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Bék és karácsonyt!

Egy népszerű karácsonyi slágerből szár-
maznak a fenti sorok. Igen, néhány nap, és 
itt a karácsony, majd az újév. Folytatva a 
hagyományt, idén is a Bátor újság hasáb-
jain köszöntöm Önöket a közelgő ünnepek 
alkalmából. A városi lapunk eljut az összes 
nyírbátori háztartásba, így mindenki elol-
vashatja az év végi összegzést és ünnepi 
jókívánságokat! 
 2021-re is a koronavírus éveként fo-
gunk emlékezni.
 A Covid miatt 
folyamatosan új ki-
hívásokkal kellett 
szembenéznünk. Így 
közel az év végéhez 
azt mondhatom, 
jól vettük ezeket az 
akadályokat, jól ke-
zeltük a felmerülő 
nehézségeket. A 
nehéz gazdasági kö-
rülmények ellenére 
is stabilan működött 
városunk. Ez a fele-
lősségteljes gondoskodás, az előrelátó és 
megfontolt tervezés, a rugalmas problé-
mamegoldások eredménye. 
 Kiemelt feladatnak tekintettük a nyír-
bátoriak egészségének és biztonságának 
megőrzését. Ennek érdekében megszer-
veztük a teszteléseket, emellett fertőtlení-
tőszereket, vitamincsomagokat és masz-
kokat juttattunk el a helyi háztartásokba. A 
szoros költségvetés ellenére is tudtuk biz-
tosítani a családok, a gyermekek, a fiatalok, 
az idősek és a rászorulók számára a külön-
böző támogatási formákat és szociális jut-
tatásokat. Számos fejlesztést készítettünk 
elő, és komoly beruházásokat hajtottunk 
végre a városban. Ezeket itt nem részlete-
zem hiszen, ha fellapozzák a Bátor újság 

vember 28-án felgyúltak a díszkivilágítás 
fényei, a történelmi egyházak képviselői 
megáldották, megszentelték a város ad-
venti koszorúját, majd lángra lobbant az 
első gyertya. Idén a jubiláló közösségek 
gyújtanak gyertyát hétről-hétre az adventi 
koszorúnkon. A Bátor Média közreműkö-
désével elvisszük a nyírbátori otthonokba 
ezeket a gyertyagyújtásokat.
 A karácsony napokon belül beköszönt, 
és remélem, hogy minden család össze tud 
majd jönni a megterített asztalnál, ahogy 
az idézetben is áll. 
 A „Segíteni jó” karácsonyi adomány-
gyűjtő akciónkkal ebben az évben 205 
nyírbátori család karácsonyát tudjuk szeb-
bé tenni. Köszönjük a nagylelkű felajánlá-
sokat a magánszemélyeknek, vállalkozá-
soknak, a cégeknek, az egyesületeknek, az 
intézményi közösségeknek!

Kedves Nyírbátoriak!
Szóljanak a következő napok a készülő-
désről, az elcsendesedésről és a várako-
zásról! 
 Kányádi Sándor versével kívánok bé-
kés karácsonyi ünnepeket és egészségben 
gazdag, boldog új évet Önöknek!

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!”

Máté Antal 
polgármester

„Tudod, ünnep lesz megint,
Össze kéne jönni mind.
Megterített asztalnál….”

(Horváth Attila)

idei számait, megtalálják a megfelelő in-
formációkat róluk. Képviselő- és vezetőtár-
saimmal nem a nehézségeken rágódtunk, 
hanem a nehézségek között megbújó lehe-
tőségeket kerestük. Városunk jövője szem-
pontjából kulcsfontosságú, hogy a dina-
mikus fejlődése folytatódjon, és Nyírbátor 
minden korosztály számára vonzó és élhe-
tő kisváros legyen. Szeretnénk itthon tarta-
ni a fiatalokat, megfelelő munkahelyeket, 
valamint kereseti lehetőségeket teremteni 
az itt dolgozóknak. Sokat dolgoztunk 2021-
ben ezek megvalósítása érdekében.
 A civil szervezetek, művészeti cso-
portok, a sportegyesületek tevékenysége 
szerves része a város életének. Büszkék 

vagyunk a sportolóinkra, a gazdag kul-
turális életünkre és a sikeres művészeti 
egyesületeinkre is.
 Nehéz év van mögöttünk. Köszönöm 
a képviselő-testületnek, a munkatársaim-
nak, az intézmények, a cégek vezetőinek, 
dolgozóinak és a városlakóknak, hogy 
együttműködő partnerekként segítették a 
terveink megvalósítását! Mindenkire szá-
mítunk a jövőben is! 
 A munkával töltött hónapok után 
most a pihenéssel, a szeretteinkkel töltött 
idő következik. Képviselőtársaimmal fele-
lősségteljes döntést hoztunk, amikor idén 
a lakosság megóvása érdekében az online 
ünnepi készülődés mellett döntöttünk. 
Ünnepi díszbe öltöztettük a várost és no-
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A VÁROS ÉRDEKÉBEN
Minőségi ugrásra készül Nyírbátor

„Pontosan azt szeretném, hogy a városlakó közvetlenül is beleszól-
hasson a város őt érintő ügyeibe. Fejlesztések, szolgáltatások, prog-
ramok a városlakókért történnek és éppen ideje figyelembe venni az 
érintettek véleményét is. Ilyen, közvetlen módon történő városirá-
nyítás Magyarországon még nincs” – mondja Máté Antal. A riporter 
Nagy Miklós.

 – Az idei év pont úgy kezdődött, 
ahogy az előző befejeződött. Akkor is, 
idén is a járvány, a védekezés, a teszte-
lés, maszk, az elmaradt események jel-
lemezték az évet. Lehet, lassan kezd-
hetünk hozzászokni?
 – Ha csak egy rövid válaszom len-
ne, talán azt mondanám, hogy igen, ezt 
minden helyzetben figyelembe kell ven-
ni.  Ugyanakkor, ha az egész évet tekin-
tem, akkor 2021 teljesen más volt, mint 
az azt megelőző évünk. Egyrészt már 
tudjuk, hogy milyen járvány keseríti az 
életünket. Már van tapasztalatunk a jár-
vány társadalmi, gazdasági hatásairól, 
s ezért egy kicsivel könnyebb is a hely-
zetünk. Ugyanakkor, ha az önkormány-
zat felől közelítem meg a kérdést, akkor 
azt ki kell mondani, hogy költségvetési 
szempontból sokkal rosszabb helyzetbe 
kerültünk.  A kormány elvont bizonyos, 
nem kevés adóbevételt. A helyzet miatt 
kevesebb lett más adóbevételünk. Talán 
az segített mégis, hogy látszólag jól vi-
seljük el ezt, hogy az előző évben ezek 
a csökkenések már elkezdődtek, s ezért 
az idei évet a kevesebb bevétellel ter-
veztük. Ma egyébként, ami a gazdasági 
válságot illeti, úgy tűnik, hogy a követke-
ző év első fele még nagyon nehéz lesz.
 – Hol, milyen területen nehezíti a 
helyzetet a bevételek csökkenése?
 – A működésben mindenképpen 
érezhető, hogy kevesebb a pénz. Em-
líthetem a gyermekétkeztetést, vagy 
az óvodánknál is gondok voltak a lét-
számmal, amikor pl. bezárásokra került 
sor, akkor is fenn kellett tartani a rend-
szert, és finanszíroznunk is kellett, de a 
normatív finanszírozás az igénybevétel 
után jár. Ezen a területen jelentős be-
vételkiesésünk volt. A saját kft-énk be-
vételei jelentősen elmaradtak az előző 
évekhez képest. Elvonta a kormány a 

teljes gépjárműadót is. Itt százmilliók-
ról van szó.  Ráadásul az önkormányzat, 
csak a járvánnyal kapcsolatos, a véde-
kezésre fordított direkt kiadása is több 
mint 100 millió forintot tesz ki.
 – Hol, milyen területen veheti ész-
re a városlakó, hogy idén lényegesen 
kevesebb volt a pénze Nyírbátornak?
 – Azok az emberek érzik közvetle-
nül, hogy ma nincs annyi pénz, mint nor-
mál időkben, ahol megígértünk valami-
lyen beruházást, felújítást, s végül ezek 
elmaradtak. Erre az évre terveztük, hogy 
a Bocskaikert utcát leaszfaltozzuk, de 
ezt nem tudtuk megtenni. Pótolni fog-
juk, de ez az ott élőknek érzékeny ha-
lasztás. Minden évben tervezünk 30–50 
millió forint értékű járdafelújítást. Ezek 
az elmúlt 2 évben elmaradtak. Aki előtt 
rossz állapotban van a járda, azt érzéke-
li, hogy most nem úgy működik a város, 
mint korábban, s joggal sérelmezi is az 
elmaradást. Persze a következő évek-
ben ezeket az elmaradt feladatokat be 
fogjuk pótolni. Ugyanakkor a város mű-
ködésében a különféle társadalmi cso-
portoknak nyújtott szolgáltatásokban, 
támogatásokban nem volt megszorítás.
 – A költségvetési gondok ellenére, 
az önkormányzati szférában egyáltalán 
nem volt létszámleépítés sem…
 – A járványra hivatkozva és a kor-
látozások ellenére sem bocsátottunk el 
senkit.  A kft.-nél persze fontos a lét-
számracionalizálás, de ezt is inkább át-
csoportosítással próbáltuk megoldani, 
ez a létszámmozgás még ott is csekély 
mértékű volt.
 – A városi költségvetésnek mennyire 
esett zokon, hogy pont ebben az egyéb-
ként is nehéz helyzetben került vissza az 
Idősek Otthonának a működtetése?
 – Az Idősotthon visszavételével, 
s annak költségvonzataival eleve szá-

moltunk. Számoltunk a működéshez 
szűkséges többletkiadással, és azzal is 
tisztában voltunk, hogy az intézmény-
re jelentős összeget kell költenünk. Ezt 
nem lehetett időben eltolni, hiszen itt 
többéves lemaradások, hiányosságok 
voltak, ami alapvető az otthon lakóinak 
normális életéhez. Ezt megtettük, s ezt 
a jelentős változást értékelik a lakók és 
a hozzátartozik is. Csak erre az intéz-
ményünkre 40–50 millió forintot költöt-
tünk. A jövő év tavaszára az otthon mai 
épületszárnyát olyan állapotba hozzuk, 
ami hosszú távon jó színvonalú elhelye-
zést tud nyújtani.
 – Idén mi volt a legfontosabb cél 
Nyírbátorban?
 – Ebben az évben 3 fontos szem-
pontot határoztunk meg. A jellemzően 
támogatásból elindított beruházásokat 
határidőre fejezzük be. Ez megtörtént. A 
másik cél, hogy stabilan tudjuk finanszí-
rozni a várost, legyenek források a bé-
rekre, szolgáltatásokra, külső tevékeny-
ségekre, hogy tiszta, rendezett legyen 
a város. A harmadik fontos cél, hogy 
minden olyan lehetőséget meg tudjunk 
adni a városlakóknak, ami a járványke-
zelésben segíthet, ha már az állam ezt 
kevéssé teszi meg.
 – Mit mutatnak a számok? Több 
lett az önkormányzati segítségre szo-
ruló ebben az évben?
 – Úgy tapasztalom, hogy Nyírbátor 
speciális helyzetéből adódóan, jelentős 
növekedés nem lett a városi munkanél-
küliek számában. Miután a nyírbátori 
nagyvállalatok folyamatosan működtek, 
jelentős elbocsátások nem voltak. Rá-
adásul más cégeknél pedig folyamatos 
volt a munkaerő felvétel. Aki tehát akart 
dolgozni, az el tudott helyezkedni.
 – Idén sem csak a túlélés jellemez-
te a várost, de nyilván inkább a követ-
kező évekre készültek. Milyen terüle-
tekre összpontosítanak a következő 
2–3 évben?
 – Alapvetően két irányt határoztunk 
meg. Az egyik, hogyan indul be újra a 
gazdaság. Itt természetesen a fejlődésre 
kell gondolnunk. Nagyon fontos, hogy a 
válság után ismét legyenek technológiai 
előrelépést hozó beruházások. A másik 
fontos kérdés, hogyan tudjuk fejleszte-
ni a várost, hogyan tudunk 21. századi 
körülményeket teremteni az itt élőknek 
lakhatásban, közlekedésben, szolgálta-
tásokban, és hogy ehhez milyen saját 
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vagy pályázati forrásokat tudunk igény-
be venni. Nagyon bízom benne, hogy 
a kormányváltást követően az ország 
hozzájut az uniós helyreállítási alaphoz. 
Sok elképzelésünk van. Például az idő-
sellátás területén, az oktatási területen, 
a szociális ellátásban, s ezekhez jelentős 
forrásokra számítunk.
 – Ebben az évben többször is kö-
zösen szerepelt a város kormánypárti 
képviselőjével, aki sok-sok milliárdról 
beszélt, ami a városnak jutott az ő hat-
hatós közreműködésével. Normalizáló-
dott az „ellenzéki város” és a kormány-
párti honatya közötti viszony?
 – Három részre kell osztani azt az 
összeget, amiről Simon képviselő úr 
beszél. Nyírbátor város önkormányzata 
(sajnos) nem kapta meg azt az összeget 
az uniós forrásból, ami lakosságarányo-
san járt volna. Itt talán lehetett volna 
hatékonyabb a képviselő, akkor azt a hi-
ányzó milliárdot is a városra költhettük 
volna. Ugyanakkor valósultak meg jelen-
tős beruházások, és abban megegyez-
tünk, hogy nem gördítünk egymás elé 
különféle akadályokat. Ennek a nyomait 
láthatták a városlakók az ipari parkos 
beruházás átadásánál, a kerékpárutak 
átadásánál is.
 – A „közös nevezős” ügyek száma 
elmozdult felfelé?
 – Most egy kis hullámvölgy van a 
pályázatoknál, de volt együttműködés 
a belterületi utak felújításában. Az igazi 
erőpróba a következő fejlesztési ciklus 
lesz. Mi szeretnénk, hogy valamivel a 
lakosságszám feletti támogatást kapja 
meg a város. Ennek két oka is van.  Egy-
részt Nyírbátornak térségi hatása van. 
Másik, hogy a Magyar Falu Programból 
a kisebb települések rengeteg beruhá-
zást megvalósíthatnak egyébként is. 
Itt megpróbáljuk az együttműködést. 
Ugyanakkor fontos társadalompolitikai, 
politikai kérdésekben gyökeresen eltérő 
álláspontot képviselünk.
 – Nagyon sűrű és látványos prog-
ramot bonyolított le Palkovics László 
ITM miniszter a városban. Korábban ez 
nem történhetett volna meg. Mi válto-
zott, ami lehetővé tette ezt?
 – Nem gondolom, hogy ezt túl kelle-
ne hangsúlyoznunk.
 – A jövőre nézve sem?
 – Vannak olyan kezdeményezése-
ink, amelyek bizakodásra adnak okot, s 
ezzel a térségben élők is komoly lehető-

ségekhez juthatnak. Az a fontos kérdés, 
hogy meg tudjuk-e tenni azt a minőségi 
ugrást a következő két-három évtized-
ben, amivel látványosan javíthatjuk az 
itteni életminőséget és ezzel növeljük 
a lakosságmegtartó képességünket. Az 
a cél, hogy a fiatal családok is merjék, 
akarják Nyírbátorban tervezni a jövőt. A 
térség fő gondja az elvándorlás. Ebben 
nem szabad tétlenül üldögélni, mert az 
magában hordozza a kudarcot.

 – Hogy jön ide Palkovics László mi-
niszter?
 – A látogatás eleve arról szólt, hogy 
az ipari parkos fejlesztésünk a megye 
legnagyobb uniós fejlesztése. Erre gon-
doltuk elhívni a minisztert, hogy ezzel is 
kellő súlyt kapjon ez a projekt. Egyéb-
ként pedig a városban működő válla-
latok és a kormány és a város mindig 
együttműködött a fejlesztésekben. Ez 
volt alaphelyzet. Emellett, ha már az 
alapítványi iskolánk egy komoly ITM-s 
informatikai pályázatot nyert el, akkor 
az a legkevesebb, hogy miniszter meg-
nézze a helyszínen, hogy milyen hatása 
van a támogatásnak. A harmadik pedig, 
hogy a városban beindult egyetemi kép-
zés okán is kitűnő együttműködésben 
vagyunk a képzést idehozó KFKK-al és 
a képző intézményekkel is. Velük együtt, 
szeretnénk létrehozni egy új innovációs 
és technológiai kutatóközpontot lét-
rehozni, ami miniszter támogatásával 
meg is valósulhat. Így tehát kihasználtuk 
az (előkészített) alkalmat és aláírtunk 

egy együttműködést a jövőre nézve. Ez 
a város dinamizálását jelentheti oktatási 
és gazdasági téren egyaránt. Ebben én 
nagyon hiszek. Minden szereplővel ké-
pesek vagyunk együttműködni, amíg a 
város érdekei ezt kívánják.
 – Ha város megyei szerepét és sú-
lyát tekintjük, akkor ebben az évben 
előrébb lépett Nyírbátor?
 – Egészen biztosan ebben is előre-
léptünk. Nemcsak azért, mert a város, 
talán a megyében a legjobban vészelte 
át ezt az időszakot gazdaságilag, úgy, 
hogy közben sok fejlesztés is megkez-
dődött itt, hanem azért is, mert számos 
olyan folyamatot indítottunk el, vagy 
készítettünk elő, ami értékesebbé teszi 
Nyírbátort a többi településhez viszo-
nyítva. Az, hogy mi bérlakásprogram-
ban, más szintű idősellátásban, vagy egy 
szorosabb és magasabb szintű együtt-
működésben gondolkodunk, és a cé-
gekkel, piaci igényekhez igazodó, egyedi 
szakképzési programokban gondolko-
dunk, mind olyan folyamatok, amelyek 
mintaprojektek a megyében. Ilyen prog-
ramok máshol nincsenek. Ez tesz ben-
nünket vonzóbbá és versenyképesebbé 
a többi településhez képest.
 – Mi szükséges még ahhoz, hogy 
Nyírbátorban jobb legyen élni? Lakha-
tás és munkahely van és lesz, és még 
mi változik?
 – Ígértünk egy sokkal inkább 
együttműködő város kialakítását.  A kö-
vetkező évtől, a különböző társadalmi 
csoportokkal történő egyeztetéseket, 
azaz a társadalmasítást, el fogjuk indí-
tani. Ez azt jelenti, hogy a diákoktól az 
idősekig, a munkahelyektől a civil szer-
vezetekig, egyesületek és lakóközössé-
gekig be fogjuk vonni a város ügyeibe.
 – Közvetlen beleszólásuk lesz?
 – Pontosan azt szeretném, hogy a 
városlakó közvetlenül is beleszólhasson 
a város őt érintő ügyeibe. Fejlesztések, 
szolgáltatások, programok a városla-
kókért történnek, és éppen ideje figye-
lembe venni az érintettek véleményét is. 
Ilyen, közvetlen módon történő városi-
rányítás Magyarországon még nincs, de 
én ettől nem félek, és ebben hiszek. Ez 
a jövő év elején sok ügyben el is fog in-
dulni. Azt szeretném, hogy a következő 
egy-két évben a város valamennyi terü-
letét lefedje.
 – Mit gondol, milyen hangulatban, 
lelkiállapotban ülnek le az emberek az 
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ünnepi asztalhoz, vagy éppen a feldí-
szített karácsonyfához idén?
 – Azoknál a családoknál, ahol be-
következett valamilyen személyes tra-
gédia, ott egy feldolgozhatatlan helyzet 
alakult ki, velük mélyen együtt érzek. 
Alapesetben, a járvány, az ezzel kapcso-
latos egészségügyi  és gazdasági hely-
zet minden városlakót érintett és érint. 

Ezen túlmenően – én azt gondolom – 
mindenki bizakodva nézhet a jövőbe. A 
megélhetés itt, a városban nem került 
veszélybe. Társadalmi életünk alapo-
san beszűkült az elmúlt két évben. Ez 
okoz hiányérzetet. Ez az ünnep is kicsit 
másabb lesz, mint a korábbiak. Ugyan-
akkor annyi előnye mégis van, hogy 
sokkal többet tudunk foglalkozni saját 
magunkkal, a szeretteinkkel. Ami talán 

korábban nem is tűnt olyan kiemelkedő-
en fontosnak, a család, a szeretteink, a 
barátok, az egészség, a biztonság, most 
előtérbe kerül, s megtanulunk olyan 
dolgokat értékelni, amelyeket korábban 
nem is annyira. Abban bízom, remény-
kedem, hogy ez most megerősíti a kö-
zösségeinket és ez pedig erősíteni fogja 
a városi közösséget is. Erre szeretnénk 
alapozni, és továbbvinni. 

 – Miért pont Thanhoffer Lajos nevét vette fel az iskola?
 – Az akkori városvezetés készült a másodszori várossá válás 
15. évfordulójára. Kutattak olyan rendezvények témái, esemé-
nyek után, ami méltó ehhez az ünnephez, így került látószögbe 
Dr. Thanhoffer Lajos életútja. Nem tudott 
senki semmit különösebben. Jánvári Tibor 
tanácselnök és Pásztor István művelődési 
osztályvezető megkért történelem szakos 
tanár és a város akkor legfiatalabb iskolá-
jának igazgatója lévén, fölkutatnánk-e az 
emlékét, a munkásságát. Természetesen 
vállaltuk. Kiváló nevelői közösséget alkot-
tunk, nagyon jó diáksereg állt mögöttünk. 
Majdnem egy évig tartott ez a folyamat, míg elkészültünk. A 
nevelőtestülettel elhatároztuk, hogy felvesszük Dr. Thanhoffer 
Lajos nevét. A városvezetés mindenben támogatott bennünket. 
1988. április 22-én volt a névadó ünnepség. Rögtön választot-
tunk iskolai jelképet is, amit iskolai egyenpólóra nyomtattunk, 
kitűzőt készítettünk. A diákok pillanatokon belül Thanhoffinak 
nevezték az iskolát. Amikor kutattunk, elmentünk a római ka-
tolikus plébániára, és az anyakönyvek között megtaláltuk az 
anyakönyvi bejegyzését, a Bajcsy-Zsilinszky utcán volt a családi 
háza. Kiváló tudós, orvos, kutató, nagyon jó egyetemi tanár és az 
Állatorvosi Tanintézet vezetője volt. Olyan életpályát futott be, 
ami tiszteletre méltó, és nem szabad, hogy a nyírbátoriak erről 
elfelejtkezzenek.
 – Magyarországon a szövettan úttörőjeként említik, az 
egyetemen komoly szövettani labort rendezett be. A mikrosz-
kopikus vizsgálatok is a nevéhez fűződnek.
 – Az egyetemen saját vagyonát föláldozva kialakított egy 
modern szövettani intézetet. A mikroszkóp használatát az ilyen 
kutatásokba, ő volt az első, aki bevezette. Nagyon sok szakcik-

ket írt, könyvet, tankönyvet szerkesz-
tett, amelyekből nemcsak Magyar-
országon, hanem Európa-szerte is 
tanítottak, ta nultak. Emiatt az iskolai 
emblémánkban is ott szerepelt a mik-
roszkóp. Vas lovagkereszt harmadik 
fokozatát, királyi tanácsosi címet ka-
pott. Ehhez az ő személyisége is hoz-
zájárult. Nagyon megbízható, pontos, 
lelkiismeretes és segítőkész ember 
volt. A hallgatók szerették, minden 
gondjukkal hozzá fordulhattak. Egyik 
méltatásban olvastam, hogy nagyon 
jószívű volt, mert amikor a diák kö-
nyörgőre fogta, akkor megsajnálta és 
– írták róla – nemigen buktatott meg 
senkit a szigorlaton. A reformkor tájé-
kán német nyelven történt az oktatás 
az orvosi egyetemen. Thanhoffer La-
jos, amikor az első egyetemi tanácsü-
lésre bekerült, első javaslata volt, hogy 
szüntessék be a német nyelvű okta-
tást, és magyar nyelven tanítsanak.
 – Az iskola névváltoztatása meny-
nyire változtatta meg az intézmény 
profilját? Volt-e valamilyen tagozat?
 – A közösségformáláshoz is hozzájárult a névváltoztatás. 
A város egyik legjobb nevelőtestülete és iskolai közössége vol-
tunk. Kiváló volt a reál munkaközösségünk, a matematika és a 
számítástechnika területeket választottuk. Ez összefüggött a 
reál tudós életútjával. Fakultációként a németet is behoztuk az 
iskolába.
 – Mit lehet a mai fiatalok elé mintaként állítani Thanhoffer 
Lajos életéből?
 – Hiszem azt, hogy amikor példákat állítunk egyes emberek, 
akár egy település polgárai elé, az a jelen élő lakosságot is építi, 
gazdagítja. Ezeket kötelességünk ápolni és a múltat ismerni kell, 
arra büszkének lenni, ha pedig hibák voltak, azokat törekedni kell 
kijavítani. Egy kis településről ilyen szintű tudóssá képezte ma-
gát nagyon nehéz időszakban. Édesapját hatévesen elvesztette. 
Nem felejtette el, honnan származik, soha nem volt nagyképű. 
Azok az örök emberi értékek, amelyek őt jellemezték, a szemé-
lyiségünk meghatározó része: szorgalom, tanulás, kitartás, lelki-
ismeret, becsület.

A hallgatók kedvence volt a nyírbátori állatorvos
Dr. Thanhoffer Lajos orvosdoktor, sebész Nyírbá-
torban született 178 éve. A Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a Pesti Állatgyógyintézet 
Élet- és Szövettani Tanszékének vezető tanára volt 
1872-től 1890-ig. Nyírbátorban egy általános iskola 
viselte 1988-tól 1995-ig a híres tudós nevét, a ko-
rábbi nevén is ismert 3. számú Általános Iskola. In-
terjú Lorántné Hudák Katalinnal, az iskola egykori 
igazgatójával, aki jelenleg a Báthori István Múzeum 
Baráti Kör Egyesület elnöke. A riporter Polyák Dézi.

zet minden városlakót érintett és érint. magunkkal, a szeretteinkkel. Ami talán alapozni, és továbbvinni. 

A hallgatók kedvence volt a nyírbátori állatorvos

 folytatás a 3. oldalról
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NÉHA KEVÉS EGY MOSOLY
„Én a saját munkámban hiszek. Ezt az utat szeretném bejárni. Ne le-
hessen bélyeg az embereken, hogy éppen melyik párthoz tartoznak. 
Tudom, hogy ez idealizmus, de ebben hiszek” – mondja Gönczőné Ko-
vács Éva a Fidesz új nyírbátori elnöke. A riporter Nagy Miklós.

 – Tudja kötni valami dátumhoz, 
eseményhez a politikai eszmélését?
 – Persze, nagyon is tudom kötni. 25 
éves, fiatal pedagógus voltam, 2007-
ben történt.
 – Most meglepett, mert azt vártam, 
hogy az őszödi beszéd nyilvánosság-
ra kerülése volt a vízválasztó, ami-
kor besorolta magát abba a politikai 
táborba, amelyikben most nyírbáto-
ri elnökké választották. Mi történt 
2007-ben?
 – Talán van hozzá köze, hogy bal-
oldali kormány volt akkoriban. Én már 
néhány éve pedagógusként dolgoz-
tam. A férjem rendőr volt, s az akko-
ri bérünkből elég nehezen jöttünk ki. 
Nekem olyan emlékeim vannak, hogy 
a folyamatos megszorításokkal egyre 
nehezebb helyzetbe kerültünk.
 – Nekem valahogy az az em-
lékem, hogy a pedagógusok hely-
zetét akkoriban még nem lehetett 
olyan nehéznek titulálni, hiszen 
pár évvel előtte, egy másik balol-
dali kormány 50 százalékkal emel-
te a fizetésüket.
 – Nézze, akkor jöttek az újabb 
adósávok, s hiába kerestünk ugyan-
annyit, mégis kevesebbet vittünk haza, 
ez akkoriban azért előfordult, ez erő-
sen rosszul tudott esni. Ráadásul azt is 
éreztem akkoriban, hogy hiába képzem 
magam, tanulok még többet, az a tudás 
egyáltalán nem térül meg. Azt éreztem, 
hogy nem éri meg tanulni, hiszen még 
csak többet sem keresek.
 – Ült otthon, elégedetlen volt, s 
szétnézett a politikai mezőn, hol kínál-
nak jobbat?
 – Ugyan korábban nem nagyon fog-
lalkoztam a politikával, de akkor megér-
tettem, hogy az a családokat támogató, 
munkaerő alapú társadalmat favorizáló 
vízió, amit a Fidesz kínált, nagyon egy-
beesik az én jövőképemmel is. Ez később 
fényesen beigazolódott.
 – Ezt megelőzően sehová nem kö-
telezte el magát?
 – Egyáltalán nem. Szintén fontos 
nekem, ami a Fideszben nagyon erős vo-
nás, a nemzeti identitás kérdése is.

 – Ez egy elég világos állásfoglalás. 
Ám, ha megengedne egy közbevetett 
kérdést… ma sokkal jobban megbecsü-
lik, mint pedagógust?
 – Egy biztos! Sokkal jobban érzem 
magamat. Elégedett vagyok.

 – Az a gyanúm, hogy a pedagógu-
sok között ma nyomasztó kisebbség-
ben lehetnek az elégedett pedagógu-
sok.
 – Azt nagyon sajnálnám, ha önnek len-
ne igaza. Pedagógus II kategóriába vagyok 
besorolva és a mai helyzetemben teljesen 
elégedett vagyok a béremmel. Ráadásul a 
megszerzett tudásomat tudom alkalmaz-
ni. Gyógypedagógusként is van lehetősé-
gem, hogy plusz keresethez jussak.
 – Csak, hogy egyértelműek le-
gyünk: azt mondja, hogy ma rendben 
vannak a pedagógus bérek?
 – Elégedett vagyok a béremmel.
 – A kollégái is elégedettek?
 – A szűkebb környezetemben nem 
elégedetlenkednek a kollégák.
 – Mit tud a hagyományos iskolák-
ban tanító pedagógusok hangulatáról?
 – Tudom, hogy vannak elégedetlen 
tanárok is, de minden területen vannak, 
akik elégedetlenek.

 – Ezek szerint nem gondolja, hogy 
ezzel dolga lenne, mint a Fidesz városi 
elnökének?
 – Városi elnökként ezért nem so-
kat tehetnék. Annyiban talán mégis, 
hogy a saját politikai közösségünkben 
is megerősítsük, folytatódjon ez az élet-
pálya-modell, amit pár éve a mi kor-
mányunk vezetett be. Azt ugyanakkor 
minden politikai fórumunkon próbálom 
majd én is erősíteni, hogy a pedagógus 
fizetések számítását ismét kössék majd 

a minimálbérhez.
 – E kis intermezzo után visszatér-
nék 2007-hez, a politikai öntudatra 
ébredésének dátumához. Akkor rög-
tön be is lépett a pártba?
 – Egyáltalán nem. 2019-ben az ön-
kormányzati választások idején let-
tem tagja a Fidesznek…
 – Ahhoz képest villámkarriert fu-
tott be.
 – Talán lehet így is jellemezni.
 – Korábban miért nem kötelezte el 
magát?
 – Bevallom, hogy a saját környe-
zetemben, közösségemben folytat-
tam én addig is szemléletformálást, 
s egyáltalán nem hiányzott hozzá a 
pártháttér is.
 – Na, szóval 2019?
 – Elindultam az önkormányzati vá-
lasztáson.
 – Ja! Ezt már nem lehetett párton 
kívülről?

 – Bizonyára lehetett volna csak sima 
párttámogatással, de én úgy gondoltam, 
hogy akkor vagyok hiteles, ha el is köte-
lezem magam, és aktívan részt is veszek 
a közösség életében.
 – Nagyot csalódott, hogy 2019-ben 
nem kapott elég szavazatot?
 – Nem.
 – S milyen tanulságot vont le az ak-
kori kudarcból?
 – Mindig azt mondjuk, hogy a poli-
tika megosztja az embereket. Én 2019-
ben azt tanultam meg, hogy az emberek 
megosztottságát kiszolgálja a politika. 
Mindenkire rábízom, hogy gondolkodjon 
el ezen. Akkoriban nem voltam közéle-
ti szereplő, ennek ellenére kaptam 336 
szavazatot, amit jó eredményként érté-
kelek.
 – Mit gondol, ezeket a szavazatokat 
ön kapta, vagy a Fidesz?

 folytatás a 6. oldalon
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 – Is-is. Ez egy közös produktum. 
Végigjártam a választókerületet. Bemu-
tatkoztam, ahol erre szükség volt, s aki 
megtisztelt, azzal beszélgettünk is.
 – No és, hogy volt ez? Minden má-
sodik kapuban fogadták szívélyesen?
 – Volt olyan utca, ahol szinte senki 
nem akart, s volt másik utca, ahol viszont 
sokan voltak kíváncsiak rám. Ez utóbbi, 
biztos vagyok benne, a Fidesznek kö-
szönhető. Nem hiszem, hogy egy isme-
retlen hölgyként taszító lettem volna, de 
nyilván vannak utcák, ahol nem szeretik 
a Fideszt.
 – Tud-e, akar-e tenni azért, hogy 
ne feltétlenül csak a pártszimpátia szá-
mítson? Nyilván jó lenne, ha inkább a 
személyre figyelnének oda. Egyáltalán 
ön hogy képzeli a sorrendet?
 – Szerintem is egy ilyen kisvárosban 
fontosabb kell legyen a személy.
 – Ön egy mosolygós ember. Amikor 
elutasították, akkor nem próbált meg 
mosollyal közeledni?
 – Úgy tűnik, ez kevés volt. Az előbb 
már említette a „villámkarrieremet”, 
nos én akkor megfogadtam, hogy ezen 
a fajta megosztottságon  megpróbá-
lok változtatni. Ha mással nem, akkor a 
kommunikációinkkal, a munkával, hogy 
lássák, nem csak mondom, hanem te-
szek is ellene. Itt van a személyes pél-
dám a közösségépítés, az egyesületi 
munka. Nekem a munkám révén, de azon 
túl is jók az emberi kapcsolataim. Eddig 
azt gondoltam, hogy elég, ha a szűkebb 
környezetemben cselekszem, de, mint 
látjuk, ettől jobban ki kell nyitnunk. Na, 
most azt is gondolom persze, hogy ezzel 
együtt sem lehet külön, vagy szétválasz-
tani az embert és a pártot, hiszen valójá-
ban én egy jobboldali értékeket képviselő 
személy vagyok.
 – Azt gondolja, hogy a balolda-
li, vagy a jobboldali, az MSZP-s, DK-s, 
vagy fideszes homlokra ragasztott bé-
lyegeket ilyen egyéni teljesítményekkel 
le lehet szedni, és csak az embert fog-
ják látni?
 – Most megpróbálom. Pár év múlva 
majd beszéljünk erről!
 – Ez figyelemre méltó, de talán naiv 
kezdeményezés. Nem gondolja, hogy a 
politika csúcsán kellene elkezdeni?
 – Én a saját munkámban hiszek. Ezt 
az utat szeretném bejárni. Ne lehessen 
bélyeg az embereken, hogy éppen melyik 
párthoz tartozik. Tudom, hogy ez idealiz-
mus, de ebben hiszek. Addig nem tud-

hatjuk, hogy sikerülhet, amíg nem pró-
báltuk meg. Biztos vagyok benne, ha az 
emberek nem a pártokat, hanem a pár-
tok meghatározására szolgáló ideológi-
ákat vennék alapul, vagyis a fontossági 
sorrendben az ügyek kerülnének előtér-
be, akkor sok mindenben könnyebb len-
ne a közmegegyezést elérni. Ehhez félre 
kellene tenni a színeket, vagy személye-
ket, s a célokat kellene látni.
 – Ha jól tudom, kétgyerekes család-
anya is, s közvetlenül karácsony előtt 
politizálunk, ahelyett hogy a közelgő 
ünnepek örömeit várnánk. Jól meggon-
dolta, amikor belépett, majd most el-
nökké is választották, hogy gyökerestől 
felfordulhat az élete, az életük?
 – Nem gondolom, hogy megenge-
dem a körülményeknek, hogy ez a for-
dulat bekövetkezzen. Nekem mindig a 
család és a gyermekeim lesznek az első 
helyen.
 – Nem mondja komolyan, hogy ma 
nem a Fidesz van az első helyen?
 – Én a tettekben is azt képviselem, 
amit a párt is mond, hogy a család az 
első.
 – Aki politikára adta a fejét, az po-
litikus lett. Nem családanya, nem peda-
gógus…
 – Ezzel nem értek egyet. Elsősorban 
családanya vagyok és pedagógus. Belül 
én pontosan tudom, hogy mi a legfon-
tosabb és ezt a jövőben sem tévesztem 
szemelől. Nálunk a család, a keresztény 
értékek és hagyományok határozzák 
meg az életünket.
 – S, ha a közelgő választási kam-
pányban mégis csak jön a mocskolódás, 
akkor mit mond majd a gyerekeinek, 
amikor esetleg azzal jönnek haza, hogy 
szidták önt, vagy az ismerősüket az or-
szággyűlési képviselőt?
 – Mi a mocskolódást nem engedjük 
be az életünkbe. Arra nevelem a gyere-
keimet, hogy mindenki a saját szavaiért 
és a saját tetteiért felel. Ők csak azért 
vállaljanak felelősséget, amit én mond-
tam és én tettem!  A nagyobb fiam ezt 
már érti.
 – Észrevette már, hogy innentől 
kezdve kirakatban él?
 – Természetesen tudom, de vegyék 
figyelembe: én ezzel nem változtam 
meg. Maradtam ugyanaz és olyan, mint 
korábban is voltam.
 – Tetemesen növekedett a tele-
fonforgalma? Előfordult már, hogy fel 
kellett függeszteni bizalmas családi be-
szélgetéseket, mert csörgött a telefon, 
pártos témában?

 – Ha ilyen bizalmas beszélgetés van, 
akkor majd később visszahívom az ille-
tőt. Tény, hogy sokkal többen keresnek.
 – Ha jól sejtem a Mikulás járását 
nem akaszthatja meg egy politikai té-
májú telefon. Karácsonyra talán még ki 
is kapcsolja?
 – A Mikulást nem zavarhatja meg, s 
a karácsony szent ünnep nálunk.
 – Hogyan zajlik a karácsony?
 – Mi hívő, vallásos család vagyunk. 
Nálunk karácsony Jézus Krisztus szü-
letésnapja. Mi a görög és a református 
templomban is megjelenünk. Édes-
anyámnak nagyon fontos, hogy az ottani 
templomba együtt menjünk Nyírlugo-
son.  Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, mert egy igazi nagycsaládban élhe-
tünk.  A mi karácsonyunk koncentrikusan 
bővül.  Huszonnegyedikén, a szűk, 4 fős 
családdal készülünk. Együtt főzünk, sü-
tögetünk, öltöztetjük a karácsonyfát.
 – Beállnak a fiúk is főzni?
 – Ó, persze! A fiam jobban tölt ká-
posztát, mint sok háziasszony. Minden-
nap főzök, sokat vagyunk a konyhában, 
főleg, amikor az apjuk dolgozik, s ha va-
lamit meg akarunk beszélni, óhatatlanul 
főzés közben kerítünk rá sort. A fiúk le-
ülnek a konyhában, s ha már ott vannak, 
akkor nyilván megfordítják a rántott húst, 
megkavarják, ami éppen fő. Belenevel-
kedtek ebbe is. Kapaszkodjon, a férjem is 
ott van sokszor. Abszolút tudunk négyen 
együttműködni. A konyhában is..
 – Nos, és a végén elárulja, hogy ott-
hon is ön a pártelnök?
 – Demokrácia van.. Igaz előfordulnak 
olyan kérdések, amikor apának van több-
ségi szavazata.
 – Ott tartottunk, hogy zajlik a kará-
csonyuk…
 – Az első a szűk családunk, de még 
aznap este a szüleimhez is megyünk, a 
testvéremmel, majd tovább férjem szü-
leihez, ahol a nagy Göncző család van 
együtt. Ez bizony késő estig tart. Másnap 
már hozzánk jönnek szülők és testvérek 
mind a két részről. A következő nap Deb-
recenben egy nagyon népes unokatesós 
karácsonyi partit szoktunk rendezni.
 – Befejezésül elárulná, hogy mi a 
specialitása a konyhában?
 – Már miért ne? Nagyon jó töltött 
káposztát szoktam készíteni. Erre igazán 
büszke vagyok.
 – Mit kapnak az édesszájúak?
 – Nem vagyunk édesszájúak. Mé-
zeskalács és kész. Anyu persze süt ko-
molyabbat is.

folytatás az. 5. oldalról
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Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 100 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

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

Az MSK Hungary Gépgyártó Bt. folyamatosan bővülő nyírbátori  
csapatába keressük új kollégáinkat különösen az alábbi pozíciókra:

 f Szerviz technikus  
 (kiemelt bérezéssel)
 f CNC gépkezelő
 f CNC programozó
 f Lemezdaraboló
 f Szerkezetlakatos
 f Hegesztő (CO és / vagy AWI)
 f Elektromos szerelő
 f Mechanikus szerelő
 f Alkatrészlogisztikus

 f Minőségbiztosítási mérnök
 f Termékdokumentáció  
 készítő (Gépkönyv)
 f PLC programozó
 f Szoftver BackEnd fejlesztő
 f CAD / CAM programozó
 f Géptervező mérnök
 f Kontroller
 f Senior beszerző

Adósávok és kulcsok
1. kulcs 2. kulcs 3. kulcs

2002 0-600.000 ft 20% 600.001-1.200.000 ft 120.000 ft + a 600.000 ft.   
feletti rész 30%-a

1.200.00. ft 
felett

300.000 ft. + az 1.200.000 ft feletti rész 
40%-a

2003 0-650.000 ft 20% 650.001-1.350.000 130.000 ft + a 650.000 ft.   
feletti rész 30%-a

1.350.00. ft 
felett

340.000 ft. + az 1.350.000 ft feletti rész 
40%-a

2004 0-800.000 ft 18% 800.001-1.500.000 144.000 ft + a 800.000 ft.   
feletti rész 26%-a

1.500.00. ft 
felett 326.000 ft + az 1.500.00 ft feletti rész 38%-a

2005 0-1.500.000 ft 18% 1.500.000 felett 270.000 ft + a 1.500.000 ft.   
feletti rész 38%-a

2006 0-1.550.000 ft 18% 1.550.000 felett 279.000 ft + a 1.550.000 ft.   
feletti rész 36%-a

2007 0-1.700.000 ft 18% 1.700.000 felett 306.000 ft + a 1.700.000 ft.   
feletti rész 36%-a

2008 0-1.700.000 ft 18% 1.700.000 felett 306.000 ft + a 1.700.000 ft.   
feletti rész 36%-a

Megkérdeztük az akkor hivatalban lévő pénzügyminisztert, hogy a 
jelölt időszakban hogyan változtak a pedagógusbérek, illetve hogy 
alakultak az adósávok. Az alábbi választ kaptuk: 
A közalkalmazottak bére 2002 és 2008 között az A1-es állomány-
csoportot figyelembe véve az alábbiak szerint alakult:
2002 január 1. 33300 Ft/hó
2002 szeptember 1. 50000 Ft/hó 50%-os béremelés
2004 szeptember 1. 57000 Ft/hó 14%-os béremelés
2005 szeptember. 1. 59600 Ft/hó 4,5%-os béremelés
2006 április 1. 62500 Ft/hó 4,8%-os béremelés
2008 január 1. 69000 Ft/hó 5 %-os béremelés

Ez így együttesen 2008 január és 2002 január között összesen 
69000/33300=107,2% béremelés. Azaz több mint megduplázódott 
a közalkalmazotti egységes bérrendszer alapját jelentő A1 kategória 
után járó bér. Ezzel párhuzamosan a bruttó béreket terhelő személyi 
jövedelemadó rendszere a mellékelt táblázat szerint változott. A leg-
fontosabb változások az alábbiak voltak:
• 2002-ben az adójóváírás bevezetésével adómentes lett a mini-

málbér

• a legmagasabb adókulcs 2005-től megszűnt
• az alacsonyabb adókulcs 2004-től 20% helyett 18%-ra csökkent
• minden évben növekedett a legmagasabb adókulcs értékhatára 

( valorizáció)
• a korábbi legmagasabb adókulcs 40%-ról 36%-ra csökkent
• a legmagasabb adókulcs alkalmazásának értékhatára 1,2 milli-

óról 1,7 millióra nőtt.
 Összességében növekvő közalkalmazotti bérek és csökkenő 
SZJA terhelés jellemezte e hét évet. Ezeket figyelembe véve csak 
rosszul emlékezve lehet a jövedelmi viszonyokat negatívan megítélni 
ebben a periódusban.
 Tényszerűen az igazság: hat év alatt több mint duplájára emel-
kedő közalkalmazotti bér, jelentősen csökkenő adóterhelés a kettő 
eredőjeként dinamikusan növekvő jövedelem .
 A 2008 őszén bekövetkezett világgazdasági válság következté-
ben a világ többi országához hasonlóan nálunk is szükség volt gaz-
dasági korrekciós intézkedésekre melyeket 2009-től mindannyian 
megéreztünk.

dr. Veres János
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A fenyő faragása igazi férfimunka
Meghittség, békesség, boldogság, szépséges varázslat a karácsony. 
Két nyírbátori férfit kérdeztünk meg arról, hogy mit jelent számára az 
emberiség egyik legősibb ünnepe.

Fehér Miklós postás elmondta, az egy-
házi hagyományok, szokások ápolásán 
túlmenően szerinte a szeretetről kell, 
hogy szóljon az ünnep. Vágyakozva, 
várakozva készül a karácsonyra.
 – Hogyan telik az ünnep?
 – A család összejön, meglátogat-
juk egymást. Hiányzik a családunknak 
egy fontos személy, aki már nem lehet 
velünk. Az a gyerekkori örömteljes vá-
rakozás elmúlt, már másképp nézünk a 
dolgokra. Sajnos ebben a covidos időben 
nagyon el voltunk és vagyunk zárva egy-
mástól, ezért a családi találkozásokat 
áhítattal várjuk.
 – Mitől karácsony a karácsony?
 – A meghittségtől ilyenkor az embe-
rek magukba szállnak. Ünneplik a Meg-
váltót, azt, hogy együtt lehet a család, 
örülnek a békességnek, a szeretetnek. 
Egymástól távol lévő családok is, ha más-
képp nem, lelkiekben együtt vannak.
 – Ön nagy pecás. Ilyenkor készít-e 
halászlevelet?

 – Igen, pontosabban a kedvesem. 
Én csak bele-beleszólok. Igaz, hogy nem 
olyan sok fogásom volt az idén, de már 
megvan a karácsonyi asztalra kerülő ha-
lam. A megszokott magyaros ételekből 
is kerül terítékre.
 – Karácsonykor vannak jellegzetes 
otthoni feladatok, amelyek önre várnak?
 – A fenyőfának a megvétele és a 

befaragása férfimunka szerintem, azok 
rám maradnak. A fa feldíszítését már 
közösen oldjuk meg. A feleségem szokta 
főzni az ünnepi ételt, én inkább bevásá-
rolok hozzá.
 – Az ünnepek közeledtével jobban 
várják a postást a városlakók, mint 
máskor?
 – Igen. Nagyon sok ügyfél ilyenkor 
megköszöni az éves munkánkat. A régi 
szokások - amikor az emberek még le-
veleztek, küldtek képeslapot egymásnak 
–, már megszűnőben vannak. Felvál-
totta ezeket az e-mail és a telefon. Az 
idősebb generációnak nagyon hiányzik, 
amikor a gyerekek még küldtek képes-
lapot. Ebben a hónapban a kifizetések 
miatt nekünk is megnövekedett a mun-
kánk. Azoknak az idősebbeknek, akiknek 
messze laknak a gyermekeik, csomagot 
küldenek, azokat is kézbesítjük.
 – A postás a legközvetlenebb köz-
vetítő…
 – Igen, már közel negyven éve úgy 
megyek az ügyfelekhez, mintha család-
tag lennék. A két ünnep között is dol-
gozunk. Remélem, azért sokan nem azt 
fogják nézni, hogy mi van a fenyőfa alatt, 
hanem azt, hogy kik vannak körülötte.

Trifuj Mihály a Bethlen Sportcsarnok 
gondnoka számára a családi együttlét 
a legfontosabb az ünnepek idején.

 – Hogyan telik a karácsony?
 – A népes családommal, gyerekeim-
mel, unokáimmal már készülünk a szen-
testére, a karácsonyra. Eljönnek hoz-
zánk, együtt díszítjük a fenyőfát, melyik 
unoka, hogy kívánja. Gondolunk arra is, 
hogy az ajándék el is férjen alatta. Min-
dig szép, nagy karácsonyfát állítunk, ez 
hagyomány nálunk.
 – Mi az a feladat, ami tipikusan 
önre vár karácsonykor?
 – A fenyőfa beállítása, helyretevése 
az én feladatom. A konyhában a felesé-
gemmel közösen osztjuk meg ilyenkor 
a feladatot, van, amit a párom, és van, 
amit én tudok jobban. Elsősorban az el-

maradhatatlan halászlevet főzöm. A sül-
tek, a saláták és a többi étel már a párom 
specialitásai. Besegítek ebbe is nyilván, 
ha tudok.
 – Milyenek az ajándékozási szoká-
sok a családban?
 – Az unokákkal meg szoktuk beszél-
ni az ajándékot, mit szeretne anya, apa, 
mama. Ezekhez kikérik a véleményemet 
és minden jellegű támogatásba besegí-
tek.
 – Mitől karácsony a karácsony?
Ez igazából a szeretet ünnepe. Gyerek-
koromban is mindig vártuk a szentestét, 
a Jézuska születését. Én falusi gyermek 
voltam, és már karácsony előtt hetek-
kel próbáltuk a betlehemes játékot. 
Szenteste végigjártuk a falut, elkezdtük 
délután, és este fejeztük be. Ezeket pe-
dig minden karácsonykor elmesélem az 
unokáimnak, akik tátott szájjal hallgat-
ják, hogyan zajlott egy ilyen kántálási 
időszak, milyen verseket mondtunk. Én 
is mondok egyet-kettőt, az unokák pe-
dig elszavalják az újakat. 
 – A helyi sportklubok kapcsolattar-
tójaként a december második fele mi-
lyen elfoglaltságokat ad?
 – Nálunk, december 22-től szünet 
van, és majd január elejétől lesz újra fut-
balltorna. Akkor indul újra a sportélet a 
csarnokban. Volt már rá példa, hogy an-
nak idején karácsonyi kupát rendeztek a 
két ünnep között, de a vírusra való tekin-
tettel ez most elmarad. A jövő elé nézve 
pedig várjuk a jót, a szépet, mint mindig.

Polyák Dézi

Fehér Miklós

Trifuj Mihály
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Legnagyobb örömünkre ismét látogatható a város központjában felállított Mikulásház. 
A Nyírbátori Kerekerdő Óvoda gyermekei már bedobták a Mikulás postaládájába a kívánságokat tartalmazó leveleket. 

Verseltek, énekeltek, és kipróbálták a rénszarvasszánt.

Kertész Erzsi ezúttal a legkisebbeknek mesél – kisállatokról, akik pontosan 
olyanok, mint a gyerekek. A 25 rövid, vicces mese mindegyikéhez játékötletet is 
írt a szerző, így az olvasók valóban játszótársként csatlakozhatnak Kisfókához 
és a többiekhez!
 „Miközben jót mulatunk Kisfókáék kalandjain és együtt játszunk, észrevét-
lenül tanulunk is egymás elfogadásáról, megértéséről és a szeretetről.” – olvas-
hatjuk Berg Judit ajánlásában. Ez máris meggyőző. De városkánk lakóinak a szívét 
a rajzok is megdobogtatják ám! A kötetet Baracsi Gabi illusztrációi díszítik. 
 Azé a Baracsi Gabié, aki kékellő derűvel a szemében, pajkosan kuncogva old-
ja meg az életem minden válságát, pár spontán félmondattal. Amitől hirtelen 
szűk lesz rám a jelmez, amit a kishitűségem tervez és elhiszem, hogy egy pörgős 
szoknya sokkal jobban illene rám. Ez Ő. Aki a mezei virágok szerénységében rin-
gatózva csak annyit mond az illusztrációi hatására kiszakadt elismerő szavakra: 
„Ja! Az már megvolt. Csak én rajzolhattam ki.” 
 Gabi! Rajzolj nekünk egy szép kettőezerhuszonkettőt! Egy csodás évet, min-
denkinek! 

Könyvajánló Kisfóka és a többiek – nálunk hazai pályán

A Közszolgáltatási Bizottság 
ebben az évben is jutalom-
ban részesítette a házuk, 
a lakásuk környezetének 
gondozásában példát mu-
tató nyírbátoriakat. A képvi-
selő-testület 2021-ben 16 
magánszemélynek, három 
társasháznak és egy cégnek 
ítélte oda a „Gondozott, Virá-
gos Porta” elismerést. Az ün-
nepélyes átadást rendszerint 
a novemberi közmeghallga-
táson tartjuk, de a tavalyi-
hoz hasonlóan a járványügyi 

szabályok miatt idén sem 
kerülhetett erre sor, így a 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársaival személyesen vit-
tük el a kitüntető táblát, az 
oklevelet és a jutalmat a leg-
szebb porta tulajdonosainak. 
Gratulálok minden díjazott-
nak! Jó egészséget kívánok 
mindenkinek!

Polyák László
a Közszolgáltatási Bizottság 

elnöke

Díjazottak:
Családi házak:

Bajcsy-Zs. u. 28.
Debreceni u 29. 

Derzsi u. 26.
Édesanyák útja 54.
Fedics Mihály u. 15. 

Gyulaji u. 93.
Jókai u. 12.

József A. u. 3.
Kinizsi Pál u. 6.
Kisszoros u. 16.
Kölcsey u. 18.
Madách u. 23.

Móricz Zs. u. 34.

Sarkantyú u. 4.
Táncsics u. 8.

Wesselényi u. 5.

Társasházak:

Fáy András u. 9. 
Krúdy Gyula u. 1.
Krúdy Gyula u. 9.

Cégek versenye:

Gyulaji u. 41. sz. Sarkadi 
Autósbolt - PCKERNEL 

Számítástechnikai Szaküzlet

Díjazták a legszebb nyírbátori portákat

Képösszeállításunk a 16. oldalon
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SZÜLETÉS
Medox Böszörményi Éva  Kerekes Zoltán
Zsolt Damián Orosz Brigitta Fülep Zsolt
Róbert Szilágyi Margit Pál Róbert 
Dézi Mocsár Brigitta Szilágyi Róbert
Mercédesz Sztella Farkas Klaudia Jakab Attila
Liza  Bátorligeti Klaudia Dobos Róbert
Bella Róza Nagy Bernadett Fehér Ádám
Lara Szabó Margit Kovács Gábor

HÁZASSÁG
2021.  NOVEMBER 01 – 2021. NOVEMBER 30.

közötti időtartamban összesen 7 házasság jött létre, 
Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:
Sivadó Róbert – Karóczkai Kitti

Danó Krisztián – Milák Vivien Betti
Zolcsák József – Varga Alexandra

Lőrinczi Kornél Attila – Széles Friderika
Berna József – Baranyi Bernadett 

HALÁLESET
Karácsony József • Tóth Ferenc • Debrenszki Lajosné
Szakács Ferenc • Szilágyi Jánosné • Bereznai János

Demendi János • Bon Jánosné • Gladics János
Balogh Ferencné • Ferenczi Jánosné • Balogh Attila
Karóczkai János • Vargics Veronika • Veres Jánosné

Dorner Antal • Szilágyi Albert • Mike Pálné
Fenyő József • Jónás Vanessza • Szilágyi Norbertné

Sebők András • Kiss Sándor • Kiss Sándorné

Anyakönyvi események
2021. november

Mozgalmas, programokkal tele hónapot hagyott 
maga mögött a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület tagsága.

45 éves az intézményes 
zeneoktatás Nyírbátorban

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 

Máté Antal polgármester.
Főszerkesztő: Nagy Miklós

info.batormedia@gmail.com
Szerkesztőség: 

Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. 
Kulturális Központ földszint

Tel.: 42/291-865, 06-70/337-2587

Nyomdai előkészítés: 
Talpas Design Grafikai Kft., 

Nyíregyháza
Készült Nyíregyházán, 

a Grafit Nyomda „R” Kft. 
nyomdaüzemében

Felelős vezető: Ördögh J. Gábor
HU ISSN: 0864–7259

A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tartalom 

lényegi megváltoztatása nélkül – 
szerkesztett, rövidített formában közölje.

Ennek alkalmából Nyírbátor 
Város Önkormányzata em-
léktáblát állíttatott az alapító 
igazgató, Szabolcsi Miklós 
emlékére, amely az 
Ifjúság úti épület falán 
került elhelyezésre.
 Nyírbátor Város 
Önkormányzata El-
ismerő Oklevéllel fe-
jezte ki köszönetét az 
Alapfokú Művészeti 
Iskola egykori és je-
lenlegi vezetőinek, va-
lamint tanárainak a 45 
éven keresztül végzett 
magas színvonalú 
művészeti nevelő-ok-
tató munkájukért, te-
hetséggondozásért, 
értékteremtő, érték-
közvetítő, közössé-

gépítő tevékenységükért, 
a város kulturális életének 
gazdagításáért, jó hírnevének 
öregbítéséért.

Köszönetnyilvánítás
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezésre ke-
rült a „Szépítsük meg az idősek karácsonyát” adománygyűjtő 
akció. Ebben az évben a mikuláscsomagokat és adományokat 
az idén átvett Idősek Bentlakásos Otthona lakói kapták meg. 
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata vezetősége és dolgo-
zói ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 
adományaikkal támogatták intézményünket. A csomagokat a 
bentlakók december 6-án kapták meg a családias keretek kö-
zött tartott mikulás  ünnepségen, a vezetőséggel és a dolgo-
zókkal ünnepelve. Örömünkre szolgált, hogy adományaiknak 
köszönhetően a karácsonyt is szebbé tudtuk tenni ajándékok 
vásárlásával. Megragadva a lehetőséget mindenkinek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új 
esztendőt kívánunk.
 Tisztelettel és köszönettel: 

Bodóné Erős Rózsa 
intézményvezető.

Minden kedves Olvasójának békés karácsonyt, 
boldog új évet kíván a Bátor Média
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

Nyitunk a jövőre!

555N Y Í R B Á T O R

KFKKK
TUDÁS • SIKER • KÖZÖSSÉG
E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

K I S V Á R D A

KELET KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT555év555év555év555
Élelmiszerlánc-biztonság 
a 21. század kihívásai
A társadalom változik, lassan vagy gyor-
san, de folyamatosan. Nem is oly régen 
történt, amikor Európa e részén jelen-
tős, korábban példa nélküli átalakulások 
történtek, a határok megnyíltak, fel-
szabadulás történt politikai és nemzeti 
értelemben, új technológiák kerültek 
bevezetésre, a gazdasági növekedés be-
indult, új értékrend alakult ki, az üzleti 
életben lerövidültek a távolságok.

Fejlődésünk gyors és ugyanakkor 
biztonságos volt, legalábbis annak gon-
doltuk. Ugyanakkor komolyan megta-
pasztaltuk a COVID-krízis alatt, hogy a 
jövőt pontosan nem lehet megjósolni.

Az ember táplálék és víz nélkül nem élhet. Jogunk van arra, hogy elegendő 
mennyiségű, biztonságos és tápláló ennivalóhoz jussunk. De elég-e csak hivat-
kozni e jogunkra, vagy minden korábbinál keményebben kell dolgoznunk érte. 

Az egyes országok szerepe és felelőssége, hogy az állampolgárokat ellássák 
táplálékkal, ez az élelmiszerellátás biztosítása. Azonban ez egyedül nem elegen-
dő számunkra és társadalmaink számára, ezt sikeresen össze kell kapcsolnunk az 
élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszerminőséggel és kezelnünk kell az élelmiszer-
hulladékokat is.

Mint említettem a nemzetközi ellátási útvonalak leálltak vagy sérültek, vagy 
egyszerűen nem elegendőek, hogy a fogyasztók igényeit kielégíthessük. Ezért kell 
megoldanunk az élelmiszerlánc rövidítését és jobb menedzselését.

A fogyasztók szokásai változnak, mind több friss élelmiszert szeretnének (kü-
lönösen vonatkozik ez a zöldségekre, a gyümölcsökre. a nyershúsra és a halakra). 
Az élelmiszeripar számára komoly kihívást jelent ennek biztosítása a nemzetközi 
ellátási utakon, ezért elsősorban a helybeli élelmiszeriparra támaszkodva, a rövi-
debb élelmiszerláncon keresztül, helyi ellátók útján kell kielégíteni ezen igénye-
ket.

Hosszú folyamat volt, amíg globálisan harmonizáltuk az élelmiszerbiztonsági 
szabályozásokat, melyek alkalmazhatók akkor is, ha az élelmiszerlánc folyamata 
rövidebb. Az élelmiszertermelőknek kötelezően be kell tartaniuk a szabályozáso-
kat, Üzemükben ki kell alakítaniuk a standardokat és a biztonsági programokat, 
a termelőknek el kell látniuk a fogyasztókat elegendő mennyiségű, megfelelő 
minőségű és biztonságos élelmiszerrel, megfelelő információkat adnak az élelmi-
szer összetevőiről és azok mennyiségéről, és fontos, hogy az élelmiszerpazarlást 
minimalizálják.

A nem biztonságos élelmiszerben ártalmas baktériumok, vírusok, paraziták 
és kémiai anyagok vannak, amelyek több mint 200-féle betegséget okozhatnak 
a hasmenéstől a daganatos elváltozásokig. Világszerte évente mintegy 600 millió 
ember (az emberiség egy tizede!) betegedik meg szennyezett élelmiszertől, ami 
420000 halálozást és 33 millió egészséges életév csökkenést okoz

Az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerellátás biztosítása szoros kapcsolatban 
áll. A nem biztonságos élelmiszerek betegségeket és táplálkozási anomáliákat 
okoznak, különösen érintve a csecsemőket, a gyerekeket, az öregeket és a más 
betegségben szenvedőket. Azaz az élelmiszerellátás és táplálkozás biztosítása 
biztonságos élelmiszerrel hozzájárul egy ország gazdaságához, kereskedelméhez 
és turizmusához, stimulálva a fenntartható fejlődést. Az élelmiszerkereskedelem 
globalizálódása, a világ növekedő lakossága, a migráció, a klímaváltozás és a 
gyorsan változó élelmiszer rendszerek mind-mind hatással vannak az élelmiszer-
biztonságra. A WHO célja, hogy világszinten és az országok szintjén is javuljanak 
a megelőző, feltáró és reagáló kapacitások a nem biztonságos élelmiszer miatti 
fenyegettetések vonatkozásában.

Számos kihívással néz szembe az élelmiszeripar:
1. Nemzetközi és hazai jogszabályrendszer
Meg kell említenünk a Codex alimentariust és az EU szabályait, amiket jelenleg kö-
vetünk a nemzeti szabályozásban. De folyamatosan figyelemmel kell követnünk a 
nemzetközi tendenciákat, hogy a csak miáltalunk észlelhető helyi különbségeket 
előnyünkre fordíthassuk, úgy, hogy beépíttetjük azokat a nemzetközi szabály-
rendszer régió- vagy országspecifikus előírásai közé.

2. Élelmiszerhamisítás – védekezés ellene
Az elmúlt 30 évben több nemzetközi élelmiszerhamisítás és botrány tanúi lehet-
tünk. Néhány ezek közül:

• Dioxin került a tápból a baromfihús-
ba és a sertéshúsba (2006)
• Melamin került a tejbe (2008)
• Fipronilos tojások (2017)
Ezek mind az EU és a nemzetközi szabá-
lyok szigorodásához vezettek.

3. Élelmiszereredetű betegségek
Elegendő mennyiségű biztonságos és 
tápláló élelmiszerhez való hozzáférés 
az élet és az egészség fenntartásának 
előfeltétele.
4. Élelmiszerbiztonság: szabályzatok és 
standardok
Az élelmiszerbiztonságot több úton 
is biztosíthatjuk: alkalmazzuk a helyes 
gyakorlat szabályait, a HACCP rendszert 

(veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontokon), a helyes működtetési gyakorla-
tot és a specifikus ISO standardokat, mint az ISO 22000-et.

5. Tudományos kihívások és az élelmiszeripar digitalizálása
A digitális élelmiszerbiztonság (DFS) az a gyakorlat, amikor az élelmiszer bizton-
sági lépéseket egy központosított szoftverrendszerbe foglaljuk, így kizárhatjuk az 
emberi tévedés lehetőségét. A DFS biztosítja, hogy alkalmazója megfelelően mű-
ködjön és könnyen és eredményesen feleljen meg az ellenőrzések során.

6. Az élelmiszerbiztonsági szabályok globális harmonizációjához kapcsolódó társa-
dalmi kihívások igen sokfélék

• kiegyensúlyozni a fejlett és a fejlődő országok érdekeit
• kiegyensúlyozni a nagyüzemek és a kisüzemek érdekeit
• ellensúlyozni a biológiai és kémiai kockázatok okozta rizikókat
• kiegyensúlyozni a fogyasztó aggodalmát és a tudomány/technológia nyújtot-

ta előnyöket
• egyensúlyozni a gazdasági növekedés céljai és az élelmiszerbiztonsági meg-

fontolások között
• összhang a fogyasztó és a termelő érdekei között
• összhang a globális és a helyi érdekek között
• összhangot teremteni az állat- és környezetvédelmi megfontolások és az új 

termelési módok és fejlesztések között
A fenti pontok mindegyikének jelentős a hatása az élelmiszerbiztonságra és a 

gazdaságosságra, figyelembe kell venni az elemzések és értékelések során.

Következtetések
Az élelmiszerbiztonsági szabályok globális harmonizációja a 21. század jelentős 
kihívása. 

Az élelmiszerbiztonsági szabályok globális harmonizációja során tekintettel 
kell lenni a fogyasztó egészségének védelmére, a fogyasztó általi elfogadottságra, 
az állatvédelemre és a környezetvédelemre. 

A nagy nemzetközi cégek megegyezése az élelmiszerbiztonság területén nem 
gátolhatja a gazdasági növekedésből, az új technológiák, köztük a digitalizáció, 
bevezetéséből származó előnyöket, ugyanakkor nem érintheti hátrányosan a fej-
lődő országokat, a kisüzemeket és a társadalom szegényebb rétegeit.

Ezeknek az elvárásoknak akkor felelhetünk meg, ha az alábbiakat megvaló-
sítjuk:

• fokozottan bevonjuk a közegészségügyet és az állategészségügyet, e kettőt 
egyesítjük az “Együtt az egészségért” (One Health) programban

• alkalmazzuk a tudományon alapuló új módszereket, köztük a digitálisakat is.
• a tudomány, az ipar, a közigazgatás és a fogyasztóvédelmi szervezetek mind 

közreműködnek az élelmiszerbiztonság helyi, nemzeti és nemzetközi fejlesz-
tésében

• segítjük a helyi termelőket, és
• élelmiszer és élelmiszerbiztonsági ismeretterjesztést folytatunk a fogyasztók 

körében már kisgyermek kortól kezdve

Gondolkodjunk világpolgárként, de dolgozzunk állampolgárként!

https://www.food-safety.com/articles/6350-food-in-the-21st-century-chal-
lenges-in-the-food-system

https://www.researchgate.net/publication/279557298_Food_safety_in_
the_21st_century 
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1941.03.03. Egyek. Szülőfalujáról nosztalgikus han-
gulatban beszél. A balmazújvárosi járás nagyközsé-
ge néhány évtizede még Nyírbátor nagyságrendű 
volt, mára kb. 5,5 ezer lakosú település. Itt végezte 
az általános iskolát, középiskolásként a szomszé-
dos Tiszafüred tanulója lett.

PÁSZTOR JÓZSEF

Itt már aktívan sportolt, a ko-
sárlabda, a kézilabda és az 
atlétika vonzotta. Miután leé-
rettségizett, Hajdú és Borsod 
után következett Heves: az 
egri tanárképző magyar-tör-
ténelem-testnevelés szakos 
hallgatója lett. Nagy volt az 
országban a tanárhiány, az 
átmeneti időben lehetőség 
nyílt háromszakos képzés-
re felvételizni. A főiskolán a 
kosárlabda vált fő sportágá-
vá, ami egyben aktív játékos 
pályafutásának végét is je-
lentette, hiszen diplomázás 
után nem volt lehetősége a 
folytatásra.

 1968-ban megnősült, 
feleségül vette a fényeslitkei 
Vigh Évát. A fiatal házasok 
olyan munkahelyet kerestek, 
ahol szolgálati lakást is tud-
tak számukra biztosítani. Ez 
a hely lett aztán Nyírbogát. 
A falusi spartakiád akkor élte 
fénykorát. A nyírbogáti csa-

pat szervezésében aktívan 
vett részt, a járási döntőkön a 
legnagyobb létszámú csapat-
tal voltak jelen.
 Az aktív fiatal pedagó-
gust a politika is hamar fel-
fedezte magának. „Kiemel-
ték” Nyírbogátról, a járás 
ifjúsági mozgalmának irá-
nyításában vett részt. A fele-
sége is Nyírbátorban kapott 
állást, így váltak bátorivá. 
1972-ben nevezik ki a Járási 
Testnevelési és Sporttanács 
elnökévé. Sportszervező 
munkájával segítette a járás 
településeinek sportköreit. 
Köztük a nyírbátoriakét is. 

Jó barátságot ápolt 
Kovács Kálmánnal, e 
kapcsolat eredmé-
nye, hogy rengeteget 
dolgozott a nagy nyír-
bátori sportrendezvé-
nyek sikeréért.
 A Fradi, Honvéd, Új-
pest, Vasas meccsek 
előtt hetekkel járták 
Kálmánnal a megyét, 
s adták el elővételben 
a jegyek jelentős ré-
szét. Ma már kevesen 
emlékeznek erre, pe-
dig a Nyírbátori Spar-
tacus éveken át ebből 
tartotta fenn magát. 
Csodálatos serdülő fo-

citornák Bátori Kupa néven az 
FTC, Tatabánya, DVTK, Deb-
recen, Nyíregyháza részvéte-
lével. Logodi Laci bácsi az FTC 
utánpótlásának egyik veze-
tője többször hangsúlyozta, 
hogy ő már lassan teljesen 
bátorinak érzi magát. De em-
líthetjük a kézilabda Pannónia 

Kupákat a Debreceni Dózsa, 
Berlini Dynamo, Csepel, Ózd 
részvételével. Nagyszerű idő-
szak volt. A nyírbátori szurko-
lók örülhettek, hiszen minden 
évben minőségi programok 
részesei lehettek.
 1984 újabb nagy válto-
zás az életében: kinevezik a 
140. sz. szakmunkásképző 
igazgatójává. Ez még a régi 
helyen, az Ifjúság úton volt. 
Későbbi népszerű 
neve lett a Bethlen. 
Hatalmas fába vág-
ta a fejszét, ekkor 
már tervben volt 
az új szakmunkás-
képző megépítése. 
Sportemberi bátor-
sággal belevágott. 
1987-ben meg-
történt a csoda, 
az intézet költöz-
hetett a Füveskert 
utcába, a mese-
szép, ultramodern 
épületegyüttesbe. 
1988-ban újabb 
csoda: elkészült a 
város első, sokunk 
szívének ma is a legnagyobb 
gyönyörűséget jelentő sport-
csarnoka. Volt ennek a kornak 
egy olyan hozadéka is, amely 
ma már sajnos ismeretlen 
sok munkahelyen: az em-
berek tudtak egymással be-

szélgetni, tudtak 
mosolyogni. A 
sok „lárvaarc” 
tulajdonosa el 
sem tudja kép-
zelni, hogy ez 
mekkora kincs.
 A rendszer-
váltás az iskolát 
sem kímélte. Az 
igazgatóságról 
leváltották, de 
hűsége jeléül 
maradt tovább-
ra is tanárként. 
2003-ban kérte 
nyugdíjaztatá-
sát. Nyugdíjas-
ként is részt vett 
a város közéle-

tében: a múzeum baráti köré-
ben aktivizálta magát. 2007-
ben Máriapócsra költözött 
feleségével. Olcsón lehetett 
jó állapotban lévő házat vá-
sárolni, ide vonultak vissza, 
kizárva a külvilág káros zajait. 
Második felesége halála óta 
egyedül él otthonában. Első 
feleségével két gyermeket 
neveltek, mindketten tanárok 
Nyíregyházán. Nyírbátorról 

szuperlatívuszokban beszél. 
Állítja, a város fejlődése or-
szágos példa lehet.
 Nyugalmas további éle-
tet Jóska!
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci
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Mesés délután

Az Élménysuliban novem-
ber közepén vendégül láttuk 
a nagycsoportos óvodásokat 
és szüleiket. Az iskola kórusa 
vidám előadását hallgatták 
meg, majd a gyerekek kipró-
bálhatták a különböző hang-
szereket. A Betekintgető nap 
keretében bábcsoportunk iz-
galmas előadással készült az 
óvodásoknak. 
 A műsor után Kóródiné 
Tóth Mária, a bábcsoport ve-
zetőjének segítségével a leen-
dő elsősök kezükbe vehették a 
bábokat és játszhattak azok-
kal. Az első osztályosoknál 

óralátogatáson is részt vettek 
a gyerekek, ahol kipróbálhat-
ták a Bee-Bot robotot, és más 
kreatív játékkal is megismer-
kedhettek. Ezen a délutánon 
kihirdettük az „Ősz szele züm-
mög” rajzpályázatunk nyerte-
seit. A közel száz beérkezett 
alkotást az aulában mindenki 
megcsodálhatta.

Új pedagógus

Szász Tamás testnevelő tanár 
novembertől nevelőtestüle-
tünk új tagja. Már az ő veze-
tésével vettek részt az 1. és 
2. osztályos diákok november 
végén a Magyar Labdarú-

gó Szövetség 
szervezésében 
a Bozsik prog-
ram téli foci-
fesztiválján a 
Bethlen Sport-
c s a r n o k b a n . 
Nagyon jól érezték magukat 
mind a lányok, mind a fiúk, 
akik számára az önfeledt játék 
igazi sikerélmény volt.
 Szász Tamás: „Több mint 
25 éve vagyok a tanári pályán. 
Szerencsésnek mondhatom 
magam, mivel a hivatásom 
a hobbim is. Több sportág-
ban fedeztem fel az évek so-
rán kiválóságokat, akik ma 
már élsportolók vagy edzők. 

Évek óta a Bátori Sárkány 
Úszóegyesület edzőjeként 
dolgozom, utánpótlás ne-
veléssel és úszásoktatással 
foglalkozom. Célom, hogy ta-
nítványaimmal megszeret-
tessem a testmozgást, vala-
mint örömet szerezzek nekik 
a különböző sportágakkal való 
megismerkedés révén. A taní-
tási óráimon előnyben része-
sítem a játékos, élményszerű 
oktatást.”

Decemberi ünnepek

Az adventi gyertyagyújtás a 
mi iskolánkban is hagyomány-
nyá vált, ahol diákjaink ünnepi 
versekkel, dalokkal készültek. 
Mikulásnapot is tartottunk, 
amelynek legérdekesebb 
része volt a Krampusz hét-

ISKOLAI HÍREK

Betekintgető az Élménysuliban Évek óta a Bátori Sárkány Betekintgető az Élménysuliban

Az álmok valóra válnak
Naptáramba pirossal karikázva ékelődött be az 
eredményhirdetés napja. Néha-néha magával ra-
gadott pár kósza ábránd, de rögvest elhesseget-
tem őket. A „Mesélnek a fák” című pályázat után 
több helyen nem értem el eredményt, ezért elköny-
veltem magamban, hogy akkor csupán szerencsém 
volt, amiért az én írásom is az első helyezettek kö-
zött szerepelt. Bekebelezett a mindennapok köde...

Egy pénteki napon betop-
pant az osztályterem ajtaján 
osztályfőnököm, Tanyik Jó-
zsefné Borika néni, aki egyben 
a magyartanárom is. Kezeiben 
papírokat szorongatott, és 
derűsen mosolygott. Egy pil-
lanatra fellobbant szívemben 
a remény tüze, s  néhány szó 
elhangzása után felemész-
tette egész testem. Lábaimat 
vonszolva, remegő kezekkel 
léptem a papírért, ami szá-
momra felért egy meghívóval, 
mely a boldogság szigetére 
invitált. A díszes lapon valóban 
egy meghívás szerepelt Buda-
pestre, a Szent Gellért-temp-
lomba. Itt tartották annak az 
országos  vers- és novellaíró 
pályázatnak  az eredményhir-
detését, melyet a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia A 
család Istentől rendelt közös-
ség címmel hirdetet t meg.

 Napokig munkált bennem 
a kérdés; „Ez álom, vagy való-
ság?” Szüleim, barátaim és ta-
náraim elhalmoztak gratuláci-
ókkal, szép szavakkal. Mindez 
álombeli angyalok duruzsolá-
sához volt hasonló.
A díjátadó napján jó kedvvel 
ébredtem, s reggel számos 
vidám dalt hallgattam. Sajnos 
szüleim nem tudtak elkísérni, 
így Borika nénivel utaztunk az 
eredményhirdetésre. A hosz-
szú utat követően megérkez-
tünk a templomba, ahol már 
készülődtek a rendezvényre. 
Tettünk egy feszültségol-
dó sétát, és megszemléltük 
a templomkertet. Délután 
öt órakor kezdődött a szent 
mise, melynek meghittsége 
magával ragadott bennün-
ket, s szívünknek nyugalmat, 
békességet adott. Ezután kö-
vetkezett, amire mindannyian 

vártunk, az eredményhirdetés. 
Mély levegőt vettem korosz-
tályom bejelentése hallatán, 
majd a nevem a  különdíjasok 
között csendült fel.  Átvettem 
az ajándékcsomagot, s a sö-
tétkék keményfedelekkel kö-
rülölelt oklevelet. 

 Ambivalens érzések vív-
tak csatát lelkemben, mit látva 
osztályfőnököm, vigasztalni, 
dicsérni kezdett, s ez megme-
lengette szívem. Miután min-
den jutalom gazdájához került, 
csoportképeket készítettünk, 
amelyeken Veres András püs-
pök, az MKPK elnöke is szere-
pel. Ő átadta az elismeréseket. 
Később szeretetvendégségen 
vettünk részt, hol mindenfé-
le finomság fogadott minket, 
majd boldogan tértünk haza. 
 Az utóbbi két évben az iro-
dalom, valamint az írás rabjává 
váltam. Legfőbb boldogság-

forrásom, ha belecsöppenhe-
tek a saját magam által kreált 
világba. Általános iskolában 
is foglalkoztatott az alkotás, 
mindig különleges feladat-
nak éreztem, ha fogalmazást 
kellett írnom egy adott téma-
körben. Ez most is így volt, a 
pályázati kiírást látva felcsil-
lantak szemeim. Mikor tollam 
és a papír felülete találkoznak, 

időérzékem alábbhagy, s elté-
velyedem nyüzsgő gondolata-
im örvényében. Az írás immár 
gyógyszerré vált számomra, 
mely orvosolja a nap mint nap 
felmerülő kisebb-nagyobb ne-
hézségeket az életemben. 
 Isten ajándékaként éltem 
meg ezt a csodálatos napot, 
ami megerősítette bennem; 
„Az álmok valóra válnak”.

Balogh Dzsenifer 
10. A

Báthory István Katolikus Óvoda, 
Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Gimnázium
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Már 30 éve december 16-án ünneplik a Magyar Kórusok 
Napját. Nyírbátor is büszkélkedhet több kórussal, köz-
tük iskolai kórusokat is említhetünk a sorban. Nagyné 
Lőrincz Lillával, az Élménysuli énekkarának vezetőjével 
beszélgettünk. A riporter Polyák Dézi.

Különleges hangulatú időszak az advent. A várako-
zásról, a készülődésről, a lelki hangolódásról, töltő-
désről szól. A gyermekek is tele vannak várakozás-
sal. Ellesik, tanulják a szokásokat, hagyományokat, 
készülődnek ők is lelkükben és szívükben egyaránt. 

Karácsonyváró adventi készülődés

próba. A Lenszirom Színház 
előadásával színesítette a 
mikulásnapi programunkat. 
A karácsonyi műsorunk záró 
eseménye az évnek, ahol is-
kolánk művészeti csoportjai 

mellett a nevelőtestület ének-
kel köszönti az ünnepet.

 az Élménysuli 
nevelőtestülete

Várunk szeretettel minden leendő első osztályos tanulót 
és szüleiket programjainkra! Figyeljék Facebook oldalunkat 
(facebook.com/lmanyirbator) és kérdés esetén keressenek 
minket bizalommal! 

+36 30 319 3742, elmenysuli@gmail.com

 – Mennyire fontos a mai 
világban egy iskolai kórushoz 
tartozni?
 – Ebben a 
rohanó, digi-
tális világban 
úgy gondolom, 
szüksége van 
a gyerekeknek 
egy kis meg-
n y u g v á s r a . 
Az együtt éneklés közösségi 
élményt teremt, formálja a 
személyiséget. Együtt vannak 
a kicsik és a nagyok, utóbbiak 
felkarolják a legfiatalabbakat. 
Az Élménysuliban szeptem-
berben indult a kórus. Erede-
tileg felsős kórusként, viszont 
rövid idő alatt népszerű lett a 
kicsik körében is, akik tagjai 
lettek ennek a közösségnek. 

Fontosnak tartjuk a zene sze-
retetének ápolását, a közös 
„öröméneklést”.
 – Az Élménysuliban a fel-
ső tagozat indulásával egyút-
tal célkitűzés is volt az iskolai 
kórus megalapítása?
 – Közös volt a célunk, hi-
szen az iskola vezetése és én 
is szerettem volna. Úgy érzem, 
hogy a gyerekek is és a szülők 
is nagyon örülnek a kórus mű-
ködésének. Nagyon szeretek 
kórust vezetni, gyakorlatilag 
a tanári pályám kezdete óta 
mindig volt iskolai kórusom. 
Számomra az a nagy élmény, 
amikor az 1. osztálytól a 8. 
osztályig együtt énekelnek a 
gyerekek. Ha megvan az indít-
tatás, akkor a pedagógusokból 
is összeáll egy kórus.

 – Igaz még csak négy hó-
napja alakultatok, de számos 
fellépésen vagytok túl.
 – Az énekkar először az 
október 1-jei „A zene világnap-
ján” lépett fel iskolai keretek 
között egy musicalrészlettel 
és egy popzenei számmal. Az 
október 23-ai iskolai és váro-
si megemlékezésen  is szere-
peltünk. A Mesés délutánon 
is felléptünk, ahol elsődleges 
szempont volt, hogy a szü-
lők és a gyerekek bepillantást 
nyerjenek, milyen lehetősége-
ket kínálunk a művészeti neve-
lésben-oktatásban.
 – Mi lehet egy iskolai 
kórust ve-
zetőnek az 
álma?
 – Ami-
kor felnőtt 
és gyerek 
együtt éne-
kel. Végte-
len jó ha-
tással van a 
gyerekekre, 

ha ott látják maguk mellett 
a felnőtteket, akikkel tanítá-
si órán találkoznak, és aztán 
egyszer csak ott állnak mellet-
tük, és velük együtt ugyanazt 
a dalt éneklik, ugyanúgy izgul-
nak. Nem dédelgetek nagy ál-
mokat, ennek is nagyon örül-
nék, ha megvalósulna.

• • •
 S lám… az álom valóra vá-
lik, hiszen a diákok és a peda-
gógusok együtt énekelnek az 
iskolai karácsonyi műsorban. 
A közös dal címe:  „Karácsonyi 
álom”. Az előadásról készült 
felvételt a LMA Nyírbátori Ta-
gintézménye Facebook olda-
lán megnézhetik.

A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda közös-
ségében a hitéleti nevelésnek különleges helye és értéke van. 
Minden évben közösen teremtjük meg magunk és tanítványa-
ink számára a meghitt, lelki töltődést nyújtó adventi időszakot, 
a várakozás örömteli, békés idejét, megszépítve hétköznapja-

„Ádvent. Szelídzengésű üzenet. Eljön! Eljön!”  – (Túrmezei Erzsébet)

Énekelni jó, olyan lelket mozdító

inkat. Utat mutatunk, hogy a pásztorokhoz és bölcsekhez ha-
sonlóan, ne üres kézzel, szívvel, hanem lélekben felkészülve, 
elcsendesedve érkezzünk meg karácsonykor Betlehembe, Jézus 
földre jöttének örömébe. A hagyományaink közé tartozik az ad-
venti koszorú gyertyáinak közös gyújtása a Hétkezdő áhítato-
kon. A fénylő gyertyák számának növekedésével, a bensőséges 
hangulattal egyre közelebb érünk a karácsony fényéhez, az Úr 
érkezéséhez. Iskolánk, óvodánk folyosóinak, termeinek deko-
rációja az adventi napok hangulatát idézik meg, erősítve az ün-
nepre való készülődés, várakozás élményét. Az osztályokban 
adventi naptárakat helyezünk el apró meglepetésekkel, jó cse-
lekedetekre buzdítva, a Szentírásból vett idézetekkel, igékkel. A 
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reggeli Csendes percek is a lelki töltő-
dést, ráhangolást segítik. A jóságos 
szent Miklós püspökről sem feledke-
zünk meg. A Mikulás minden évben 
meglátogatja alsó tagozatosainkat, 
akik énekkel, verssel kedveskednek 
neki, megköszönve az ajándékot. Mi-
kulás délutánján vendégeink a nagy-
csoportos óvodások, akikkel együtt 
várjuk a kedves, öreg ajándékhozót, 
és közösen élvezhetjük a Nyírbáto-
ri Diákszínpad előadását. Felsőseink 
osztályonként ünnepelnek. A diákok 
egymásnak is készítenek ajándékokat. 
Vannak osztályok, ahol „angyalkaként” szereznek örömöt egy-
másnak. Megtapasztalják az „adni jó” érzését, hogy idejükkel, fi-
gyelmükkel, szeretetükkel ajándékozzák meg a társukat. Advent 
napjaiban tudatosan irányítjuk a segítő szeretetre, az Isten- és 
emberszeretet felé gyermekeink és családjaik figyelmét ado-
mánygyűjtő tevékenységeinkkel. Tanulóink és pedagógus kö-
zösségünk jó szívvel vesz részt a segítségnyújtó akciókban. Évek 
óta ebben az időszakban támogatjuk többek között: Kocsi Bence 
betegápolását,  a Magyar Református Egyház „Szeretetdoboz”, 
a Magyar Vöröskereszt „Csak egy kis apróság” adománygyűjtő 
akcióit, valamint a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 

adománygyűjtését. Régi hagyomá-
nyunk, hogy adventi rajzkiállításon 
mutatjuk meg, mit jelent a tiszta gyer-
meki szívek számára a karácsony. Az 
óvodások és iskolások rajzpályázatra 
beérkező szebbnél-szebb alkotásaiból 
szemet gyönyörködtető kiállítás nyílik 
az iskola első emeleti aulájában. Ked-
veltek a kézműves délutánjaink, ahol 
ügyes kezű tanulóink a szeretteiknek 
saját készítésű meglepetés-ajándé-
kokat, karácsonyi díszeket alkotnak. 
Az iskolai adventi készülődés megko-
ronázása a karácsonyi műsor. Ünne-

pélyes hangulata, megható pillanatai melegséget varázsolnak 
a diákjaink és a felnőttek szívébe. Az előadott műsorszámok 
– énekek, versek, hangszeres darabok, színjátékok, köszöntők, 
közös tanár-diák záróének – mélyíti az egymáshoz való tartozá-
sunk tudatát, igazán meghitté, szeretetteljessé téve a várva várt 
ünnepünket, a karácsonyt, Jézus születésének napját. Átérezzük 
azt, hogy egy közösség vagyunk, melyben mindenki egy irányba, 
Isten felé néz, és csak egymást segítve, figyelve, szeretve halad-
hatunk évről évre előbbre, kitűzött céljain k felé.

Popovics Ferencné 
tanítónő

ISKOLAI HÍREK

Az idén 2021. november 25.-re esett a 
foglalkozások, szakmák megismertetése 
a gyerekekkel. Évfolyamonként, különbö-
ző tevékenységek keretében vettek részt 
tanítványaink a foglalkozásokon. Érdekes 
interaktív feladatok, játékok keretén belül 
ismerkedtek meg a mesterségekkel (pl.
foglalkozás- eszköz párosítása, kisfil-
meken keresztül régi és új mesterségek 
megismerése, majd visszacsatolásként 
kvíz feladatok megoldása).
 Ebben a tanévben másként alakult 
a pályaorientációs nap. A covid járvány 
miatt a gyerekeket nem tudtuk elvinni 
pályaválasztási kiállításra, bemutatókra. 
Úgy döntöttünk, ha mi nem mehetünk, 
felmérve a nyolcadikosok továbbtanulási 
igényét, érdeklődését, a középfokú in-
tézmények képviselőit hívtuk meg isko-
lánkba, és kértük meg őket a tájékoztató 
foglalkozások megtartására. Ezek a fog-
lalkozások interaktívak voltak, ahol a gye-
rekek kötetlenül feltehették a szakmákkal 
kapcsolatos kérdéseiket. Érdeklődhettek 
az oktatási intézmények sajátosságairól, 
mindennapjairól, elvárásairól. 
 A nyolcadik osztályokba a követ-
kező iskolák előadói látogattak el és 
nyújtottak felvilágosítást: Nyíregyházi 
SZC Inczédy György Szakképző Iskola 
és Kollégium, Nyírbátori Báthory István 
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakgimnázium, Báthory István Ka-
tolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Déri Miksa Tech-
nikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Tech-
nikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 
Mátészalkai SzC Budai Nagy Antal Tech-
nikum és Szakgimnázium, Mátészalkai 
SzC Kállay Rudolf Szakképző Iskola.
 A pályaorientációs nap célja az volt, 
hogy a tanulók minél alaposabban és 
időben készüljenek fel a pályaválasztás-
ra, hiszen a jó szakma- és iskolaválasz-
tás meghatározza majd a fiatalok sorsá-
nak alakulását. Életük egyik nagy sikere 
lesz majd, ha nekik tetsző munkahelyre 
nyernek felvételt,  és olyan foglalkozást 
űzhetnek, amire mindig is vágytak.

 Az alsósok sem töltötték tétlenül 
a délelőttjüket. Foglalkozásokhoz, régi 
mesterségekhez kapcsolódó érdekes-
ségeket néztek meg a kisebbek a kivetí-
tőn. Ilyen kedvenc mesefilmünk a „Mekk 
Elek”, amely még a mai kor generációjá-
nak is szórakoztató tanmeséje.
 Sok szép alkotás született a „Mi le-
szek, ha nagy leszek?” című rajzverse-
nyen. Kötetlen beszélgetés formájában 
arról meséltek, hogy a szüleik mivel 
foglalkoznak, és ők felnőtt korukban mik 
szeretnének majd lenni. Szerepjátékok 
formájában mindezt el is játszották, ahol 
nagy örömmel bújtak az eladó, boltos, 
rendőr, tűzoltó, pincér stb. szerepébe.
 Több osztályban activityztek, „Ame-
rikából jöttünk”-et játszottak, memória 
kártyáztak, rejtvényeket fejtettek, vetél-
kedőt szerveztek.
 Volt olyan csoport, ahol bemutatót is 
tartottak szakmákról egymásnak az inter-
net segítségével. A jó kézügyességű gyer-
kőcök kézműveskedtek, színeztek, rajzoltak, 
nyírtak, ragasztottak. Nagyon jó hangulat-
ban, vidáman telt minden diák számára a 
délelőtt. Sok élménnyel, tapasztalattal gaz-
dagodtak, amit a későbbi szakmaválasztás 
során kamatoztatni tudnak, és hasznos 
tagjaivá válhatnak társadalmunknak.

Vargáné Csonka Dóra Ildikó
munkaközösség vezető

Pályaorientációs nap a Nyírbátori Magyar –
Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában

akcióit, valamint a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap tanítónő

Pályaorientációs nap a Nyírbátori Magyar –




