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2020 tavasza sokaknál okozott alkotói vál-
ságot. Ez azonban speciálisnak mondható 
abból a szempontból, hogy most a körülmé-
nyek nem hagyták az alkotókat dolgozni, ér-
vényesülni az élet számos területén. Ezt a faj-
ta válságot tehát nem az ötlettelenség vagy 
a lustaság szülte, hanem a világban zajló jár-
ványhelyzet helyezett kordonokat a haladás 
útjába. A tavasz minden évben az újjászüle-
tést hozza el. Idén viszont a tavasz múlásával 
indulhat csak újra az élet. Kis lépésekben és 
még így sem mindenki számára… 

Felrobbantotta az internetet a remény kisfi lmje
Fesztiválra hívták a Bátor Televízió munkatársainak alkotását

„Mindent újra” – Ez a címe annak a rövidfilmnek, 
amelyet a Bátor Televízió két munkatársa, Trencsényi 
Péter és Lőrinczy Kornél készített a járványhelyzet 
okozta megváltozott körülmények hatására. A kisfilm 

Nyírbátorban született, és 
mostanra már több tízezren 
látták a világhálónak köszön-
hetően. 
 – A kisfilm elkészítéséhez 
a téma adott volt. Azt, hogy 
ebből elkezdjek egy történe-
tet kialakítani, azt nálam is az 
elmúlt néhány hétben jelent-
kező alkotói válság idézte elő 
– mesélte Trencsényi Péter 
rendező, operatőr, vágó, aki 
hozzátette: az itteni televízió-
záson kívül esküvői videózás-
sal foglalkozik, így az életét 
nagyban érintette, hogy ezek 
az események időben csúsz-
tak a járvány miatt.

Folytatás az 5. oldalon

2020. június 3. 20.00
Téma: 1. gazdasági fejlesztési program elfogadása, 

az 5éves ciklus egyeztetése lezárult;
2. ebben az évben megvalósuló beruházások: 

kerékpárút, helyi termelői bolt, kutyafuttató, fedett 
kerékpár- és szemeteskuka tároló.

Kérdéseiket 19.00 órától az ÉLŐ ADÁS végéig tehetik fel.
TELEFONSZÁM: 06-42-291-865

facebook/batormedia

Nyit a Sárkány!
A koronavírus miatti kényszerpihenő után ismét lassan 
visszatér az élet a normális kerékvágásba. Május 29-én 
nyit a Sárkány Apartman és Kemping, másnap, május 30-
án pedig a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő. A járványve-
szély azonban még nem múlt el, ezért mind a fürdőben, 
mind a kempingben a vendégek egészségbiztonsága érde-
kében változik a házirend.

Válsághelyzetben is 
működik a város 

2–3. oldal

15 milliárdos beruházásba 
kezdett az Unilever 

6–7. oldal
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„ Az volt az igazán fontos számomra, hogy a családok a mindennapi éle-
tükön ne érezzék a gondokat, már amiben valamilyen anyagi szerepe 
van az önkormányzatnak. Gondolok itt ösztöndíjakra, támogatásokra. 
Az sem jöhet szóba, hogy embereket bocsássunk el” – mondja Máté An-
tal polgármester, akit Nagy Miklós kérdezett. 

Válsághelyzetben is működik a város

Az elvonások összege kb. 100 millió 
forint, a bevételkiesés is legalább 100 
millió forint, az iparűzési adó is nagy-
jából 100–150 millió körüli összeg 
lesz.

Az ügyek többségében megszülettek 
a döntések. Csupán azokat toljuk el, 
amelyek inkább igénylik a személyes 
részvételt.

 – A járvány időszakában nyilván 
ez a fő téma, s közben hajlamosak va-
gyunk megfeledkezni arról, hogy – bár 
nem beszélünk róla – de minden más 
feladatot is el kell látni. A veszélyhely-
zetben mennyire lehet „normálisan” 
működtetni a várost?
 – Az természetes, hogy a veszély-
helyzet elrendelése után minden 
egy kicsit másképpen működik, 
de arra törekedtünk, hogy közben 
semmi ne álljon le. Azt is fontosnak 
tartottuk és tartjuk, hogy az embe-
rek ne szenvedjenek hátrányt vagy 
érzékelhető hátrányt azokon a te-
rületeken, amelyek az önkormány-
zathoz tartoznak. A másik fontos 
szempont, hogy a működési feltételek 
megváltozása az önkormányzatot se 
hozza anyagilag sem hátrányos hely-
zetbe, legalábbis azokon a területeken, 
amelyek rajtunk múlnak. Működnek az 
intézményeink – persze speciális körül-
mények között – és van olyan terület, 
ami leállt. A fürdő zárva, turizmus nincs. 
Ha kimegyünk az utcára, azt mindenki 
látja, hogy rendben működik. A zöldfe-
lületek gondozása rendben megy, utak 
karbantartása, a kátyúzás is folyik. Azt 
láthatja mindenki, hogy a nagybe-
ruházásaink, az uniós projektek is 
zajlanak. Épülnek a bérlakások, el-
kezdődtek a kerékpárút építések.
 – Van most egy érdekes hely-
zet, ami az önkormányzat műkö-
dését illeti. Hiába van testület, 
jelenleg öné az összes döntés le-
hetősége, kötelezettsége és persze a 
felelősség is. Ma tehát egyedül vezeti 
a várost, vagy valamilyen módon még-
is bevonja a választott képviselőket is?
 – Egy várost soha nem vezetünk 
egyszemélyben. Aki nem járatos az 
ilyen ügyekben, az is el tudja képzelni, 
hogy minden döntést komoly előkészí-

Az élet megy tovább, csak kicsit másképp

tés előz meg. Ez az un. normális időkben 
is úgy zajlott, hogy a polgármester és az 
őt segítő munkatársak állították össze a 
szükséges anyagokat. Ez ma pontosan 
ugyanígy történik. Ami feltűnő változás, 
az a döntéshozatalban érhető tetten. 
A veszélyhelyzeti jogszabály kimondja, 
hogy a polgármester egyszemélyben 

dönt. Ez nem választás kérdése, a pol-
gármesterek kötelessége…
 – Illetve egyúttal a felelőssége is.
 – Valóban a felelőssége is a polgár-
mestereknek, hogy milyen döntéseket 
hoznak, hoztak. Hallottunk olyan törté-
neteket, hogy bizonyos településeken 
a polgármesterek pont, hogy a testület 
véleményével ellentétes döntéseket 
hoztak. Ezekkel a döntésekkel majd el 
kell számolni.
 – Nyírbátorban honnan tudjuk, 

hogy az ön által meghozott döntések 
szinkronban vannak a testület többsé-
gének az akaratával?
 – Miután mi azt akartuk, hogy itt 
folyamatos legyen a működés és il-
leszkedjenek a mai döntések a működő 
testület akaratával is, ezért hoztam egy 
olyan döntést, hogy minden kérdésben 

kikérem a testület véleményét. Ezt ma 
már elég könnyen meg lehet tenni elekt-
ronikus úton. Minden testületi tagnak 
biztosítottunk megfelelő eszközöket 
ehhez. A képviselők időben megkapják 
az előterjesztéseket, határozati javas-
latokat. A testület tagjai visszajeleznek, 
illetve megírják a véleményüket.
 – Mindenki aktív, az ellenzék is?
 – Nagy többsége a képviselőknek 
rendszeresen él ezzel a lehetőséggel. 
Eddig minden döntésem mögött ott volt 
a testületi tagok többségének írásban 
elküldött, támogató jóváhagyása.
 – Tulajdonképpen úgy működik a 

mechanizmus, mint korábban.
 – Technikai értelemben más-
ként, de valójában kollektív dön-
tést hozunk, miközben jogilag ezek 
polgármesteri határozatok. Ezek a 
határozatok ma is hozzáférhetőek 
a honlapon, bárki számára megte-
kinthetőek.
 – A város idei programja 

időarányosan rendben van?
 – Az ügyek többségében megszü-
lettek a döntések. Csupán azokat toljuk 
el, amelyek inkább igénylik a személyes 
részvételt. Például a rendőrség beszá-
molóját majd akkor tűzzük napirendre, 
amikor már személyesen is lehet kér-
déseket feltenni a rendőrkapitánynak. 
Azokat a döntéseket, amelyek a város 
működése szempontjából halaszthatat-
lanok, meghoztuk, meghoztam.
 – Mi a helyzet a költségvetéssel? 

Azt tudjuk, hogy az önkormány-
zatok nem kaptak anyagi támo-
gatást a közben erősen jelentkező 
védekezési feladataikhoz, sőt ko-
moly pénzeket is elvontak.
 – A probléma, anyagi téren 
többrétegű. Vannak normatíva ki-
eséseink. Ma nem úgy működik 

az óvoda, a bölcsőde, s ráadásul ebben 
még rengeteg a bizonytalanság is, hogy 
majd mi alapján kapjuk meg a norma-
tíva támogatásokat. Van bevételkiesés. 
Már említettük, hogy több területen fel 
kellett függeszteni a működést. Gon-
doljunk a fürdőre, mint a legnagyobb 
bevételi forrásra. Nem működik a gyó-
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Ami a rendezvényeinket illeti, amit 
át lehet szervezni, azt később meg-
tartjuk. A színházi előadásokat igyek-
szünk pótolni.

gyászat, a kemping. Vannak még más, 
kisebb bevételű területek, amelyek 
szintén nem működnek, és ez a kiesés 
vagy a kft-nél, vagy az intézményeknél 
jelent gondot. Ezekhez jön még az adó-
bevétel-kiesés, amire számítunk. 
Ennek a nagysága a válság, illet-
ve a járvány időtartamától függ. 
A legnagyobb baj a bizonytalan-
ság. Ha tudnánk, hogy, mondjuk 
nálunk 300 millió forint a kiesés, 
akkor erre készülnénk, de miután 
ebben ma senki nem tud biztosat, 
roppant nehéz reagálni. Ma az a feladat, 
hogy a lehető leghatékonyabban, költ-
séghatékonyan gazdálkodjunk. Amit le-
het, elhalasztunk, átütemezünk, illetve, 
a „nadrágszíjat is összébb húzzuk”. 
 Mindezek mellett, igyekszünk elő-
remenekülni. Mi a megyében éppen a 
beruházásélénkítés, vagyonhasznosí-
tás területén vagyunk az élen, s éppen 
ezzel tudjuk kipótolni a mostani for-
ráselvonás, illetve bevételkiesés ütötte 
költségvetési réseket.
 – Az ingatlanok értékesítése, illet-
ve az elmaradt bevételek, elvonások 
mérlege lehet nulla?
 – Elvileg a kettő szaldója lehet nul-
la, de azt nyilván mindenki sejti, hogy 
ez nagyon sok pluszmunkával jár. Az 
elvonások összege kb. 100 millió forint, 
a bevételkiesés is legalább 100 millió 
forint, az iparűzési adó is nagyjából 
100–150 millió körüli összeg lesz. 
Ezek a minimális összegek. Ennyit 
megtakarítani nem tudunk. Vagy-
is lehetne, de akkor meg kellene 
szüntetni a családtámogatási 
rendszereket, vagy a jövedel-
meket is meg kellene vágni, 
amit semmiképpen sem aka-
runk. Az így keletkező különbö-
zetet az ingatlanok (ipari földterü-
letek) értékesítésével teremtjük elő. A 
most számítható hiány 60 százalékát 
már sikerült különféle szerződésekkel 
megoldani. Az év második felének fela-
data, hogy a még szükséges 40 száza-
lékot is előteremtsük.
 – Most az történik, hogy előrehoz-
nak tervezett értékesítéseket?
 – A költségvetés összeállításánál 
soha nem tervezünk olyat, ami még 
nem biztos.
 – Magyarán, ezek nem hirtelen 
felbukkant, fizetőképes igények kielé-
gítéséből előteremtett pénzek.

 – Többnyire folyamatban lévő 
ügyekről beszélünk, de most előfordul-
nak újak is. Ilyenkor az a feladat, hogy 
felgyorsítsuk a tárgyalásokat. Amúgy 
egy ingatlan értékesítése, nagyjából 

másfél év. Most lesznek olyan értéke-
sítéseink, amelyekről februárban kezd-
tünk egyeztetni, és novemberre realizá-
lódhat a bevétel. Ezek a gyorsítottabb 
üzemmódban történő folyamatok.
 – Összegezve, ha ezek a számok va-
lósággá válnak, 
akkor a város 
megteremti 
a hiány pót-
lását. Ebből 
az követ-
kezik, hogy 
úgy zajlik le 
ez a válság, 
hogy a 

város működésében nem lesz fennaka-
dás?
 – Biztos, hogy mindenki érezni fog 
ebből valamit. Nyilván elmaradnak bi-
zonyos járdaépítések, a csapadékvíz-el-
vezetőket sem tudjuk idén megkezdeni. 
Lesz, van tehát nyoma a város életében. 
Az volt az igazán fontos számomra, 
hogy a családok a mindennapi életükön 
ne érezzék a gondokat, már amiben va-
lamilyen anyagi szerepe van az önkor-
mányzatnak. Gondolok itt ösztöndíjak-
ra, támogatásokra. Az sem jöhet szóba, 
hogy embereket bocsássunk el.

 – A városházáról nézve, mi látszik 
a legfájóbb gondnak, ami a nyírbátori-
akat érinti?
 – A munkavállalók és a kisvállalko-
zók felől nézve a jövedelem kiesése je-

lenti a legnagyobb gondot.
 – Ez megjelent már valami-
lyen formában a városházán?
 – Egyelőre itt még nem tart 
az ügy. Azt világossá tettük, hogy 
anyagi támogatást mi nem tu-
dunk adni. Erre szándékunk sincs, 
de erőforrással sem rendelkezünk 

ehhez. Azt mindenki látja, hogy ez már 
összeroppantaná a költségvetésünket. 
Nem is érkezett ilyen közvetlen megke-
resés. Ugyanakkor azt pontosan látjuk, 
hogy a kereskedelemben, a szolgál-
tatásokban érdekelt kisvállalkozóknál 
nagyon komoly a jövedelemkiesés van. 
Akik külföldről jöttek haza, vagy máshol 
dolgoztak, és veszítették el a munkáju-
kat, ott nagy gondok vannak. 
 Azután itt van, ami a mindennap-
jainkat érinti, hogy bezártak iskolák, 
másként működnek az óvodák, akado-
zik az egészségügyi ellátás, ami nem 
anyagi természetű ugyan, de felborí-
totta a hétköznapokat. Ez óriási meg-

terhelés a mindennapokban. Már két 
hónapja tart és kemény mentális 

gondokat is okoz. Ehhez kap-
csolódik, hogy közben pedig 
semmi kikapcsolódási lehető-
ségünk sincs. Nincs színház, 
mozi, strand… ezek együtt, so-
káig tartó sérüléseket okozhat-
nak.
 – Ebben a városban ha-
gyomány, hogy nagyrendez-
vényen köszöntik és ünneplik 
a pedagógusokat, egy másik 
rendezvényen a tehetséges 
tanulókat. Mit terveznek?

 – Ezek a rendezvények ma úgy lát-
szik, elmaradnak. Azért persze ne fe-
ledjük, hogy az iskolák sem működnek, 
azaz a versenyeket sem tudták lebo-
nyolítani. Nincsenek sportversenyek 
sem. Nagyon nehéz úgy értékelni, hogy 
hiányoznak a versenyeredmények. 
Persze a pedagógusokat valamikor 
meg kell ünnepelnünk. Ha másképpen 
nem megy, akkor időben el fogjuk tolni. 
Ami a rendezvényeinket illeti, amit át 
lehet szervezni, azt később megtart-
juk. A színházi előadásokat igyekszünk 
pótolni.

remenekülni. Mi a megyében éppen a 
beruházásélénkítés, vagyonhasznosí-
tás területén vagyunk az élen, s éppen 
ezzel tudjuk kipótolni a mostani for-
ráselvonás, illetve bevételkiesés ütötte 

 – Az ingatlanok értékesítése, illet-
ve az elmaradt bevételek, elvonások 

 – Elvileg a kettő szaldója lehet nul-
la, de azt nyilván mindenki sejti, hogy 
ez nagyon sok pluszmunkával jár. Az 
elvonások összege kb. 100 millió forint, 
a bevételkiesés is legalább 100 millió 
forint, az iparűzési adó is nagyjából 
100–150 millió körüli összeg lesz. 
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megtakarítani nem tudunk. Vagy-
is lehetne, de akkor meg kellene 
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a hiány pót-
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nagyon komoly a jövedelemkiesés van. 
Akik külföldről jöttek haza, vagy máshol 
dolgoztak, és veszítették el a munkáju-
kat, ott nagy gondok vannak. 
 Azután itt van, ami a mindennap-
jainkat érinti, hogy bezártak iskolák, 
másként működnek az óvodák, akado-
zik az egészségügyi ellátás, ami nem 
anyagi természetű ugyan, de felborí-
totta a hétköznapokat. Ez óriási meg-

terhelés a mindennapokban. Már két 
hónapja tart és kemény mentális 

gondokat is okoz. Ehhez kap-
csolódik, hogy közben pedig 
semmi kikapcsolódási lehető-
ségünk sincs. Nincs színház, 
mozi, strand… ezek együtt, so-
káig tartó sérüléseket okozhat-
nak.
 – Ebben a városban ha-
gyomány, hogy nagyrendez-
vényen köszöntik és ünneplik 
a pedagógusokat, egy másik 
rendezvényen a tehetséges 
tanulókat. Mit terveznek?
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A diákok elmondása alapján az idei érett-
ségi nem volt nehéz. Volt, aki nem is iz-
gult, magabiztosan ment vizsgázni. A 
hagyományokhoz híven a szövegértés, 
az érvelés, a gyakorlati szövegalkotás, a 
műelemzés és az összehasonlító értel-
mezés alkotta a magyar érettségi fel-
adatsort.
 Sajátos módon történt a felkészülés 
utolsó időszaka is, hiszen digitális ok-
tatásra álltak át. A másfél hónap alatt a 
tanulóknak ez nehezebben ment, ennek 
ellenére rendszeresen tudtak konzultálni 
tanáraikkal, akik a lehetőségekhez képest 
mindenben igyekeztek a segítségükre 
lenni. Az intézmény minden végzős tanu-
lója jelentkezett a vizsgákra.
 „Az érettségi előtti hét azzal telt, hogy 
fertőtlenítettük az intézményt. Bár ezt meg-
tettük rögtön a digitális oktatás kezdetén is.” 
– nyilatkozta Rácz Tiborné, intézmény-
vezető. Az iskola előzetesen értesített 
minden érettségizőt az írásbeli vizsga 
alatti óvintézkedések betartásáról. „A leg-
fontosabb az alapos kézfertőtlenítés volt, 
amikor beléptünk az épületbe. Utána kap-
tunk egy csomagot, amiben maszk és kesz-

ISKOLAI HÍREK

Rendkívüli körülmények között zajlott a 2020-as érettségi Nyírbátorban 
is. A veszélyhelyzet miatt csak írásbeli vizsgákat rendeztek. Az első nap 
után a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgim-
názium diákjait kérdeztük a magyar nyelv és irodalom érettségiről. 

Különös érettségi

tyű volt. Ezután azonnal elmondták, hogy 
melyik terembe menjünk. Fel kellett venni a 
kesztyűt, a maszkot és várni a 9 órát, hogy 
elkezdődjék az érettségi” – mondta az 
érettségiző Andelik János. 
 Egy tanteremben öt-hat tanuló tar-
tózkodott és a felügyelő tanár. A vizsgák 
idejére biztosították kellő létszámban 
pedagógusokat és két emeleten rendez-
ték meg az írásbelit. Rácz Tiborné szerint 
a diákokat el tudták úgy helyezni, hogy 
nem másfél méteres, hanem még attól is 
nagyobb távolság volt közöttük. Az érett-
ségizők számára ez egy fura helyzet volt, 
hiszen nem ezt látták korábban, nem 
ilyenről hallottak az idősebb társaiktól.
 Sajnálatos módon nem tartottak bo-
londballagót, szerenádot. „Nem szól a dal” 
az iskolai falain belül-kívül a végzősöknek, 
nem csendült fel a „Gaudeamus igitur” és 
a „Ballag már a vén diák”. Az érettségizők 
lelkéből hiányzott a ballagás. Bár utóbbira 
az iskola megoldást talált. 
 „Volt online ballagásunk. Felvettük vi-
deóra a beszédeket, valamint csinálnunk 
kellett egy videó-összeállítást a tablófotók-
ból és más képekből. Ezeket vetítették le 

nekünk YouTube-on keresztül.” – mesélte 
Farkas Panna végzős diák. Márciusban 
látták egymást utoljára az iskolatársak, 
az osztálytársak. Maguk sem gondolták 
volna, hogy a következő alkalom az érett-
ségi lesz. 
 „Mikor a bejelentés után márciusban 
bementünk a tankönyvekért, felszerelése-
kért, akkor sem találkoztunk egymással. 
Nyolc hét után újra találkoztunk maszkban, 
kesztyűben. A barátnőinkkel sem ölelhettük 
meg egymást, másfél méteres távolságot be 
kellett tartani, ez elég nehéz volt.” – mond-
ta Fülöp Beáta, amikor kijött a magyar 
érettségiről.

 Az írásbeli érettségi két hétig tartott. 
A szóbeli vizsgára, mint például testneve-
lés, június 11-én kerül sor hittan tantár-
gyakból. 

Polyák DéziRácz Tiborné

Andelik János

Fülöp Beáta

Farkas Panna
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Folytatás az 1. oldalról

Igazából kezdtem belefáradni 
a tétlenségbe, a bizonytalan-
ságba, hiszen a szezon ne-
künk október-november táján 
véget ér, és a következő ápri-
lis-májusig tart a holtidőszak, 
amikor feltöltődünk kreativi-
tással – folytatta. – Idén még 
el sem indult a szezon, csúsz-
tak az időpontok, és arra gon-
doltam, hogy azzal teszem 
túl magam ezen a helyzeten, 
hogy filmre viszem. A kisfilm 
elkészült, és igen, valahogy 
így képzeltem el eredetileg is. 
Nekem ez az első ilyen jellegű 
munkám, amit ilyen szinten 
kellett megtervezni, végigvin-
ni, és rendezői szemmel is fel 
kellett építeni. 
 – Az egyik alkalommal esti 
élő adásra készültünk, amikor 
Peti előállt a kisfilm ötletével 
és megkérdezte, hogy segíte-
nék-e neki az elkészítésében 
– elevenítette fel a kezdeteket 
Lőrinczy Kornél, rendező, ope-
ratőr. – Azonnal igent mond-
tam, és el is kezdtünk dolgoz-
ni. Először összegyűjtöttük a 
témákat. Azt mindenki láthat-
ja, hogy a történet az elején 
kicsit nyomasztó, kicsit letar-
gikus, de nagyon jó ötlet volt 
Petitől, hogy a végét remény-
telire tervezte. A kisfilm egy 
olyan felütéssel zárul, amely 
azt sugallja, hogy mégis meg-
nyertük ezt a csatát, ami az 
egész világban zajlik. Nekem 
szerencsés volt a helyzetem, 
már viszonylag korán a televí-
ziózás közelébe kerülhettem, 
így csaknem 30 éve tudok 
operatőrként tevékenykedni, 
alkotni. Ebből a szempontból 
generációs különbség is van 
köztünk Petivel.
 – Jó néhány helyszín 
megjelenik a felvételeken és 
jó néhány statiszta is rendel-
kezésre állt a forgatási jele-
netekhez, hogy a film végül 

A remény kisfilmje
összeálljon. Ez a stáblistán 
is látható, olvasható. A hely-
színek nyírbátoriak, mégsem 
a városból leginkább ismert, 
jellegzetes részek és épületek 
jelennek meg. 
 Hogy ez miért így van, 
arra Trencsényi Péter adta 
meg a választ:
 – Nyírbátori vagyok, ne-
kem is szívem csücske a vá-
ros. De most a filmben nem 

azt akartam kiemelni, hogy a 
történet Nyírbátorban játszó-
dik, noha a helyszínek szinte 
teljes egészében bátoriak. Itt 
ismerjük az embereket, itt 
volt lehetőségünk arra, hogy 
a legkönnyebben és a leg-
hatékonyabban létre tudjuk 
hozni ezt a filmet.
 A sok visszajelzésből kide-
rül, hogy akik látták a kisfilmet, 
észrevették az apró jelenetek-
ből, hogy azok azt tükrözik, 
ami az egész világra kihat.
 Ezzel azt akartam monda-
ni, hogy ebben a filmben nem 
a „nyírbátoriság” a lényeg, 
mivel ez úgymond az egész 
világnak szól. De annak külön 
örülök, hogy ezt mégis ebben 
a városban sikerült megcsi-
nálni. Egyetlen jelenet leforga-
tásához mentünk el a Nagy-
kálló és Kállósemjén közötti 
területre, az akkor gyönyörűen 
virágzó repcemezőhöz. Nagy 

vágya volt Kornélnak, hogy 
ott mindenképpen készüljön 
egy felvétel. Ez is a pozitív ki-
csengést sugalló képek egyike. 
Az interneten számtalan olyan 
videót láttam a téma kapcsán, 
ami bemutatta a kijárási korlá-
tozás következtében kialakult 
ürességet. Én egy kerek törté-
netet szerettem volna ebből az 
egészből kialakítani. Az már az 
elején is megvolt a fejemben, 

hogy a történetet negatívan 
kell indítani, viszont minden-
képpen pozitívan akartam zár-
ni. És a legjobb az volt már az 
elejétől, hogy amikor mindezt 
Kornélnak elmondtam – egy 
két konkrét ötlettel a fejem-
ben, mint például a templomi 
jelenet vagy az üres színház-
terem képe –, azonnal hozzá 
tudott tenni három-négy dol-
got. Épp emiatt leültünk és le-
írtuk papírra az ötleteinket és 
összeállt a forgatókönyv.
 Mindketten egy hónapig 
ezzel a témával keltünk és 
feküdtünk – vette át a szót 
Lőrinczy Kornél. – Megbe-
széltük, hogy az ötletek miatt 
folyamatosan elérhetőek le-
szünk egymás számára. Sok-
szor késő este hívtuk egymást 
egy-egy új elképzeléssel vagy 
épp az aktuális forgatással 
kapcsolatban kellett döntést 
hozni. De megérte. Már feszti-

válmeghívásunk is van. Tizen-
egyedik alkalommal rendezik 
meg 2020-ban a Bujtor István 
Filmfesztivált Balatonsze-
mesen. Erre a fesztiválra kü-
lönböző kategóriákban lehet 
filmekkel pályázni. Mi viszont 
erre az eseményre meghívást 
nyertünk. Jelezték, szeretnék, 
ha ezzel a filmmel erősítenénk 
a fesztivál felhozatalát. Ki-
mondhatatlanul jó érzés volt.
 A másik nagyszerű dolog 
pedig az – magyarázta –, hogy 
a filmben egy sokak számára 
ismerős hang a narrátor, Kő-
szegi Ákos, Jászai Mari-díjas 
színpadi és szinkronszínész. 
Már Petivel az első egyezte-
téseknél tudtuk, hogy valami 
nagyon ütős hangra lenne 
szükségünk. A művész első 
szóra elvállalta a feladatot, az 
azóta már elkészült kisfilmről 
pedig csakis elismerő sza-
vakkal szólt. Szeretném még 
kiemelni azt a talán szokat-
lanul hosszú stáblistát, ami a 
kisfilm végén látható. A mun-
kában igen sokan vettek részt, 
és szerepeltek a jelenetekben. 
Nagyon fontos, hogy minden-
ki boldogan tette ezt. Az sem 
okozott gondot, ha egy két-
másodperces jelenet miatt 
harmadszor is el kellett jönni 
Nyíregyházáról Nyírbátorba, 
mert a vágóasztalon kiderült, 
hogy mégis sántít valami, és 
még nem tökéletes.
 A tökéletesség mellett 
egyébként a természetesség-
re törekedtek. Egyetlen jelene-
tet sem akartak belemagya-
rázni a filmbe. Peti volt az, aki 
több napon át is hajnali négy-
kor kelt, hogy a néhány percig 
tartó fényhatások mellett tud-
jon rögzíteni egy-egy képet. 
Ezek hiányában nincs meg a 
hangulat, amit elképzeltek.
 A rövidfilm alkotói ezúton 
is köszönetet mondanak min-
denkinek, aki hozzáállásával 
és részvételével segítette a 
munkájukat ezáltal hozzájá-
rult a film létrehozásához.

Erdei-Nagy Ibolya
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„Megértem a lakosság aggályát, amely egy vegyi gyár esetében termé-
szetes. Persze, ha ez a lakosság pontosan ismerné, hogy mi és hogyan 
történik a gyártás során, sokkal nyugodtabb lenne. A mi gyárunk egy XXI. 
századi üzem, tele kontroll-rendszerekkel. Ugyanakkor a hatásági felül-
vizsgálatok fél-egyévente rendszeresek. A mi gyárunknál nem áll fenn 
a tűz- és robbanásveszély” – mondja Buss Viktor gyárigazgató, akivel 
Nagy Miklós beszélgetett.

15 milliárdos beruházásba kezdett az Unilever

 – Úgy tudom, hogy az UNILEVER 
nyírbátori gyára kifejezetten szárnyal a 
mostani, egyébként súlyos gazdasági 
válságot is előrevetítő, járványos idő-
szakban. Ez nyilván annak a termékkör-
nek köszönhető, amit Nyírbátorban állí-
tanak elő.
 – A cég termelése valóban nincs ve-
szélyben. A munkatársaim heti hét nap, 
24 órában dolgoznak azért, hogy a vevői 
igényeket ki tudjuk elégíteni. A „normál 
üzemmódhoz” képest most 20–30 szá-
zalékkal termelünk többet. Az összes 
gyártósorunk maximális kihasználtság-
gal megy. Szerencsére a gépeken tudtunk 
hatékonyságot emelni, s ezzel növelni a 
termelékenységet.
 – Úgy tudom, a gyár a speciális tisz-
titószereiből gyakran adományokkal 
segít a vírus elleni küzdelemben. A vá-
rosban ez közismert, de ma már talán 
országszerte is tudott dolog: ha kérnek 
az UNILEVER-től, akkor önök nem zár-
kóznak el.
 – Egy-két hete egy nagyobb mennyi-
séget, egy kamion Domestost adtunk át a 
Szent László Kórháznak. Itt, a környéken 
is 200–200 raklapnyi terméket osztot-
tunk ki, háziorvosoknak, óvodáknak, isko-
láknak, idősotthonoknak.
 – Mi volt ennek a menete? Az ado-
mányért be kellett jelentkezni, vagy 
a automatikusan küldtek minden, az 
előbb felsorolt, érintettnek?
 – Természetesen az érintettek je-
lentkeztek, jelentkeznek be. Olyan is elő-
fordult, hogy jelezték nekünk, vásárolná-
nak is tisztitószert, csak éppen nem lehet 
kapni. Miután mi óriási mennyiségben 
gyártunk tisztitószert – naponta 1 millió 
flakon terméket – ezért a cégvezetés az 
adományozás mellett döntött.
 – Van valamilyen határ, ameddig el-
mennek az adományozásban?
 – Nincs ilyen határ. Ha kell, akkor ön-
zetlenül segítünk.
 – Amikor beütött a vírusveszély, 
akkor hirtelen mindenki félni kezdett 

attól az óriási kamionforgalomtól, ami 
az UNILEVER-nél történik. Szerencsé-
re eddig, nem történt fertőzés. Milyen 
óvintézkedéseket vezettek be, hogy el-
kerüljék a bajt?
 – A járvány kirobbanásánál már a 
Kínában lévő gyárainkból is kaptunk in-
formációkat arról, hogy mire kell számí-
tanunk. Éppen ezért lehetett, hogy a me-
gyében is először mi vezettünk be olyan 
szigorú kontroll-rendszert, amivel a gyár-
tást tudjuk segíteni, kontroll alatt tudjuk 
tartani a gyártást. A kamionosoknál is 
külön beléptető rendszerünk van. A sofőr 
a bejelentkezéskor már maszkot, illetve 
kesztyűt kap. Minden egyes belépőnél 
mérjük a testhőmérsékletet. Ha hőemel-
kedést tapasztalunk, nem engedjük be a 
gyár területére, értesítjük a hatóságot.
 – Volt ilyen eset?
 – Három esetben került erre sor. Két 
kamionos-, illetve egy alkatrész-beszál-
lítónknál mértünk magasabb hőmérsék-
letet. Szóval itt mindent megteszünk a 
beléptetésnél. A gyárban 2 óránként van 
fertőtlenítés. A kantinban is maximum 2 
ember ülhet egy asztalhoz. Az irodákban, 
napi 8 órában maszkban ülünk.
 – Meddig tervezik fenntartani ezt a 
szigorú elővigyázatossági rendszert?
 – Ahogy a magyar állam bejelenti 
majd, hogy nincs járványveszély, mi még 
28 napig fenntartjuk ezeket a korlátozá-
sokat.
 – 15 milliárd forint összköltségű 
beruházásba kezdtek Nyírbátorban, ami 
a cég saját finanszírozásában valósul 
meg. Ez termelésbővítést eredményez, 
vagy korszerűbb technológiát telepíte-
nek inkább? 
 – Alapvetően folyamatosan nőnek a 
piaci igények. Közép-Kelet Európa a fő pi-
acunk. Ráadásul olyan piacokra is bejutot-
tunk, melyeken eddig még nem voltunk 
jelen. Ha a térképet nézzük, akkor Belgi-
um határáig vagyunk versenyképesek. Ez 
a nyírbátori gyár nagyon költséghatékony 
üzem. 

 – A cégen belül mekkorának számít 
az itteni kapacitás?
 – Az UNILEVER háztartás-vegyipar 
kategóriájában a folyékony üzemek közül 
mi vagyunk a legnagyobbak.
 – Ezt hogy sikerült elérni? Vagy in-
kább arról van szó, hogy ezt a divíziót di-
rekt ide telepítették? Az is közrejátszott, 
hogy itt kitűnően mérték fel a piacot és 
ezért nő a termelés?
 – Amikor van egy innováció, vagy 
fejlődik egy régió, azzal maga a piac is 
bővül. Ebben a régióban is egyre jobb a 
fogyasztók vásárlóereje és egyre több 
fogyasztási cikket vesznek az emberek, 
ez pedig a cég üzemein belül is verseny-
helyzetet eredményezett. Arra kell tudni 
jó válaszokat adni, hogy az adott termék-
kört hol lehet a legeredményesebben, a 
leginkább költséghatékonyan gyártani. 
Ebben Nyírbátor kiemelkedő.
 – Mitől versenyképesebb a nyírbá-
tori UNILEVER a cégen belül?
 – Mi nagyon régen elkezdtünk egy 
automatizálást. Ez egy olyan üzem, ahol 
a teljes anyagáramlás automatákkal tör-
ténik. Az operátoraink felügyelik a magá-
tól gyártó gyártósorokat. Szintén fontos 
láncszem ebben a folyamatban, hogy 
nálunk nem „egyszerű” operátorok dol-
goznak. Nálunk technikai operátorok dol-
goznak, olyan műszaki végzettségük van, 
amivel a karbantartást is elvégzik.
 – A cégen belül ez tehát a csúcstech-
nológia?
 – A mi gyárunk XXI. századi techno-
lógia. Ilyen értelemben csúcstechnoló-
gia, igen.
 – Az előbb már említette a munka-
társak, az operátorok szerepét. Milyen 
szakmai tudással lesz valaki operátor itt?
 – Alapvetően műszaki végzettségre 
van szükség. Nálunk minimális a „sima” 
betanított munkás. Az újracsomagoló 
üzemben dolgoznak alacsonyabb kép-
zettségű dolgozók. A valódi termelést 
csak szakmai végzettségű, technikai ope-
rátorokkal oldjuk meg.
 – Itt van tehát egy korszerű tech-
nológiájú gyár, jól képzett dolgozókkal, 
akik különösen versenyképes terméket 
állítanak elő. Mi a helyzet a bérezéssel? 
Az mennyire versenyképes? Külföldön 
is versenyképes az itteni bér, vagy csak 
Magyarországon az, esetleg csak a me-
gyében számítanak jól fizető cégnek?
 – Az elmúlt 3–4 évben sikerült egy 
olyan tervet megvalósítani a bérnövelés-
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ben, amivel már versenyképesek vagyunk. 
A régióban mindenképpen jók vagyunk, de 
már azt is látjuk, hogy a nyugatra elvándor-
lás is szűnőben van. 5 évvel ezelőtt 15 szá-
zalék volt a fluktuáció, mára ez 4 százalékra 
csökkent. Ez már egy vállalható eredmény.
 – A magasabb végzettségűek, a dip-
lomások aránya mekkora a cégnél?
Mi összesen háromszázan vagyunk és 
az irodai részleg 40 fő, ők felsőfokú vég-
zettségűek, angolul beszélnek, nagyobb 
részük mérnök. A mi gyárunk folyamatos 
kapcsolatban van a Debreceni Egyetem-
mel, a Miskolci Egyetemmel és a Nyíregy-
házi Egyetemmel.
 – Konkrétan mi a kapcsolat tartal-
ma?
 – Minden évben rendezünk egy 
„Mérnökök Ligája” elnevezésű versenyt, 
amire meghívunk 3 egyetemet, és adunk 
nekik egy valós problémát. Erre a problé-
mára jönnek vissza a háromfős egyetemi 
csapatok.
 – Roppant ötletes. Ingyenes inno-
váció.
 – Kétségtelen, hogy innováció lehet. 
A nyertes csapatot meg is hívjuk egy 6 
hetes nyári gyakorlatra. Valójában kipró-
bálhatják magukat élesben. A verseny ko-
rábbi résztvevői közül már sokan dolgoz-
nak nálunk.
 – Ma mennyire számít biztonságos-
nak az UNILEVER? Egy-két éve volt egy 
olyan közmeghallgatás a városházán, 
amin felvetették, hogy a gyár környékén 
többen is súlyosan megbetegedtek és ezt 
összefüggésbe hozták – bár bizonyítani 
nem tudták – a gyárban felhasznált vegyi 
anyagokkal. Előfordulhat olyan helyzet, 
hogy kiszabadulhat a levegőbe olyan ve-
gyi anyag, ami megbetegedést okozhat?
 – Ha nagyon röviden akarok vála-
szolni, akkor a válasz az, hogy nem for-
dulhat elő ilyen helyzet. A teljes gyártási 
technológiánk zárt rendszerben működik. 
Valóban vegyi anyagokkal dolgozunk – 
hipó, sósav, hidrogén-peroxid stb. Ezek 
között az igazán veszélyes anyag a sósav 
és a hipó. Ha ezek összekeverednének, 
akkor keletkezhetne a súlyosan mérgező 
klórgáz. Ám a teljes rendszerünk úgy van 
felépítve, hogy a gyár egyik végében van 
a sósavas rendszer, a másik végében a 
hipós rendszer. Ez a két anyag fizikailag 
sem tud keveredni a gyárban. Ugyanak-
kor a mérőrendszereink az egész üzem 
területén vigyázzák a környezetünket.  Ha 
nem lenne biztonságos a rendszer, akkor 
mi sem tudnánk ott dolgozni.
 – Az nyilván jó támpont, hogy vajon 
a stabil, régi dolgozók között előfordul-

nak-e gyakrabban megmagyarázhatat-
lan betegségek, mint egyébként a popu-
láció átlaga. Nyilván ezek a híresztelések 
eljutottak önhöz is.
 – Nincsenek a dolgozóink között ilyen, 
megmagyarázhatatlan betegségek. Per-
sze, hogy én is hallottam ezeket a híresz-
teléseket. Megértem a lakosság aggályát, 
amely egy vegyi gyár esetében természe-
tes. Persze, ha ez a lakosság pontosan 
ismerné, hogy mi és hogyan történik a 
gyártás során, sokkal nyugodtabb len-
ne. A mi gyárunk egy XXI. századi üzem, 
tele kontroll-rendszerekkel. Ugyanakkor 
a hatásági felülvizsgálatok fél-egyévente 
rendszeresek. A mi gyárunknál nem áll 
fenn a tűz és robbanás veszély. Mi folyé-
kony üzem vagyunk.
 – Mi a hely-
zet az illata-
nyaggal? Ki-
juthat még a 
levegőbe?
 – Ma már 
egyáltalán nem. 
Zárt rendszer-

ben dolgozzuk fel ezeket az anyagokat 
is. A múltban lehettek az udvaron olyan 
üres konténerek, amelyekben korábban 
illatanyag volt. Ezeket most behelyeztük 
a gyár közepére, hogy ne zavarja a lakos-
ságot.
 – Korszerűbb és nagyobb lesz a gyár 
ezzel a most kezdődött beruházással, 
vagy csak korszerűsítés zajlik?
 – Korszerűbb is lesz, és nagyobb is 
lesz az UNILEVER nyírbátori gyára.
 – Létszámnöveléssel jár ez a beru-
házás?
 – Igen, létszámnövelés is lesz. Jelen-
leg egy olyan csomagolócsarnokot épí-
tünk, amelynek az alapterülete 11000 m2. 
Ez 6 gyártósor befogadására alkalmas 
csarnok lesz, de most csak 2 új gyártósort 
szerelünk be.  Egyik mosószert, a másik 
higiéniai termékeket gyárt. Ez az I ütem, 
ami jövő márciusra lesz készen. A II. ütem 
pedig egy magas raktár lesz, amely a leg-
korszerűbb technikát alkalmazza majd.

 – Akkor, ahogy sejtem ott biztosan 
nem dolgozik majd ember, sőt még vilá-
gításra sem lesz szükség.
 – Ez egy akkora raktár lesz, ahol 
13600 raklapot tárolhatunk. Egy kamion-
ba 33 raklap fér. Ez a raktárkapacitás kb. 6 
napi termelésünk.
 – A raktár az új, a volt Bunge terü-
letén épül, a gyártócsarnok pedig a régi 
gyárterületen.
 – Tavaly sikerült megvennünk az em-
lített Bunge Zrt területét. 9 hektárról van 
szó, ahol most bontási és tereprendezési 
munkák folynak. Május végén, június ele-
jén kezdődhet a raktár építése is. Amúgy 
azon a területen a tereprendezés mellett 
parkosítást is végzünk. Ezt az ipari terüle-
tet egy kicsit eltakarjuk majd a lakosság-
tól, amivel a területet esztétikusabbá is 
tesszük. Már elültettünk 300 facsemetét, 
ősszel folytatjuk a telepítést. Az új épület 
színénél arra is ügyelünk, hogy beleolvad-
jon a környezetébe.
 – A városnak van egy olyan szabá-
lyozása, hogy csak olyan új beruházást 
támogat, amely nem növeli a környezet 
terhelését.

 – Ugyan bővítjük a kapacitásun-
kat, de a környezetterhelési helyzet 
javulni fog. Jelenleg ugyanis a ter-
meléshez igazodva, a kamionfor-
galom heti 7 nap, 24 órában zajlik. 
A jövőben, a raktárra termelés mi-
att a szombati, vasárnapi kamion-
forgalom megszűnik.  Ugyanakkor 
a jelenlegi bejáratunkat áttesszük 
a Bóni utcába és a Táncsics utcán 
megszűntetjük a forgalmat. A 

Bóni utca kevésbé lakott terület. 
 – Ezzel a kamionforgalom kulturál-
tabb körülmények közé helyeződik?
 – Ez jogos felvetés. Ezután sokkal 
kevesebb kamion lesz itt egyszerre. A 
járművek csak hívásra érkeznek. Mivel 
raktárra termelünk a kamionnak nem kell 
várnia, 20 perces időablakban érkeznek 
 Egy kamion összesen 20 percet tartóz-
kodik itt. Ez a jelenleg tapasztalható Tán-
csics utcai „kamionparkoló” teljesen meg 
fog szűnni.
 – Végül elmondaná, hogy az a bizo-
nyos 10 százalékos létszámnövelés mi-
kor realizálódhat?
 – Jövő január elején indul a dolgozók 
felvétele, hogy megfelelően felkészült 
technikai állomány fogadja az elkészült 
gyártósorokat. Továbbra is szakmai tu-
dással rendelkező technikai operátorokat 
veszünk fel, akik egyszerre üzemeltetik, 
illetve, ha kell a karbantartását is elvégzik 
a gyártósoroknak.

kony üzem vagyunk.
 – Mi a hely-
zet az illata-
nyaggal? Ki-
juthat még a 
levegőbe?
 – Ma már 
egyáltalán nem. 
Zárt rendszer-

tet egy kicsit eltakarjuk majd a lakosság-
tól, amivel a területet esztétikusabbá is 
tesszük. Már elültettünk 300 facsemetét, 
ősszel folytatjuk a telepítést. Az új épület 
színénél arra is ügyelünk, hogy beleolvad-
jon a környezetébe.
 – A városnak van egy olyan szabá-
lyozása, hogy csak olyan új beruházást 
támogat, amely nem növeli a környezet 
terhelését.

 – Ugyan bővítjük a kapacitásun-
kat, de a környezetterhelési helyzet 
javulni fog. Jelenleg ugyanis a ter-
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KARÁSZI CSILLA 
– TANÍTÓ, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

A 2020/2021-ben induló „alapítványi” álta-
lános iskola leendő vezetője. Több éves pe-
dagógiai és vezetői gyakorlattal és tapasz-
talattal rendelkező elkötelezett pedagógus 
vagyok. Tanítói munkámban szívesen alkal-
mazom a korszerű tanítási módszereket. Pl. 
a differenciált foglalkozás, az egyéni fejlesz-
tés, a kooperatív tanítási forma, az integráció megvalósítását. 
Pedagógiai újítások kidolgozásában, alkalmazásában is részt 
vettem, veszek. Foglalkozásaimon szívesen alkalmazom a já-
tékot, hiszen illeszkedik a gyerekek élettani sajátosságaihoz. 
A játék ugyanis a gyerek egyik önkifejezési formája, konflik-
tuskezelő, és feldolgozó módszer. Fontosnak tartom, hogy az 
iskola olyan pozitív értékeket közvetítsen, amelyek az életben 
való helytálláshoz szükséges készségeket és képességeket 
fejlesztik. 

SERESNÉ KÓNYA ANTÓNIA – TANÍTÓ, TANULÁSI 
ZAVAROK PREVENTÍV SZAKPEDAGÓGUSA

28 éve dolgozom pedagógusként. Az új isko-
lában az 1. osztályban fogom a betűvetés-
re megtanítani tanítványaimat. Szeretem a 
pontosságot, a precizitást, a lendületességet, 
mindig a legjobbra, a maximálisra törekszem. 
Pályafutásom alatt sikeresen foglalkoztam 
tehetséggondozással és felzárkóztatással 
is Montessori szokásrendszerekre támaszkodva alakítom ki 
osztályom mindennapos szokásait, melyek az egészséges 
életmód alapjai, s mely által gazdagodnak érzelmeik, kialakul-
nak a közösségek, a hagyományok. Érdekelnek az új módsze-
rek, technikák, a gyakorlatban szívesen használok új eszközö-
ket, például okoskocka, digitális eszközök

OLÁH ÉVA – TANÍTÓ

A matematikatanítás az erősségem, most is ezt fogom taníta-
ni 1. osztályban. Munkastílusomat a lendületesség, a céltuda-
tosság, a határozottság és a maximalizmus jellemzi. Minden 
gyerekben keresem a benne rejlő tehetséget és azok maximá-

lis kibontakoztatására törekszem. Dicsérettel, 
biztató szavakkal, játékos óraszervezéssel 
motiválom tanítványaimat, s arra törekszem, 
hogy azt érezzék, a tanulás öröm is lehet. 
Fontosnak tartom, hogy a pedagógus, a szü-
lő és a gyermek között kölcsönös tiszteleten 
alapuló egymást segítő kapcsolat legyen.

LUKÁCS TIBORNÉ, CSOBA MÓNIKA 
–TANÍTÓ, ÓVODAPEDAGÓGUS 

28 éve dolgozom pedagógusként. Szeptem-
bertől 2. osztályban a magyar és testnevelés 
tantárgyakat tanítom. A gyerekek játék köz-
ben észrevétlenül tanulnak meg dolgokat, 
sajátítanak el új ismereteket. Munkámban 
meghatározó szerepet tölt be a tehetség-
gondozás. Segítem a gyerekeket abban, hogy 
elképzeléseik, vágyaik később megvalósulhassanak, sike-
rélmény, öröm legyen számukra a tanulás mellett a mozgás, 
rajzolás, a versírás, a mese és a versmondás is. Célom, hogy 
a gyerekek vidámak, felszabadultak legyenek, segítsék egy-
mást, együtt gondolkodjanak, közösségként tevékenykedje-
nek! Ezeket a szülőkkel együttműködve szeretném átélni. 

TAKÁCS ADRIENN-TANÍTÓ

Széles körű szakmai tapasztalattal rendelke-
zem a pedagógia terén. Az angol nyelv tanítá-
sát tekintem a hivatásomnak. Úgy gondolom, 
hogy a korai kisiskolás korban elkezdett já-
tékos nyelvtanulás által a gyermekek játszva 
felfedezik a körülöttük lévő világot. A tanítás 
során a célom az, hogy természetessé és já-
tékká tudjam varázsolni az idegen nyelvvel való ismerkedést, 
ezáltal kevésbé lesznek gátlásosak a tanulók és szorongás 
nélkül nyilvánulnak meg az adott idegen nyelven. Közben pozi-
tív attitűd alakul ki a nyelvek iránt, fejlődik a problémamegoldó 
képességük, empátiájuk.

ARINÉ MIKÓ MÁRIA – TANÍTÓ

15 éve választottam hivatásomnak a peda-
gógus pályát. Fontos számomra az érzelmi 
biztonságot nyújtó légkör megteremtése. 
A matematika tanításában célom, hogy a 
gyerekeket önálló gondolkodásra, alkotó te-
vékenységre sarkaljam. Hiszek a cselekvő 
tapasztalatszerzésből nyert tudásban, a cso-
portmunkában és a gyakorlásban a gyerekek egyéni sajátos-
ságainak figyelembe vételével. Pedagógiai és egészségügyi 
szempontból is fontosnak tartom, hogy a felnövekvő nemze-
dék megszeresse a mozgás bármilyen formáját, hiszen a sport 
felüdíti a lelket, erősíti a testet és formálja a közösséget.

Nyírbátor oktatási palettáján új színként jelenik 
meg a Leonardo Média Akadémia Gimnázium és Ál-
talános Iskola nyírbátori tagintézménye. Az iskola 
alsó évfolyamos gyerekek előtt nyitja meg kapuit 
szeptemberben egy modern belső terekkel kialakí-
tott új épületben, a Szentvér utcán. Fontosnak tart-
juk, hogy olyan iskolát építsünk, ahol a diák, a tanár 
és a betérő szülő is jól érzi magát. Hiszünk abban, 
hogy a pedagógus és a szülő közös célért dolgozik: 
a gyermekek érdekében.

Bemutatkozik az „élménysuli” nevelőtestülete
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Jól halad a bérlakásprogram. Több mint 50 százalékos 
készültségben vannak a Szénaréti bérlakások. Máté Antal 
polgármester elmondta, hogy teljesíteni tudják azt az ígé-
retet, amit tettek, azaz ebben az évben be tudnak költöz-
ni a bérlők. Továbbá megerősítette azt a tényt, hogy ezek 
nem szociális bérlakások. A cél az volt, hogy a Nyírbátorban 
felnövekvő új generációnak – aki itt szeretne élni, családot 
alapítani és munkát vállalni – nyújt segítséget az önkor-
mányzat. A díjat a piaci bérlakásárak alatt alakítják.

Folyamatos a fertőtlenítés. 
Nyírbátor köztereinél, intéz-
ményeinél hetente többször 
a hajnali órákban fertőtlení-
tést végeznek. A város leg-
forgalmasabb részein, mint 
a hivatalok, bevásárlóköz-
pontok előtt, buszmegállók-
ban, piacon két hónapig tart 
a tisztítás.

Újra megnyitott a sportpálya. A tavaly felújított sportpá-
lyán újra lehetőség van futni a salakpályán, valamint hasz-
nálni lehet a kondiparkot. A triál pálya is várja azokat, akik 
tornázni, edzeni szeretnének a szabadban. 

Kuckó. A kialakult járványhelyzet alatt az Ifjúsági és Családi 
Kuckóban is folynak a karbantartási munkálatok. A Kuckó-
ban kifestik a helyiségeket, valamint folyamatban vannak 
új eszközök, játékok beszerzése, amellyel elsősorban a 
kisgyerekes családok részére szeretnének újdonságokkal 
kedveskedni az újranyitásra. Az udvaron megtörtént a te-
reprendezés és füvesítés.

HORNYÁKNÉ HELMECZI ORSOLYA – TANÍTÓ, 
FEJLESZTŐ ÉS DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGUS

Több éves tapasztalattal rendelkezem az ok-
tatás-nevelés területén.  Felsőfokú tanul-
mányaimat gazdagítottam két diplomával, 
melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisdiá-
kok képességeihez mért differenciált tanulás-
szervezést alkalmazni tudjam. Tanítványaim 
eredményesen szerepelnek helyi megyei és 
országos szintű versenyeken.  Óráimat színesítem a fejlesztő 
pedagógiából átcsempészett módszerekkel. Az élményszerű, 
gyerekközpontú oktatást, nevelést képviselem. Szeretek esz-
tétikus környezetet teremteni magam körül. Tapasztalatom-
mal, szakmai tudásommal, lelkesedésemmel fogom színesí-
teni az új iskola életét.

KOPASZ CSABÁNÉ – TANÍTÓ

Szerencsésnek érzem magam, hogy meg-
találtam az a hivatást, amely örömet nyújt 
számomra minden nap. Az új iskolában a 4. 
osztályban fogom tanítani a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat, és a hozzá kapcsolódó 
készségtárgyakat. Azt vallom, hogy a gyerek-
nek az iskolában kell tanulnia, a késő délutá-
nok, esték, hétvégék legyenek a családé, a pihenésé. Fontos-
nak  tartom a digitális ismeretek fejlesztését. Nézetem szerint 
nem szabad a gyerekeket uniformizálni, tisztelni kell személyi-
ségüket, egyéniségüket, s teret nyitni azok kibontakozásához. 

SZEDLÁRNÉ SZABÓ JUDIT – TANÍTÓ

A tanítói pályán eltöltött évek alatt mindig 
törekedtem saját személyiségem, szakmai 
felkészültségem folyamatos fejlesztésére, új 
módszerek elsajátítására. A szakmai elhiva-
tottság mellett gyermekek szeretete a mai 
napig megmaradt. Vallom, hogy ha a tanulók 
megfelelően motiváltak és játékosan, interaktívan vesznek 
részt a tanórákon, a tanulás során pozitív élményekkel gazda-
godnak. Az „élménysuli” számomra az a lehetőség, melyben a 
matematika és a készségtárgyak tanítása során bebizonyítha-
tom, hogy a tanulás öröm és pozitív élmény is lehet!

Két utcát is felújítottak a járvány idején. Befejezték a 
Bákonyikert és a Balassi Bálint, régi nevén Zalka Máté utca 
rekonstrukcióját. Önkormányzati forrásból, zúzott mur-
vakővel javították ki az úthibákat, a megsüllyedt járdákat. 
Rendbe tették a kijárt gödröket, a kátyúkat. A jövőben a két 
nyírbátori utcát mart aszfalttal burkolják le.
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Több, mint két hónapja szüneteltetni vagyunk kénytelenek a jól 
megszokott pezsgő életritmusunkat a koronavírus-járvány miatt, 
egyfajta kényszerpihenőre vagyunk kárhoztatva.
 Azt még nem tudjuk, meddig tart ez az eddig soha nem tapasz-
talt „kényszerpihenő”, de mindannyian nagyon várjuk már a végét. 

 Tagjaink fegyelmezetten betartják a korlátozó intézkedése-
ket, de ezzel együtt a kapcsolat az egyesület elnöksége és tagjai 
között folyamatos, élő.
 E nehéz időszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ren-
dőr-főkapitányság is figyel az idős nyugállományúakra, melynek 
szép példája, hogy április 30-án jó „adag” szájmaszkot adott át 
egyesületünknek, elősegítve a korona vírus elleni védekezés biz-
tonságosabbá tételét. 

Janovics János 

VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS
2020 március

Zalán Tamás  Demeter Adrienn
2020 április

Sion Lajti József Grenella Enikő
Rikárdó Markovics Sándor Horváth Mariann
Annabella Buzás Tibor  Fáczán Katalin
Hédi  Orosz Richárd  Fekete Zsanett
Sanel Erzsébet Berki Attila Varga Erzsébet
Sándor Mocsár Gábor Sándor Csiki Klaudia
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Bartha Gáspár Béla • Kiss György • Karászi Jánosné

HÁZASSÁG
2020 február

 Bába Enikő Zsuzsa Laza Zsolt
 Somogyi Krisztina Fucskó Gergő
 Várnagy Hajnalka Cseszlai László

Anyakönyvi események
2020 áprilisNehéz idők járnak a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
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Nem kívánt nyugalmas 
időszak…

Szomor Péter r. ezredes átadja a maszkokat Janovics Jánosnak, 
az egyesület elnökének.

Tájékoztató a szociális 
diákösztöndíjakról

Nyírbátor Város Önkormányzata felhívja az érintettek fi-
gyelmét, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel, a képvise-
lő-testület augusztusban fogja kiírni a 2020/2021-es tan-
évre szóló szociális diákösztöndíj pályázatokat.
 A diákösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak majd, akik 
valamelyik nyírbátori általános iskola 4–8.évfolyamán tanul-
nak, legalább 1 éve állandó nyírbátori lakhellyel rendelkeznek, 
valamint megfelelnek a pályázati feltételeknek. Az ösztöndíj 
odaítélése 1 tanévre történik, szeptember 1. napjától június 
30. napjáig.
 A pályázatok beadására szeptember hónapban lesz le-
hetőség. Az ösztöndíj első részletét (a szeptember és október 
havit egy összegben) a sikeres pályázók számára, októberben 
utalja majd ki az önkormányzat. 

Május első vasár-
napján a Városi 

piacon kezdődött 
az önkormány-
zat Anyák napi 

zenés köszöntője. 
Nyírbátor utcáiban 
több órán keresztül 

szólt a dal az 
édesanyáknak. 

Polyák Dézi
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A járványhelyzet által okozott rendkívüli zárvatartás idő-
szaka alatt sem áll meg az élet a könyvtárban. Folyama-
tosan gyarapítjuk állományunkat, zajlik az új beszerzések 
feldolgozása, állományba vétele – lényegében minden 
belső folyamat ugyanúgy, ahogyan „békeidőben”, éppen 
csak egyvalaki hiányzik: az olvasó.

Megújul a könyvtár online katalógusa

A könyvtár olyan hely, ...
... ahová Téged várnak!

Sajnos, jelenleg éppen a könyvtári lét lényege nem működik, de 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy amint a járvány-
helyzet biztonságosan engedi, azonnal és fennakadás nélkül újra 
az olvasók rendelkezésére tudjunk állni. Ennek érdekében nem 
pusztán a meglévő munkafolyamatokat folytatjuk, de igyekszünk 
a kényszerű helyzetet kihasználva fejlesztéseket is megvalósí-

tani. Ennek egyik fontos állomása, hogy 
megújul integrált könyvtári rendszerünk, 
a Huntéka. A Huntéka a könyvtár belső rendszerének az alapja, 
a kollegák ebben a rendszerben, számítógépen, adatbázisokat 
bővítve és karbantartva végzik feladataikat. Az új verzió hatéko-
nyabb, gyorsabb belső műveleteket (feldolgozás, állománygyara-
pítás) tesz majd lehetővé, ezzel is segítve az állomány bővítését 
és gondozását.
 A fejlesztésekből természetesen az olvasók is profitálnak 
majd. A belső rendszerrel összhangban, azzal együtt megújul 
ugyanis online katalógusunk (OPAC) is. Kényelmesebb, gyorsabb, 
és a kor kihívásaival lépést tartva immár mobil eszközökre is op-
timalizált felülettel várja majd a kedves érdeklődőket. 

Kósa Árpád

Ismerős Anyuka átinteget, bevá-
rom, egy kicsi a jobbján, egy még 
kisebb a kicsi jobbján. Napszem-
csiben, fagyimaszatosan, 2 méter 
távolságból ‚hogy vagy’, ‚Ti hogy 
vagytok...’?!
 – Á, ne is mondd! Ez a vírus-
helyzet… Kiütött minket. Tudod, 
mi az egész délelőttöt boltokban 
töltöttük. A gyerek hamarabb ki-
mondta, hogy Teckó, mint azt, 
hogy Anya. 
 Kicsit pislogtam..., ezalatt 
hirtelen vita támadt a jobbján ál-
lók között. Gyors búcsú. Azóta 
volt időm átgondolni. Mármint, 
ami furcsa asszociációm során 
bennem felmerült. Vagyis ezt a 
bevásárlóközpontok vs. könyv-
tár szitut. Vessük össze együtt a 
lehetőségeket és ennek idejére 
tekintsünk el egy pillanatra a jár-
ványhelyzettől! Hátha rádöbbe-
nek, hol is maradtunk le…
 Manapság bevásárlóköz-
pontokban időt tölteni komoly 
szabadidős tevékenységgé nőtte 
ki magát. De ennek ára is lehet... 
A könyvtárban eltöltött idő igazi 
szabadság, ami tanít, nevel, örö-
met ad, kiszolgál, a hasznomra 
fordítható, az érdeklődési köröm-
nek teljesen megfelel, ráadásul 
ingyenes.
 De ne keseredjünk el! Termé-
szetesen pénzköltésre is van le-
hetőség - térítéses szolgáltatása-
inkért (fénymásolás, nyomtatás, 
laminálás, spirálozás
 Lássuk csak, kiket várunk! 
Bárki bejöhet, nincsenek korláto-
zások; hozzánk csak az nem jöhet 
be, aki önként le akar mondani a 
számtalan ingyenes szolgáltatá-
sunkról.

 Lehet rajolni! Itt is, ott is. Jö-
hetünk, mehetünk csapatostól. 
Kicsik, nagyok vegyesen, baráti 
társaságok, családok, szerelme-
sen lődörgők, huncutul viháncolók. 
Amit kiválasztottunk és haza sze-
retnénk vinni, azt a pultnál be kell 
mutatni. Újabb közös pont.
 Soroljam még ezeket?! Ked-
ves a személyzet, van free wifi, 
évszakonként és ünnepek alkal-
mával változik a díszlet, időnként 
vannak meghirdetett játékok, a 
polcok új „áruval” való feltöltése 
folyamatos, a változó igényekre 
való reakció gyors, a figyelem kö-
zéppontjában mindig a látogatók.
 Drága kikapcsolódásra, fel-
töltődésre vágyó Városlakók! Tud-
játok, még mi is van?! Akciós újsá-
gunk (online katalógus, Facebook)! 
Tele újdonságokkal, ajánlatokkal, 
tele szeretettel
 Na, enni nem lehet. Tiszta 
sor. De ezt a fent említett bevá-
sárlóközpontban sem lehet. Szó-
val eddig döntetlen. Ha okosan 
csináljuk, és színesen osztjuk be 
a szabadidőnk eltöltését, akkor 
eddig a pontig pontosan annyi-
szor megyünk shoppingolni, mint 
könyvtárba.
 IGEN ÁM, DE...!
 Na lássuk a nagy fordulatot! 
Mi az, ami nincs?! „Ha nincs ki-
téve, akkor nincs!” Na, ilyet sose 
mondunk. Szóval ez a mondat 
nálunk nincs. Ezt őszintén be kell 
vallanunk. Mert ha nincs kitéve, 

akkor kikölcsönözték, úgyhogy 
előjegyezzük, és szólunk, ha visz-
szaérkezett (a könyv). Ha nincs 
meg, akkor beszerezzük! Ha nem 
lehet beszerezni, akkor könyvtár-
közi kölcsönzéssel odavarázsoljuk 
a pultra. Csak hozzánk kell bejönni 
érte és nem Miskolcra, Budapest-
re, Szegedre utazni.

 Ja! Közel vagyunk! Ingyenes 
parkolási lehetőséggel körülvéve. 
Lehet hozzánk sétálni, autózni, 
lehet nagyon felpakolni, vagy csak 
kincsekre vadászni.
 Nálunk bárki megtalálhatja 
az érdeklődési körének, ízlésének 
megfelelő polcot. Lehet, hogy spe-
ciális és elég nehéz eset vagyok, 
de rám szabott polc boltokban 
nincs. Nem vicc! De valahogy a 
könyvtárban vannak polcok, amik 
meg vonzanak. Furcsa ez.
 És! ÉS! Nálunk vannak ám 
ablak alá húzható fotelek, le-
puffanásra tökéletesen alkalmas 
puffok, csendes sarkok, az igé-
nyelt információk felé forgószé-
kek :)

 Természetesen ez a felsoro-
lás és összevetés nem teljes. Egy-
részt vagyunk annyira korrektek, 
hogy nem megyünk bele ekkora 
erőfölénnyel egy nyilvánvalóan a 
győzelmünkkel végződő harcba. 
Nem túl jó az üzenete, ha kétvállra 
fektetünk egy kedves kis multina-
cionális láncolatot. Mi csak azokat 
várjuk, akik képesek jó döntése-
ket hozni, szabadidejüket okosan 
megfontolva osztják be, minden 
jóra nyitottak és az első szavuk a 
könyvtár volt! :) Vagy a második. :) 
Vagy valahányadik. A lényeg, hogy 
rajta van a listán. Tudják mit je-
lent. Na! Nekünk meg ŐK jelentik 
a mindent!
 Online játékunkkal általános 
iskolásokat szólítottunk meg. A 
feladat „A könyvtár olyan hely...” 
kezdetű mondat színes, minél 
többféleképpen történő befejezé-
se volt. Ők tudják, mi kik vagyunk! 
És most tudja meg ország – világ, 
hogy Ők kik:
 Ajándékcsomagot nyert 
válaszaival: Alesenszki Tifani, 
a Nyírcsászári – Bátorliget – Te-
rem – Nyírderzsi Általános Iskola 
Teremi telephelyének 4. osztályos 
tanulója, Bényei Dóra, a Báthory 
Anna Református Általános Isko-
la és Óvoda 4. osztályos tanuló-
ja, Dzsudzsák Eszter, a Báthory 
Anna Református Általános Iskola 
és Óvoda 5. osztályos tanulója, 
Szabó Márta, a Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakgimnázium 3. osztá-
lyos tanulója és Vasvári Hanga, a 
Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimná-
zium 3. osztályos tanulója 2. osz-
tályos tanulója.
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KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLY 
(magyar-angol)

Intézményünk speciá-
lis oktatási területe hosz-
szú ideje a  magas szinten 
működő, emelt szintű angol 
nyelvi képzés. Évente igen 
nagy számban tanulnak to-
vább a végzőseink speciá-
lis vagy emelt szintű  nyelvi 
képzést nyújtó középiskolai 
osztályokban. Nyolcadik osz-
tályra a kéttannyelvű csopor-
tokban tanuló diákjaink nagy 
része középfokú komplex 
nyelvvizsgával rendelkezik. 
Az elmúlt tanévben a nyolca-
dik osztály végére a 21 főből 
álló kéttannyelvű osztály ta-
nulói közül 16-an szereztek 
középfokú komplex nyelv-
vizsgát angol nyelvből. Ilyen 
kimagasló eredménnyel nem 
sok iskola dicsekedhet.

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ 
OSZTÁLYAINK

A 2020/2021. tanévre intéz-
ményünk Pedagógiai Prog-
ramjába már beépítettük a 
mindennapos testnevelés 
keretében, kis felmenő rend-
szerben a lovaskultúra-ok-
tatást. A lovaglás, a lovas-
kultúra-oktatás tantárgy 
olyan eleme az oktatásnak, 
amelyben egy társállat se-
gítségével előtérbe kerül az 
élményszerű tanulás és a 
megismerés. 
 Iskolánkat már korábban 
is „élménysuliként” igyekez-
tünk működtetni. Ezt igazol-
ja, hogy 2019 szeptemberé-
ben elnyertük a Boldog Iskola 
címet. A boldogságórákon 
végzett gyakorlatok erősítik 

Intézményünkben március közepétől a taní-
tás–tanulás folyamata tanuló, tanár és szülő 
között a tantárgyi követelményeknek megfe-
lelően többnyire digitális formában, e-learning 
rendszer segítségével történik.
 Az első lépések után – melyben felmér-
tük a tanulók digitális lefedettségét, illetve 
meghatároztuk a tanulók elérési protokollját 
– sikerült intézményünk összes tanulójával 
kapcsolatot létesíteni. Munkarendünket ennek 
az új eljárásnak megfelelően kellett kialakítani. 
Az intézményi infrastruktúra eddig is lehetővé 
tette az innovatív módszerek alkalmazását a 
tanításban, de az online oktatás igazi próba-
tétel elé állított pedagógust, szülőt és tanulót 
egyaránt.
 Igazából ez jelentett módszertani megúju-
lást. A rendszert igyekszünk minél jobban mű-
ködtetni, persze menet közben adódtak néha 
problémák, de azt hiszem, ezen nem lehet 
csodálkozni. Az aktív és segítőkész szereplők 
támogatásával nehézségeinket folyamatosan 
orvosoltuk. Örömmel tapasztaljuk, hogy a hir-
telen jött „szünetet” tanulóink felelősségtelje-
sen élik meg. Elmondható, hogy nem kevesebb 
az inaktív gyermek az új munkarendben, mint a 
korábbi időszakban esetleg nehezen motivál-

ható tanulók száma. Ennek tekintetében már 
nyertünk, és biztos vagyok benne, hogy szá-
mos pozitív hozadéka lesz majd ennek a jövőre 
nézve. A tolerancia, az együttműködés kézzel 
fogható, és szerencsére egyre inkább csökken 
a kételkedők tábora is.
 Bár a személyes kontaktus és az emberi 
kapcsolatok hiányoznak a mindennapokból, 
azonban előnye is akad, hiszen a hagyomá-
nyos rendszerhez képest egyre több önállósá-
got követel a gyermekektől.
 Az eltelt időben a tanulóink többsége lel-
kes, aktív és jól alkalmazkodik a vírus okozta 
tanulmányi helyzethez. Köszönet illeti közös-
ségünk minden tanulóját a szorgalmas és ki-
tartó munkájáért.
 Természetesen a szülők támogató maga-
tartása segítette az otthontanulást. Hálásan 
köszönjük tanítványaink szüleinek a pozitív 
hozzáállást. 
 Köszönet illeti továbbá pedagógustársai-
mat a felelősségteljes, diákcentrikus, önzetlen 
munkáért.

Szencziné Donka Zsuzsanna
  intézményvezető-helyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Boldog iskolák márpedig vannak
A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskolában április 28-tól május 15-ig lezajlott a tan-
köteles korba lépő óvodás korú gyermekek beirat-
kozása. Az induló osztályok:

az önbizalmat, a kitartást, a 
koncentrációs képességet, 
a kreativitást és a divergens 
gondolkodást. 
 A környezettudatos élet-
vitel kialakítása a valósággal 
való megküzdés egyik fő esz-
köze. Iskolánkban folyó szak-
mai tevékenységek alapján 
pályáztunk az Ökoiskola cím-
re, melyet 2019 augusztusá-
ban el is nyertünk. E tanévtől 
hivatalosan is, mint Ökois-
kola működünk. Ökoiskolánk 
iskolafejlesztő munkája so-
rán a környezettudatosan 
cselekvő diák eszményképét 
tartja szem előtt. 
 A 2020/2021-es tanév-
től intézményünk Pedagógiai 

Programjába a lovaskultúra 
oktatáshoz hasonlóan beépí-
tettük a mindennapos test-
nevelés tantárgy keretében a 
néptáncoktatást. Első osztá-
lyos tanulóink választhatnak 
a mindennapos testnevelés 
terhére a lovaglás és a nép-
táncoktatás között.

 A robotika tantárgyunk a 
tehetséggondozás és fejlesz-
tés alapja. Fontos szempont 
diákjaink kreativitásának fej-
lesztése. A robotika tantárgy 

fejlesztő feladatokat kínál 
minden gyermek számára, 
kihasználva a megismerés 
iránti vágyukat és érzelmi fo-
gékonyságukat.
 Iskolánkban mazsorett 
csoport működik, mely 1996 
óta színesíti Nyírbátor város 
kulturális életét, melynek 

tagjai többségében intézmé-
nyünk tanulói. 

Szencziné Donka Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
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Nagy lehetőség előtt áll a fiatal tehetség, Tölgyes 
Dorottya. Az egyik legerősebb női asztalitenisz 
edzőklubba, a Linz AG Froschberghez igazolják szep-
tembertől.

TAKÁCS GÁBOR

Dodót a BEK-győztes Linzbe hívják

Harczi Zsolt, a linzi klub edző-
je felvette a nyírbátori spor-
tolóval a kapcsolatot, akinek 
fejlődését indulásától kezdve 
figyelemmel kíséri. Ennek ap-
ropóján érkezett májusban 

Ilyen például Takács Gábor 
nyugdíjas iskolaigazgató. 
Gábor barátunk a Hajdúság-
ból került vidékünkre, hiszen 
Debrecenben szültetett az 
egyébként fülöpi illetőségű 
család gyermeke. Középis-
kolás éveit is Debrecenben 
töltötte, a Fazekas Gimnázi-
umban érettségizett. Két év 
kemény próbatétel követke-
zett a vasútnál – krampácso-
lással gyomtalanította a kavi-
cságyakat. 
 Mivel nem volt egy izom-
kolosszus, hamar rádöbbent, 
hogy célszerűbb a szellemét 
pallérozni. Így került az Egri 
Pedagógiai Főiskolára, ahol 
magyar szakon diplomázott. 
Fiatal korában Nyírvasváriban 
kezdett tanítani 1954-ben. 

1957-ben vette feleségül 
Tarcsa Vilmát. A holtomiglan 
fogadalom esetükben meg-
valósulni látszik, hiszen ma 
is együtt vannak nagy sze-
retetben. 1970-ben a Járási 
Tanács Művelődési Osztályá-
nak gazdaságvezetője lett. 17 
évig töltötte be ezt a pozíciót.
 Nem volt egy vándorma-
dár. 1987-től Nyírbátorban 
az 1. Sz. Általános Iskola igaz-
gatója. Komoly szerepe volt 
abban, hogy iskolája sport-
tagozatos lett. Ez a város 
sport életére is jó hatással 
volt. Nyugdíjazása után né-
hány évig még tanított. Tanári 
pályafutásának meghatározó 
eleme volt a gyermekek tisz-
telete, szeretete. Bárhol is 
dolgozott, a sport mindenütt 

fontos szerepet töltött be 
életében. E tekintetben kü-
lön is szólni kell a nyírvasvá-
ri évekről. Koleszár Józseffel 
nagyszerű röplabda életet 
teremtettek az iskolában. Hí-
ressé váltak a naponta ismét-
lődő tanár-diák mérkőzések. 
A Könnyű testvérek, János, 
Éva, Adél, Csaba, Homonyik 
Attila, Szászhegyessy Laci 
és persze a saját gyerme-
kei, Gábor és Ildikó is sokat 
tudnának ezekről mesélni. A 
diákok és a tantestület is ott 
drukkolt a pálya körül. Ilyen 
légkörben természetes volt, 
hogy mindenki megszerette a 
sportot. A felsoroltak később 
a nyírbátori sportélet kiváló-
ságai lettek. Igaz, hogy nem 

röpisként, de ennek a kor-
osztálynak volt tagja a világ-
hírű súlyemelő Oláh Béla és 
a nagyszerű futballista Papp 
Pisti is. Mikor Takács Gáborék 
Nyírbátorba költöztek, elvál-
lalta a röplabda szakosztály 
vezetését. Irányításával sok 
szép sikert értek el röpiseink. 
Halkszavú, jó humorú, mo-
solygós alakja népszerű volt 
irányítottjai körében. Ked-
venc mondását ma is sokan 
emlegetik: „Kiskatonám”. A 
napokban ünnepelte a 88. 
születésnapját. Mikor leg-
utóbb meglátogattam, kicsit 
várni kellett rá, a szőlőből jött 
haza éppen. Tavasz van, met-
szi, gondozza a gyümölcsfá-
kat, szőlőt. Bár nem kóstol-
tam, azt mondják, finom bort 
présel, jófajta pálinkát főzet. 
(Csak nehogy félreértse va-
laki: az itókákat ő jó szívvel 
kínálta, én nem ittam!) 
 Kiskatonám! Emlékszel 
még a régi úttörő köszön-
tésre? Előre! Mondjuk a 100. 
felé! A helyzetből adódóan 
virtuálisan ölel:

Szabó Laci

Vannak sportemberek, akik nem a sportpályán al-
kotnak maradandót, mégis figyelemreméltó a telje-
sítményük. 

Nyírbátorba, hogy együtt dol-
gozzon, eddzen Dorottyával.
 „Számomra nagyon nagy 
fejlődési lehetőség lesz, mert a 
linzi klub Európa egyik legjobb 
női központja, ahol nagyon jó 

edzők vannak. Amikor ott vol-
tam egy hétig, az is hasznos 
volt” – mondta Dorottya.
 A linzi klubban számos 
ország válogatott játékosai 
edzenek, akik között többen 

BEK-győztesek is. Csekő Sán-
dor, a nyírbátori ASE elnö-
ke szerint Dodó fejlődésére 
Harczi Zsolt és az osztrák klub 
szakmai munkája a garancia.

Polyák Dézi
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A gyermekkori emlékek közül 
a szegénységet, a szeretetet 
és az istenhitet említi első-
ként. Előbbihez hozzáteszi 
a mély jelzőt, utóbbit szinte 
az anyatejjel szívta magába, 
mely tart a mai napig. A mai 
ember számára szinte el-
képzelhetetlen az a szeretet, 
amely azt a korosztályt jel-
lemezte. Az általános iskolát 
Nyírbátorban végezte. A há-
rom Seres fiú imádta a focit. 
Persze hogy ők is rongylab-
dával kezdték. 13 évesen már 
az „ifi” csapat játékosa volt. 
A nagykállói gimnáziumban 
érettségizett, itt 17 évesen 
már az akkor jónevű felnőtt 
csapat stabil játékosa lett.
 Aztán a nagy dilemma: 
érettségi után hol tanuljon 
tovább? A TF-re gondolt, 
aztán mégsem oda, hanem 
a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építészmérnöki Karára 
jelentkezett. A jó érettségi 
bizonyítvány és szorgalom 
az építész pályára állította. A 
tanulás mellett a focit sem 
hanyagolta. Bátyja, Gyurka 
az MTK-hoz próbálta irányí-
tani, de hívták az FTC-hez is, 
őket választotta. Elég volt 

SERES ANTAL – a Tóni
Kapcsolatom a Seres családdal már-már ősinek 
mondható. Tudunk egymásról ezt-azt, ám legutóbbi 
beszélgetésünk számomra is tartogatott meglepe-
tést. Kiderült, hogy apai ágon lengyel származásúak, 
a Sidlowsky név legalábbis erre utal. Tóni barátunk 
1935. február 4-én született Nyírbátorban, a család 
nyolcadik gyermekeként. (Ketten csecsemőként hal-
tak meg.)

azonban néhány tréning, és 
egy modortalan szertáros, 
hogy ottani pályafutását be is 
fejezze. Az érzékeny lelkületű 
vidéki ifjú tartását jellemzi, 
hogy többé nem ment edzés-

re. Így aztán nem lett belőle 
profi labdarúgó. 
 Diplomázás utáni kérdés: 
hogyan tovább? A számos le-
hetőség közül Nyíregyházát 
választotta. A szülőföld von-
zása? Igen. Ezt ma is büszkén 
vallja. 1958-ban lépett be a 
SZÁÉV-hez (a megye legna-

gyobb építőipari vállalata), s 
másfél éves kitérőtől eltekint-
ve innen is ment nyugdíjba. 
 A focival persze nem 
hagyott fel. Játszott Nagy-
kállóban és Nyírbátorban. 
Mindkét helyen fantasztikus 
csapat volt akkoriban. Nálunk 
a Letza, Bihari, Kiss, Balogh, 
Óváry, Seres, Hudák, Bacs-
kai, Miczi, Karácsonyi, Tóth 
összeállítást olvasván még 
ma is hevesebben ver a szí-
vünk. Sajnos közülük már 
csak Kiss Miki, Tóth Gabi, 
Karácsonyi Jóska és Seres 
Tóni él. Edzőjük a nagysze-
rű Forgács Tacsi volt. Tóni 
sokoldalú sportolóként több 
sportágban is jeleskedett. 
Asztaliteniszben Dr. Bíró 
Józseffel, Baracsi Sanyival 

és Balogh Culával játszott 
együtt. Kettőnket a kosár-
labda hozott egy csapatba. 
Bertók Cubókkal, Debreczeni 
Lajossal, Málik Jancsival al-
kottunk egy csapatot. Micso-
da meccseink voltak! 
 Győztünk Nyíregyházán, 
utána a fél várost végigdal-

oltuk. (Na jó – hát egy kis 
hangulatjavítás után!) Mikor 
a súlyemelő termet akartuk 
megépíteni, tőle kértünk se-
gítséget. Kérdezte, hogy mink 
van hozzá. Mondtam, hogy 
lelkesedünk. Egy hónap múl-
va megépült a terem (ma kon-
diterem a sportpályán). Mivel 
a SZÁÉV-nél a művezetéstől 
kezdve minden lépcsőfokot 
végigjárt, elmondható, hogy a 
szakma kiváló ismerője. 
 Bármilyen beosztásban 
dolgozott is, számára a leg-
fontosabb mindig a hit és az 
ember volt. Felesége diákko-
ri szerelme, Bíró Katalin. Két 
gyermeket neveltek, akik hét 
unokával és két dédunoká-
val ajándékozták meg őket. 
Szavait idézve: „Nincs ember 

a Földön, akivel elcserélném 
az életemet.” Bár Nyíregyhá-
zán él, megmaradt örök nyír-
bátorinak. A képen: imádott 
párjával Bíró Katicával. 
 Tónikám! Szépek vagytok 
és örökké fiatalok. Ölel ben-
neteket:

Szabó Laci



152020 bátor •

A református templomban még nem 
tartanak istentiszteletet. „A Nyírbátori 
Református Egyházközség alkalmazko-
dik a Magyarországi Református Egyház 
Zsinati Elnökségének a döntéséhez” – 
mondta Fazakas Ferenc Sándor, lel-
kész. Így a beltéri szertartásokat még 
nem bonyolíthatják le, viszont május 
elején a templomkertben szabadtéri 
istentiszteletet szerveztek.
 A római katolikus templomban 
már misézhetnek, ügyelve a távolságtartásra és a maszk vi-
selésére. „A rendelkezés, ami május 4-én életbe lépett a Debre-
cen-Nyíregyházi Egyházmegyében, a biztonsági előírásokat be-
tartva, lehetőséget adott újra, hogy a templomainkban a híveink 

részvételével a szentmiséket is bemutas-
suk” – közölte Babály András, plébá-
nos. Lehet már keresztelni, esküvőket 
tartani, gyóntatni.
 A görögka-
tolikus temp-
lomban is mi-
séznek. Kiss 
Zsolt, parókus 
arra kéri a 65 év 
felettieket, hogy 

maradjanak otthon. A megfelelő in-
tézkedések betartása érvényes, tehát 
a maszk használata és a templom be-
járatánál a kézfertőtlenítés kötelező. 
Minden liturgia előtt és után a padokat és kilincseket is fer-
tőtlenítik. Szentáldozáskor külön kanállal, egyesével áldoz-
tatja meg a híveket a görögkatolikus pap.

Polyák Dézi

ISKOLAI HÍREK

Sokat változott az évek alatt 
az oktatási rendszer. Ma a szü-
lő egyre tudatosabban választ 
intézményt gyermekének. A 
Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola és Óvoda éppen 
ebben igyekezett segíteni és 
megkönnyíteni a szülőknek a 
helyzetét, hogy pontosan tud-
ják, miért érdemes a református 
értékeket követni.

A keresztyén nevelése mellett 
családias környezetet terem-
tünk diákjaink számára. Három-
tól egészen tizennégy éves korig 
fogadjuk a gyermekeket és egy 
nyugodt környezetet biztosítunk 
a két intézmény növendékeinek a 
város szívében. Iskolánk nevelési 
programját a gyermekek fejlődé-
sének megfelelően alakítottuk ki. 
Nálunk fontos, hogy diákjainkkal 
közösen együtt haladjunk az úton. 
A keresztyén nevelésünk mellet 
sok-sok olyan értéket adunk ta-
nulóinknak, melyet észre sem vesznek 
és az itt töltött évek alatt természetes-
sé válnak. Fontos, hogy az egész napos 
tanítás, olyan élményeket és ismeretet 
adjon diákjainknak, amely a jövőjüket ala-
pozza meg. Az iskolánkban nagyon fon-

A jó választás egy életre szól
tos a magabiztos tudás elsajátítása és a 
sportélet.
 Az egész napos oktatás azért fontos, 
mert a délelőtti nevelés mellett délután 
van lehetőség a felzárkóztatásra és a te-
hetséggondozásra. A beiskolázás előtti 
időszakban folyamatosan kisfilmekkel 
mutattuk be oktató-nevelő munkánkat, 
képzéseinket, hogy a szülők is jobban 
megismerjék a mindennapjainkat. Szá-
munkra fontos, hogy délután se engedjük 
el a gyermekek kezét. A tananyagok ta-
nítása mellett igyekszünk minél inkább a 

tapasztalásra építeni. Erre alapozva, egy-
mást segítve, együttműködve valósítjuk 
meg a tanulást. Fontosnak tartjuk, hogy a 
hozzánk járó diákok az általános iskolában 
töltött éveket élményekben gazdagon él-
jék meg. A család számára nyugalomban 

teljen ez az időszak, annak tudatában, 
hogy jó helyre kerültek. A sikeres iskola 
és óvodakezdéshez együttműködés és 
bizalom szükséges. Hogy az ide érkező 
tanulók jól érezzék magukat, szeressék 
meg az intézményeinket. Az iskolakezdés 
hatalmas változás minden gyermek éle-
tében. Fontos, hogy a feltétel nélküli sze-
retetre építve, biztonságot nyújtva tegyék 
meg az első lépéseket, a zökkenőmentes 
átmenetet. Tanulják meg az alapokat, ta-
nuljanak meg tanulni, kapjanak lehetősé-
get képességeik kibontakoztatására, sike-

reket érjenek el, becsületes, nyitott 
személyiséggé váljanak. 
 A kisgyermek legfőbb tevé-
kenységére, a játékra építünk, 
amely élménnyé teszi a tudás-
szerzést. Pozitív megerősítéssel, 
biztatással, arra ösztönözzük, 
csodálkozzon rá a világra, fe-
dezze fel képességeit, a tanulást 
kalandként élje meg. Ha ez elég 
motiváló, akkor talán ezt a játékot 
egész életében szeretné folytatni, 
és mindig érdeklődő, kíváncsi lesz 
az újabb ismeretre. A pedagógus-
pálya számunkra hivatást és kihí-

vást is jelent egyszerre. Kötelezettséget, 
felelősséget vállalunk azokért a gyerme-
kekért, akiket nap, mint nap oktatunk, ne-
velünk. 

Sivadóné Cselenyák Dóra 
intézményvezető

Fazekas Ferenc 
Sándor

Babály András

Kiss Zsolt

Egyházi szertartások



Hogyan tovább a kultúra területén?
A Nyírbátori Kulturális Központ is nagy veszteség-
ként éli meg a programok és a nézők jelenlegi kö-
telező mellőzését. Mint a kulturális intézmény ve-
zetőjétől megtudtuk, a programok egy részét nem 
mondták vissza, hanem áthelyezték későbbi, jelen-
leg biztonságosabbnak vélt időpontokra. Vályogos 
Gréta a Kulturális Magazin vendége volt a Bátor Te-
levízióban.

– Egyelőre a 2020. április 30-i kormány-
döntés értelmében továbbra sem nyithat 
ki a Nyírbátori Kulturális Központ és an-
nak egyéb kulturális színterei sem. Emel-
lett nem szervezhetünk semmilyen típusú 
és semmilyen létszámú rendezvényt sem. 
Amit biztosan tudunk, hogy augusztus 15-
ig az 500 fő feletti rendezvények nem en-
gedélyezettek. Abban bízunk, hogy az 500 fő alatti rendezvények 
átgondolásra kerülnek és az itt érvényben lévő korlátot feloldják. 
 A nyírbátori Kulturális Központ színházterme ettől az évad-
tól már tükörbérletben várta a színházrajongókat, így a jelenlegi 
helyzetben minden darab két elmaradt előadást jelent. A bérle-
tes előadások mellett bérletszünetben megtekinthető darabok 
is szerepeltek a kínálatban. Vályogos Gréta kiemelte: 
 – Arra törekszünk, hogy ezeket az előadásokat pótolni tud-
juk. Egyelőre úgy látszik, lesz erre keretünk. Ez függvénye annak, 
hogy az intézményt fenntartó kft. milyen szintű bevételkiesést 
könyvel el. Nekünk, a kulturális központnak alkalmazkodnunk 
kell ehhez. most úgy tudjuk, pótolhatóak lesznek az elmaradt 
előadások. Szeretném elmondani, hogy a városvezetés és a kft 
vezetése is mindig arra törekedett, hogy a kultúra ne sérüljön 
Nyírbátorban. Biztos vagyok benne, hogy a veszélyhelyzet el-
múlása után valamennyien azon lesznek, hogy a nyírbátori la-
kosoknak minél több kulturális programban legyen részük. 
 Ha a jelenlegi jövőkép marad, akkor biztosan láthatja a he-
lyi közönség a Hippolyt, a lakáj című színházi előadást a Turay 
Ida Színház előadásában, a Nicsak, ki lakik itt?! című darabot a 
Bánfalvy Stúdiótól. Az említett bérletes előadásokon túl későb-
bi időpontban lesz látható a Gergely Theáter által jegyzett Pasik 
a pácban című produkció. Akik már megváltották jegyüket erre 
a bérleten kívüli programra, az új időpontban természetesen 
megtekinthetik ezzel a belépővel az előadást. 
 A legkisebbek számára szervezett Bibedombi szörnyhatá-
rozó című produkciót a Napsugár Bábszínház is egy másik idő-

pontban mutatja be a nagyszínpadon. A színházi előadásokon 
túl a későbbiekben kap helyet a kulturális programok között 
az a könyvbemutató, közönségtalálkozó, amelynek vendége 
Sál Endre lesz. Az író, újságíró által szerkesztett Újságmúze-
um című oldal ma már tízezreket ér el minden reggel, amikor 
a szerző közzéteszi legújabb Facebook-bejegyzését. Ezek az 
írások eddig is online voltak elérhetőek, így a későbbi nyírbátori 
találkozásig bárki felfedezheti az oldalt saját maga számára. Az 
írások főként a régmúlt ismert vagy már elfeledett szereplőit 
mutatják be a hazai filmipar, színházi, kulturális, éjszakai élet, 
stb. kapcsán. Az író eddigi munkáiból már megjelent egy kötet is 
Mi, magyarok címmel. 
 Vályogos Gréta kiemelte még: Presser Gábor elhalasztott 
szerzői estje 2020. november 11-én lesz látható a Nyírbátori 
Kulturális Központ színháztermében. 

eni

Flashmob. A Szent Efrém 
Férfikar flashmobbal lepte 
meg május 9-én a nyír-
bátoriakat. A Szabadság 
téren a szökőkútnál és a 
Fáy lakótelepen szólt a dal 
Magyarország legnépsze-
rűbb vokális együttesétől.
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