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Köszöntjük a védőnőket!

Minden év június 13-án ünnepeljük a védőnők napját, ennek ke-
retein belül egy rendezvényen emlékeznek meg az országban a 
védőnői hivatást kiemelkedően végző kollégákról.  10. oldal

A nyírbátori sportolók legnagyobb örömére végre elindul-
hattak az edzések. A Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület 
edzőtábort és szakmai felkészülést biztosított a magyar férfi 
válogatottnak és az egyesület játékosainak. A Bátor Karate SE 
a veszélyhelyzet feloldásával megkezdte a felkészülést az őszi 
Európa Bajnokságra. A sportpályán igazi pezsgő élet folyik, 
nemcsak a futni, kondizni vágyók, hanem többféle sportág 
képviselői otthonra leltek. A Nyírbátori Labdarúgó Sportegye-
sület számára elindult a felkészülés az augusztusban kezdődő 
bajnokságra. A Bátor Mazsorett Egyesület lehetőséget kapott, 
hogy a fedett sátorban próbáljon mind a három korcsoporttal. 
A Bátori Sárkány Úszóegyesület és az NYBSC-TVP Kézilabda 
utánpótlás csapatai is erőnléti edzést végezhettek a sportte-
lepen. Az úszók a fürdő nyitásával azonos időben a nyári me-
dencében végre megkezdhették az edzéseket. A Nyírbátori 
Lovassport és Hagyományőrző Egyesület a megfelelő körül-
mények biztosításával fogadta eddig is és várja folyamatosan 
a lovagolni vágyókat. A horgászok a Szénaréti tónál továbbra 
is hódolhatnak szenvedélyüknek. 8–9. oldal

Polyák Dézi 

Kiléptünk a karanténból

Szeretnénk folytatni azt a 
programot, amit az elmúlt 
években elkezdtünk. A cél 
továbbra is az, hogy magas 
életminőséget, biztonságot, 
vonzó körülményeket tudjon 
garantálni ez a város. Ter-
mészetesen nemcsak a nyír-
bátoriak, hanem a környéken 
élők számára is. Az a törek-
vésünk, hogy a fejlesztés egy 
komplex program legyen, 
amelynek eredményeként az 
élet valamennyi területén egy 
magasabb minőség jön létre 
– mondja Máté Antal polgár-
mester.

 Ma már alapvetően meg-
változtak egy település lakói-
nak az igényei az élet minden 
területén és az a település 
tud sikeres lenni, amelyik erre 
képes reagálni – teszi hozzá 
a városvezető, aki szerint, ha 

Modern, európai város épül

ebből a szempontból nézi meg 
valaki ezt a programot, akkor 
tetten érheti, hogy ez egy mo-
dern, innovatív, XXI. századi 
program.

Nagy Miklós interjúja 
a 2–3. oldalon.

Egy régi elképzelés 
egyre inkább kezd 
valósággá válni. 

Nem kis elszántság, sok-sok 
győzködés és utánajárás, 
Csekő Sándor elkötelezett-
sége, fanatizmusa és ma-
kacssága kellett ahhoz, hogy 
az amúgy tényleg rangos 
nyírbátori asztalitenisz klub 
egy valóságos edző és ver-
senyközpontot kapjon. 

9. oldal

Nyírbátorban 
edzett a férfi  

válogatott

A nyírbátori református templom környéke a középkori szoká-
soknak megfelelően temetkezési helyként is szolgált. Az egykori 
temető egy részének a feltárása napjainkban történik, kapcso-
lódva az új, katolikus óvoda építéséhez. A templom körül több 
ezer, de akár tízezer sírhely is lehet, mondja Jakab Attila régész 
a Jósa András Múzeum munkatársa, a feltárás irányítója. 5. oldal

AZ EZÜST FÁTYOLTŰ
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„Az ösztöndíjunknak pontosan az a lényege, hogy megtaláljuk a tehet-
séges, szorgalmas gyerekeket és tenni akaró családokat. Azt gondoljuk, 
ha a család anyagi lehetőségeit egy kicsivel megtámogatjuk, akkor az a 
gyerek az oktatási rendszerben sokkal tovább eljuthat” – mondja Máté 
Antal polgármester. A riporter Nagy Miklós.

Modern, európai város épül

A település méretéhez képest tény-
leg büszkék lehetünk arra, hogy mi-
lyen színes a paletta alapfokú oktatás 
terén. Itt is bebizonyosodik, hogy egy 
egészséges verseny mennyire meg-
lendítette a kínálatot általános iskolai 
oktatásban is.

Máté Antal polgármesterrel Nyírbátor ötéves 
gazdasági programjáról beszélgettünk

 – Elkészült Nyírbátor 5 éves gazda-
sági programja. Ebben számtalan fela-
dat és cél van. Ha a ciklus végét nézzük, 
mivel lenne elégedett 2024-ben?
 – Szeretnénk folytat-
ni azt a programot, amit az 
elmúlt években elkezdtünk. 
A cél továbbra is az, hogy 
minél inkább egy magas 
életminőséget, biztonságot, 
vonzó körülményeket tudjon 
garantálni ez a város. Termé-
szetesen nemcsak a nyírbá-
toriak, hanem a környéken 
élők számára is. Az a törekvésünk, hogy 
a fejlesztés egy komplex program le-
gyen, amelynek eredményeként az élet 
valamennyi területén egy magasabb mi-
nőség jön létre.
 – Ez a ciklus már valóban olyan 
programot valósít meg, amely nagyban 
hasonlít ahhoz a vízióhoz, amivel bele-
vágott a politikába.
 – Érdemes pontosítani. Nekem is 
van vízióm és persze annak a közösség-
nek is van víziója, amelyik bennem meg-
bízott. Éppen ez az egyik jelentős válto-
zás a korábbiakhoz képest: hogy egyre 
inkább bevonjuk a közösséget is a helyi 
programok, víziók kialakításába, illetve 
a végrehajtásába is. Ma már alapvetően 
megváltoztak egy település lakóinak az 
igényei az élet minden területén, és az a 
település tud sikeres lenni, amelyik erre 
képes reagálni. Ha ebből a szempontból 
nézi meg valaki ezt a programot, akkor 
tetten érheti, hogy ez egy modern, inno-
vatív, XXI. századi program.
 – Egy ilyen, méretében kicsi, bár 
komoly múltú település egy modern 
város programját alkotta meg?
 – Van erre bőven példa Európában. 
Nem kell nekünk feltalálni a spanyolvi-
aszt. Lehetünk olyan történelmi kisvá-

ros, amely modern közlekedési szemlé-
lettel, zöldpolitikával, hagyományos és 
újszerű kultúrával, életkörülményekkel 
lesz nagyon jól élhető.

 – Munkahelyteremtés, gazdaság-
fejlesztés. Mi a fő cél? A nyírbátoriak 
Nyírbátorban tudjanak jó munkahe-
lyekhez jutni?
 – Három fő cél van. Fenn kell tartani 
a gazdasági növekedésünket. A növeke-
dés persze önmagában nem elegendő. 
Törekedni kell arra, hogy közben tech-
nológiai váltás is történjen. Ez garan-
tálhatja az egyre jobb lehetőségeket a 
munkavállalóknak. Ez hozhatja magával 
az egyre magasabb jövedelmeket is.
 – Hogyan tudja ezt az önkormány-
zat befolyásolni?
 – Nyilván ebben az a legfontosabb, 
hogy az itt élő embereknek milyen tudá-

sa van. Két sarokpont van. Óriási kiugrás 
az egyetemi képzés elindítása. Itt most 
valóban versenyképes diplomákat sze-
reznek a nyírbátori, de a térségben élő 
fiatalok is. A Közösségi Képző Központ 
tényleg a legjobb egyetemek képzése-
it hozta a városba. Ez pár év alatt több 
száz fiatalt jelent. A másik lépcsőfok a 
technológiaváltáshoz a szakképzés át-
alakítása. Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszterminiszter itt 
tett felhívást arra, hogy erős együttmű-
ködés legyen a szakképzéssel. 
 – Ha tehát ezt az oldalt nézzük, jó 
úton jár a város, hiszen a képzésben 
a legmagasabb szint is elérhető itt, a 
szakképzésben megvan az együttmű-
ködési szándék, s erre alapozva lehet 
technológiát is fejleszteni. No és az inf-
rastruktúra?
 – Energiai beruházásokra nyilván 
szükség van. Fejleszteni kell az útháló-
zatot, közlekedést. Kell egy jól működő 
inkubátorház. Erre is van egy nyertes 
pályázatunk. Ez egy sokrétű folyamat, 
amivel a helyi vállalkozásokat tudjuk 
helyzetbe hozni. Vannak nagyon jó pél-
dák arra, hogy a helyi vállalkozások ho-
gyan kapcsolódhatnak a multicégekhez. 
Egy szolgáltatást szeretnénk létrehozni, 
együttműködve a multinacionális cé-
gekkel, amelynek az a feladata, hogy a 
helyi vállalkozások még a jelenleginél is 
jobban tudjanak ebbe a gazdasági vér-
keringésbe bekapcsolódni. Ez tudja erő-
síteni a települést.
 – Hogy lehet ebbe a folyamatba 
beilleszteni a képzetlen lakosságot? Az 
eléggé köztudott, hogy jelenleg nagy 
számban vannak még képzetlen nyír-
bátoriak.
 – Itt több száz emberről beszélünk. 
Természetesen jönnek még olyan cégek, 
melyek nagyon sok „betanított” munkást 
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keresnek majd. Most az a cél, s ez ősz-
szel már el is kezdődik egy képzéssel, 
hogy azok az emberek (ez nagyjából ezer 
embert jelenthet) mind, vagy nagyrészt 
bekerüljenek ebbe a körbe, és folyama-
tos munkaviszonyuk legyen. Ha ezt nem 
tesszük meg, akkor hiábavaló minden 
másra fordított energiánk, mert a helyi 
társadalmat nem lehet, nem szabad ket-
tészakítani.
 – Gazdasági szempontból is fontos, 
izgalmas terület a turizmus, idegenfor-
galom. Milyen célok, lehetőségek van-
nak, lesznek a következő években?
 – Két csokorba szedhetjük a felada-
tokat. Az egyik a beruházások (attrak-
ciófejlesztések), ugyanakkor pedig 
szükséges megújítani a működést is. 
Professzionális szemléletmódra kell tö-
rekedni, és jobb együttműködésben kell 
megvalósítani.
 Látványos beruházások is lesznek. 
Ilyen például a sétány folytatása a görög-
katolikus templomig. Ezzel párhuzamo-
san a múzeum is megújul kívül-belül. 
Belül például a mai kornak megfelelő, 
modern technológiákat is beépíte-
nek.  A másik kiemelt terület a fürdő 
és a lovarda, erdő. Itt is egy komp-
lex programot viszünk végig. Ez a 
környék, mint zöldövezet, nem-
csak a turistáknak készül, ha-
nem főként a nyírbátoriaknak. 
Nem véletlenül telepítettük 
oda a lakóparkot is. 
 Egyébként nem az a cél, 
hogy döntően megváltoztas-
suk a környéket. A tó alapve-
tően horgásztó marad, de hátrafelé még 
kialakítunk egy másik tavat, ahol csó-
nakázni is lehet majd, illetve tervezünk 
oda más attrakciókat is. Hogy csak egy 
példát mondjak, lesz ott zenepavilon is.  
A lovardánál szálláshelyeket fogunk ki-
alakítani, erdei iskolát, iskolai tábort.
 – Az igazi kiugrás egy komoly szál-
loda lehetne.
 – Tárgyalunk erről is folyamatosan, 
de látjuk, hogy ma komoly szállodafej-
lesztések csak egy jól meghatározott 
körnél, körben történnek. Mégis bízom 
benne, hogy a következő években akár 
ez a kör, akár mások közül valaki, de ezt 
a várost is megtalálja. Csak egy nagy 
szálloda jelent ebben minőségi válto-
zást.
 Egyébként pedig a város idegenfor-
galmánál azt tartom lényegi lehetőség-

nek, ha megtalálhatóak lesznek a helyi 
egyesületek, civil szervezetek. A láto-
gatók találják meg a horgászokat, vagy 
a vadászokat, a hagyományőrzőket. Ez 
biztosíthatna egy különleges kínálatot. 
Ha akar, lovagol, ha akar, horgászik, ha 
szeretne, akkor vadászhat, gyalogtúráz-
hat, kerékpározhat is a fürdőzés, a mú-
zeumlátogatás mellett. Nálunk minde-
zek a feltételek rendelkezésre állnak. Na, 
ez a cél, hogy ez működjön. Információ 
legyen, elérhető legyen, érdekes legyen, 
könnyen és gyorsan igénybe lehessen 
venni. Ráadásul ezzel anyagilag is segít-
jük ezeket a civil szervezeteket.

 – A gazda-
sági program 
része a köz-
szolgáltatások 
működtetése, 
f e j l e s z t é s e . 

Egyáltalán nem 
mindegy, 

hogy a városban milyen lehetőségek 
vannak például az alapfokú oktatás-
ban. Szeptemberre teljes lehet a szín-
skála azzal, hogy belép az új iskola.
 – A település méretéhez képest 
tényleg büszkék lehetünk arra, hogy mi-
lyen színes a paletta az alapfokú oktatás 
terén. Itt is bebizonyosodik, hogy egy 
egészséges verseny mennyire meglen-
dítette a kínálatot általános iskolai ok-
tatásban is. Ha valaki felmegy például a 
Facebookra, láthatja, hogy melyik iskola 
mi mindent ajánl hirtelen. Ez nagyon jót 
tesz a városnak is.  Ma már a családok 
igényeihez igazodó oktatási lehetősé-
geket látunk, a kiegészítő programok 
olyan széles körét találjuk meg, hogy 
nem könnyű választani. Ha csak ennyit 
értünk el, már jól járt mindenki. Ez volt a 
célunk. A település vezetésének ugyan-

olyan fontos az összes iskola. Ebből a 
szempontból mindegy, hogy a gyerekek 
melyik iskolába járnak.  Itt ismét fel kell 
hívni mindenki figyelmét arra, hogy az 
alapfokú oktatásban sem szabad elen-
gedni a hátrányos helyzetű gyermeke-
ink kezét. Ez a probléma ugyanaz, mint 
a foglalkoztatásban. Ha egy településen 
évente születik 60 roma származású, 
alapvetően szegregátumban élő gyerek, 
és őket nem tudjuk szakmáig eljuttatni, 
akkor akár meg is szakadhatunk a másik 
oldalon, mert nem jutnak munkahely-
hez, nem tudnak kitörni a hátrányos 
létből. Ebben az önkormányzatnak és 
valamennyi oktatási intézmény nagyon 
fontos feladata van.
 Ezért fontos az ösztöndíjrendszer. 
Hiszünk abban, hogy tehetséges gyer-
mek bárhol megszületik. Az ösztön-
díjunknak pontosan az a lényege, hogy 
megtaláljuk a tehetséges, szorgalmas 
gyerekeket és tenni akaró családokat. Azt 
gondoljuk, ha a család anyagi lehetősé-
geit egy kicsivel megtámogatjuk, akkor az 
a gyerek az oktatási rendszerben sokkal 
tovább eljuthat.  Ha egy hátrányos hely-
zetű gyerek nem esik ki már az általános 

iskolából is, hanem tovább mehet, 
szakmát szerezhet, vagy technikus, 
akár mérnök is lesz, akkor ez egy ki-
vezető út a mai állapotokból. Ezért 

akarjuk az ösztöndíjrendszerünket 
továbbfejleszteni a középiskolások felé 

is. Óriási keserűség, amikor egy gye-
rekben sokkal több van, de nem jön 
ki belőle. És ez nem a gyerek, hanem 
a rendszer hibája, ez mindannyiunk 

felelőssége.
 – Nagyon úgy néz ki, hogy a roma 
gyerekek döntő többsége, legalább 90 
százaléka az állami, a kéttannyelvű ál-
talános iskolába iratkozott be idén is. 
Ezzel biztos, hogy mindenkinek lesz 
még dolga, és nem lehet eltekinteni 
attól, hogy a helyzettel valamit kezde-
ni kell.
 – Nem is ez a célunk, és nem szán-
dékozunk elengedni ennek az intéz-
ménynek a kezét. Ettől azért tovább 
megyek. Ezzel mindenkinek dolga van. 
Nemcsak az önkormányzatnak, hanem 
az államnak, a nemzetiségi önkormány-
zatnak, civil szervezeteknek, karitatív 
szervezeteknek. Nagyon jó nemzetközi 
kapcsolataink is vannak. Ők ma is ott 
vannak. Aki segíteni akar, annak meg kell 
adni a lehetőséget.

tokat. Az egyik a beruházások (attrak-
ciófejlesztések), ugyanakkor pedig 
szükséges megújítani a működést is. 
Professzionális szemléletmódra kell tö-
rekedni, és jobb együttműködésben kell 

 Látványos beruházások is lesznek. 
Ilyen például a sétány folytatása a görög-
katolikus templomig. Ezzel párhuzamo-
san a múzeum is megújul kívül-belül. 
Belül például a mai kornak megfelelő, 
modern technológiákat is beépíte-
nek.  A másik kiemelt terület a fürdő 
és a lovarda, erdő. Itt is egy komp-
lex programot viszünk végig. Ez a 

 – A gazda-
sági program 
része a köz-
szolgáltatások 
működtetése, 
f e j l e s z t é s e . 

Egyáltalán nem 
mindegy, 

valamennyi oktatási intézmény nagyon 
fontos feladata van.
 Ezért fontos az ösztöndíjrendszer. 
Hiszünk abban, hogy tehetséges gyer-
mek bárhol megszületik. Az ösztön-
díjunknak pontosan az a lényege, hogy 
megtaláljuk a tehetséges, szorgalmas 
gyerekeket és tenni akaró családokat. Azt 
gondoljuk, ha a család anyagi lehetősé-
geit egy kicsivel megtámogatjuk, akkor az 
a gyerek az oktatási rendszerben sokkal 
tovább eljuthat.  Ha egy hátrányos hely-
zetű gyerek nem esik ki már az általános 

iskolából is, hanem tovább mehet, 

továbbfejleszteni a középiskolások felé 
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A pedagógusnap változó ünnep: minden év júniusának első vasárnapjára 
datálódik. Ilyenkor köszöntjük a köznevelésben és a felsőoktatásban dol-
gozókat. A gyermekek életének meghatározó szereplőiről van szó, akik a 
tudás mellett erkölcsi táplálékot is igyekeznek átadni. Valamennyiünknek 
volt kedvenc óvónénije, tanára, akikre a legnagyobb tisztelettel gondolunk 
vissza, és hatalmas köszönettel tartozunk nekik.

Tisztelet a pedagógusoknak

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 
óta ünnepeljük, idén június 7-ére esett.
 Nyírbátor évről-évre önálló városi ren-
dezvény keretében ismeri el a helyben dol-
gozó pedagógusok munkáját. A Kulturális 
Központ nagytermében ünnepélyes kere-
tek közt adják át a város elöljárói az adott 
tanév végéhez közeledve a különböző ki-
tüntetéseket, kiemelt elismeréseket, év-
fordulós okleveleket. Ebben az esztendő-
ben a járványhelyzet nem tette lehetővé az 

esemény megszervezését és kivitelezését, 
de egy későbbi időpontban a szervezők 
pótolni fogják a júniusi ünnepi programot. 
A nyírbátori, illetve a településen dolgo-
zó óvónők, pedagógusok, zenetanárok, 
edzők, stb. mégiscsak randevút adhatnak 
egymásnak és ők is elismerhetik kollégáik, 
ismerőseik tanító-nevelő munkáját.
 Máté Antal, polgármester a Bátor 
Televízió műsorában elmondta: „jogi érte-
lemben befejeződött a tanév. Sokat lehet-
ne arról beszélni, hogy mekkora terhet je-
lentett ez a diákoknak, a pedagógusoknak, 
a családoknak egyaránt. Az elmúlt idősza-
kot meghatározó digitális oktatásról még 
biztosan sokat fogunk hallani. A peda-
gógusnap többet jelent annál, mint hogy 

megköszönjük az éves munkát. Ezeknek 
az eseményeknek mindig van egy aktua-
litása, ami az adott évhez kötődik. Arany-
gyűrűket, elismerő okleveleket adunk át, 
minden évben vannak nyugdíjba vonuló 
pedagógusok, akiktől a pedagógustársa-
dalom, a város és a teljes lakosság el kell, 
hogy köszönjön. Ezen túlmenően vannak 
olyan pedagógusok, akik diplomájuk meg-
szerzésének valamelyik kerek évfordulóját 
ünneplik. Ezek olyan évfordulók, olyan pil-

lanatok, ame-
lyek megismé-
telhetetlenek, 
egyszer vannak 
az életben!” 
 Ho z z á t e t t e : 
ezért nagyon 
nehéz erről úgy 
beszélni, hogy 
mindenkit na-

gyon tisztelünk, elismerünk és szeretünk, 
de a vírushelyzetre való tekintettel a pe-
dagógusnap elmarad. Máté Antal meg-
jegyezte: az önkormányzat éppen ezért 
ennek az ünnepi eseménynek a pótlását 
tervezi, feltehetően szeptemberben, erről 
az iskolákkal egyeztetnek.
 A szeptemberi tanévkezdés talán még 
nehezebb lesz, mint máskor, az elmúlt 
hónapokban lezajlott események miatt – 
emlékeztetett. Az viszont mindenképpen 
üzenet lehet a pedagógusoknak a várostól, 
hogy ez a júniusi elmaradt ünnepség, ha 
később is, de elismerésül mégis megvaló-
sul. Ezzel is kifejezve, hogy a pedagógusok 
munkája fontos a város számára.

eni

Egészségmegőrző csomag a 65 éven felülieknek. Több mint kétezer idő-
sebb nyírbátorihoz juttatták el az önkormányzat és az Unilever közös fer-
tőtlenítő- és tisztítószer csomagjait. „Minden ebben az évben 65. életévét 
betöltő nyírbátori lakos kapott egy olyan egységcsomagot, ami segített a 
járványhelyzetben.” – közölte Máté Antal polgármester. Az önkormány-
zat biztosította a csomagban lévő maszkot, kesztyűt és kézfertőtlenítőt. 
Az Unilever Magyarország Kft. nyírbátori gyára fertőtlenítő- és felületfer-
tőtlenítő szerrel járult hozzá az adományhoz. A városlakók köszönettel 
fogadták a felajánlást, ami a higiéniai intézkedések betartását szolgálta.

Polyák Dézi

Idén újra meghir-
detik a szociális 
tanulmányi ösz-
töndíj pályázatot a 
nyírbátori általános 
iskolások számára. 
A pályázatokat au-
gusztusban írja ki 
az önkormányzat, 
a kérelmeket szeptemberben lehet be-
nyújtani. A következő tanévben is ötven 
diák részesülhet az ösztöndíjban, ők 
a szorgalmi időszak alatt havi 10 ezer 
forintos támogatást kapnak az önkor-
mányzattól. 
 A város három évvel ezelőtt írta ki 
először a szociális tanulmányi ösztöndíj 
pályázatot a nyírbátori általános isko-
lások számára – tájékoztatott Tóthné 
Barna Júlia az oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke.
 A három iskola közül eddig a két 
tanítási nyelvű iskolából pályáztak töb-
ben. A támogatás odaítélésének szigo-
rú feltételei vannak.
 Fontos feltétel, hogy a szülők ren-
dezett körülmények között éljenek, a 
családból legalább az egyik fő dolgozzon. 
Jövedelmi korlátokhoz is kötik, hogy kik 
pályázhatnak, illetve tanulmányi ered-
ményhez is, 3,5 alatti bizonyítvánnyal már 
nem kérhetik a támogatást. A magatar-
tás, szorgalom érdemjegy négyesnél nem 
lehet rosszabb. Ezen kívül az eredmények 
is számítanak, főként a sporttal kapcso-
latosan. Egy gyermek egy kategóriában 
pályázhat, de egy családból több gyerekre 
is benyújthatják a támogatási kérelmet. 
 Idén, mivel az önkormányzat au-
gusztusban írja ki a pályázatot, a be-
adási határidő szeptemberben lesz. 
2020-ban a szeptemberi támogatási 
összeget az októberivel együtt juttatják 
el a szülőkhöz.

Idén is lehet 
pályázni szociális 

tanulmányi 
ösztöndíjra
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A nyírbátori református templom környéke a közép-
kori szokásoknak megfelelően temetkezési helyként 
is szolgált. Az egykori temető egy részének a feltárása 
napjainkban történik, kapcsolódva az új, katolikus óvo-
da építéséhez. A templom körül több ezer, de akár tíz-
ezer sírhely is lehet, mondja Jakab Attila régész a Jósa 
András Múzeum munkatársa, a feltárás irányítója.

AZ EZÜST FÁTYOLTŰ

Ezekben a sírokban nem is 
találtak jelentős értékeket, 
de valójában nem is számí-
tottak gazdag leletanyagra.  
A szakmabeliek már ponto-
san tudják, hogy a középko-
ri reformátusok nemcsak a 
vallásukban, hanem a min-
dennapi és a temetkezési 
szokásaikban is igen puritá-
nok voltak.

 Fő k é n t 
e m b e r i 
m a r a d -
ványokat, 
koporsó-
s ze g e ket 
és halotti-
lepel ma-

radványokat rejtenek a sírok. 
Jakab Attila szerint az, hogy 
a templomtól több mint 100 
méterre is találnak sírokat, 
azt is mutatja, hogy több száz 
éven keresztül használták a 
temetőt.
 Lipcseiné Mester And-
rea a Jósa András Múzeum 
munkatársa arról beszélt, 
hogy a középkori Nyírbátor 
egy centralizált, jól megszer-
vezett település volt. A teme-
tő nagysága egyúttal arra is 
utal, hogy a hajdani, középko-
ri Nyírbátor is jelentős lélek-
számú város volt.
 Nem egyedi ez a feltárás, 
hiszen pár éve, a gimnázium 
tornacsarnokának építése 
előtt már folytak hasonló ré-
gészeti munkálatok, s akkor 
is sírokat találtak. A középkori 

Középkori temetőt találtak az új 
óvoda udvarán

szokások-
ra, illetve a 
kor társa-
dalmának 
h i e r a r -
c h i á j á r a 
is utal, 
hogy kit 

hová temettek, mármint a 
templomhoz képest -mondja 
a régész.  A legelőkelőbbek 
végső nyughelyét nyilván a 
templom közvetlen közelé-
ben jelölték ki – mondja Ja-
kab Attila. Más kérdés, hogy 
az évszázadok alatt azért a 
legszentebb helynek számí-
tó templomkörnyék is betelt, 
és származásra, társadalmi 
rangra tekintet nélkül kerül-
tek egyre távolabb a meg-
szentelt épülettől az elhuny-
tak.
 A most feltárt sírok va-
lószínűleg 17-18. századiak 
lehetnek. Mint kiderült, több 
rétegben temetkeztek egy-
más fölé is az évszázadok fo-
lyamán.

 Ezek a csontmaradványok 
bizonyára egy férfi maradvá-
nyai, mutatja Piros Pozdera 
Máté a múzeum munkatársa, 
egy koponyát tartva a tenye-
rén. A szakemberek a csontok 
méretéből, jellegzetességei-
ből már első ránézésre is elég 
nagy biztonsággal állapítják 
meg az elhunyt nemét. Nem 
volt túl magas ez a középkori 
férfi, talán, ha 170 cm lehetett. 
Amúgy Piros Pozdera Máté 
azzal oszlat el egy tévhitet a 
középkori emberek maximum 
160–170 cm-s magasságával 
kapcsolatban, hogy bizony 2 
méteres vaskori emberi ma-
radványokat is találtak már.
 Azért mégiscsak adó-
dott egy rejtvény. Az említett 
férfiú alatti sírhelyben, a láb-
részenél találtak egy ezüst 
fátyoltűt. A kérdés csak az, 
hogy került oda, hiszen a fá-
tyolnak a lábnál semmi ke-
resnivalója sincs. 
 A templom körüli teme-
tők szegénysége közismert 
– ezzel a mondattal oszlatja 
el az esetleges gazdagabb 
kincs megtalálásához fűzött 
reményeket Jakab Attila, aki 
arra azért számít, hogy egy-

két viseleti tárgyat mégis ta-
lálhatnak. Ám, ha nem talál-
nak a csontokon kívül szinte 
semmit, akkor vajon mi ér-
telme van a feltárásnak, vagy 
egyáltalán mi lesz a marad-
ványok sorsa? – kérdeztem a 
régészt. Az archeológus elő-
ször egy praktikus, konkré-
tan kegyeleti okkal indokolja 
a munkát. Ezen a helyszínen, 
ahol ezeket a sírokat tárták 
fel, egy szikkasztót építenek, 
és hamarosan gépek boly-
gatják meg földet. Bizony kí-
nos látvány lenne, ha külön-
féle csontokat fordítanának ki 
a földből. A mai nyírbátoriak 
sem örülnének, ha a derék 
ősök maradványait gépek 
szórnák szanaszét. A leletek 
egyébként a Jósa András Mú-
zeumba kerülnek.
 A későbbiek során bárki 
hozzáférhet a leletekhez- 
árulja el Lipcseiné Mester 
Andrea, aki természetesen 
a bárki alatt azokra gondol: 
akik a múzeumban végez-
nek majd kutatómunkát. 
Még annyi szakmai beava-
tást is enged Lipcseiné, hogy 
a csontokat antropológusok 
is előszeretettel vizsgálják, s 
ebből is sok középkori titokról 
ránthatják le a leplet. 
 Amúgy a városban talál-
tak már korábban komoly le-
letanyagot. Jakab Attilának a 
legértékesebb lelete a rotun-
da. A régész abban egészen 
biztos, hogy számtalan, a tör-
ténészek, régészek számára 
izgalmas kincset rejt itt a föld, 
de ezek feltárására egyelőre 
várni kell.

Nagy Miklós



6 • 2020 bátor INTERJÚINTERJÚ

„Nálunk van egyfajta értékrend, amit mi közvetítünk a gyerekeknek – 
ebbe beletartozik a hitélet is – s ez nyilván, hogy többletet ad a mi tanu-
lóinknak. Kollégáktól, gyerekektől is többször hallottam már azt a kife-
jezést, hogy „lelke van az iskolának” – mondja Rácz Tiborné a katolikus 
oktatási komplexum vezetője. A riporter Nagy Miklós.

„LELKE VAN AZ ISKOLÁNAK”

 – Tudná már összegezni, hogy mi-
lyen következményei lesznek az un. di-
gitális oktatásnak, amit a járványhely-
zet miatt rendeltek el?
 – Káros következményei biztosan 
nem lesznek. Ezt le lehet szögezni.
 – Ez azt jelentené, hogy tartani tud-
ták az ütemet, és semmivel nem marad-
tak el az elmúlt 3 hónap alatt?
 – Ó, azt nem állítom. Egészen biztos, 
hogy maradtak el bizonyos tananyagok, 
de egyáltalán nem hiszem, hogy ez olyan 
óriási gondot okozna a későbbiekben. 
Szeptemberben majd bepótoljuk. A kol-
légák igyekeztek maximálisan segíteni a 
szülőket. Mindenféle platformon tartot-
ták a kapcsolatot szülőkkel, gyerekekkel. 
Nyilván, hogy ott nehezebb a helyzet, 
ahol a háttér problémásabb.
 – Ezeken az Ön által 
említett platformokon azért 
nem igazi tanítási órák zaj-
lottak.
 – A cél az volt, hogy on-
line legyen tanár és diák. Sok 
pedagógusunk arra töreke-
dett, hogy online kapcsolatban oldják 
meg a pedagógus, diák találkozásokat, 
a tanítást, feleltetést, társalgást. Min-
den héten beszámolókat készítettek, és 
ezekből látszott, hogy többségében igye-
keztek megfelelni az elvárásoknak.
 – Röviden összefoglalná, mi az 
eredménye a digitális oktatásnak?
 – Mindenképpen komoly eredmény, 
hogy a kollégák megtanulták intenzíven 
használni a digitális lehetőségeket. Olyan 
alkalmazásokban lettek jártasok, amiket 
majd beépítenek a munkájukba. Abban 
biztos vagyok, hogy ezt a tudást nem 
szabad veszni hagyni.
 – Az érettséginek milyenek a tapasz-
talatai? Zömében csak írásbeli érettségi 
volt az idén. Könnyebbnek, vagy nehe-
zebbnek tűnt, mint a korábbi években?
 – Tantárgyanként más-más volt a 

vélemény. A saját tárgyamnál, a magyar-
nál talán egy picivel könnyebbnek gon-
dolom, mint a korábbi években. Ugyan 
jól sikerültek az írásbelik, de szerintem 
hiányzik az, hogy a szóbelin még emel-
hettek volna a pontszámokon.

 – Szeptemberben a gimnázium 
mennyi új évfolyammal indul?
 – Idén 53 gyerek iratkozott be. Két 
első osztályt indítunk. Vannak páran, akik 
még várják, hogy a felvételi eljárás mit 
hoz a számukra. Ők később jelentkeztek.
 – A katolikus gimnázium mennyire 
népszerű a nyírbátori gyerekek, vagy 
szülők körében? A mostani, leendő első-
sök közül mennyien nyírbátoriak?
 – Erre konkrétan nem készültem, de 
az iskolákban tudom, hogy 50 százalékos 
a helyi tanulók létszáma.
 – Ezt hogy kezelik? Jó eredménynek 
tartják, hogy a gyerekek fele nyírbátori, 
vagy ez egyáltalán nem szempont?
 – Nálunk a gyerek a fontos. Ebből a 
szempontból nem feltétlenül lényeges, 
hogy helyből, vagy éppen valamelyik kör-
nyező településről jött.

 – Egyébként mennyire éri meg a 
katolikus gimnáziumot választani egy 
gyereknek? Milyenek a továbbtanulási 
esélyeik?
 – A két tanítási nyelvű osztályainkból 
talán egy gyerek van, aki OKJ képzésre ké-
szül, a többiek valamilyen felsőoktatási in-
tézményt jelöltek meg. A mi gyerekeink 90 
százalék fölötti eredményt hoztak az emelt 
szintű érettségiken. Ez azért elég jó vissza-
jelzést ad az iskolában folyó munkáról.
 – Amúgy milyen iskolákat céloznak 
meg a diákjaik?
 – Sokan mennek a Debreceni Egye-
temre (jog, gazdaság). Kedvelt a Corvinus 
Egyetem. A saját gyerekeim is itt végez-
tek. Együkük állatorvos, a másik közgaz-
dász lett.
 – Ez tehát azt bizonyíthatja, hogy 
nem zsákutca ez az iskola.
 – Abszolút nem zsákutca, sőt.
 – Ha már katolikus iskoláról be-
szélünk, vajon vannak olyanok, akik az 
egyházi vonalat választják a továbbta-
nulásnál?
 – Korábban volt ilyen tanulónk, idén 
nincs. Ugyanakkor sokan érettségiznek 
hittanból is.
 – Erkölcsileg szilárdabbak a kato-
likus gimnáziumban végzett gyerekek, 
mint más iskolákban végzett kortársaik?
 – Nem szeretnék más középiskolák-
ról beszélni. Azt tudom, hogy nálunk van 
egyfajta értékrend, amit mi közvetítünk a 
gyerekeknek – ebbe beletartozik a hitélet 
is – s ez nyilván többletet ad a mi tanuló-
inknak. Kollégáktól, gyerekektől is több-
ször hallottam már azt a kifejezést, hogy 
„lelke van az iskolának”. Ez elég kifejező, 
nem?
 – Az általános iskola hol tart most?
 – Már az ötödik osztályba járnak az 
első általános iskolásaink.
 – Akik itt ballagnak nyolcadikos-
ként, automatikusan mehetnek tovább 
a gimnáziumi osztályokba?
 – Igen, az iskola pedagógiai program-
jában leírtuk, hogy milyen teljesítmény 
kell a hetedik, nyolcadikos gyerekektől, 
hogy automatikus legyen az átvétel.
 – Milyen teljesítményt várnak el?
 – Közepestől erősebb érdemjegy kell, 
de aki a nyelvi osztályba szeretne menni, 
oda ez nem lenne elég. Távlatokban gon-
dolkodunk. Az általános iskolai osztálya-
inkban vannak nagyon jó képességű gye-
rekek és talán lesznek olyan gyerekek is, 
akik 3.5–3.7 körüli eredményt érnek el. A 

Óvodától az érettségiig

A mi gyerekeink 90 százalék fölötti 
eredményt hoztak az emelt szin-
tű érettségiken. Ez azért elég jó 
visszajelzést ad az iskolában folyó 
munkáról.
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legerősebb osztályok nyilván a nyelvi elő-
képzős osztályok lesznek.
 – Idén eredetileg egy, vagy eleve két 
induló első osztállyal számoltak?
 – Eredetileg is két osztályt hirdet-
tünk, három képzési típussal. Az egyik a 
kéttannyelvű képzés, a másik a testneve-
lés és végül az általános tantervű osztály. 
Tehát két osztály lesz a két tanítási nyel-
vű mellett lesz a testnevelés-általános 
tantervű osztály.
 – Van elég tanítójuk is a két osztály-
hoz?
 – Igen, és vannak új kol-
légák is. Az egyikük a nyírbá-
tori állami iskolából jött. Itt 
azért el kell mondanom, s ez 
érvényes a óvodára is, nem 
szoktam megszólítani embe-
reket, hogy jöjjenek hozzánk 
dolgozni. Meghirdetjük az állást, meg-
hallgatjuk a jelentkezőket, s ha rendben 
minden, akkor alkalmazzuk őket. Ez most 
is így volt.
 – Miért választják a szülők a kato-
likus általános iskolát? Esetleg azért, 
mert erős, jó minőségű intézménynek 
gondolják, azért talán, mert direkt val-
lásos nevelést szeretnének a gyerek-
nek, vagy még azért is, mert itt nem 
lesznek cigánygyerekek és ez már nagy 
előny?
 – Az első két feltételezése biztosan 
igaz. Amúgy pedig van cigány gyere-
künk. Nem sok, de néhány cigány gye-
reket hoznak hozzánk. Egyébként pedig 
mi csak azokat a gyerekeket tudjuk fel-
venni, akik jelentkeznek. Mint talán már 
említettem 62 gyerek jelentkezett, 53 

gyereket már felvettünk és vannak még 
várakozók. Közöttük is van roma. De 
ilyen jellegű statisztikánk természete-
sen nincs. Ma is van nagyon tehetséges 
érettségiző roma gyerekünk. Támogat-
juk a cigánygyerekeinket, akik vannak. 
Csak még egy fontos dolog, hogy miért 
is hozzák hozzánk a gyerekeiket a szü-
lők. Idén úgy jelentkeztek, hogy nem 
tudták, kik lesznek a tanítók. Ez azért 
komoly bizalmat feltételez az iskola 
iránt, a szülők részéről.

 – Idén ősszel indul a katolikus óvo-
dai nevelés is. Miért, illetve ki tartotta 
fontosnak, hogy legyen óvodájuk is?
 – Nagyon sok szülő keresett meg 
bennünket, hogy nem tervezünk-e óvo-
dát nyitni.  Ez az egyik ok, de ha meg-
nézzük a katolikus oktatási rendszert, 
látjuk, hogy alulról építkezik. Most már 
mindenhol kapcsolódik óvoda is az egy-
házmegye iskoláihoz. Népszerű az új 
óvodánk. Jelenleg 63 beírt gyerek van, de 
sokan várakoznak. Az biztos, hogy nem 
szándékozunk 75 fölé emelni a létszá-
mot.
 – Mit kínál az óvoda, ami indokol-
hatja a népszerűségét?
 – Katolikus nevelés, az évszakok, az 
egyházi ünnepek köré szervezik a foglal-
kozásaikat. A tevékenységek ugyanazok, 

mint a többi óvodában, de módszertan-
ban biztos, hogy lesznek újdonságok.
 – Mi lesz nyáron?
 – Június 26-ig van ügyeletünk, de iga-
zán nem volt igény a szülők részéről. Lesz 
nyári táborunk a Balaton mellett. Úgy tű-
nik, azokat már meg lehet tartani. Vannak 
bent gyerekek, de arra nincs lehetőségünk, 
hogy elvigyük a őket például egy állatkert-
be, mert arra nincs pénzügyi keretünk, a 
szülő sem nagyon tudja ezt megfizetni.
 – Az iskola miért nem tudja ezt kifi-
zetni?
 – Itt 500 gyerekről beszélnénk így. 
Erre nekünk nincs pénzünk.
 – Az államtól kapott normatívából 
erre nem futná?
 – Mi az átlagbér alapú támogatás 
szerint kapjuk a finanszírozást, hasonló-
képpen az állami iskolákhoz.
 – Az intézmény költségvetése biz-
tosan úgy alakul, ahogy mondja, de az 
egyház lényegesen magasabb normatí-
vát kap, amiből lehet, az állatkert láto-
gatásra is futná.
 – Én csak arról tudok nyilatkozni, 
amiből mi gazdálkodunk. 
 – Mit gondol, szakmailag nem jár-
nának még előrébb, ha a kiugróan jól 
teljesítő pedagógusokat kiugróan jól 
fizetnék meg? Hiszen erre az egyháznál 
valószínűleg meg is lenne a fedezet.
 – Év végén szoktunk kapni jutalmat. 
Amúgy pedig magasabb a fizetésünk, 
mint egy állami iskolában. Tavaly is volt 
béremelés, idén is. Akik készültek hozzánk 
egy másik iskolából, s amikor megnéztük, 
milyen fizetést tudunk ajánlani, kiderült, 
hogy anyagilag is jobban járnak nálunk.

Az általános iskolai osztályainkban 
vannak nagyon jó képességű gye-
rekek és talán lesznek olyan gyere-
kek is, akik 3.5–3.7 körüli eredményt 
érnek el.
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Egy régi elképzelés 
egyre inkább kezd va-
lósággá válni. Nem kis 
elszántság, sok-sok 
győzködés és utánajá-
rás, Csekő Sándor 
elkötelezettsége, fa-
natizmusa és makacs-
sága kellett ahhoz, 
hogy az amúgy tény-
leg rangos nyírbátori 
asztalitenisz klub egy 
valóságos edző és ver-
senyközpontot kap-
jon. A minőség adott, 
ami játékosállományt, 
főleg az utánpótlásne-
velést illeti. Nyírbátor-
ban kezdett a jelenlegi 
legjobb magyar férfi 
játékos, a világrang-
listán 59. Majoros 
Bence. És Nyírbátor-
ból készül a világ, de 
mindenképpen Euró-
pa élére a legjobb ma-
gyar serdülő Tölgyes 
Dorottya is.  

A SPORTÁG CSÚCSA

Ma már válogatott szintű 
edzőközpont a nyírbátori bá-
zis, és ideális helyet biztosít 
bármilyen szintű felkészülés-
hez. Szállás és étkezés, szó-
rakozás és pihenés, akár úgy, 
hogy egy udvaron belül marad 
a napközben keményen meg-
dolgoztatott, válogatott játé-
kos. Ezeket a körülményeket 
próbálta, tapasztalta meg a 
teljes magyar férfi asztalite-
nisz válogatott, 
köztük a már 
emlegetett Ma-
joros Bencével, 
de itt volt a ve-
gyes párosban 
akár olimpiára 

Nyírbátorban edzett a férfi 
asztalitenisz válogatott

készülő Szudi Ádám és az új 
szövetségi kapitány Mónus 
Péter is.
 A világjárvány kényszerí-
tette haza Majoros Bencét, aki 
hozta magával Szudi Ádámot 
is, és március közepétől- ka-
ranténban – 2 hónapot ké-
szültek együtt, hogy egyszer 
majd újra indul 
a világ, s ben-
ne a pingpong 
is.  Bence még 
reménykedhet 
az olimpiában 
(egyéniben) tár-
sa, mint már 
említettük, vegyes párosban 
érdekelt. Egyébként a nyírbá-
tori asztaliteniszező családját 
óvta, amikor inkább az edző-
központ szálláshelyén lakott, 
s nem otthon a szüleivel. Ami-
kor enyhültek a veszélyhely-
zet szabályai, a válogatottat 
Budapestre hívták. Két hétig 
gyakoroltak a fővárosban, már 
új szövetségi kapitány irányí-
tásával dolgoztak együtt a 
legjobbak.
 Majoros Bence szerint itt 
egy zárt közegben tudnak ké-
szülni, közelebb kerülhetnek 
egymáshoz is.
 Szudi Ádám úgy fogalma-
zott: „egy hosszú felkészülés 
közben vagyunk, és bizony 
igen kemény, fárasztó mun-
kát végzünk. Nyírbátorban 
nagyon jó körülmények között 

tudunk edzeni.” A Németor-
szágban profiskodó játékos 
szerint itt nagyon jó alkalom 
van arra is, hogy Muskó Pé-
tert, az új főnököt is jobban 
megismerjék.

 A már emlegetett Muskó 
Péter, az új szövetségi ka-
pitány azzal kezdi a beszél-
getést, hogy itt bizony teljes 
erőbedobással dolgoznak és 
készülnek.  Ezzel kicsit meg 
is lepi a sportágban nem elég 
jártas érdeklődőt, hiszen 
mostanában nem tudunk 
meghirdetett versenyről. A 
magyarázat persze pofon-
egyszerű. Versenyzők, veze-
tők egyformán abban bíznak, 
hogy szeptembertől ismét 
elkezdődnek a versenyek, és 
van magyar, pontosabban le-
het magyar érdekeltség még. 
Muskó amúgy korábban a női 
válogatottnál volt második 
számú edző. Motivációja le-
het a női szakágtól, hiszen a 
magyar női válogatott kivívta 
az olimpiai szereplés jogát, 
amitől a férfiak még kicsit tá-
volabb vannak. De nem ment 
teljesen a hajó férfi vonalon 
sem, hiszen Majoros egyéni-
ben, Szudi Perger Szandrával 
vegyes párosban még ver-
senyben van az olimpiáért.
 Valamikor (leginkább 40 
éve) világszám volt a magyar 
asztalitenisz. De még, akár 
20 éve is, árulta el Harczi 
Zsolt, egykori magyar bajnok 
és egykori magyar szövetségi 
kapitány, aki éppen Tölgyes 
Dodó miatt volt a városban és 
a helyi edzőteremben ismét. 
Mónus Péter szerint egyre 

ü t ő ké p e s e b b 
a magyar férfi 
élvonal (Ez két-
ségtelenül igaz-
nak látszik, ha 
az ember közel-
ről szemlélheti 
az ilyen felké-
szülést. Bizony érdemes el-
hajolni az eltévedt labdák elől, 
mert nagy erővel érkeznek) 
De komolyabbra véve, tényleg 
optimistábbak lehetünk, mint 
korábban, hiszen: a legutóbbi, 
portugáliai olimpiai selejtezőn 
két, kifejezetten erős (elénk 
rangsorolt) válogatottat is le-
győztünk – mondja Mónus. A 
kapitány akkor lenne nyugodt 
abban, hogy folyamatos a fej-
lődés, ha mind a négy válo-
gatott játékos a TOP százban 
lesz majd, ez egyelőre odébb 
van, hiszen csak Majoros fért 
be a százba, igaz ő az erősnek 
mondható 59 helyen rangso-
rolt. Ami a közelebbi és elér-
hető elégedettséget adhat-
ná, ha sikerül a vegyes páros 
kvótát megszerezni, illetve, 
ha megrendezik a férfi egyéni 
selejtezőket, akkor Majoros 
kijutása okozna még külön 
örömet a sportágban.
 Majoros Bence bízik ben-
ne, hogy kiharcolhatja az olim-
piai részvételt. Az más kérdés, 
hogy ma még nem tudni, mi-
lyen szisztéma alapján dől el, 
hogy kik kerülhetnek ki Tokió-
ba. Bence egyelőre nem akar-
ná túlértékelni a világranglistás 
helyezését, de azért ez mégis 
motiválja a további munkára. 
 Hogy mekkorát fordult 
a világ asztaliteniszben is az 
emlegetett Jónyer–Klampár–
Gergely világverő trió óta? Ma 
már 190 ország nevez a világ-
versenyekre. Olyan országok-
ból is jönnek labdazsonglőrök, 
ahol korábban talán még kau-
csuk labdával sem találkoztak. 
Ma ismert és ismeretlen csa-
patok során át vezet az út az 
élmezőny felé. De, mint tud-
juk: innen szép nyerni!

Nagy MiklósSzudi Ádám

Szudi Ádám

Majoros 
Bence
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DR. DEBRECZENI LAJOS 
– LAJOSKA

Már kisdiákként Lajoskának hívta minden ismerőse, 
ez pedig a szeretet, a megbecsülés legbiztosabb jele. 
Rangot jelent. A nyírbátori sport kiemelkedő szemé-
lyisége, de túlzás nélkül mondhatom, eredményei 
országra szólóak.

Nyírbátorban született 1944. 
október 15-én Bütösi Erzsé-
bet (Nyírgyulaj) és Debreczeni 
Lajos (Nyírvasvári) első gyer-
mekeként. Általános iskolás 
és gimnazista is Nyírbátorban 
volt. Mindkettőt kitűnő ered-
ménnyel végezte el. 1962-
ben érettségizett, talán mon-
danom sem kell, kitűnően. 
Közben persze élte a korabeli 
ifjak mozgalmas életét.
 Szülei szigorú rend sze-
rint nevelték. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, 
hogy engem a bizalmukba 
fogadtak, így viszonylag so-
kat lehettünk együtt. Kapálta 
a gyümölcsöst, permetezte a 
szőlőt, és sportolt is folyama-
tosan, több sportágban is. (Az 
egyéb tevékenység részlete-
zésétől szíves engedelmükkel 
most eltekintenék.) Kézilabda 
csapatunk ifjú reménysége a 
Debreceni Orvostudományi 
Egyetemre nyert felvételt – 
előfelvételisként.
 Polgári származása miatt 
az akkori hatalom úgy lát-
ta jónak, ha megismerkedik 
a fizikai munkával is. A kő-
olajiparhoz került, itt Dr. Ná-
nássy István vette pártfogás-
ba, aki szintén nyírbátori volt. 
Aztán jöttek a hajtós, nagyon 
izgalmas egyetemi évek. 
Miközben itthon kézizett, 
ott röplabdázott az NBI-es 
DEAC-ban. Csapattársak vol-
tak például Dr. Csernyánszky 
Ivánnal, a volt nyírbátorival. 
Tanulmányi eredménye a 
sokrétű elfoglaltság ellenére 
sem romlott, tartotta a kitű-

nőséget. 1969-ben avatták 
orvosdoktorrá – dicsérettel.
A Hajdú-Bihar Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Egész-

ségügyi Osztályán lett igaz-
ságügyi orvosszakértő, majd 
1977-2010 között ugyan-
ott osztályvezető főorvos. 
Szakvizsgákat tett, előbb 
Igazságügyi, majd Társadal-
mi Orvostanból. Oktatott és 
vizsgáztatott ötödéves or-
vostanhallgatókat. A Magyar 
Igazságügyi Tudományos 
Társaság elnökségi tagja, egy 
ciklusban titkára volt. Számos 
kitüntetésben részesült a tár-
gyjutalmak mellett. Megkap-
ta a rendőr főtanácsosi címet, 
az orvos ezredesi kinevezést.
 Sportkarrierje bámula-
tos. 1958-ban lett igazolt 
sportolója a Nyírbátori Falusi 
Sportkörnek atlétikában, még 
ugyanabban az évben kézi-
labdában. 1960-ban kosár-
labda csapatot szerveztünk, 
persze, hogy ennek is oszlo-
pos tagja volt. Külön felké-
szülés nélkül elindult atlétikai 
versenyeken is. 1964-ben 
országos szpartakiád bajnok 
lett távolugrásban 667 centi-
méterrel. Távolban egyébként 
723 cm a legjobb eredménye, 
ezzel még ma is az országos 
élmezőnyben lenne. A DEAC 
röpicsapatában is vezérsze-
repe volt, ám a legnagyobb 
kaland a Debreceni Dózsa 
kézilabda csapata. Sztárjáté-
kosok között ő lett az irányí-
tó-átlövő.
 Gyakran említi, hogy 
NBII-es játékosként igazolt 
a Dózsába, s ott jött rá, hogy 
nem tud semmit a kézilab-
dából. De megtanulta! Sok 

meccsen drukkoltam neki a 
DEAC pályán és a Dózsa be-
tonkatlanjában is, így büsz-
kén mondhatom, hogy fo-
lyamatában láttam emberi 
és sportolói fejlődését. Nagy 
szerencsénk volt, hogy akkor 
igazolt el tőlünk, amikor már 
bejutottunk az NBII-be. Na-
gyon nehéz lenne egy-egy 
eseményt kiemelni karrierjé-
ből, hiszen az emlékek soka-
sága ezt nem is teszi lehető-
vé. Egyet mégis megkísérlek. 
Egyik hétvégén atlétikai ver-
senyt nyert, majd röplabda 
meccset a csapatával, végül 
itthon rangadón vertük kézi-
labdában akkori riválisunkat. 
Mindezt három nap, három 
helyszínen, három sportág-
ban. Nehezen utánozható so-
rozat
 Volt a Dózsa szakosztály 
elnöke, edzett NBII-es női 
röplabda csapatot. Felesé-
gét, Lossinszky Anikót is itt 
ismerte meg. Két gyermeket 
neveltek, ma már öt unoká-
juk is van. Nyugdíjasként is 
aktív életet él. A Debreceni 
Nagytemplom Református 
egyházközségében presbi-
terként, egy időben gond-
nokaként tevékenykedett. 
Szakmai és jótékonysági 
alapítványok elnöke. Büszke 
szülővárosára, barátaival élő 
a kapcsolata.
 Lajoskám! Tartalmas éle-
tet éltél. Folytasd még sokáig 
családod, barátaid örömére. 
Ölel barátod:

Szabó Laci
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SZÜLETÉS
2020 április – helyesbítés

Sion Lajti Szabolcs János Grenella Enikő
2020 május

Norbert Lekka Norbert Lükő Irén
Dorka Kiss Attila Bodolai Fanni
Ármin Jakab Gyula Matisz Noémi
Benett Jakab Gyula  Matisz Noémi
Dzsenna Nelli Varga Sándor Varga Ida
László  Farkas László Rézműves Anita
Dávid Kaliba Viktor Csik Klaudia
Dávid Dominik Horváth Dávid Balogh Klaudia
Botond Rézműves Ferenc Spanyol Zsanett
Benjamin Bákonyi János Apagyi Enikő

HALÁLESET

Kovács Károly • Radnóthy Józsefné • Nagy Etelka
Szabó János • Horváth Mihályné • Gerstmayer István

Medgyesi Ferenc • Varga Sándorné • Szabó Tibor
Getyinás Zoltánné • Pénzes Mihályné

Csóka Sándor • Szücs Béla • Miskolcziné Veres Éva

HÁZASSÁG

2020 február
 Lamos Klára Vágó Gergő
 Germán Szabina Maticsák Attila

Anyakönyvi események
2020 májusNyírbátor Város Szociális Szolgálatának tájékozta-

tása a jubiláló védőnőkkel és az Év Védőnője jelölés-
sel kapcsolatban

Köszöntjük a védőnőket!

Módosítások a zöldhulladék gyűjtésében
Nyírbátorban mostantól nem zsákban, hanem edényzetben 
szállítják el a zöldhulladékot a március 15. és a november 
30-a közötti időszakban a lakosságtól.
 A barna kukák átvételének feltétele a közszolgáltatóval 
fennálló, élő szerződés a rendszeres díj megfizetése mellett. 
A szolgáltatóval zajló egyeztetések és az igényfelmérések 
után szelektív hulladékgyűjtő edényeket is kapnak a háztar-
tások. Az igényeket a varosuzemeltetes@nyirbator.hu email 
címen várják.
 – A komposztálható zöldhulladék gyűjtése ezután nem 
zsákban, hanem 140 literes műanyag edényben történik – 
mondta el Nyakas Máté, a polgármesteri hivatal ügyintézője. 
Hozzátette: Ezeket az edényeket a közszolgáltató ingyene-
sen biztosítja a családi övezetben lakók számára a megfe-
lelő feltételek mellett, és az önkormányzat osztja ki azokat. 
A gyűjtőedényeket házhoz szállítottuk, de a mintegy 4500 
háztartásból 400 esetben még nem sikerült átadnunk az 
ott lakóknak. Számukra továbbra is lehetőséget biztosítunk 
a gyűjtőedények átvételére a polgármesteri hivatalban, sze-
mélyigazolvány felmutatásával. Jelentkezni a hivatal portáján 
lehet.

eni

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által kiadott ju-
bileumi oklevéllel köszöntik az 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett 
védőnőket, valamint átadják az Év Védőnője-díjat, melyre a 
lakosság, családok, szakemberek jelölhetnek védőnőket.
 Idén a veszélyhelyzet miatt a megemlékezés júniusban 
virtuálisan valósulhat csak meg, a védőnők napja ünnepi ren-
dezvényét szeptember 18-án tartják Budapesten, a Semmel-
weis Egyetemen. Szeretnénk felmérni, hogy Nyírbátorban 
vannak-e jubiláló védőnőink. Amennyiben tudnak, ilyen védő-
nőről, kérem, jelezzék Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál, 
és ha az Év Védőnője-díjra is szeretne jelölést leadni, önállóan 
és az intézményünken keresztül is meg teheti. A jelentkezé-
seket június 25.-ig várjuk, Bővebb információ a szocialisin-
tezmeny@nyirbator.hu e-mailcímen, vagy 06/42-630-863 
telefonszámon.
 Nyírbátor Város Önkormányzata június 16-án köszöntöt-
te a védőnőket még sajnos zárt keretek között. Név szerint is 
szeretném kiemelni védőnőinket: Deák Éva • Kóródiné Fekete 
Katalin Dóra • Maroda Zsoltné Karászi Erika • Pál Éva • Pet-
ró Tiborné • Pénzes Péter Ádámné • Rátonyiné Varga Dóra • 
Varga-Czakó Csilla • Veresné Papp Ibolya.
 Ezúton is szeretnénk megköszönni a mindennapos áldo-
zatos munkájukat, amellyel a megszületéstől kezdve hozzájá-
rulnak az újszülöttektől, kisgyermekek, a gyermekekké csepe-
redők, és családok egészségügyi ellátásának biztosításához.

Bodóné Erős Rózsa
intézményvezető

Zsák helyett 
barna kuka

Épül a kerékpárút. Uniós és hazai forrásból építik meg a 
belterületi kerékpárutat, ami 3,2 km hosszú lesz. A nettó 
285 millió forintos beruházás három ütemben valósul meg. 
Az Ipari Park területén egy rövidebb, a város belterületén 
két hosszabb szakaszt alakítanak ki. Ezek közül az egyik 
a Várkastélytól az Édesanyák útján keresztül a Fáy-Ár-
pád-Hunyadi körforgalomig tart, a másik a Nyírbogát felől 
érkező kerékpárút folytatásaként a Debreceni és Madách 
utcán keresztül a Várkastélyig. A beruházás a forgalmat 
ugyan nem zavarja, de kisebb közlekedési akadályok vár-
hatóak. Ősszel már használhatják a biciklizni vágyók az új 
kerékpárutat.
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Az új élménysuli nevelőtestületeként lelkesen láttunk neki a következő hetek teendőinek. 
Különösen fontos feladatnak tekintjük az iskola névadójának kiválasztását. Olyan sze-
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Ismerd meg, válasz d az élménysulit!

Nagyon várjuk, hogy 2020. 
június 29. és július 3. között 
találkozzunk azokkal a ta-
nulókkal és szüleikkel, akik 
már beadták jelentkezési 
lapjaikat. Ezen a beszélgeté-
sen szeretnénk megismerni 
a gyerekeket és szüleiket, 
egyben tájékozódni, illetve 
megalapozni a közös mun-
kát. Ekkor lehet majd behozni 
az idei tanév végén megka-
pott bizonyítványokat és a 
személyes okmányokat is a 
beiratkozáshoz. Az érintette-
ket természetesen értesíteni 
fogjuk a pontos időpontról és 
helyszínről. 
 A jelentkezés még nyitott. 
Továbbra is szeretettel várunk 
mindenkit az élménysuliba.
 A jelentkezési lapot ema-
ilben lehet elküldeni az el-
menysuli@gmail.com e-mail 
címre, vagy le lehet adni a pol-
gármesteri hivatal portáján. A 
jelentkezési lapot letölthetik 
www.nyirbator.hu oldalról, il-
letve az intézmény Facebook 
oldaláról a LMA nyírbátori ta-
gintézménye oldalon.
 Olyan programokkal vár-
juk a gyerekeket, melyeken 
a leendő osztálytársakat já-
tékos tevékenységek között 
ismerhetik meg, a szülőknek 
pedig „tanár-szülő találko-
zón” kötetlen beszélgetéssel 
biztosítunk lehetőséget kér-
déseik feltevéséhez.
 Javában zajlik az isko-
la épületének átalakítása. 

Nagy lelkesedéssel várjuk, 
hogy birtokba vehessük és 
szépítő ötleteinkkel barátsá-
gos, otthonos tantermeket 
rendezzünk be. Számunkra 

a tanulóbarát környezet ki-
alakítása fontos eszköze egy 
módszertanilag tudatosabb 
pedagógiának. Egy ilyen te-
rem erőteljesen hat a tanu-
lási motivációra, felkelti és 
fenntartja az érdeklődést, a 
kreatív gondolatokat, továb-
bá ösztönzi az együttműkö-
dést, az együttgondolkodást 
is. Nekünk pedig ez a célunk.

Hátsó sor (balról): Oláh Éva 1.o. , Takács Adrienn angol nyelv, Seresné Kónya Antónia 1.o.,
középső sor (balról) Ariné Mikó Mária 3.o., Szedlárné Szabó Judit 4.o., Lukács Tiborné 2.o.,

első sor (balról) Karászi Csilla tagintézményvezető, Kopasz Csabáné 4.o. , Hornyákné Helmeczy Orsolya 3.o.

 Az intézmény bemutatásá-
ra úgy készülünk, hogy júliusban 
és augusztusban nyílt napokat 
tervezünk, ahol vidám progra-
mokkal segítjük a felfedezést. 

 Az élménysuli légköre, 
a tantermek kialakítása, a 
pedagógusok gyermekköz-
pontúsága mind azt célozza, 
hogy a hozzánk érkező gye-
rekek biztonságban érezzék 
magukat, és jó érzéssel jöjje-
nek az iskolába. 
 TE IS VÁLASZD AZ ÉL-
MÉNYSULIT!
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Sajátosan tellnek a napok a kis színjátszók életében, 
hiszen nemcsak az április elejére tervezett nyírbátori 
nemzetközi fesztiválról kellett lemondaniuk, hanem 
az egyébként oly egyszerűnek tűnő együttlétek is ki-
maradnak az életükből. Lehet-e ily módon összedol-
gozni és működhet-e az karanténban, ami alapvetően 
egy társas műfaj? Ezekre a kérdésekre Vona Éva adta 
meg a válaszokat a Bátor Televízió kulturális magazin-
jában.

Színdarab születik

– Találtunk megoldást. Még a múlt 
évben, egy nagy havazás alkalmával 
volt egy olyan próbánk, amikor nem 
lehetett útnak indulni. Azzal a kü-
lönbséggel, hogy akkor együtt volt a 
csoport. Én akkor is otthonról, online 
kommunikáltam velük. Az volt a fő-
próba – kezdte a választ, majd így 
folytatta: amikor a karantén bekövet-
kezett, könnyen tudtuk mondani, hogy 

nekünk ez nem kihívás, tartjuk tovább a próbáinkat. Igaz, a 
technikai feltételek nem adottak ahhoz, hogy az egész csoport 
együtt legyen. Egyszerre hét ember tud bejelentkezni, ezért 
mindig kilép az, akinek csak a következő oldalon lesz jelenete. 
Tasnádi István átiratát, a Farkas és Piroskát próbáljuk.
 Azt is tervezik, hogy rögzítik valamelyik próbát, hogy meg-
maradjon emlékbe ez az élmény. A Farkas és Piroskát június 
elején, a tanév vége előtt szerették volna bemutatni, amivel az-
tán később tájelőadásokra mennek, ez az őszi időszakban biz-
tosan megtörténik. A gyerekek nagyon ügyesek, jól dolgoznak.
 Úgy gondolom, hogy az életünkben ez a szakasz most – 
gyerekszemmel nézve - egy kis különlegesség, amire biztosan 
úgy fogunk visszaemlékezni, hogy ilyen is volt. Már ügyelőt is 
kijelöltünk, aki, amikor kilép, beírja és hívja a következő mű-
vészt, művésznőt a közelgő jelenetbe. Épp úgy, mint a szín-
házban. Tehát működnek így is próbák, működik ez az elkép-
zelés is – mondta a Lenszirom Színház vezetője, aki szerint 
fontos szempont, hogy célt mutatnak a gyerekeknek.

 Talán éppen ebben a nehéz helyzetben döbbenünk rá em-
beri voltunkra, hogy mennyire fontos a munka az életünkben. 
Általában felüdülünk egy hétvégétől, egy hosszú hétvégétől, 
egy nyári szünidőtől, amikor töltekezünk. De arra is szüksé-
günk van, hogy mindennap legyen meg az, amitől hasznosnak 
érzem magam, amiben estére olyan jólesően fáradok el, és 
amitől a nap végén azt tudom mondani, hogy ez, de jó volt – 
tette hozzá Vona Éva.
 Az áprilisra tervezett fesztiválról sem mondanak le, ősszel 
megtartják.

eni

 

- a szoknyák … 
- lassan a nappalok … 
- a boltokban a sorok … 
- alattunk a fodrásznál a 
hajak...  
- az online leckék … 
- a híradós anyagok … 
- a bulik végére az ’olyan’ 
összepillantások … 
- a kozmetikusok zárása miatt 
a szempillák … 
- a tavalyi lekvársor a 
spájzban... 
- a cipőfűzők sok futás után… 
- a fakanalak 
karamellakészítésnél … 
- a zsírkréták a fűrészporos 
tapétán … 
- a slágerek értelmes 
szövegrészei … 
 

… egyre 
rövidülnek … 

De a mi nyitva tartásunk 
változatlan! 

A Városi Könyvtár  
újra nyitva 

H – P : 09.00 – 17.00h-ig 
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Intézményünkben a pedagó-
gusok összetételét tekintve 
hirtelen nagymérvű változás 
következett be. Nincs mit 
tagadni: az újonnan kialakult 
helyzet okozott némi fejtö-
rést, többletmunkát az iskola 
vezetésének. Azonban nem 
kellett sokáig keseregnünk. 
Fantasztikus dolog, hogy a 
mai helyzetben, amikor ekko-

ra pedagógushiány van, szin-
te egy hónap alatt akadály-
mentessé tettük a következő 
tanév indítását, kerestünk és 
találtunk rátermett, ízig-vérig 
pedagógusokat. 
 Nem áll iskolánk érdeké-
ben tovább korbácsolni a ke-
délyeket. Kizárólag a gyerme-
kek nevelésére és oktatására 
összpontosítunk, biztosítva 

számukra a legjobb körülmé-
nyeket és feltételeket.
 Intézményünk zavartalan 
működéséhez, kiváló szak-
emberekkel sikerült pótolni a 
távozó nevelőket. Továbbra is 
fő célunk a kéttannyelvű ok-
tatásunk magas szinten tar-
tása. Ehhez minden feltétel 
adott. Iskolánkba új lektor ta-
nár érkezik. Szintén az angol 
nyelvoktatást támogatja egy 
korábban nyelviskolát vezető, 
nyelviskolai tapasztalatokkal 
rendelkező, újonnan érkező 
angol nyelvtanár. A hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű családok tanulóinak 
jelenléte iskolánkban nem te-
szi túl vonzóvá intézményün-
ket. Nevelőtestületünk elkö-
telezett azonban abban, hogy 
mindkét fél igényeit maxi-
málisan kielégítse. Pályáza-
tokkal, szakmai, módszertani 
megújulással törekszünk a 
megvalósításra.
 Számunkra nagyon fon-
tos a békés együttnevelés, a 
szociális hátrányok csökken-
tése mellett a tehetségek fel-
kutatása és a legmagasabb 
szintre emelése. 

Intézményvezetés

ISKOLAI HÍREK

„Végre eljött az a nap is, amit mindannyian annyira 
vártunk, még ha nem is úgy, ahogy azt elképzeltük”- 
csendül fel – most egy kicsit szokatlan módon – ez a 
mondat a ballagó nyolcadikosok búcsúbeszédében. A 
„ballagás” szó hallatán mindenkinek az az ünnepé-
lyes keretek között megtartott esemény jut eszébe, 
amikor szülei, testvérei, nagyszülei körében búcsút 
vesz iskolájától. Most nem ez a helyzet. Tekintettel a 
jelenlegi állapotra az iskola hetek óta üres, a pedagó-
gusok az interneten keresztül tartották az órákat.

Online ballagás a „Kéttannyelvűben”

Marad a magas színvonal
A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskolában nem csak a COVID 19 indított el reformo-
kat április elején a nevelés-oktatás területén.

A tanév végéhez érve, mégis 
meg kell állnunk egy pillanat-
ra, hogy végiggondolva az el-
múlt nyolc évet, méltó módon 
köszönjünk el búcsúzó nyolca-
dikos diákjainktól. A Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola vezetése az 
online ballagás lehetőségét 
választotta erre. 
 Bár a digitális tanrend 
szülőnek, diáknak, pedagó-
gusnak egyaránt kimerítő volt, 
mégis több hetedikes és nyol-
cadikos diák vállalta, hogy felkészül az online ballagásra. A mű-
sorban szereplők már májusban elkezdték tanulni a verseket, 
búcsúbeszédeket, majd online gyakoroltak felkészítő peda-
gógusaikkal. Ahogy enyhült a koronavírus okozta járványügyi 
helyzet, lehetőség nyílt – már az iskola falai között is – a kis-
csoportos próbákra. Nem volt egyszerű feladat megszervezni 
a próbákat, és összehangolni, hogy kiknek kell együtt gyako-

rolnia. Mindezt feledtette, hogy végre találkozhattunk kedves 
tanítványainkkal, akik éppoly komolyan vették a feladatukat, 
mintha a hagyományos ballagási ünnepségre készülnének. 
Június első hetében felvételt készítettünk a gyerekek műso-
ráról, rögzítettük az intézmény vezetőjének búcsúgondolatait, 
és megörökítettük az elismeréseket, jutalmakat. A végleges 
formába öntött ceremóniát ünnepélyes keretek közt, június 
17-én, az online ballagási ünnepségen, osztálykeretben te-
kintettük meg. 
 A négy nyolcadikos osztályfőnök Böszörményi Marina, 
Horváth Edit, Macos Ingrid és Nagyné Lőrincz Lilla rendha-
gyó módon köszönnek el kedves tanítványaiktól, és ez úton 
is sok sikert kívánnak a nyolcadikos diákoknak a középiskolai 
tanulmányaikhoz. 

Nagyné Lőrincz Lilla
     az online ballagás szervezője
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A digitális oktatás márciusi bevezetése nem kis fel-
adat elé állított diákot, szülőt, pedagógust egyaránt. 
A következő sorokban a Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium alsó 
tagozatos gyermekeinek szülei mondják el tapasz-
talataikat, véleményüket az elmúlt időszakról.

Nem kis aggodalommal vettük 
tudomásul március 16-án, hogy 
mostantól a Google Classroom 
lesz a tanterem, és digitálisan 
folytatjuk a tanévet. Az első 
osztályosok számára ez külö-
nösen nagy törés volt, hiszen 
épp csak beleszoktak az iskolai 
életbe. 
 „Anya, de miért nem me-
gyünk iskolába?”, „Akkor most már 
szünet van?” – típusú kérdések 
tisztázása után belevágtunk. 
Kanyarítottuk a betűket, olvas-
tuk a meséket, számoltunk és 
rajzoltunk, ragasztottunk hóvi-
rágot, néptáncoltunk és angolul 
tanultunk, de a hittanról sem 
feledkeztünk meg.  
 A motiváció fenntartása is 
kihívás volt. Ebben nagy segít-
ség volt a tanító nénik személy-
re szóló visszajelzése minden 
beküldött feladatra.  
 Ahogy a járványügyi hely-
zet lehetővé tette, Ági néni és 
Ilike néni megszerveztek egy 
nagyszerűen sikerült kötetlen 
„osztálytalálkozót”, családi dél-
utánt, ahol a gyerekek boldogan 
játszottak, a szülők pedig meg-
oszthatták egymással, a taní-
tókkal tapasztalataikat, mód-
szereiket az otthontanulással 
kapcsolatban. 
 A digitális oktatás egy nagy 
közös feladat volt, amihez bi-
zony nagyon sok türelemre volt 
szükség mindenki részéről. Csak 
remélni tudom, hogy ezután 
szülő és pedagógus még inkább 
értékeli majd egymás munkáját 
és erőfeszítéseit. 
 Találkozzunk szeptember-
ben, az iskolában!

Adóba Éva 
szülő 1.a

Azt gondolom, a digitális okta-
tás kőkemény feladat elé állí-
totta a szülőket napi szinten. Én 
itthon vagyok, de van vállalko-
zásunk, abban dolgozom. Sok-
szor volt olyan nap, amikor nem 
is tudtam a munkámmal foglal-

Digitális oktatás – így látják a szülők

kozni. Sokszor soknak tűntek a 
feladatok, voltak napok, amikor 
délután 4 után álltunk fel. Ele-
inte én is jobban rágörcsöltem 
a határidőkre, ok nélkül, mert a 
tanító nénik rendkívül rugalma-
san kezelték a határidőket. 
 Nagyon sokszor volt, hogy 
nem akart leülni a gyermekem 
tanulni, folyton elkalandozott 
a figyelme, emiatt gyakran há-
romszor annyi időbe telt egy-
egy feladat elkészítése, mint 
amennyi idő alatt meg lehetett 
volna csinálni. Nyafogás, időhú-
zás, idegbaj.  
 Otthoni környezetben nem 
olyan a motiváció, hiszen száz 
megannyi dolog van itthon, 
amivel szívesebben foglalkoz-
na, mint a tanulással. Az nem 
igazi oktatás, ha megadott fel-
adatokat kell visszaküldözgetni, 
és nincs meg egy-egy feladat-
hoz az a módszertan, amit a pe-
dagógusok főiskolán, egyete-
men tanulnak. Ez nem az iskola, 
és nem a pedagógus hibája, hi-
szen a suli is, és a pedagógusok 
is kihozták a helyzetből, amit 
tudtak. 
 Mindent összevetve, imád-
tam az elmúlt időszakot, mert 
együtt lehettünk a gyerekekkel. 
A tanító nénik is minden tőlük 
telhetőt megtettek, hogy a le-
hető legjobbat hozzák ki a hely-
zetből.

Soltész Katalin
szülő 2.a

Fenntartásokkal néztünk az on-
line oktatási rendszerre. Lénye-
gesen nehezebb volt a gyere-
kekben tudatosítani, hogy nincs 
nyári szünet, csak azért, mert 
itthon kell maradniuk. Kisza-

kadtak a napi iskolai rutinból, 
ezek után még nehezebb volt 
elfogadtatni velük, hogy ugyan-
úgy kötelező megcsinálni a napi 
feladatokat, házi feladatokat. A 
tanítók helyett a szülőkkel. Úgy 
gondolom, hogy a tanítóink ru-
galmassága, lojalitása és szak-
mai hozzáértése nélkül még 
nehezebb dolgunk lett volna. A 
tanárok nélkül az oktatási rend-
szer nem tud működni, és egy 
szülő sohasem fogja tudni pó-
tolni az ő szakmai hozzáértésü-
ket és türelmüket.

Berki Izabella
szülő 2.b

 
– Maradj otthon! – hangzott 
el – a március 16-át megelőző 
hétvégén, és mi maradtunk. A 
tanulás helyszíne az otthonunk 
lett. A gimi pedagógusai villám-
gyorsan reagáltak, a hét köze-
pén felvehettük a kurzusokat 
a Classroomban.  (Ezért is kö-
szönet – szerethetőbb verzió a 
Teams-nél.)
 A kezdeti időszak „vaká-
ció” érzése hamar elillant, mert 
bizony tanulni muszáj volt! 
Megoldható feladatmennyiség 
érkezett, mindig tartható ha-
táridővel, bőséges és elegen-
dő magyarázattal. A beküldött 
megoldásokra pedig gyorsan, 
személyre szólóan, humorral, 
bátorítással fűszerezve érke-
zett az értékelés.
 Hálás vagyok a tanítóink-
nak, hogy úgy vezetgették végig 
tanítványaikat ezen a számukra 
sem könnyű időszakon, hogy 
közben kaptak a gyermekeim 
lelki táplálékot is. Megtapasz-
talták, hogy a számítógép/
telefon nem kizárólag játékra 

használható, közben fejlődött a 
feladattudatuk és az önállósá-
guk is. Megtapasztalták, hogy 
jól beosztani az időt milyen fon-
tos és hasznos dolog!

Szathmáriné Petróczki Éva
szülő 3.a

Értetlenül és bevallom, nem kis 
félelemmel vártuk a koronaví-
rus miatt kialakult helyzetről a 
híreket. Nem tudtuk, hogyan 
alakul az indulás, de szeren-
csésnek érezhettük magunkat, 
mivel a technikai háttér adott 
volt mindkét iskoláskorú gyer-
mekünk esetében. Ők megér-
tették, hogy alkalmazkodni-
uk kell a kialakult helyzethez.  
Azt örömmel láttuk, hogy a hir-
telen jött „szünetet” a gyerekek 
felelősségteljesen élték meg, 
egyre önállóbbak lettek. Lelke-
sek voltak, tetszett nekik az új 
rendszer.
 A hetedikes nagyfiunk a 
kezdetektől fogva egyedül ol-
dotta meg a kiosztott, napi pen-
zumot, amiből kapott bőven.
 A negyedikes fiunk csak 
eleinte szorult segítségre, a 
Classroomba való belépéskor, 
kurzusok felvételekor, illetve az 
elkészített feladatok visszatöl-
tésekor, de 1–2 hét elteltével 
már ő is egyedül, teljesen önál-
lóan levelezett a tanító nénikkel.
 A harmadik kisfiunk nagy-
csoportos óvodás, azonban a 
digitális oktatás az ő kis életét is 
érintette. Az óvó nénik minden 
reggel video-chat formájában 
igyekeztek lekötni a figyelmét 
többi kis társával együtt. Talán 
ez volt a legnehezebb az elmúlt 
három hónapban, a kicsit te-
lefon előtt tartani, és rábírni az 
együttműködésre. 
 Nehéz három hónap volt 
mindannyiunk számára, de bí-
zunk benne, hogy szeptember-
től minden visszaáll a régi ke-
rékvágásba. 

Béresné Oláh Judit
szülő 4.a
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A nyírbátori református közös-
ség fennállásának, közel 500 éve 
ősi hagyományait követve tartja 
ünnepeit, megemlékezéseit.

Kettős megemlékezés a református templomban

Méltán lehetünk büszkék ősi múltunkra, 
hiszen a közösségi összetartozás érzése, 
a gyönyörű templom, annak falaiba zárt 
magyar történelmi öröksége; a XV–XVI. 
században a legnagyobb méltóságok, 
templomépítő Báthoryak Magyarorszá-
gért tett szolgálatait mi is érezhetjük. 
A templomban 
megfordult Bocs-
kai István, Beth-
lenek, Rákócziak 
szel lemiségét , 
örökségét, az itt 
élő gyülekezetek 
Nyírbátor sok-
sok nemzedéke 
is folyamatosan 
érzékelheti, akik 
között apák és fiuk dolgoztak és, ha kel-
lett, fegyvert fogtak a közösségeikért. 
 A gyülekezet évek óta nyár elején 
megemlékezik hősök napján a magyar 

katonákról, a há-
borúkban ele-
settekről és rok-
kantakról, akik 
mindenüket adták 
a hazáért. Az utó-
kor emlékezete 
nem halványul-
hat, a felejtés ri-
deg közönyössége 
nem győzhet az 
élőkön, hisz a hős 
honvédek a mi halottaink. Az idei temp-
lomi megemlékezés alkalmat adott arra 
is, hogy megidézze a gyülekezet a száz 
évvel ezelőtt Magyarországra kénysze-
rített trianoni békefeltételeket, együtt 
élje meg ezt a tragédiát a határon túli 
testvérgyülekezeteivel. A nemzet túlélte 
e borzalmas döntést következményeivel 
egyetemben, s a széttépett országban 
akkor élő dédapáink nemzedéke elké-
pesztő akarattal fel tudott állani. Tanul-
nunk kell történelmi példájukból, hogy 
közösen lépjünk mi is előre. Fazakas 
Ferenc Sándor lelkipásztor igei szolgá-
latát követően Dr. Báthori Gábor a gyü-
lekezet gondnokának köszöntése után 

Dr. Ruszin Romulusz a Honvédelmi Mi-
nisztérium humánpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkára osztotta meg em-
lékező gondolatait a gyülekezettel. Az 
ünnepség a debreceni Bocskai Rézfúvós 
Kvintett és a Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda tanulóinak 
műsorával folytatódott. Ezt követte a 
templom előterében elhelyezett trianoni 
emléktábla leleplezése, majd a Nyírbátor 
főterén álló hősi katonai emlékmű meg-
koszorúzása. 

Dr. Báthori Gábor
a Nyírbátori Református Egyházközség 

gondnoka

Segítsünk!
A 27 éves gyógyszertári dolgozó, Ta-
kács Nóra tavaly év végén egy műtét 
utáni trombózis miatt elvesztette a 
jobb kezét, csuklótól lefelé. A fiatal 
hölgy lehetőséget kapott arra, hogy 
protetikus művégtagot igényeljen, 
melynek a költségeiből 1,6 millió fo-
rintot át kell vállalnia.
 A Nyírbátori Lions Klub létreho-
zott a K&H Banknál egy számlát, me-
lyen elhelyezett 100 ezer forintot – a 
számlaszám 10404467-49504852-
52531018. Felhívással fordulnak 
azokhoz, akik a számlára tetszőleges 
összeget tudnak utalni, hogy a közös 
anyagi támogatással Nóra megkap-
hassa a művégtagot, és hogy ezzel 
javuljon az életminősége.

Vírus utáni 
sportkitörés

A Dragon Race negyedik nyári futama 
az első olyan hazai terep- és akadály-
futó verseny lesz, amely már a vírus 
által szabott gátakat is átlépi. Az ext-
rém akadályokkal tarkított versenyt 
augusztus 16-án a Sárkány Wellness 
és Gyógyfürdő közreműködésével, 
valamint annak területén és közvet-
len környezetében rendezzük meg. A 
szokásokhoz híven a verseny a nézők 
számára is nyitott lesz.
 Három kategóriában lehet nevez-
ni hamarosan: junior, normál és PRO 
a www.dragonrace.hu oldalon. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyermekfutam-
ra, amit élményfutamként is tartunk 
számon. A legbátrabbak a nehezített 
pályát választhatják, vagyis a PRO ka-
tegóriát.

 A Sárkány Futammal már ösz-
szenőtt az Otthonka trail-Cekker Fu-
tam. Erre a 80 méteres jótékonysági 
„futamra” otthonkában, cekkerrel, 
valamint tartós élelmiszerekkel lehet 
jelentkezni. A felajánlásokat a Tutor 
Alapítványnak adományozzuk, mely 
lehetőséget biztosít hátrányos hely-
zetű gyermekek számára, hogy ők is 
megmérettessék magukat az augusz-
tusi versenyen.
 Várjuk csapatunkba azokat, akik 
versenybíróként, pályaépítőként vagy 
fotósként együttműködnének velünk. 
Jelentkezni a +36704502135-ös szá-
mon vagy a facebook.com/sarkanyfu-
tam oldalon üzenetben lehet. Találkoz-
zunk, és tegyük próbára magunkat!

Polyák Dézi



Hiszem, hogy mindig lesz „Új nemzedék”, és viszi to-
vább az elődöktől megkapott stafétát. 

Új nemzedék

Februártól kéthetente ked-
denként a Bátor Televízió-
ban a nyírbátori fiataloké a 
főszerep. A 20 órakor kezdő-
dő műsorban olyan diákokat 
mutatunk be, akik valamiben 
különlegesek. Lehet szó te-
hetségről vagy egyszerűen 
szenvedélyről, mindegyikük 
egy valamiben biztosan egy-
forma: megszállottak abban, 
amit űznek. A sorozat cél-
ja az volt, hogy a nézőknek 
egyrészt mutassuk be ezen 
ismert és elismert fiatalok 
munkáját. Másrészt pedig ké-
pet kapjanak arról, hogy mi-
lyen a személyiségük a spor-
toló- és művészpalántáknak. 
 Azon túl, hogy a saját 
területükön szép eredmé-
nyeket érnek el, mihez van 
további tehetségük, miért 
különlegesek. Meg kell em-
líteni a szülők, pedagógusok, 
mentorok, edzők áldozatos 
munkáját is. Az elért siker 
mögött igazán egy csapat áll. 
Ez pedig a kisfilmekből is ki-
derül.

A sorozat első hat szereplője:

Tölgyes Dorottya
válogatott asztaliteniszező

 Dodó egy csupaszív, te-
hetséges lány, aki maga sem 
gondolta volna, hogy a ping-
pong az élete lesz. 2019-
ben csapat világbajnokságot 
nyert, és Nyírbátorban „Az év 
sportolója” lett. Szinte nincs 
olyan sportág, amit ne próbált 
volna ki, legyen az crossmo-
torozás, síelés, snowboard, 

wakeboard, futball, kézilabda, 
röplabda, akadályfutás. Vala-
miért mégis az asztalitenisz 
lett a szíve választottja.

Antal Dávid 
régió válogatott vegyes 

úszó

 Dávid egy örökmozgó fiú, 
aki szárazföldön is legalább 
olyan kiemelkedően teljesít, 
mint a vízben. 2019-ben ma-
gyar bajnok lett 1500 méte-
res gyorsúszásban. Kedvenc 
tantárgya a matematika és 
még a rímfaragásban is re-
mekel. Sokan mondják rá: „ki-
csi a bors, de erős”.

Farkas Panna 
tehetséges mazsorett

 A tánc szerelmese egy 
fantasztikus csapat tagja, akit 
társai is elismernek. 2019-
ben „Az év mazsorettjének” 
választották. Kedvenc tantár-

a lovas sport megszállottja 
lett. Nóra igazi állatbarát, mi-
vel örömet jelent számára az 
állatok között lenni és róluk 
gondoskodni. A színjátszás 
világában is otthonosan mo-
zog, kreatív gondolkodású. A 
lovarda számára a második 
otthon. 

Vadon Roland 
profi sporthorgász

 A horgászat egy olyan 
sport, ami komoly felkészü-
lést, kitartást, szorgalmat 
igényel. Roli már több éve 
versenyszerűen ezt űzi, amit 
sikerei igazolnak. Kétszeres 
csapat világbajnokság má-
sodik helyezettje, többszörös 
utánpótlás országos bajnok. 
Nemcsak a pecázásért ra-
jong, hanem a rímfaragásban 
is kitűnik.
 Minden jellemzés utolsó 
mondata után talán bennünk 
lehet a „miért” kérdés. Ho-
gyan is lehet ez? Miként függ 
össze ez a kettő? Hogyhogy 
éppen az? A válaszokat meg-
kapjuk a kisfilmekben.
 Hiszem, hogy mindig lesz 
„Új nemzedék”, és viszi tovább 
az elődöktől megkapott stafé-
tát. Jelenleg mi vagyunk azok 
a bizonyos „fiatalok”. Több 
ezer nyírbátori fiatal, akik 
mindannyian valamiben jók, 
tehetségesek, megszállottak.

  Bátor TV, Új nemzedék 
 #nyírbátor #újnemzedék 

#bátortv #tehetség #fiatal
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gya a történelem, országos 
versenyt is megnyert. A mű-
sorban 3 generáció találkozik: 
a történelemtanárnő, a ri-
porter és a műsor szereplője. 
Pannának a tanulásban még 
a tánc is segít.

Karczub Donát 
válogatott karatés

 A Karczub családban a 
karate prioritást élvez. A leg-
fiatalabb családtag megta-
nulta, hogy a kemény munka 
előbb vagy utóbb, de mindig 
kifizetődik. Így lett ő több-
szörös utánpótlás magyar 
bajnok, diákolimpiai bajnok 
és Junior Európa Bajnok. Ami-
kor fellép a tatamira, úgy érzi, 
mintha ledobnák a lánco-
kat róla. Nem is gondolnánk, 
hogy a kis Donátot a kezde-
tekben furfangokkal kellett 
rávenni az edzésre.

Papp Nóra díjugrató lovas

 Már az első találkozásnál 
elvarázsolták a lovak. Azóta 

A sorozat eddigi részei 
megnézhetők a Bátor Mé-
dia YouTube csatornáján, 
illetve a Facebookon és a 
batortv.hu oldalon.


