belépőnk van, 
ami kb. 10 százalékos növekedést jelent.
 – Nos, akkor a Fidesz sem egy túl 
nagy létszámú szervezet Nyírbátorban.
 – Mint ahogy egyik párt sem. Mi 
most ötvenen vagyunk. Ha pedig a ren-
dezvényeinkre utalhatok, akkor ott lát-
szott, hogy bizony sokkal többen voltak, 
mint a korábbi időszakban. Az országy-
gyűlési választások után is volt egy nagy 
rendezvényünk, s láthatóan többen vol-
tak, mint korábban megszokott volt.
 – Ön szerint a választási eredmény-
hez volt-e valós köze annak, hogy helyi 
szinten mit és hogy dolgoztak, kom-
munikáltak? Nem arról van szó, hogy a 
kormányon lévő pártja belebegtette a 

háborús veszélyt, illetve annak elhárítá-
sát, és ez el is döntötte a választást?
 – Szerintem is egyértelmű, hogy a 
központi kampány volt a döntő, az in-
formációk eljuttatásában viszont a helyi 
aktivistáknak, azaz a mi munkánknak is 
fontos szerep jutott.

 – Esetleg mondana a háborús nar-
ratíván túli más üzenetet, amit a Fidesz, 
mint információt közölt a jövőre mutatva?
 – Persze. Hiszen elmondták azt a 
rengeteg eredményt, amit a ciklusban 
elért az ország. Ha nem születtek volna 
eredmények, akkor a győzelem sem lett 
volna ilyen elsöprő.
 – Mondana egy-két eredményt?
 – Mindenképpen az első helyen az 1 
millióval több munkahelyet kell említe-
ni. Beszélni kell arról is, hogy a családok 
anyagi biztonságban tudhatják magukat.
 – Ez, a mai rekordmértékű inflációs 
időszakban is érvényes?
 – Azt gondolom, hogy igen, ma is 
anyagi biztonság van. Ráadásul ez az 
infláció nem speciálisan magyar problé-
ma. A teljes Európai Unióra jellemző az 
inflációs nyomás.
 – Igen, ez igaz, csak éppen nálunk 
kétszeres az infláció mértéke.
 – Azt látom, hogy a magyar kormány, 
a Fidesz-KDNP mindent megtesz azért, 

hogy a magyar családoknál minél több 
pénz maradjon, és ne a családok vigyék el 
ezt a nagy inflációs nyomást.
 – Nem gondolja, hogy többet is te-
hetne a kormány? Hiszen az üzletekben 
20 százalékkal magasabbak az árak.
 – Szerintem a lehetőségekhez mér-
ten mindent megtesz a kormány, hogy 
lassítsa az inflációt. Ha nem így történne, 
akkor az embereknek sokkal nehezebb 
lenne ezt az időszakot átvészelni.
 – Ezek fényében mit gondol arról, 
hogy minden idők legnagyobb tűzijáté-
kára készül a kormány, nyilván iszonyú 
költséggel?
Majd meglátjuk, hogy mekkora lesz ez a 
tűzijáték, és utána megbeszéljük.
 – A kormány jelentette be, hogy 
minden idők legnagyobb tűzijátéka lesz. 
Talán lehetne szociális kiadásokra is 
fordítani ezt a pénzt…
 – Nyilván vannak más fontos dolgok 
is, s abban természetesen egyetértünk, 
hogy a családok minden támogatást meg 
kell kapjanak, s a rászorultabb rétegek-
nek is szüksége van a segítségre. Azt 
gondolom, hogy a lehető legtöbb segít-
séget megkapják a családok, a tűzijáték 
költségvetése pedig nem számon kérhe-
tő rajtam.
 – Mint a Fidesz helyi elnökének le-
hetne véleménye erről is…
 – Természetesen nekem is van erről 
véleményem, s azt gondolom, hogy az ilyen 
események is erősítik az identitásunkat.
 – Nos, jöjjünk hazai területre! Hogy 
látja, Nyírbátorban milyen irányba men-
nek a dolgok?  Lehet olyan nagyobb ügy, 
amiről ón, illetve a közössége úgy gon-
dolja, hogy az nem fontos és lehetne he-
lyette más ügyeket előtérbe helyezni?
 – Minden tiszteletem a városve-
zetésé, s nyilván egy stratégia szerint 
dolgoznak. Felelőtlenség lenne, és kom-
petenciahatárokat sértenék, ha most 
kötekednék bizonyos programelemek-
ben, pedig valószínűleg lenne miben. Ám 
azt, ahogyan mi gondoljuk, hogy mit és 
hogyan kellene csinálni, arról majd csak 
később hozzuk nyilvánosságra a prog-
ramunkat. Lesz majd önkormányzati vá-
lasztási kampány, akkor majd elmondjuk, 
hogy mi mit tartunk fontosnak a város-
ban. Ezen a fórumon sem szeretnék be-
lemenni a jelen helyzet kritizálásába.
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 – Ha csak a választási kampányban 
jönnek elő a saját programmal, addig 
pedig asszisztálnak a jelen helyzetben, 
akkor 2024-ben mégis hogy lesz hiteles 
az új program? Egyébként pedig vajon 
mennyire tudnának mást, vagy újat, hi-
szen már 2019-ben is gyakorlatilag a je-
lenlegi városvezetés programját másol-
ták? Az eredmény önmagáért beszélt.
 – Valahol üdvözítő is, hogy hasonló-
an gondolkodunk a városról. Nem azért 
nem fogalmazom meg, mert mindenben 
egyetértenék a jelen történésekkel, de 
még nincs itt az ideje, és felelőtlenül vag-
dalkozni semmiképpen sem szeretnék. 
Szerintem 2024-ben nem ezen dől majd 
el a választás. Sokkal lényegesebb lesz 
az emberek szemében, hogy egy város-
vezetés mögött van-e 
egy erős kormánypárt, 
mint ahogy nálunk a Fi-
desz-KDNP, vagy csak 
egy marginális ellen-
zéki párt, ahogy a mai 
városvezetés esetében 
láthatják.
 – Ön szerint mi len-
ne a különbség?
 – Talán emlékszik 
rá, hogy a választások 
előtt a jelenlegi város-
vezetés azzal érvelt 
az ellenzéki jelölt mel-
lett, hogy lényegesen 
eredményesebben lehet képviselni egy 
település ügyeit, ha azonos politikai ol-
dal irányítja az országot és a települést. 
Könnyebb a kapcsolatok kiépítése, illetve 
a kommunikáció. Nos, mi pontosan ezt az 
érvet fogjuk felhozni a kampányban.
 – Ez az érvelés azt jelentené ön sze-
rint, hogy 2002-től, amióta a baloldal ve-
zeti Nyírbátort nem fejlődött, akár még 
a lehetőségeit is meghaladóan a város, 
függetlenül attól, hogy az utolsó 12 év-
ben már Fidesz-KDNP kormány van?
 – Azt gondolom, hogy ez a város jól 
fejlődött, és azt is gondolom, hogy még 
ettől is jobban fejlődhetne.
 – Úgy gondolja, hogy sokkal több 
pénzt tudnának a városnak megszerezni?
 – Igen, ez a meggyőződésem.
 – No, de jelenleg is kormánypár-
ti képviselője van a településnek. Őt mi 
akadályozza meg abban, hogy minél több 
támogatást harcoljon ki Nyírbátornak?
 – Amit támogathat, azokat a kez-
deményezéseket eddig is támogatta a 

képviselő úr. Ezt talán nem lehet elvi-
tatni.
 – Ez most hogy történik a gyakor-
latban? Előfordul, hogy a városi Fi-
desz-vezetés időnként egyeztet Simon 
Miklós képviselővel, és elmondják neki, 
hogy mennyire tisztelik és becsülik a 
városvezetés stratégiáját és törekvé-
seit, ezért arra kérik a képviselőt, hogy 
ezeket az ügyeket ő is támogassa?
 – Nemcsak tiszteljük a városvezetés tö-
rekvéseit, hanem el is fogadjuk. A képviselő 
támogatja, sőt támogatta az elmúlt időszak-
ban is azokat a törekvéseket, amelyeket ő 
is megfelelőnek tart. De azt ne felejtsük el, 
hogy jelenleg nem a helyi Fidesz irányítja a 
várost. Ezért nem is nekünk kell tárgyalni a 
térség ország gyűlési képviselőjével.

 – De odaállnak önök a városi törek-
vések mögé?
 – Nyilván odaállunk.
 – Minden városi törekvést felvállal-
nak?
 – Természetesen erről szó nincs. 
A képviselőink azokat az ügyeket sza-
vazzák meg a városi önkormányzatban, 
amelyekkel egyetértenek.
 – A Fidesz-KDNP önkormányza-
ti képviselői is megszavazták a város 5 
éves gazdasági stratégiáját. Ezek szerint 
minden fontos ügyben együtt szavaznak 
a baloldali többséggel. Ezért kérdezem, 
hogy ezeket az ügyeket akkor a képvi-
selőnél is támogatják? Világos az önök 
számára, hogy éppen milyen pályázato-
kat ad be a város, ön, mint városi elnök 
ezekről tud-e?
 – Nem lenne igaz állítás, ha most azt 
mondanám, hogy minden részletről be-
szélünk a képviselő úrral.
 – Az előfordulhat, hogy mint a Fi-
desz helyi elnöke, első kézből szeretne 

tájékoztatást kérni a polgármestertől, 
hogy legyen elegendő információja, ami 
akár ahhoz kell, hogy meg tudja győzni 
az országgyűlési képviselőt?
 – Még nem fordult elő ez, de akár 
előfordulhatna.
 – No és miért nem tartotta eddig 
fontosnak a közvetlen, hivatalos talál-
kozás kezdeményezését?
 – Mondhatjuk, hogy eddig még nem 
volt rá alkalom. Hivatalosan még nem 
találkoztunk, bár ismerjük egymást. Már 
említettem itt, hogy én tiszteletben tar-
tom mindenkinek a kompetenciahatárait 
és nem kívánom megsérteni ezeket a ha-
tárokat. Ha polgármester úr is és képvi-
selő úr is úgy fogja gondolni, hogy talál-
kozzunk, akkor azt én elfogadom.

 – Mint városi Fi-
desz-elnök nem kezde-
ményezhetné a talál-
kozót önállóan? Nem is 
értem, hogy eddig erre 
miért nem került sor.
 – Biztosan kezdemé-
nyezhetném, ugyanak-
kor bármelyik másik fél 
is kezdeményezhetné.
 – Lehet, hogy a má-
sik – említett – két fél 
úgy véli, hogy ön po-
litikailag súlytalan, s 
eleve a képviselőnek és 
a polgármesternek kell 

csak egyeztetni. Mit gondol ön a saját 
politikai súlyáról?
 – Én ezt másképpen látom. Egy el-
képzelhető hármas találkozón én egy 
más szemléletet képviselnék.
 – Nem gondolja, hogy az ön későbbi 
politikai pályafutása okán is célszerűek 
lehetnének ezek az egyeztetések?
 – Még egy éve sem vagyok az elnöke 
a helyi Fidesznek. Eddig, illetve korábban 
sem volt még az ilyen egyeztetésekre 
gyakorlat, ezt tehát nem lehet számon 
kérni rajtam. Lehet, hogy a jövőben ez 
meg fog történni, és kiderül, hogy mi lesz 
a reakció a kezdeményezésre.
 – Hogy gondolja, van önnek politi-
kai súlya Nyírbátorban, vagy esetleg azt 
gondolják az emberek, hogy csak végre-
hajtja Simon Miklós utasításait?
 – Nem hiszem, hogy Simon Miklós 
bábjának tartanának a nyírbátoriak. Úgy 
gondolom, akik ismernek engem, azok 
tudják, hogy nem csupán egy bábu va-
gyok.
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Tombol a nyírbátori nyár. Nap-
közben a Sárkány Fürdőben 
hűsölhetünk, fürödhetünk, 
esténként a város parkjai, 
fagyizói kínálnak felüdülést. 
Mindezek mellett fantaszti-
kus programok várják a bá-
toriakat és a hozzánk érkező 
vendégeket. Nagy érdeklődés 
övezte a Lovas Napokat, ahol 
ki-ki szurkolhatott kedven-
cének. A koncertekre pedig 

 NYÍRBÁTORI  NYÁR



92022 bátor •

Persze nemcsak táncolásból állt az egész tábor, volt erdei túra, 
játékos vetélkedő és az izzasztó melegben még a kenyérlángos 
sütésének fortélyait is megtanulhatták a mazsorett lányok. A 
szakmai felkészülés mellett a közösségépítés volt a legfon-
tosabb cél. A fellépésekre készülő csoport egyrészt csiszol-
ta a korábban megtanult koreográfiákat, másrészt új táncok 
tanulásával bővítette a repertoárt.  A sok gyakorlás erősítette 
a biztos eszközhasználatot, s a zene és a tánc összhangját. 
A lányok a napi kemény edzés után is vidáman vettek részt a 
különböző programokon. A Holt-Szamos mellett lévő Sulyom 
tanösvényen haladva a Shrek-tanyán „találkozhattak” az ogre 
 családdal. Az ügyességi vetélkedőn a főszerep a nevetésé volt, 
ami még jobban összehozta a csapatot. Az együttes műsorát 
legközelebb a július 30-ai fúvószenekari találkozón láthatja a 

nagyérdemű. Augusztus 15–19. között napközis Botforgató 
tábort szervez az egyesület a mazsorett iránt érdeklődő 5–10 
év közötti lányoknak, jelentkezni a Bátor Mazsorett Facebook 
oldalon üzenetben lehetséges.

Polyák Dézi

NYÍRBÁTORI NYÁR

A kánikula sem akadályozta meg a már 26 éves nyírbátori 
Bátor Mazsorett együttes nyári edzőtáborának megrende-
zését. Géberjénben június 24-29. között napközben az égi-
ek, este a tüzes zene biztosította a forró hangulatot.

EDZŐTÁBOROZTAK A MAZSORETTEK

 NYÍRBÁTORI  NYÁR
zsúfolásig megtelik a színpad 
előtti tér. Július 8-án, pénte-
ken a Kowalsky meg a Vega 
zenekar adott fantasztikus 
koncertet a régi kettes iskola 
udvarán., a retro napon, azaz 
szombaton nagyon sokan 
énekelték együtt a régi nagy 
slágereket a Shygys-szal, 
Zoltán Erikával, Csordás Ti-
bivel, az Ufo együttessel és 
Kozsóval.
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Szakrendelő: Klímajavítás és csőcsere a röntgengép-
nél. Nagyjából 10 millió forintot költ az önkormányzat a 
szakrendelő intézetre. Nevezetesen megjavítják a légkondi-
cionáló berendezést, illetve a csőcserét is finanszírozzák az 
önkormányzat korábban vásárolt digitális röntgengépénél.

Az Anyatejgyűjtő Állomás telefonszáma: 42/284-704, címe: 
4300 Nyírbátor Szentvér út 28.

VÁROSI HÍREK

ANYATEJ
A járvány nyomásának enyhülésével ismét gyűjtik 
az anyatejet a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 
Védőnői Szolgálatánál.

Az anyatejgyűjtésnek a városban jól kialakult módszere volt az ed-
digiekben is. A megyében egyedülálló módon csak Nyírbátorban 
működik anyatejgyűjtő állomás. Ugyanakkor jelenleg nincs feles-
leges anyatej a szolgálatnál. Valószínűleg több oka is van ennek. 
Mindenesetre a védőnők felhívják a kismamák figyelmét arra, 
hogy a felesleges anyatejet átveszik, megfelelő körülmények kö-
zött tárolják, illetve juttatják el az arra rászoruló csecsemőkhöz.
 Augusztus 1-jén az anyatejes táplálás világnapja lesz. En-
nek jelentőségét hangsúlyozva a nyírbátori védőnők minden 

évben különböző formában, így beszélgetéssel, tanácsadással 
hívják fel a figyelmet az anyatej fontosságára.   
 Az anyatej leadásához szükséges vizsgálatok ingyenesek. 
A tejadó anyukák literenként 2700 forintot kapnak, ami adó-
mentes jövedelem. Anyatejadásra jelentkezni a területi védőnő 
segítségével vagy közvetlenül az anyatejgyűjtő állomáson le-
het. A kistérség bármelyik településéről vesznek be anyatejet 
megfelelő tárolás után.

SZÜLETÉS
Tamás Varga Zsuzsanna Oláh Tamás
Hanna Bodnár Mónika Anett Hutóczki Zsolt
Janka Bodolai Fanni Kiss Attila
Medox Murzsa Vivien Farkas Erik
Nila Viktória Czomba Viktória Siti Erik
Anna Debrei Nikoletta Nehéz Szilárd
Éva Lara Jéri Irén Varga Dániel
Lilien Letícia Beri Anita Lakatos Tamás
Nadin Bódi Anita Czakó Márk

HÁZASSÁGKÖTÉS
Buzási József János – Balogh Éva

Erdei Erik János – Chen Qiuyue
Lakatos Márk – Sebők Enikő

Veress Klaudia – Mirolovics Krisztián
Majoros Márk – Tóth Fruzsina

Szabó Szabolcs – Katona Alexandra
Nagy Roland – Kovács Dorina

Kiss László – Kovács Erika
Szücs Béla – Nyúl Anikó

Nagy Zsolt – Horváth Renáta
Debreczeni Tibor – Gulyás Katalin

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. JÚNIUS

UNILEVER: MILLIÁRDOS 
FEJLESZTÉSEK

Folytatás az 1. oldalról 

A Mandel Eduárd idejéből örökségül maradt platánfára is vi-
gyáztak az építkezés folyamán, hogy ne sérüljön meg. Ezenkívül 
új fákat is ültettek és ültetnek a későbbiekben a gyár területén.

 Az önkormányzat a gyár környéki infrastruktúra felújítá-
sában vállalt részt. A járdafelújításon kívül a térfigyelő rendszer 
bővítését is megvalósította. Máté Antal polgármester elmondta, 
hogy további növénytelepítést és útfelújítást is terveznek az Uni-
lever nyírbátori gyárának közvetlen környezetében.
 Az Unilever a jelenlegi többmilliárdos felújítással maximá-
lisan igazodott a 21. századi munkakörülményi feltételekhez. 
Fontos volt az is, hogy nem csak a gyár területén, hanem a 
környékén is a környezettudatosság legyen a fő szempont. 

Polyák Dézi

Polyák Dézi
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ÉVTIZEDEK ÓTA A VÁROSFEJLESZTÉSÉRT
A köztisztviselők ünnepén, július 1-jén Batai Árpád, a Nyírbátori Pol-
gármesteri Hivatal csoportvezetője Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Közigazgatásáért-díjat kapott. 

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 107 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

Kezdje a karrierjét az MSK Hungary Bt-nél!  
Ha szeretnél egy megbízható és stabil munkahelyet:

Jelentkezz hozzánk!

fKontroller
fSenior könyvelő
fAutomatikai technikus
fGyártástechnológus
fEHS koordinátor
fSzerviztechnikus
   (utazással)
fTermékdokumentáció 
    készítő (Gépkönyv)

f Esztergályos (CNC/
(Hagyományos)

fMarós (CNC/
H  agyományos)

f Horizont (CNC/
Hagyományos)

f Szerkezetlakatos

f Fúrós

Az idén kitüntetett Batai Árpád huszon-
kilenc éve dolgozik a közigazgatásban. 
A klasszikus közigazgatási munkával 
egyre kevesebb a feladata, mivel első-
sorban városfejlesztéssel foglalkozik. 
Elmondta, hogy közigazgatási feladat 
lényegében a városfejlesztés is, ami ma 
már inkább hasonlít egy vállalat műkö-
déséhez, de mégis a köz javára folytatja 
ezt a tevékenységet.  

 – Annak idején igazából nem gon-
doltam arra, hogy köztisztviselő sze-
retnék lenni. Megvolt a ‚90-es években 
a rendszerváltás, 1993-ban az akkori 
munkahelyem megszűnt, és adódott 
egy lehetőség, hogy a hivatalban helyez-
kedhetek el. A munkámat először infra-
strukturális beruházásokkal kezdtem, 
aztán az Európai Unióhoz való csatla-
kozással az uniós pályázatok is megje-

lentek, akkor mindenféle tevékenység 
bekerült ebbe a munkakörbe. Ennek 
köszönhetően elég széles területet kel-
lett megismernem ahhoz, hogy a beru-

házásokat minél hatékonyabban tudjam 
végrehajtani. Nem egy monoton munka, 
amit végzek, hanem folyamatosan sok-
féle ismeretet kell szereznem – osztotta 
meg gondolatait Batai Árpád stábunkkal 
a megyeházán tartott ünnepségen.
 Az eseményen a nyírbátori illető-
ségű Molnár Miklóst, a Nyírbátori Járási 
Hivatal osztályvezetőjét is kitüntették.

Polyák Dézi
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A repülés nagyon sok ember beteljesületlen vágya. 
Nyírbátorban Kocsis János volt repülőtábornok, Il-
lés Béla repülőezredes, ő tagja volt Farkas Bertalan 
űrrepülésre készülő csapatának is. A civil repülésben 
Bertók Csaba és fia, Attila szerzett magának nevet, 
tekintélyt.

BERTÓK CSABA – 
FRIGUC

Bertók Csaba tanár úr 1936. 
június 6-án született Nyír-
bátorban. Édesapja Bertók 
Ferenc a református iskola 
igazgatója volt a háború utáni 
rendszerváltásig. Feleségé-
vel, Hlavacsek Erzsébettel 
két gyereket neveltek. Katalin 
orvos lett, Csaba tanár. Az ő 
tanársága egy eléggé kalan-
dos múlt végkifejlete. Az első 
négy osztályt Nyírbátorban, 
az ötödik-hatodik osztályt 
Sárospatakon járta. Azért 
íratták oda, hogy az angolt 
tanulja meg valamilyen szin-
ten. Bölcs szülői előrelátás.
 A hetedik-nyolcadik tan-
év ismét Nyírbátorhoz köti. 
Az Ózdi Gépipari Technikum-
ban tanult tovább. Hogy miért 
pont oda iratkozott? Az akkori 
oktatási törvények szárma-
zás szerinti százalékokban 
határozták meg az iskolák 
számára a felvehető tanulók 
számát. Csabának itt volt le-
hetősége, ahonnét később 
méltányossági alapon átkerült 
Debrecenbe. Érettségi után 
a Műegyetemre jelentkezett, 
helyhiány miatt nem vették 
fel. Sikeresen felvételizett 
a Tüzértiszti Főiskolára is, 
1955-öt írtunk ekkor. Mond-

ták, hogy behívóparanccsal 
értesítik, mikor kell megjelen-
nie. Nem kapott behívót. En-
nek okát máig nem tudja.
 Kelenföldön helyezkedett 
el technikusként. Rövidesen 
Hatvanba tette át székhelyét 
– ingyen koszt, kvártély –, itt 
volt ugyanis sorkatona, mint 
gépkocsizó lövész, magyarán 
bokorugró. Leszerelése után 
Nyírbátorban helyezkedett 
el, az OTP műszaki ellenőre 
volt Sándor Dezsővel együtt. 
Viszonylag hosszú időt töltött 
el a bankvilágban, egy teljes 
hónapot.
 Dolgozott  Nyíregyházán, 
a helyi ipari iskolában taní-
tott, majd a TITÁSZ építési 
osztályán vállalt állást. Cégen 
belül Mátészalka következett, 
lakás reményében. Lakás 
nem lett, megismerte viszont 
Farkas Gizellát, akivel életre 

szólóan össze is kötötte éle-
tét. Két fiúk, Csaba és Attila 
még Mátészalkán született. 
Óraadóként tanított is Má-
tészalkán. Kalandos pályája 
során többször is belebotlik 
az iskolába, az oktatásba. 
Nem különösen meglepő te-
hát, hogy amikor lehetősége 
lett rá, hazajött családjával 
Nyírbátorba, ahol végleg a ta-
nári pályán maradt.
 A számítástechnika még 
gyerekcipőben járt az ország-
ban, az oktatásban kivált-
képp. Csaba fogékony volt 
rá, minden elérhető módon 
képezte magát. Élharcosa lett 
a számítástechnika oktatásá-
nak. Ő hozta be Nyírbátorba, 
a megyébe is a CISCO Aka-
démiát. Ez a szakma csúcsa! 
A nyíregyházi Wesselényivel 
közösen pályáztak, és nyer-
tek. Ott éppen dr. Farkas 
László volt az igazgató, nem 
mellesleg nyírbátori, bará-
tunk, játékostársunk. 1998-
ban ment nyugdíjba, de utá-
na még néhány évig tanított. 
Munkáját több kitüntetéssel 
ismerték el. 2003-ban az év 
oktatója volt, Kiváló Mun-
káért kitüntetést is kapott, 
elnyerte a Bethlen plakettet, 
2021-ben Nyírbátorért emlé-
kérmet kapott a várostól.

 Öt generációra visz-
szamenőleg sorolja családja 
ágait. Ami az egész famíliára 
jellemző, hogy valamennyien 
tanult emberek voltak, szin-
te kivétel nélkül sportoltak. 
Volt köztük NYAFE futballis-
ta, élvonalbeli atléta, NBI-es 
röplabdázó, főiskolai test-
nevelési tanszékvezető, sár-
kányrepülő világbajnok. Ber-
tók Csabának két gyermeke, 
négy unokája, egy déduno-
kája van – jelenleg. Fiai közül 
Csaba NBI-ben röpizett, At-
tila sárkányrepülésben világ-
bajnok. Büszke rá, hogy bár 
fia Ausztráliában él, magyar 
színekben versenyez. Ő maga 
ejtőernyőzött, vitorlázott 
Nyíregyházán, Farkashegyen, 
Debrecenben. Sárkányban 
repült a gyalog és a motoros 
változattal is. Nyugdíjasként 
megépítette a híres harang-
tornyot 1:25 arányban. Az al-
katrészek előállításban Varga 
Lászlótól kapott komoly se-
gítséget. A makettet a város-
nak ajándékozta, a reformá-
tus templomban van kiállítva.
 Szerencsésnek tartja magát, 
hogy Nyírbátorban születhe-
tett. Büszke városára, boldog, 
hogy itt él.
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Öröm számunkra, hogy az Él-
ménysuli tanulói az idei tan-
évben több körzeti, térségi, 
megyei, regionális és orszá-
gos versenyen vettek részt, 
teljesítettek kiemelkedően. 
Közülük 50 diák 1–10. he-
lyezést ért el. Iskolánk több 
házi versenyt szervezett kü-
lönböző témákban, amire 
szép számmal jelentkeztek 
és lelkesen készültek tanuló-
ink. A tanévzáró ünnepségen 
számos elismerést és díjat 
adtunk át a kiemelkedő ered-
ményt elért diákjainknak:
 Az általános iskola alatt 
nyolc éven át kitűnő tanul-
mányi eredményéért Bakti 
Viktória és Lehoczky Lili, je-
les tanulmányi eredményéért 
Viski Gréta vett át elisme-
rést. 
 Ebben az évben három 
díjat alapítottunk.
 „Az Év Tanulója” Díjat Kó-
ródi Kornél Ede 7. osztályos 

tanuló kapta. „TettrekÉsz” 
Díjat Ari Panna 7. osztályos 
és Májer Dorka 7. osztályos 
tanuló nyert el. „KisGéniusz” 
Díjban Srepler Emma 7. osz-
tályos és Viski Gréta 8. osz-
tályos tanuló részesült.
 Köszönet mindenkinek, 
aki a tanévben támogatott 
minket. Hálásak vagyunk 

a szülőknek, Nyírbátor Vá-
ros Önkormányzatának, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnak, az Esély-
tér Intézményfenntartónak, 
a Leonardo Média Akadémia 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskolának és 
mindenkinek, aki segítette is-
kolánkat.
 A legnagyobb ajándék 
számunkra mégis az, hogy 
diákjaink szeretik az Élmény-
sulit.

AZ ELSŐ BALLAGÓK

Az Élménysuli életében elő-
ször ballagtak a 8. osztályos 
diákok. A maroknyi csapat 
minden tagja különleges volt 
valamiben. Van, aki a tanulás-
ban jeleskedett vagy a tanul-
mányi versenyeken remekelt, 
van, aki a nyelvi területen bi-
zonyította tehetségét, és van, 
aki a művészetekben alkotott 

maradandót. Az iskolánkban 
eltöltött egy év során számos 
élményben volt részük a ta-
nulmányi kirándulásoknak, 
a diákprogramoknak és a 
sportversenyeknek köszön-
hetően. Büszkék vagyunk 
arra, hogy minden diákunkat 
felvették az első helyen meg-
jelölt iskolába. 

MÉG A TÁBOR IS 
CSUPA ÉLMÉNY

Napközis élménytábort szer-
veztünk június utolsó heté-

ben a diákjainknak a suli épü-
letében. Nagyon népszerű 
volt idén a tábor, hiszen több 
mint ötvenen jelentkeztek. 
 Az első napot közösségi 
játékokkal indítottuk. Minden 
csapat a névválasztás után 
megírta a saját indulóját, és 

elkészítette a csapatzászló-
ját. A tűzharc játék megmoz-
gatta az egész tábort, szinte 
vérremenő harc folyt a csa-
patok között. Minden napra 
jutott egy kalandos feladat. 
Volt olyan nap, amikor külön-
leges hajviseletben kellett ér-
kezni, máskor pedig érdekes 
kalap viselése volt a feladat. 

Ötletes hajkölteményekben 
és minden fantáziát meg-
mozgató kalapokban, fejfe-
dőkben jöttek a gyerekek. A 
szülők és más családtagok is 

kivették részüket az alkotó-
munkából. 
 Az egyik nap a kézmű-
veskedésnek jutott a fősze-
rep. A pedagógusok mellett 
bőrdíszműves is vezette a 
foglalkozást. Rajzoltak, fes-
tettek, ugróbékát, bőrkar-
kötőt és kulcstartót is ké-
szítettek. A remekművekből 
mini kiállítást is szerveztünk. 
Levezetésképpen kisvona-
toztunk a városban, s közben 
egy jó kis fagyizást is beik-
tattunk. A nyíregyházi kirán-
dulásos nap is sok izgalmat 
hozott. Az Európa legjobb ál-
latkertje címmel büszkélkedő 
Nyíregyházi Állatparkban az 
ezernyi látnivaló mellett a fó-
ka-show tetszett a legjobban 
a gyerkőcöknek. A tábor ne-
gyedik napján délelőtt a játék 
volt a középpontban, hiszen 
ugrálóvár és játszóház vár-
ta a táborozókat, majd lufis, 
labdás táncversennyel zárult 
ez az aktív mozgásra épülő 
program. 
 Az utolsó tábori napot 
a városi strandon töltöttük, 
ahol a fürdés mellett számos 
vizes játékot szerveztek az 
iskola pedagógusai. 

Karászi Csilla

ISKOLAI HÍREK 

SIKERES TANÉVET ZÁRT AZ ÉLMÉNYSULI
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A nyírbátori Báthory Anna Re-
formátus Általános Iskola és 
Óvoda az egyházi szellemi-
sége mellett megannyi érté-
ket és tudást ad az itt tanuló 
gyermekeknek. Számos szak-
kör és fejlesztő tevékenység 
mellett, a tehetséggondozás 
is fontos feladatunk. Diákjaink 
szívesen jelentkeznek verse-
nyekre, ahol tudásukat meg-
mutatva, kiváló eredmények-
kel térnek haza. Országos és 
megyei döntőben kimagasló 
eredményeket érnek el, ez-
zel az iskola, a város és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 
hírnevét öregbítve.

Kitartásból jeles 
megyénk kiváló úszója

Tóth Zsombor 5. a osztályos 
tanuló kiváló sportteljesít-
ményével hívta fel a figyel-
met magára. Az úszás iránti 
szeretetének, odaadásának 
köszönhető, hogy versenyről 
versenyre büszkén állhat fel 
a dobogó legmagasabb foká-
ra. Soha nem adja fel, mindig 
újabb és újabb célt tűz ki maga 
elé. Ennek a mérhetetlen ki-
tartásnak az eredménye, hogy 
a Debreceni Sportuszodában 
megrendezett Országos Di-
ákolimpia döntőn – ahol a 
19 megyei döntő győztese 

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK...
A nyírbátori refisek kimagasló eredményei

és Budapest 3 legjobb úszója 
mellett –, hatalmas küzde-
lemben, egyéni legjobb időt 
úszva, 4. helyezést ért el az 
50 méteres mellúszásban. A 
mindig vidám, jókedvű kisfiú, 
szorgalmának köszönhetően 
a tanulmányi munka során is 
kiváló eredményeket ér el, le-
gyen szó matematikáról, a né-
met nyelvről vagy a hittanról. 
A tanév során számos tanul-
mányi versenyen mérettette 
meg magát, ahol remekül tel-
jesített. 
 Danka László 3.c osztá-
lyos tanuló már kisgyermek 
korában is nagy érdeklődést 
mutatott a számok és a be-
tűk iránt. Az iskolai élet szinte 
minden területén kitűnik telje-
sítményével, motiváltságával, 
kíváncsiságával. Gyors és pon-
tos számolási képességének, 
kiemelkedő logikai gondolko-
dásának köszönhetően szá-
mos matematikaversenyen 
szép eredményt ért el, többek 
között a Zrínyi Ilona Mate-
matikaversenyen bejutott az 
országos döntőbe és a Móra 
Matek megyei versenyen 5. 
helyezést ért el. Könyvszerető 
gyermek is, aki szabadidejében 
szívesen olvas. Hangos olva-
sási versenyeinken rendre az 
első helyet szerzi meg. A köny-
vek és az olvasás szeretete 
érződik gazdag szóbeli és írás-
beli kifejezőképességében is. 
Vonzzák a magyar nyelv és iro-
dalom kreativitást igénylő fel-
adatai, fejtörői. Örömmel vál-
lalta az idén a háromfordulós 
Kreatív Írásverseny kihívását, 
rímfaragó, vers és történetírás 
terén, ahol első helyezést ért 
el. A nyírbátori Alapfokú Mű-
vészeti Iskolának is tanulója. 
A kamaraegyüttes tagjaként 
már láthattuk szereplését a 
Kulturális Központban meg-
tartott ünnepi hangversenyen.

 Eredmények: a nyíregy-
házi Móra Tehetségekért Ala-
pítvány ebben a tanévben is 
meghirdette a Móra Matek 
matematika versenyt az ál-
talános iskolák 1–4. évfolya-
mán tanuló diákok számára. 
Iskolánkból több tehetséges 
kisdiák is nevezett a 3 fordu-
lós versenyre, melynek végén 
a legjobb eredményt elért 
diákok meghívást kaptak a 
döntőbe, ahol a megye te-
hetséges kis matematikusai 
mérték össze tudásukat. Isko-
lánkból 8 diák jutott el a dön-
tőbe: Halászlaki Huba, Trefán 
Zétény Szilárd, Kövér Kende 
1. évfolyamos, Molnár Jáz-
min Patrícia, Bárány Bence 2. 
évfolyamos, Danka László 3. 
évfolyamos, Barna László és 

Molnár Kolos 4. évfolyamos 
tanulók. A megmérettetésen 
az önálló feladatmegoldásé, 
a problémamegoldó gondol-
kodásé volt a főszerep. A 332 
kisdiáknak 60 perc állt ren-
delkezésére, hogy bizonyítsa 
tudását, logikáját, kitartását. 
Az értékeléskor figyelembe 
vették a helyes megoldások 
mellett a gondolatmenet fel-
vázolását, a feladatok részle-
tes levezetését is. Az össze-
tett és bonyolult matematikai 
feladatok kihívását sikeresen 
vették tanítványaink. Nagyon 
szép eredményeket értek el 
minden évfolyamon. Büsz-

keséggel tölt el bennünket, 
hogy dobogós helyen végzett, 
3. helyezést ért el Halászlaki 
Huba 1. a osztályos tanuló – 
felkészítő pedagógusa Kissné 
Vékony Zsuzsanna. A 3. c osz-
tályból Danka László 5. helye-
zett lett- felkészítő pedagó-
gusa Vargáné Kóródi Judit.
 Büszkén mondhatjuk el 
azt is, hogy iskolánk minden 
tanulója tovább tanul. Tanít-
ványaink 92 százaléka (73 fő) 
érettségit adó középiskolában 
folytatja tanulmányait. Eb-
ből gimnáziumba 46 főt, míg 
technikumba 27 főt vettek fel. 
Egyházi középiskolában 32-
en tanulnak a következő tan-
évben. Örülünk annak, hogy a 
helyi Báthory István Katolikus 
Gimnáziumba 26 tanulónk 
nyert felvételt. Több diákunkat 
debreceni vagy nyíregyházi 
jó hírű, erős gimnáziumokba, 
mint például a Debreceni Re-
formátus Kollégium Gimnázi-
uma, a Fazekas Mihály vagy 
Tóth Árpád, a Kölcsey Ferenc, 
illetve a Krúdy Gyula Gimnázi-
umba vették fel.
 Szívből gratulálunk min-
den gyermeknek, és további 
sikereket kívánunk munkájuk-
hoz! Soli Deo Gloria!

Sivadóné Cselenyák Dóra
intézményvezető



152022 bátor •ISKOLAI  / VÁROSI HÍREK

Ismét mozgalmas, eseménydús és tartalmas tanévet 
zártunk. Elérkezett a várva várt pihenés ideje mind 
a diákoknak, mind a pedagógusoknak. Felnőttek és 
gyermekek egyaránt sokat dolgoztunk. Kellemesen 
elfáradtunk.

Intézményünkben a ballagási 
ünnepségen a hagyományok-
hoz hűen átadtuk a Talentum 
Alapítvány kuratóriumi díjait. 
A díjakat átadta Nagyné Baga-
méri Éva intézményvezető és 
a kuratórium elnöke, Németh 
Eszter. 
 A 2021/2022-es tanév-
ben a kuratórium kibővítette 
díjazását, és létrehozta az „IS-
KOLÁÉRT”-díjat. A jó tanul-
mányi eredmények mellett az 
iskoláért végzett közösségi, 
kulturális és sporttevékeny-
ségükért járó elismerést Bakó 

Hanna Panna, Baracsi Gréta, 
Kiss Fruzsina, Macos Nikola, 
Nagy Dávid, Vámos Boglárka, 
Zatik Anna 8. a osztályos ta-
nulók kapták.
 A SOKSZÍNŰ tehetség-dí-
jat Birta Luca, Illés Eszter, Ri-
csei Laura 8. a osztályos tanu-
lók vehették át. 
 Az ÉV SPORTOLÓJA címet 
Antal Dávid 7. a osztályos ta-
nulónak adományozta idén is a 
kuratórium.
 Az ÉV TANULÓJA-díjat 
Tóth Tamás Zsombor 8. a osz-
tályos tanuló érdemelte ki. 
 Díjat kaptak a nyolc éven 
át kitűnő tanulók: Bakó Hanna 

IZGALMAS TANÉV A KÉTTANNYELVŰBEN

Panna, Birta Luca, Illés Eszter, 
Kiss Fruzsina, Nagy Dávid, Ri-
csei Laura, Tóth Tamás Zsom-
bor, Vámos Boglárka, Zatik 

Anna, és a további három ta-
nuló, akik nyolc éven át jeles 
tanulók voltak: Baracsi Gréta, 
Macos Nikola 8. a osztályos 
tanulók és Sarkadi Noémi 8. b 
osztályos tanuló. 
 Jutalmaztuk azon tanu-
lóinkat, akik középfokú B2 
komplex nyelvvizsgát sze-
reztek angol nyelvből: Bakó 
Hanna Panna, Baracsi Gréta, 
Birta Luca, Kiss Fruzsina, Ma-
cos Nikola, Méhész Levente, 
Nagy Dávid, Ricsei Laura, Tóth 
Tamás Zsombor, Vámos Bog-
lárka, Zatik Anna, és akik kö-
zépfokú szóbeli nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal rendelkeznek 
angol nyelvből: Illés Eszter, 
Bódor Roberto Laurance.
 Nevelőtestületi dicséret-
ben részesültek: Bakó Hanna 
Panna, Baracsi Gréta, Birta 
Luca, Illés Eszter, Kiss Fru-
zsina, Macos Nikola, Méhész 
Levente, Nagy Dávid, Ricsei 
Laura, Tóth Tamás Zsombor, 
Vámos Boglárka, Zatik Anna.
Koós Gábor diákönkormányzat 
munkáját segítő pedagógus 
köszönetet mondott Ricsei La-
urának, Kiss Fruzsinának és 
Birta Lucának DK munkájukért. 

 Nyugdíjba vonulása alkal-
mából Pedagógus Szolgálati 
emlékérmet vehetett át Bara-
csiné Magyar Csilla Mária ta-
nárnő.
 Intézményünk virággal kö-
szönte meg a szülői munkakö-
zösség tagjainak a támogató 
segítséget, név szerint: Birtá-
né Nagy Krisztinának, Nagy-
né Hutóczki Valériának, Tóth 

Enikő Ildikónak, Vámosné 
Hegedűs Máriának és Farkas 
Mihálynénak.
 Az ünnepi megemlékezés 
keretében az intézmény veze-
tősége köszönetet mondott az 
éppen ballagó diákjaitól búcsú-
zó Abroncsos Judit tanárnő-
nek példaértékű nevelő-oktató 
munkájáért.
 A nyolcadikosok elballag-
tak, az iskola többi diákjának is 
elkezdődött a vakáció. Június 
20-án egy jól megszervezett 

és jó hangulatú, ötnapos Er-
zsébet tábor vette kezdetét.
A tábor első napján lovas íjá-
szok érkeztek. Bemutatójukat 
követően a bátrabbak a íjásza-
tot is kipróbálhatták. Kedden 
trambulin és ugrálóvár várta 
a táborozókat, amit sorverse-
nyek színesítettek. A hét kö-
vetkező napján fenntartható-
ságról szóló előadáson vettek 

részt, majd hasznos tárgyakat 
készítettek hulladékokból. 
Csütörtökön és a táborzárás 
napján szabadtéri játékok, 
gyöngyfűzés, origami, arcfes-
tés, testfestés és csillámteto-
válás szerepelt a programban. 
A Bátorligeti Ősláp és Tanös-
vényen idegenvezetővel tett 
kirándulás hatalmas élmény 
volt a gyerekeknek.

Vargáné Csonka Dóra Ildikó
munkaközösség vezető

Nyírbátori nyerte a Kaszás Attila-díjat. Nyírbátori kisdi-
ák nyerte az idei Kaszás Attila-díjat a szlovákiai Komárom-
ban júniusban megrendezett Versmondó Fesztiválon. Mar-
kos Krisztián Zsolt lenyűgözte a 16 tagú zsűrit és elhozta a 
legjobb versmondásért járó fődíjat. Felkészítője, édesanyja, 
Szabó Hajnalka a győztes felkészítőjének járó Jókai Tibor 
Emlékdíjban részesült a már 15. alkalommal megrendezett 
seregszemlén. A rangos versenyre több mint 160-an ne-
veztek, amire a Kárpát-medence minden irányából érkez-
tek résztvevők. Polyák Dézi



„Az emberiség legfőbb motivációja a szabadság, a valódi énünk kifejezése, és álmaink 
követése korlátozás nélkül a személyes szabadság megtapasztalása érdekében.” Brendon B. 

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is 
hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elégedve.” 
 Kármán Tódor, Szabadság-díjas, gépészmérnök, fizikus, matematikus

Nyitunk a jövőre!  •  Felvi.hu

Diplomázz Nyírbátorban! 
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Zichyné Belinszky Katalin, 
igazgató

Együtt veled! Egyetemi képzések! KKFKK


