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Szabó László so-
rozatában ezúttal 
Báthori Istvánné 
sportolói életpá-
lyájával ismertet 
meg. 

13. oldal

Többen is történelminek 
nevezték a szeptember ne-
gyedikei eseményt, amikor 
Nyírbátorban megnyitották 
az első, egyetemi tanévet. 
A képzést alig egy év alatt 

sikerült megszervezni. (Ké-
pünkön elsőéves egyete-

mista eskütétele.)

5. oldal

„Idén az volt a cél a saját dolgozóinknál, hogy sen-
kit ne küldjünk el, de arra ma nem lehet számítani 
az önkormányzati szférában, hogy lehetnek többlet-
juttatások. Arra is figyeltünk, hogy ezt egységesen 
kezeljük. Az önkormányzat berkein belül nem lesz 
különbség dolgozó és dolgozó között” mondja Máté 
Antal polgármester, akit Nagy Miklós kérdezett.

NEHEZÍTETT PÁLYÁN

 – Egy koronavírusos be-
teg van Nyírbátorban. Mit 
kell, lehet tudni a betegről, a 
környezetéről?

Mosolygó ovisok

8. oldal

Állítom, hogy megvan az akarat, hogy dolgozzanak. 
Ugyanakkor, az a szűrőrendszer, amin keresztül be-
juthatnának a gyárakba, sokszor szinte áthághatatlan 
akadálynak bizonyul. Nem szeretnék vádaskodni, de 
néha az az érzésem, hogy hasonló felkészültség ese-
tén számít a bőrszín – mondja Márton József önkor-
mányzati képviselő, a helyi roma közösség első embe-
re. A riporter Nagy Miklós.

(Folytatás a 6–7. oldalon)

„Nem szeretem azt a 
szót, hogy cigány”

TÖRTÉNELMI PILLANAT

 – A beteg otthon van, 
karanténban, igazoltan koro-
navírusos. A bajban a szeren-
cse, hogy a beteg nem olyan 

helyzetű, hogy sok emberrel 
találkozhatott az elmúlt idő-
szakban. Azt is tudjuk, hogy a 
szűkebb családjában sincs iga-
zolt fertőzött.
 – Az önkormányzat vagy 
ön tervezi, hogy rendkívüli 
intézkedéseket vezessen be?
 – Talán a legfontosabb, 
hogy a lakosság legyen ebben 
a helyzetben minél tudato-
sabb, illetve gondosabb. 

Folytatás a 2. oldalon

Országszerte draszti-
kus módon emelkedik a 
koronavírus-fertőzöttek 
száma. A járványügyi ké-
szültség miatt a szemé-
lyes ügyfélfogadás módja 
Nyírbátorban is megválto-
zott. Arra kérik az ügyfele-
ket, hogy a polgármesteri 
hivatalban az ügyeiket 
továbbra is elsősorban 
elektronikusan vagy tele-
fonon intézzék.  16. oldal

Újra támad
a koronavírus
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„Idén az volt a cél a saját dolgozóinknál, hogy senkit ne küldjünk el, de 
arra ma nem lehet számítani az önkormányzati szférában, hogy lehet-
nek többletjuttatások. Arra is figyeltünk, hogy ezt egységesen kezeljük. 
Az önkormányzat berkein belül nem lesz különbség dolgozó és dolgozó 
között” mondja Máté Antal polgármester, akit Nagy Miklós kérdezett.

NEHEZÍTETT PÁLYÁN

 – Egy koronavírusos beteg van 
Nyírbátorban. Mit kell, lehet tudni a be-
tegről, a környezetéről?
 – A beteg otthon van, karanténban, 
igazoltan koronavírusos. A bajban a sze-
rencse, hogy a beteg nem olyan helyzetű, 
hogy sok emberrel találkozhatott az el-
múlt időszakban. Azt is tudjuk, hogy a szű-
kebb családjában sincs igazolt fertőzött.
 – Az önkormányzat, vagy ön tervezi, 
hogy rendkívüli intézkedéseket vezes-
sen be?
 – Talán a legfontosabb, hogy a la-
kosság legyen ebben a helyzetben 
minél tudatosabb, illetve gondosabb. 
Egyébként, a kormány által már beve-
zetett intézkedésekhez képest mi nem 
akarunk más szabályokat hozni.  Most 
az a legfontosabb, hogy a lakosság 
tartsa be ezeket. A másik fontos do-
log, hogy valós együttműködés legyen 
a hatóságokkal, azaz, ha szükséges, 
akkor be kell tartatni a szabályokat. 
Látjuk, hogy a lakosság egy része nem 
veszi elég komolyan a védekezést, és 
például a kereskedelmi egységekben 
nem használ maszkot. Itt, ha kell, járjon 
el a hatóság, vegye rá embereket és a 
kereskedelmi egységeket, hogy tartsák, 
tartassák be a szabályokat.
 – Vannak furcsa helyzetek a járvány 
közepén. Például simán lehet közönség 

előtt focimeccseket rendezni, de a be-
szélgetésünk idején színházi előadás 
van ebben az épületben. Ezekkel talán 
már érdemesebb lenne leállni. Nem 
gondolja?
 – A jövőben, mind a színházban, 
mind a mozikban kötelező lesz a maszk-
használat. Ez országos rendelkezés lesz 
október elejétől, de helyben is megnéz-
zük, hogy esetleg már hamarabb beve-
zethetjük-e. Az még nem merült fel, hogy 
a helyi focimeccseket zárt kapuk mögött 
játsszák. Nálunk nem járnak ki sokan, és 
van is hely bőven a távolságtartásra. Erre 
oda kellene figyelni.
 – Jelenleg tehát nincs más, helyi 
intézkedés a központi szabályokhoz ké-
pest?
 – Elég furcsák a karanténszabályok. 
Sok esetben előfordul, hogy egy lakásban 
valakit karanténba helyeznek, és többiek 
szabadon közlekedhetnek. Azt kértem az 
intézményektől és cégektől, ha egy ház-
tartásban valakit karanténba helyeznek, 
akkor a többiek se menjenek be dolgozni. 
Ha egy szülőt karanténba helyeznek, ak-
kor a gyereke ne járjon óvodába. Úgy gon-
dolom, hogy ezzel nem veszítünk semmit, 
viszont nagyon sokat nyerhetünk.
 – Továbbra is az egyik legfontosabb 
feladat, hogy megvédjék az idős embe-
reket. A városban a Szociális Szolgálat-

nak a feladata ez. Tavasszal sikeres volt, 
de akkor jelentős létszámerősítést is 
kapott az intézmény. Ősszel is lesz erre 
lehetőség?
 – Természetesen már folynak az 
egyeztetések Az elv ugyanaz, mint ta-
vasszal volt. Első körben belső átcsopor-
tosításokat rendelünk el. Ha ez kevés lesz, 
akkor az intézmények között is átirányí-
tunk embereket. Ha esetleg ez is kevés 
lenne, akkor kívülről biztosítjuk majd a 
többletlétszámot. A miniszterelnök azt 
mondta: decemberre várható a járvány 
csúcsa. Erre nekünk is készülnünk kell, 
hiszen pont akkoriban vesszük vissza az 
idősotthont. Nagyon körültekintően kell 
eljárni az idősekkel kapcsolatban nekünk, 
önkormányzatnak és természetesen a 
családoknak is.
 – Lesz elég pénze a városnak, ha 
anyagi forrásokra van szükség a járvány 
miatti védekezéshez? A tavaszi kor-
mánydöntések alaposan megdézsmál-
ták Nyírbátor költségvetését is.
 – Az nem fordulhat elő, hogy a jár-
vánnyal kapcsolatos intézkedések végre-
hajtására ne legyen pénz. Az persze igaz, 
hogy jelentősen szűkült az önkormány-
zat mozgástere ebben az évben. Itt nem 
is a nyári ,a tavaszi, illetve a nyár eleji in-
tézkedések költségvetési elvonásairól 
beszélek. Akkor a gépjárműadó, illetve 
a turizmus csökkenése miatti bevétel-
kiesések okoztak problémát, de ez még 
áthidalható lenne. Ám a nyár második 
felében hozott döntés, ami az iparűzési 
adóelőleg feltöltésének eltörléséről szól, 
már akkora rést ütött a költségvetésen, 
hogy alapos átrendezésre van szükség. 
Csak ez az egy tétel a költségvetésünk-
ben 300 millió forint mínuszt jelent. 
 – Mennyire (mennyivel) kell átalakí-
tani az idei költségvetést?
 – A szeptember végi testületi ülésre 
a korábbi 150 millió forint mellett, most 
még 450 millió forintos csökkentést vi-
szünk be. Az idén 600 millió forinttal kell 
csökkenteni a költségvetést. Ez már na-
gyon érzékenyen érinti a várost. Azt kell 
figyelembe venni, hogy a működtetési 
költségvetésünk kb. 3.5 milliárd, s ennek 
már 20 százalékáról beszélünk, ami csak 
úgy elment.
 – Hol jelenik meg ez a csökkenés?
 – Az elv a korábbiakhoz képest nem 
változik. Azokat a beruházásainkat, ahol 
jelentősebb saját erő volt, átütemeztük. 
Ezért például a belterületi kerékpárutak 
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Az egyetemi képzés megszervezé-
sében nagyon gyorsak voltunk. Talán 
még az egyetem ügyében leginkább 
elkötelezetteket is meglepte az, hogy 
alig egy év alatt zöld utat kapott a 
nyírbátori képzés.

egy része csak jövőre fejeződik be. Az 
intézményeinknél azokat az ütemezett 
beszerzéseket állítottuk le, amelyek nél-
kül még a zavartalan működés biztosított 
marad. Jelentős megtakarítás keletke-
zett, hogy elmaradtak a rendezvényeink. 
Ezek a rendezvények a központi döntések 
miatt maradtak el. Idén az volt a cél a sa-
ját dolgozóinknál, hogy senkit ne küldjünk 
el, de többletjuttatásokra ma nem lehet 
számítani az önkormányzati szférában. 
Arra is figyeltünk, hogy ezt egységesen 
kezeljük. Az önkormányzat berkein belül 
nem lesz különbség dolgo-
zó és dolgozó között. Hiszek 
abban, hogy a munkatársak 
ezt megértik, és elfogadják. 
Itt azért még megjegyzem, 
hogy nem „fűnyíróelven” dol-
goztunk. Bízom benne, hogy 
a képviselő-testület teljes tá-
mogatását megkapja majd ez 
a költségvetési módosítás.
 – Beszéljünk az oktatásról, mert ta-
lán ezen a területen történt a leglátvá-
nyosabb előrelépés a városban. Tanévet 
kezdtek az „Élményiskolában” és törté-
nelmi tanévnyitó is volt, hiszen egyete-
mi oktatás is kezdődik Nyírbátorban.  
 – Az új általános iskolának még csak 
egy része van kész, hiszen idén csak alsó 
tagozatos osztályokkal kezdődött az ok-
tatás. A munkák folytatódnak tovább. 
Érdemes a szülőket megkérdezni, milyen 
hatások érik a gyerekeket az Élményisko-
lában. Az én gyerekem jól érzi magát. Ez 
az első olyan iskola az elmúlt évtizedeket 
is figyelembe véve, amelyik előzmények 
nélkül kezdi a működését. Amit ígértünk, 
amit szerettünk volna, az teljesülni fog. A 
legfontosabb az oktatás minősége, arra 
helyezik a legnagyobb hangsúlyt és ezzel 
nem is lesz semmi gond.
 – Az önkormányzat ezt az iskolát 
többel támogatja, mint a város többi is-
koláit?
 – Semmiképpen nem. Az önkor-
mányzat szempontjából minden gyer-
mek és minden intézmény ugyanolyan 
fontos.  Persze egy induló iskolának sok-
kal nehezebb a helyzete és adott eset-
ben több segítségre van szüksége. Nincs 
helyben kialakult kapcsolatrendszere, 
amire támaszkodhatna, s ebben valóban 
többet segítünk, de változatlanul az az 
alapvetésünk, hogy nem lehet különbség 
gyermek és gyermek között, mindegy, 
melyik intézménybe jár. Én kifejezetten 

hiszek abban, hogy a kezdeti surlódások 
után mindenki tapasztalni fogja, hogy 
a verseny egészséges. A gyerekekért 
folytatott verseny, amíg a szolgáltatás 
minőségéről szól, felfelé húzza az isko-
lák szakmai munkáját. Az önkormányzat 
pedig abban érdekelt, hogy egy olyan ke-
retrendszer alakuljon ki, amelyben a vá-
ros iskolái a térségben is versenyképesek 
legyenek. Az a gyerek, aki itt jár általános 
iskolába, ne érezze azt, hogy ő azért ke-
vesebb itt, mert nem egy nagyobb város-
ban, például Dunaújvárosban született.

 – Egyébként lesz helyben is kifutási 
lehetősége az itt tanuló diákoknak, de 
mielőtt erről beszélünk, még egy gon-
dolat az önkormányzat és az új iskola vi-
szonyáról. A város az új tornacsarnokot 
az új iskola mellé építi. A mellette lévő 
területet fejleszti. Ez azt a látszatot kel-
ti, hogy kedveznek az Élményiskolának.
 – Ez sima városfejlesztési kérdés. Ha 
innen nézzük, akkor azt is látni kell, hogy 
mennyi parkolót építettünk a református 
iskola mellé, illetve hogyan tettük rendbe 
az odavezető utakat. A katolikus iskola 
környékén is építettünk szervizutakat, 
parkolókat, illetve biztosítottunk nekik 
területet a fejlesztéseikhez.  Az, hogy en-
nél az iskolánál is ugyanezt megtesszük, 
teljesen természetes. A tornacsarnokot 
azért tervezzük ide, mert a többi iskolá-
nak van, ennek az iskolának pedig nincs. 
De a református iskola tornacsarnoká-
nak felújításához is az önkormányzat 
biztosította a 30 százalékos saját erőt. 
Egyébként pedig a városnak nincs sport-
csarnoka, hiába is van ma 4 nagy terem 
Nyírbátorban. Egyiket sem tudjuk úgy 
használni, ahogy mi szeretnénk. Ráadá-
sul azt látjuk, hogy egyre több sporttérre 
van szükség.  S az direkt jó, ha egy csar-
nokot napközben iskolai célra lehet hasz-
nálni, más időszakokban pedig sportcélra 
is rendelkezésre áll.
 – Van egy elkötelezettsége, hogy a 
tornacsarnok 1–2 éven belül megépül. 
A mostani, romló költségvetési pozíciók 
mellett is tartható a határidő?

 – Igen, a jelenlegi döntés értelmében 
2022-ben elkészül a tornacsarnok.
 – A város óriásit lépett előre, most 
látszólag csak az oktatásban, hiszen 
nemcsak általános iskola, óvoda épült, 
hanem most először egyetemi tanévnyi-
tó is volt. S pont ez utóbbinak lehet na-
gyon nagy hatása Nyírbátor és nyilván a 
térség jövőjére is. Eredetileg két szakot 
hirdettek, de idén a mérnök-informati-
kusok kezdik a tanulmányaikat. Jövőre 
újabb szakokat terveznek. A nyírbátori 
gyerekek tanulmányi téren hasonló le-
hetőségekkel bírnak, mint egy jóval na-
gyobb városban született kortársaik.
 – Az egyetemi képzés megszervezé-
sében nagyon gyorsak voltunk. Talán még 
az egyetem ügyében leginkább elkötele-
zetteket is meglepte az, hogy alig egy év 
alatt zöld utat kapott a nyírbátori képzés. 
Ezért csak az utolsó egy-két hétben vált 
ismertté, hogy valóban lehet jelentkezni a 
tervezett két szakra. Más egyetemek ese-
tében már ősszel lehet tudni, hogy a kö-
vetkező tanévben milyen képzések indul-
nak. Amúgy pedig ez a forma is teljesen új. 
A közösségi képzőhely, amely egyetemek-
nek biztosít helyet, köt velük különféle 
képzésekre szerződést is, pár éves forma. 
Azt tudom, hogy az országban több he-
lyen próbáltak hasonló formát elindítani, s 
kiderült: az ebben az évben indulók között 
mi vagyunk a legsikeresebbek. Látszik, 
hogy a jövőben tudunk bővülni. Az itteni 
cégek partnerei lesznek a képző központ-
nak, s ezekből az következik, hogy itt egy 
sikertörténet kezdődött.
 Ez az ügy, az egyetemek megjelené-
se hozzá tud tenni a város fejlődéséhez. 
Ebben az ügyben az a legérdekesebb, 
hogy amikor itt kezdi el valaki a mér-
nök-informatikus képzést, akkor közben 
részt vehet egy cég működésében. Tehát 
nem laboratóriumi körülmények között, 
hanem a valóságban működő, XXI. szá-
zadi technológiát sajátít el közben. Ezek 
a tanulók nemcsak a gyakorlatban tud-
ják erősíteni a tudásukat, hanem részt 
vehetnek az Ipar 4.0 változásban is ver-
senyképes cégek munkájában. Azaz, 
amikor kikerül valaki ebből a képzésből, 
akkor nemcsak az Óbudai Egyetem ok-
levelét kapja, hanem azt is elmondhatja, 
hogy sikeres világcégeknél szerzett köz-
ben gyakorlatot. Az ilyen emberek bár-
hol el tudnak helyezkedni, mert mindent 
tudni fognak a szakmáról. Ez nem min-
den egyetemen érhető el.
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Lakossági felhívást adott ki Nyírbátor az Ur-
bact-program keretében. Az Urbact egy 2002 
óta működő úgynevezett „Jó gyakorlat átadó” 
EU-s projekt.

URBACT 
– A VÁROSFEJLESZTŐ 

PROJEKT

A Pop Up Nyírbátor elnevezésű kezdeményezés célja 
az itt élők ötleteinek kipróbálása, a város nem pénz-
beli támogatása mellett – tájékoztatott Fülöp Enikő, 
a polgármesteri hivatal osztályvezetője.
 – Nyírbátor önkormány-
zata több mint egy évvel 
ezelőtt kapcsolódott be az 
Urbact-programba. Ennek 
keretében a résztvevő ön-
kormányzatok – Magyaror-
szágról csak Nyírbátor – se-
gítik a helyi lakosokat abban, 
hogy az arra alkalmas, meg-
lévő ötletükből üzleti modell 
válhasson. Ennek megvaló-
sításában nyújthat segítséget az önkormányzat nem 
feltétlenül anyagi támogatás formájában. 
 A felhívásnak az a lényege: ha bárkinek van olyan 
elgondolása, vagy ő maga készít bármi olyan termé-
ket, ami piacképes lehet - nem csak a hagyományos 
értelemben vett kereskedelmi tevékenységekre gon-
dolva – a kereskedelmi, szolgáltató szektorban, akkor 
mi segítünk ennek a végiggondolásában, és támogat-
juk abban, hogy merje megtenni az első lépéseket, il-
letve merjen ebből üzleti vállalkozást – mondta el ér-
deklődésünkre Fülöp Enikő projektvezető. Hozzátette: 
„aki érdeklődik a felhívás iránt, keressen bennünket, 
kérdezzen, hiszen ez nem egy merev, kitalált lehető-
ség, így erről beszélgetni kell. Az alapvető részletekig 
kielemezni ezt a lehetőséget a jelentkezőkkel egyen-
ként csak egy beszélgetés keretében lehet.”
 Az érdeklődők a nyírbátori polgármesteri hivatal-
ban, a városfejlesztési csoportnál jelentkezhetnek. 
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Többen is történelminek nevezték a szeptember ne-
gyedikei eseményt, amikor Nyírbátorban megnyitották 
az első, egyetemi tanévet. Ezt, a város jövőjével kap-
csolatos, egyelőre még szinte beláthatatlan következ-
ményekkel járó képzést alig egy év alatt sikerült meg-
szervezni. 

TÖRTÉNELMI  PILLANAT

A felsőoktatásban új lehető-
ségként bevezetett közös-
ségi felsőoktatási képzési 
központok lehetősége a me-
gyében először Kisvárdán, s 
idén Nyírbátorban teremtette 
meg az egyetemi képzés fel-
tételeit. Elméletileg bármely, 
de a gyakorlatban három, 
a Debreceni, az Óbudai és 
a Szent István egyetem állt 
szorosan a nyírbátori képzés 
mögé. A tanévnyitón Kovács 
Árpád a Költségvetési Tanács 

elnöke, maga is egyetemi ta-
nár, arról beszélt, hogy ez a 
képzés nem jöhetett volna 
létre a központ igazgatójának 
Belinszky Katalinnak akadá-
lyokat nem ismerő hozzáér-
tése és Nyírbátor polgármes-
terének eltökéltsége nélkül.
 Később Belinszky Kata-
lin fogalmazta meg, hogy mit 
jelent ez a történelmi pillanat, 
a nyírbátori egyetemi oktatás 
elindítása. Így fogalmazott:
 „Hiszek a tehetségben, a 
sikerben, az évszázados ha-
gyományokra visszatekintő 
minőségi egyetemi képzés-
ben, a közjó szolgálatában. A 
nagyszerű ősök, a Báthoriak 

Elkezdődött az egyetemi képzés Nyírbátorban

hitében, kitartásában. A 441 
éve elindult kezdeményezés, 
a vilniusi egyetem alapítása 
fémjelzi a lengyel őseim által 
is tisztelt nagy király, Bátho-
ri István szemléletformáló, 
szemléletalakító, tudományos 
közösséget alapító példáját, 
amely érték ma, késői utódok 
számára, számunkra is.
 Köszönet Magyaror-
szág kormányának, minisz-
terelnökének és professzor 
dr. Palkovics Lászlónak az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium miniszterének, 
hogy 2015-ben a Nemzeti 
Felsőoktatási Törvényt meg-
alkották. A tudományegye-
temek és az alkalmazott tu-
dományegyetemek mellett a 
közösségi felsőoktatási kép-
zési központok is megjelen-
tek az egyetemi képzésben a 
fokozatváltás, a felsőoktatás 
részeként. Kelet-Magyar-
országon a második KFKK-t 
hoztuk létre Kisvárdán, szü-
lővárosomban és Nyírbátor-
ban, befogadó városomban. 
A nemzeti felsőoktatásban a 
mai nappal oktástörténelmi 
pillanatot írunk, részesei va-
gyunk mindannyian. Nyírbá-

tor városa felkerült a magyar, 
az európai és a nemzetközi 
felsőoktatás palettájára.”
 Máté Antal polgármes-
ter, ahogy évekkel ezelőtt 
merte megfogalmazni, hogy 
nyírbátori egyetemi képzés 

lehetőségének a megterem-
tése a célja, most arról is be-
szélt, hogy itt 10–20 év múl-
va hová lehet eljutniuk a helyi 
tehetséges fiataloknak:

 „Nekünk ez az egyetemi 
tanévnyitó teljesen mást je-
lent, mint egy átlagos cam-
pus tanévnyitója, hiszen a 
mögötte lévő víziók, álmok 
teljesen máshonnan gyöke-
reznek… Ez az álom nem szól 
másról, mint hogy elhisszük 
azt, hogy a világ e hátrányos 
részében is vannak tehetsé-
ges gyerekek. Elhisszük azt, 
hogy ezek a tehetséges em-
berek is képesek lehetnek 
olyan tudás, olyan ismeret 

összegyűjtésére, majd azok 
hasznosítására, ami az itt 
élő emberek boldogulását, 
környezetének jobbá tételét 
szolgálja. Ha ezek az embe-
rek ebben hisznek, akkor ez 
küldetésükké is válhat… Ahol 
most tartunk, az az első lép-
cső. Nyírbátorban elindult va-
lami, amiben kevesen hittek. 
Akik ebben hittek, abban is 
hisznek, hogy a végső cél is 
megvalósítható, amelynek a 

végén azt látjuk, hogy ezen 
az egyetemen sok olyan diák 
végez majd, aki tehetséges, 
szorgalmas, megfelelő dip-
lomával az itt működő gaz-
daság, az itt élő társadalom 
javát fogja szolgálni” – fogal-
mazott Máté Antal.
 A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei közgyűlés elnöke, 
Seszták Oszkár abban látja az 
iskola fontosságát, hogy az itt 
végző mérnökök itt marad-
nak, és belátható időn belül ők 
kerülnek a helyi cégek közép- 
és felsővezető pozícióiba.
 Konkrét gazdasági ha-
szon a tudás, aki ma a tudás-
ba fektet be, az jó gazdasági 
döntéseket hoz – erősítette 
meg a jövő egyetemistáit a 
döntésükben Szarka Péter a 
nyírbátori Coloplast vezetője.
 Erre rímelt Kovács Leven-
te, az Óbudai Egyetem rekto-
rának köszöntője, aki azzal is 
indokolta a nyírbátori képzés 
támogatását: biztos abban, az 
ipari park üzemei keresik az itt 
végző szakembereket.
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Állítom, hogy megvan az akarat, hogy dolgozzanak. Ugyanakkor, az a 
szűrőrendszer, amin keresztül bejuthatnának a gyárakba, sokszor szin-
te áthághatatlan akadálynak bizonyul. Nem szeretnék vádaskodni, de 
néha az az érzésem, hogy hasonló felkészültség esetén számít a bőrszín 
– mondja Márton József önkormányzati képviselő, a helyi roma közösség 
első embere. A riporter Nagy Miklós.

„Nem szeretem azt a szót, hogy cigány”

Mi is ugyanolyan jó magya-
rok vagyunk, mint a világo-
sabb bőrszínnel született 
honfitársaink.

 – Augusztus 20-án kapott egy ko-
moly elismerést, „Nyírbátorért” emlé-
kérmet a roma kisebbségért tett erő-
feszítéseinek elismeréseképpen. Mit 
sikerült elérni az elmúlt években, évti-
zedekben?
 – Közel 30 éve dolgozom a roma 
lakosság felemelkedéséért, a hátrányos 
helyzetük csökkentéséért. Az is igaz, 
hogy sok érdekes tapasztalatra is szert 
tettem közben. Számtalan tanfolyamot 
kellett szervezni a városban. Sokaknak 
segíteni abban, hogy elvégezhessék az 
általános iskola elmaradt évfolyamait, 
hogy egyáltalán szóba jöhessenek, mint 
legális munkavállalók. Talán van némi 
szerepem nekem is abban, hogy ma már 
sok cigány ember dolgozik a nyírbátori 
vállalatoknál.  Sok család érdekében kel-
lett eljárnom, hogy szociális támogatást 
kapjanak, illetve sokakat segítettem az 
egyetlen jövedelemforráshoz, a köz-
munkához.

 – Mi volt az igazi előrelépés a 30 év 
alatt?
 – Kezdem rögtön azzal, hogy ma 
már a roma gyerekek is befejezik az álta-
lános iskola 8. osztályát is. Közülük igen 
sokan mennek tovább szakmát tanulni. 
A kezdetekben rengeteg olyan felnőtt 
roma emberről beszélhettünk a város-
ban, akinek vagy egyáltalán nem volt 
semmilyen iskolája, vagy már nagyon 
az iskola elején kimaradtak a tanulás-
ból. Elképzelheti, hogy milyen munkákra 
voltak ők alkalmasak. Na, innen léptünk 
előre arra a szintre, amiről az előbb be-
széltem.

 – Mi a jellemző ma?
 – Gyökeres változás inkább 2002 
után történt. Onnantól nézve a nagy 
többség elvégezte, illetve elvégzi az ál-
talános iskolát. Sőt, állítom, hogy sokan 
közülük már szakmát is tanultak, de leg-
alább valamilyen szaktanfolyamon sze-
reztek a munkába álláshoz szükséges 
tudást.
 – Amióta ez a fordulat megtörtént, 
amiről beszélt, illetve ez a sok gyár 
megépült az ipari parkban, mekkora 
mértékben jelentett ez lehetőséget a 
roma lakosság számára?
 – Talán furcsa lesz, de ma már egy-
re többen „merészkednek” jelentkezni a 
gyárakban munkáért. Mondjuk az is igaz, 
hogy persze vannak, akik Budapesten, 
vagy akár Győrben kerestek munkát.

 Állítom, hogy megvan az akarat, 
hogy dolgozzanak. Ugyanakkor, az a 
szűrőrendszer, amin keresztül bejut-
hatnának a gyárakba, sokszor, szinte 
áthághatatlan akadálynak bizonyul. 
Nem szeretnék vádaskodni, de néha az 
az érzésem, hogy hasonló felkészült-
ség esetén számít a bőrszín. Pedig mi is 
ugyanolyan jó magyarok vagyunk, mint 
a világosabb bőrszínnel született honfi-

társaink. Mi is itt temettük el az ősein-
ket, ennek a hazának a részei vagyunk, 
hiszen nem mentünk el. Valójában én 
nem szeretem ezt a megkülönböztetést, 
hogy cigány vagy magyar.
 – Ugyanakkor mégis a cigány ki-
sebbség érdekeit képviselő önkor-
mányzat vezetője. Ezek szerint annak 
sincs értelme?
 – Talán furcsa, de pont az elkülöní-
tés hangsúlyozására csinálták ezt a for-
mát. Mert nézzük, mi történik egy-egy 
választásnál. Van olyan párt, amelyik 
direkt és kifejezetten figyeli, hogy azon a 
területen – a vasúton túl – milyen ered-
mények születnek. S utána máris lehet 
hallani: „a cigányok így vagy úgy szavaz-
tak”. Nem azt mondják, hogy Márton Jó-
zsef, vagy Kiss Gyurka, vagy Nagy Pista, 
hanem azt mondják, hogy a cigányok.
 – Azt állítja, hogy konkrétan figye-
lik a romákat, hogy ki és melyik pártra 
adja a szavazatát?
 – Tudják. Egyébként is lehet tudni, 
hogy abban a körzetben hány szavazó 
van, és a végeredmény után kiderül, 
hogy ott egyik, vagy másik jelölt meny-

nyi szavazatot kapott. Utána máris 
hallom, hogy: „a cigányok ide vagy oda 
szavaztak”.
 – Konkrétan azzal semmilyen baj 
nem látszik, ha a szavazatok megszá-
molása után mondják, hogy abban a 
kerületben milyen volt a szavazatok 
megoszlása. Akkor lenne baj, ha azt is 
tudnák, hogy név szerint ki és kire sza-
vazott. De nem erről beszél.
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„Nem szeretem azt a szót, hogy cigány”

Természetesen én is elismerem, 
hogy sokan tényleg tehetnek arról, 
hogy mi a vélemény a cigányokról, 
de nem lehet általánosítani.

 – Azt tartom bajnak, hogy általáno-
sítanak. A legutóbbi, a helyi választáson 
a baloldalra szavaztak a legtöbben. Ezt 
nyilván látja a Fidesz…
 – Ezzel nincs semmi baj. Ez nyil-
vánvalóan kiderül. Mi ezzel a baj?
 – Nem mondom azt, hogy bosszút 
akarnak állni… Egyébként pedig minde-
gyik pártnak „az orra alatt van”, amikor 
a romák nem rájuk szavaznak. Amíg így 
élünk, ez mindig is így marad. Nem tet-
szik nekik.
 – Nem gondolja, hogy ezzel a hely-
zettel csak azt lehet kezdeni, hogy nem 
veszik ezt tudomásul? Igyekeznek minél 
többen elvégezni az iskolákat, elhelyez-
kedni, dolgozni és élni a hétköznapi, nor-
mális életet, nem törődnek ilyen módon 
azzal, hogy a pártok hogy 
gondolkodnak a szavazataik-
ról?
 – Ez igaz, de nem olyan 
egyszerű, mint ahogy itt el-
hangzott. Volt olyan időszak, 
amikor a romák szavazatai-
val a Fidesz is megnyerhette 
volna az önkormányzati választást. De a 
romák inkább a szocialistákra szavaztak.
 – Mi ezzel a baj?
 – Nem az a baj, hogy ki hová sza-
vaz. Az a baj, hogy figyelnek minket. S 
a végén csak az van, hogy a cigány nem 
szavazott ide. Na ezért sem szeretem 
ezt a szót, hogy cigány. Persze ez nyíl-
ván nem helyi sajátosság, és az is nyil-
vánvaló, hogy a cigányozás sem mai 
keletű.
 – Nyilván, ismerve a többségi tár-
sadalom hozzáállását a roma kisebb-
séghez, nem előny a cigány származás.
 – Az sem egy előny, hogy összetö-
mörítették a cigányokat egy telepre.
 – A megoldás felé vinné ezt az 
ügyet, ha felszámolnák a romatelepet?
 – Mindenki jobban járna, ha szét-
szórtan élnénk. Akkor például azt sem 
tudnák, hogy az adott roma ember kire 
szavazott.
 – Elvágyódnak onnan az emberek?
 – Kézzel-lábbal menekülnének. Aki 
már dolgozik, és megállja a helyét, az 
mind elmegy onnan. Erre már ma is sok 
példa van. Vannak olyanok, akik kisebb 
településekre költöztek. Ha van mun-

kahely, rendszeres jövedelem, 
akkor a lakásvásárláshoz is 
igénybe tudják venni a lakás-
támogatásokat. Ez már egy 
jelentős fordulat egy család 
életében. Állítom, hogy a vas-
úton túl élő romák 95 százalé-
ka a legszívesebben elköltözne 
onnan. Ők sem szeretnek egy 
„bolyban” élni. Pontosan tudják 
ők is, hogy megkülönböztetik 
az embereket.
 – Csak az árnyaltság okán 
tegyük hozzá, hogy ebben van 
felelősségük azoknak az em-
bereknek, akik úgy élnek, hogy az nem 
mindenben egyezik meg az általános 
társadalmi elvárásokkal.
 – Természetesen én is elismerem, 
hogy sokan tényleg tehetnek arról, hogy 
mi a vélemény a cigányokról, de nem le-
het általánosítani.

 – Van arra elképzelése, hogy mit 
kellene tenni a megkülönböztetés mér-
séklődéséért?
 – Nagyon sokat nem fognak tudni 
tenni. Ebben a mai helyzetben alig-alig 
van esély. A lakáshoz jutás egy álom…
 – Képviselő úr! Már azt megálla-
pítottuk, hogy a városban rengeteg 
munkahely van, ahová várnak romát és 
nem romát. A lényeg, hogy aki megy, az 
akarjon és tudjon is dolgozni. Aki elvég-
zi az iskoláit, az el is tud helyezkedni a 
városban, feltéve, ha itt akar dolgozni. 
Ez azért segíthet, hogy kitörjön onnan.
 – Nézze, legalább 50 emberről tu-
dok, aki beadta a papírját a meghirdetett 
munkákra, de választ még nem kaptak. 
Pedig bizony van olyan roma ember, aki 
8 osztállyal már csoportvezető, vagy 
szalagvezető itt a helyi gyárak egyiké-
ben-másikában. 
 – Ez is azt erősíti, hogy ember és 
ember között nincs különbség, legfel-
jebb a munkához való hozzáállásban 
lehet megkülönböztetést tenni.
 – Kicsit rugalmasabbnak kellene 
lenni, Vagy figyelmesebbnek. Sokan, 
amikor elmennek a felvételi eljárásra, 

még egy papírt sem kapnak, ha nem si-
került. Pedig azt is jó lenne tudni, hogy 
mi nem sikerült, mert akkor arra lehetne 
készülni, hogy a következő lehetőségnél 
már sikeres legyen a jelentkezés. Néha 
az az érzésem, hogy az egyforma tudá-
sú roma és magyar között különbséget 
tesznek a magyarok javára. Az előbb 
volt arról szó, hogy a roma ember is te-
het arról, hogy ebben a helyzetben van. 
De tessék nekem megmondani, hogy 
mit tehetünk azzal a helyzettel, amikor 
konkrétan elsíbolják a romák felzárkóz-
tatására szánt uniós pénzeket is!
 – Azt nem tudom, hogy az uniós 
pénzek ügyében mit tehetnének, de az 
biztosnak látszik, hogy itt, helyben az 
egyik feladatuk elvégezni az iskolákat 
a mai nemzedékeknek az iskolában. Ma 
nagyon egyértelműen az látszik, hogy a 
városban a roma gyerekek döntő több-
sége a Magyar Angol Kéttanítási nyelvű 
Iskolába jár. Hovatovább az alsó évfo-
lyamokon szinte már csak roma gyere-
kek vannak. 
 – Az iskolával nem lenne bajunk, 
de azért itt csak meg kell említeni, hogy 
sokáig kivárnak, mielőtt értesítik a szü-
lőket a gyerekek iskolai hiányzásairól. 
Nem kellene kivárni az 50 órás határt. 
Az a helyzet, hogy a mi gyerekeink kö-
zött bizony vannak olyanok, akik szíve-
sebben mennek az iskola mellé.
 – Azért ebben lehet dolga a szülők-
nek is.
 Persze, de egy 13–14 éves gyereket 
kevésbé ellenőriznek a szülők. Azzal a tu-
dattal vannak, hogy a gyerek bemegy az 
iskolába. Van egy emberünk, akinek a te-
lefonszáma ott van az iskolában. Az a ké-
résem, hogy őt minden alkalommal hívják 
fel, s akkor ő utánajár, miért nem ment a 
gyerek az iskolába. Ez közös érdekünk.
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Óvodanyitogatóval vette kezdetét egy újabb neve-
lési év a Nyírbátori Kerekerdő Óvodában. A program 
nyitott volt a szülőknek, így jelen lehettek a kicsik 
számára második otthont nyújtó intézmény évnyi-
tóján.

161 óvodás lépte át a Ke-
rekerdő Óvoda küszöbét 
szeptember 7-én. A nemrég 
felújított intézményben 43 
új kiscsoportos kezdhette az 
évet. Horváthné Karsai Hédi 
alpolgármester a ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte: „Azok 
a szülők, akik ide iratták a gyer-
mekeiket, nagyon jól döntöttek. 
Az óvoda vezetése évek óta 
azon dolgozik, hogy a gyerekek 
biztonságban és szeretetben 
nőjenek fel, és ez a szép környe-

Mosolygós gyermekarcok a Kerekerdőben

zet adott ahhoz, hogy ez meg is 
történjen.”
 Veres Jánosné intéz-
ményvezető, mint iga-
zi óvónő, nem tudott ér-
zelemmentesen beszélni 
a tanévnyitóról. Minden 
óvodapedagógus számára 
szívmelengető érzés az, ami-
kor egy szülő hozzájuk íratja 
be gyermekét, ezzel pedig 
bizalmat szavaz az ott dolgo-
zóknak. „Kérem a szülőket, ne 
izguljanak, legyenek őszinték 

a csoportban dolgozó kolléga-
nőkkel, hiszen együtt neveljük 
közösen a gyermekeket.” – 
mondta az intézményvezető 
Az új óvodások avatásán 
együtt táncoltak a gyerme-
kek, a szülők és az óvónénik 

is. A Kerekerdő Bázisóvoda 
a „Boldog óvoda” címmel is 
büszkélkedhet, amit az év-
nyitón is visszaigazoltak a 
mosolygós gyermekarcok.

Polyák Dézi

Az új kerékpárutakkal együtt a város több pontján fedett ke-
rékpártárolókat építenek. Az önkormányzat és a Nyírbátor 
Jövőjéért Egyesület közösen pályázott erre a projektre. 
Nyírbátorban a megnövekedett forgalom magával hozta azt 
az igényt, hogy a városban egyre több kerékpárút épüljön. 
Ezek az utak részben pályázati, részben saját erőből valósul-
nak meg. A városban többen biciklivel közelítik meg a forgal-
masabb helyeken lévő intézményeket, ahol a jármű biztonsá-
gos tárolása problémát okoz. Erre jelent megoldást a fedett 
kerékpártároló.
 „Első körben 10 darabot építünk. Ha azt látjuk, hogy ezek 
beváltják a hozzájuk fűződő reményt, akkor további kerék-
pártárolókat építünk” – mondta Máté Antal polgármester. A 
közeljövőben a szakrendelőnél, az iskoláknál, a sportpályán, 
a fürdőn, a piacon és a közösségi tereknél lesz lehetőség a 
biciklik biztonságos elhelyezésére. A fejlesztés része a fedett 
hulladéktárolók építése is, első körben a Váci, Hunyadi és Fáy 
utcán.

 „A polgárőr egyesület pályázott erre a célra. Egyelőre 
hármat építünk. A használat során felmerült javaslatok alap-
ján tudunk tervezni a későbbiekben” – tudtuk meg a város 
első emberétől. A hosszú távú cél az, hogy valamennyi lakó-
telepen lévő kukát fedett tárolókban helyezzenek el, ami biz-
tonságos és kulturált megoldást kínál a városlakók számára.

Polyák Dézi

Biciklik biztonságban

Hétvári Andrea
Pettyes katicám 
– Gyermekversek minden 
évszakra

Tavasz, nyár, ősz, tél – négy 
évszak gyermekverseit tart-
ja kezében a kedves Olvasó. 
A Pettyes katicám című kö-
tetet elsősorban óvodás és 
kisiskolás korú gyermekek 
könyvespolcára ajánljuk. A 
kötet ritmusos versei – alkal-
mazkodva a korosztály élet-
kori sajátosságaihoz – rend-
kívül könnyen tanulhatók, a 
nagyobb betűméret pedig 
megkönnyíti és örömtelivé 
varázsolja a hat-és hétéves 

Verseljünk a kicsiknek!Könyvajánló

gyerekek számára az olva-
sást. A facebookos szerzői 
oldalán Rímtündérként is-
mert költőnő verseit óvónők 
és tanítónők százai tanítják, 
olvasók ezrei követik határa-
inkon innen és túl. A Pettyes 
katicám kötet versei egyszer-
re játékosak és líraian szé-
pek, Virágtündér, Meseváros, 
Tökhintó, Télbefőtt és Hapci 
király mind-mind a mesék 
birodalmába varázsolják kis 
olvasóikat. A kötet külön-
legessége, hogy nyírbátori 
illusztrátor munkái ékesítik. 
Baracsi Gabriella számunkra 
már megszokott, utánozha-
tatlan, első pillantástól szí-
vünkbe költözős rajzai okán, 
igazi büszkeség ez a kötet a 
polcunkon.     

Tóth Krisztina
Kígyóuborka 
– Gyerekversek

„Egy ládában hasalok, uborká-
nak becézve, pedig felnőtt ubor 
vagyok, kígyósággal tetézve.”
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Nicsak, ki lakik itt? Igen furcsán alakult az első olyan 
színházi évad Nyírbátorban, amikor a szervezők végre tü-
körbérletet hirdethettek a nagy érdeklődés miatt. A koro-
navírus-járvány azonban keresztülhúzta a számításokat. A 
törölt előadásoknak új időpontot kellett keresni. Az utóbbi 
időben már az is nagy dolognak számít, hogy a Kulturális 
Központ színtársulatot fogadhat. Ezúttal a hazánkban igen 
kedvelt Michael és Ray Cooney-művek egyikét vitte színre 
a Bánfalvy Stúdió. Beleznay Endre főszereplésével mutat-
ták be a Nicsak, ki lakik itt? című darabot két egymást kö-
vető napon.

VÁROSI HÍREK

Ha járvány nincs, szeptember végén a Szüreti fel-
vonulás is színesíthette volna a város programjait. 
A három évtízed alatt sem a zuhogó eső, sem a jég, 
sem a hideg nem tudta megakadályozni a felvonu-
lást, amit a gyermekek és a felnőttek is mindig izga-
lommal vártak.

A korábbi ígéreteknek 
megfelelően hama-
rosan elkészül a Fáy 
lakótelep közelében a 
kutyafuttató.

Felelős döntés a 
„szüretiről”

Most sokkal fontosabb volt, 
hogy védjük meg egymást és a 
közösségeinket, ezért döntöt-
tek úgy a szervezők, hogy idén 
nem lesz szüre-
ti. 31 éve talpon 
tudott maradni 
ez a népsze-
rű esemény, s 
most is csak a 
járvány ültet-
te le. Reméljük, 
csak egy kis idő-
re ült le és csu-
pán egy rosz-
sz álom marad 
emlékeinkben a 
koronavírus miatti intézkedé-
sekkel együtt.
 Több ezer gyermek és 
felnőtt volt részese éveken 
keresztül ennek az őszi ka-
valkádnak. Megmozgatta a 
várost, az intézményeket, a 
civil közösségeket, egyesüle-
teket. Köszönet Nyírbátornak, 
hogy a szüreti beépült a városi 

rendezvények sorába. Köszö-
net a mindenkori fellépőknek, 
hogy részesei voltak ennek a 
nagy kalandnak. Többen már 

saját gyermekükkel is átélték 
a felvonulás izgalmait. Remél-
jük, hogy jövőre újra talpra áll 
a vírus után ez az esemény is, 
mint minden más, ami a ka-
rantén áldozatává vált.
 Idézzük ide fotón a Szüreti 
felvonulás hangulatát és a mo-
solygós gyermekarcokat. 

BV

A társasházak 
kutyatulajdono-
sai szabályozott 
k ö r ü l m é n y e k 
között végre 
állandó hely-
színre vihetik a 

kedvenceket. Október végén 
vehető birtokba a református 
iskola és az Idősek Otthona 
melletti elkerített terület.
 „Régi törekvésem, hogy 
Nyírbátorban kutyafuttatót 
építsünk. Az önkormányzat és 
a Nyírbátor Jövőjéért Egyesü-

Már készül a kutyafuttató
let közösen pályázott erre a 
beruházásra” – mondta Po-
lyák László, a Közszolgáltatási 
Bizottság elnöke.
 A házikedvencek számára 
létrehozott „játszóteret” két 
személybejárón és egy kapu-
bejárón lehet megközelíteni. 
Továbbá információs táblákat, 
padokat, szemeteseket és ku-
tya-toaletteket is elhelyeznek 
az új helyen.
 Egyre több család tart 
háziállatot Nyírbátorban és 
közöttük kiemelkedő a kutyás 
gazdik száma. A körzet kép-
viselőjétől megtudtuk azt is, 
hogy ezzel a fejlesztéssel a 
lakótelepen élők kérését igye-
keztek kielégíteni. 

Polyák Dézi

Verseljünk a kicsiknek!

 Ünnepnapok és hétköz-
napok, tipikus és különleges 
élethelyzetek tekerednek 
végig ezen a köteten – pont, 
mint egy kígyóuborka. Le-
gyen születésnap, karácsony 
vagy húsvét, anyák napja 
vagy gyereknap, egy családi 
kempingezés, esetleg a tej-
fog kipottyanása – minde-
gyik nagyon fontos esemény 
egy gyermek életében. Tóth 
Krisztina titka abban is rejlik, 
hogy valódi gyerekhangon 
szólaltat meg valódi gyerme-
ki gondolatokat és érzelme-
ket, felnőttes profizmussal 
és sok-sok bájjal, humorral. 
A verseket Szalma Edit gyö-
nyörű illusztrációi hozzák 
még közelebb a fiatal és már 
kevésbé fiatal szívekhez. 

Grecsó Krisztián
Belefér egy pici szívbe 

„Aki megnő, az mindig nagy,
Vagy egy kicsit kicsi marad.”

Grecsó Krisztián rendhagyó 
könyvében gyerekversek ol-
vashatók. A szerző kislánya, 
Hanna ihlette ezeket a szö-
vegeket, de minden kisgye-
rek és szülő örömét lelheti 
bennük. Hétköznapok és ün-
nepnapok, az élet csecse-
mő-szemmagaságból: Gre-
csó Krisztián gyerekverseit a 
világra való rácsodálkozás, a 
dolgok megnevezése fölötti 
öröm mozgatja.
 A könyvet Baranyai And-
rás nagyszerű rajzai teszik 
még elevenebbé. 
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Kirándultunk! A 
Nyugdíjas Értel-
miségiek Egye-
sülete Nyírbátor 
tagjai 4 napos 
k i r á n d u l á s o n 
vettek részt. A 
tartalmas progra-
mot a Hontravel Kft. állította össze. Megtekintettük Gyula, Békéscsaba 
és Szarvas nevezetességeit. A szálláshelyet a Doboz-Szanazugi Ifjúsági 
Üdülőközpont biztosította amely a Körösök találkozásánál, az erdő kö-
zepén, egy tisztáson található. Ez egy retro tábor, így aztán visszaidéz-
hettük ifjúságunk táborainak hangulatát. Reggelente zenés ébresztővel 
kezdődött a reggeli torna, esténként pedig ismerkedési és búcsúest, 
valamint ki mit tud színesítette a napjainkat.  
 Nagyon elfáradva, azonban tele élményekkel utaztunk haza.

Tóth Árpádné az egyesület elnöke

EGYESÜLET HÍREK / VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS
István Horváth István Varga Edit
Gábor Kulcsár Gábor Fülep Ildikó
Benedek Mór Tóth Tamás Maczucza Enikő Ildikó
Brájen Varga Sándor Csiki Ramóna
Dorka Vágó Gergő Lamos Klára
Emma Róza Németh Balázs Enyedi Katalin

HÁZASSÁG
 Kondor Barbara Gábor Gábor
 Szilágyi Eszter Tóth Márton
 Szilágyi Viktória Varga Zoltán
 Böszörményi Dóra Berecz András
 Balog Barbara Bana Csaba
 Nagy Judit Lapos István
 Egyed Júlia Nagy Attila
 Tóth Viktória Veres László
 Kovács Szilvia Szabó Tamás

HALÁLESET
Ponkházi Albert • Szilágyi Sándorné • Daróczi Józsefné

Darabos Gyula • Lukács Jánosné • Csonka Sándorné
Veréb Jánosné • Havasi Sándor • Gergelyné Kása Mária

Tóth Albertné • Lamos Jánosné • Szilágyi István
Dr. Nagy János • Fodor Imréné • Ladányi Ferencné

Anyakönyvi események
2020 augusztus

Kihasználták a nyár utolsó hónapjának simogató 
meleg időjárását a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület tagjai.

Ha augusztus, 
akkor mindent bele…

Hetvenkedő Hatvanasok  
Gyulára és környékére 
látogattunk el a Báthori 
István Nyugdíjas Klub tag-
jaival. A négynapos szer-
vezett kirándulás keretén 
belül csodálatos helyekre 
jutottunk el. Jártunk Gyu-
lán, Dobozon, Békéscsa-
bán és Szarvason. Ki-Mit-Tudon is részt vettünk, ahol egymás 
szórakoztatására egyéni és csoportos produkciókat mutat-
tunk be. Nyugdíjas Klubunk szóló énekkel, verssel-prózával 
szerepelt a rendezvényen. Minden napot éjszakába nyúló 
zenés-táncos mulatság zárt a szálláshelyen. Hazaérkezést 
követően vidáman számoltunk be klubtársainknak az együtt 
töltött négy nap fedhetetlen élményeiről.   

Popovics Istvánné

Augusztus 18-án nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk a 
Zemplénben, melynek során libegővel „megmásztuk” a Sátoral-
jaújhely környéki Sátor-hegyet, a bátrabbak kipróbálták a kacs-
karingós bob-pályát is. Ezt követően buszra szálltunk, és Pál-
házán vasparipára (kisvonatra) nyergelés után meg sem álltunk 
Kőkapuig, ahol páratlan élményt nyújtott számunkra a gyönyörű 
parkkal övezett hegyi szálloda szoborparkja, a hegyi tavacská-
ban fickándozó milliónyi apró hal látványa.
 Kora délután jócskán megéhezve érkeztünk meg Vágáshu-
tára, ahol Seres József nyugalmazott határőr dandártábornok és 
kedves családja vendégül látta népes társaságunkat egy finom 
és kiadós ebéddel. Miután korgó gyomrunk is megnyugodott, 
néhány határőrnóta eléneklésére is kedvünk szottyant.
 Útban hazafelé Cigándon rövid pihenőt tartottunk, ki-ki egy 
fagylalttal, vagy üdítővel pecsételhette meg e szép napot.
 Augusztus 22-én Nyírbátorban, a PUB 2-ben rendeztük meg 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Észak-Alföldi régió-
hoz tartozó egyesületek BOWLING versenyét. A jó hangulatú ver-
senyben minden várakozást felülmúlt csapatunk, amit a csapat-
ban elért első-, az egyéniben elért első és harmadik helyezések 
mutatnak. A versenyt követően közös ebéd volt a program, ahol 
vendégeinkkel jókedvű beszélgetés keretében értékeltük a napot.

 Augusztus 25-én ismét összejöttünk a jól megszokott „te-
lephelyünk” (volt Tiszti klub) udvarán, ahol a jó adag szalonnák 
megsütése és elfogyasztása után hosszas eszmecserét folytat-
tunk az időskori helyes táplálkozásról.                    Janovics János

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor tagjai szeptem-
ber 14-én elbúcsúztak egy kedves egyesületi tagunktól, Kovács Jó-
zsefné Margótól, aki nagyon hirtelen hagyott itt bennünket. Emléked 
őrizzük! Nyugodj békében, drága Margó!
 Napkoron a megyei nyugdíjas napon vettünk részt. A sportver-
seny egy közös beme-
legítő zenés tornával 
kezdődött a megnyitó 
után. Ezt követte az 5 
állomáson át a különfé-
le ügyességi feladatok 
megoldása. Ragyogó 
időben, csodálatos kör-
nyezetben zajlottak az 
események.

A rögtönzött férfikar Seres tábornokkal 
megerősítve határőr nótákat énekel
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A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola sikeres, eredményes tanévet zárt, és újult 
erővel készült a nyár folyamán a 2020/2021-es tan-
évre. Igyekeztünk iskolánkat szépíteni, még szebb 
és modernebb környezetet teremteni azért, hogy 
tanítványaink hangulatos környezetben kezdhes-
sék az új tanévet. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani intézményünk technikai dolgozóinak, akik 
az iskola épületének felfrissítésén, szépítésén fá-
radoztak, valamint a Mátészalkai Tankerületi Köz-
pontnak anyagi támogatásáért.

A nyár sem telt tétlenül a „Kéttannyelvűben”!

Elismerés és köszönet illeti 
Havasiné Dudics Mónika ta-
nárnőt és tanítványait, az ő 
áldozatos munkájuknak kö-
szönhetően iskolánk ebédlő-
jének falait meseszép alkotá-
sok díszítik.
 Végzős kéttanos tanítvá-
nyaink nagy része már tanév 
közben megszerezte a kö-
zépfokú nyelvvizsga bizonyít-
ványt, amelyről már korábban 
beszámoltunk, néhány gye-
rek a nyári szünetben bizo-
nyította, hogy kiváló nyelvtu-
dással rendelkezik: Fazekas 
Gábor, Hermanovszky Márk, 
Macos Valentina, Srepler Ba-
lázs Benjamin, Tóth Zsófia, 
Vámos Zsófia iskolánk volt 8. 
osztályos tanulói.

Iskolarádiós tanévnyitó

Azt hiszem, mindannyiunk 
nevében mondhatom, hogy 
nagyon vártuk a digitális ok-
tatás után a hagyományos 
iskolakezdést. A vakáció után 
az iskolánk újra megtelt ked-
ves gyerekzsivajjal. Igaz, hogy 
most minden egészen más, 
mint eddig. A tanévnyitó ün-
nepséget az iskolarádión ke-

resztül tartottuk. Ilyen tan-
évnyitóban még nem volt 

részünk, s reméljük, nem is 
lesz a jövőben. A koronavírus 
okozta járvány megváltoztatja 
a mindennapjainkat, a járvá-
nyügyi előírásoknak eleget kell 
tennünk. Intézkedési tervet 
készítettünk a járványügyi ké-

szenlét idején alkalmazandó 
eljárásrendről, melyet közzé-
tettünk iskolánk honlapján. Az 
alapvető egészségvédelmi in-
tézkedések végett tanulóinkat 
szabályok betartására szólít-
juk fel. Törekszünk arra, hogy 
kihasználjuk az épület adta 
lehetőségeinket, így tanítvá-
nyainkat megosztva, a főbejá-
raton, illetve az Erzsébet utcai 
oldalbejáraton bocsátjuk haza. 
 Az iskolakezdés minden 
évben nagy terhet ró a szülők-
re, családokra. Ezért nagy örö-

münkre szolgál, hogy a RSZ-
TOP-2.1.1-16-2017-00001 
azonosítószámú „Alapvető 
fogyasztási cikkek biztosítá-
sa szegény gyermekes csa-
ládok számára” című projekt 
keretén belül – a Mátészalkai 

Tankerületi Központ gondozá-
sában – ebben a tanévben is 
számos család iskolakezdését 
tudtuk segíteni az ingyenes 
tanszercsomagok biztosítá-
sával. A tanszercsomagokat 
a 2020/21-es tanév kezdete 
előtt, az akkori járványügyi 
helyzethez igazodva augusz-
tus 26-án, augusztus 28-án 
és augusztus 31-én az iskolá-
ban vehették át személyesen 
a kedves szülők és gyerekek. A 
tanszercsomagok a tanévkez-
déshez szükséges füzeteket, 
írószereket és eszközöket tar-
talmazzák, melyek biztosítják 
a gyermekek számára a meg-
felelő iskolai munkát. 
 Örömmel számoltunk be 
már korábban is arról, hogy 
iskolánkban új anyanyelvi, 
lektor segítségével fejleszt-
hetik a kéttanos diákjaink 
angol nyelvi ismereteiket. 
Karen Lee Maino amerikai 
állampolgár szeptembertől 
intézményünk vendégtaná-
ra. Már minden diáknak volt 
alkalma megismerkedni a 
mindig mosolygós tanárnéni-
vel, s azt tapasztaltuk, hogy a 
gyerekek nagy tisztelettel és 
szeretettel fogadták őt.    
 A diákok, a szülők figyel-
mébe ajánljuk iskolánk hon-
lapját, amelyet folyamatosan 
frissítünk.  Úgy véljük, ezzel is 
segíthetünk a naprakész in-
formációk elérésében.
 Tanítványainknak vírustól 
mentes, sikeres, tanulmányi 
eredményekben gazdag tan-
évet kívánunk!
      

Kóródiné Tóth Mária
munkaközösség-vezető
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Idén a nyírbátori Báthory Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda adott otthont a Kárpát-medencei re-
formátus oktatási intézmények tanévnyitójának. Az 
ország minden pontjáról érkeztek az intézménybe. Az 
ünnepi istentiszteleten főtiszteletű dr. Fekete Károly, 
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirde-
tett igét. Az eseményen átadták a Makkai Sándor-díja-
kat és a Magyar Református Szeretetszolgálat tansze-
radományait.

Rendhagyó  tanévnyitó  Nyírbátorban

A 2020/2021-es tanév rend-
hagyó módon indul, hallhat-
tuk a prédikációban, hiszen 
a világjárvány miatt több 
óvintézkedés és felkészülés 
mellett indulhat el ismét biz-
tonságosan az év. Így történt 
ez az országos tanévnyitón 
is, ahol az egybe-
gyűltek kézfertőt-
lenítés után száj-
maszkban léphettek 
be a templomba. A 
nehézségek elle-
nére tucatnyi zász-
lóval, több mint 90 
iskolából érkeztek 
a rendezvényre. 
Az igehirdető dr. Fekete Ká-
roly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke és a 
Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának lelkészi 
alelnöke többek között arról 
beszélt, hogy a világjárvány 
megjelenése nyomán az is-
kolai munka is megváltozott. 
A váratlan helyzet miatt on-
line-oktatás indult el, most 
pedig a nevelőknek és a diá-
koknak is hozzá kell szokniuk 

A Báthory adott otthont az országos eseménynek

a hagyományos és a távokta-
tás hibrid pedagógiájához.  
 Nagy öröm számunkra, 
hogy Nyírbátor református kö-
zössége adhat otthont az ün-
nepi rendezvénynek – mondta 
köszöntőjében dr. Báthori 
Gábor, az MRE Zsinati Taná-

csának tagja és a Nyírbátori 
Református Egyházközség 
gondnoka. – A közel ötszáz 
éves múltra visszatekintő, 
nemzedékek együttes feladat-
vállalását végző gyülekezet 
összetartó erejének és képes-
ségének is köszönhető ez a si-
ker, illetve a helyi és környékbeli 
reformátusság érdekeit 2012 
szeptembere óta működtető 
oktatási és nevelési intézmény-
nek. Tantermek és tornatermek 

újulnak meg, új iskolák-
kal és épületekkel bővül 
a hazai iskolai hálózat, 
illetve a 2020/2021-
es tanévtől minden diák 
ingyen kapja a tanköny-
veket – tette hozzá dr. 
Fürjes Zoltán, a Minisz-
terelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára. 
– Az állam mellett egyházaink 
iskolafenntartóként egyre na-
gyobb arányban vesznek részt 
az oktatásban, értékteremtő-
ként és megőrzőként. Ma már 
több mint 200 ezer gyermek 
jár egyházi fenntartású, közne-
velési intézménybe, és ennek 
negyede református iskolák-
ba, óvodákba. Több mint 1100 
egyházi feladat-ellátási helyen 
oktatnak és nevelnek egyháza-
ink, ebből 300 református. 
 Az egyházi fenntartású 
oktatási intézmények jelentő-
sége, hogy számos hívőnek és 
útkeresőnek nyújt lehetőséget 
arra, hogy tudásra és érté-
kekre tegyenek szert, amelyek 
egy tisztességes élet alapjául 
szolgálhatnak – egészítette 
ki a helyettes államtitkár. – 
A tanévnyitó fontos ünnepség 
egy közösség, egy iskola és 
egy város, sőt az egész nemzet 
életében – mondta Máté An-
tal, Nyírbátor polgármestere. 
– Amikor egy több száz éves 
templom falai között vagyunk, 
mindenképpen meg kell említe-
nünk, hogy ilyenkor ünnepeljük 
elődeinket is, akik meghatá-

rozták az elmúlt évszázadokat, 
szellemi örökségünket, mely-
nek nyomdokain az itt működő 
iskolákban tanítanak a peda-
gógusok. Dr. Papp Kornél, a 
Magyarországi Református 
Egyház Oktatási Irodájá-
nak vezetője felidézte, hogy 
1990-ben négy intézménnyel 
indult újra a református okta-
tási rendszer, majd öt évvel 
később, az első országos tan-
évnyitón még csak 55 intéz-
mény vehetett részt. 2000-
ben Törökszentmiklóson 75, 
a 2010-ben Miskolcon tar-
tott első Kárpát-medencei 
léptékű tanévnyitóra pedig 
már 117 intézmény volt hi-
vatalos. A mostani, nyírbátori 
eseményre a felsőoktatással 
együtt 190 hazai és 39 hatá-
ron túli intézmény képviselőit 
hívtuk – árulta el igazgató úr. 
 A Magyar Református 
Szeretetszolgálat kuratóri-
umi elnöke, Oláh István az 
ünnepség végén átadta a 
szeretetszolgálat „Radíroz-
zuk ki a különbséget” címmel 
meghirdetett tanszergyűjtési 
akcióján összejött adomá-
nyokat, 100  iskolatáskát és 
8000 darab füzetet. Az ün-
nepségen Fazakas Eszter, a 
helyi Báthory Anna Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 
iskolalelkésze játszott orgo-
nán, majd az oktatási intéz-
mény tanulói adtak műsort 
az egybegyűlteknek.

Sivadóné Cselenyák Dóra 
intézményvezető
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Ügyességi versenyeken vettek részt a nyírbátori 
lovasok a szeptemberi hétvégi versenyeken. Ösz-
szesen több mint 20 gyermek képviselte a Nyír-
bátori Lovassport és Hagyományőrző Egyesületet 
az újfehértói majd a Nyíregyházához tartozó orosi 
versenyeken. A gyerekek szívesen járnak ezekre 
a programokra, szeretnek versenyezni, miközben 
természetesen gyakorolnak, látnak másokat lova-
golni, és rutint szereznek a későbbi megméretteté-
sekre.

Jól szerepeltek a nyírbátori lovasok 
a hétvégi versenyeken

Ezek gyerekügyességi verse-
nyek voltak, ahol azok vesznek 
részt, akik még nem rendel-
keznek rajtengedély vizsgá-
val, vagy túl fiatalok ahhoz, 
hogy hivatalos versenyre je-
lentkezzenek. A nyírbátori 
gyerekek nagyon ügyesek. A 
szeptember első hétvégéjén 
megrendezett újfehértói ver-
senyen sok értékes helyezést 
szereztek a lovasok. Volt első 
és harmadik helyünk az ugró-
számokban, és ami külön ér-

Báthori István 1939. október 19-én született Nyírbátorban. A 
református egyház anyakönyveiben háromszáz évre nyúlóan 
találta meg családja történetét. Árpád utcai parasztcsalád gyer-
mekeként beleszületett a mezőgazdaságba, s benne is élte ed-
digi életét. A Báthori család nevétől elválaszthatatlan a labdarú-
gás. Két bátyja is futballista volt. Lajos a NYAFE játékosa is volt, 
néhány adatot tőle is tudunk hajdani egyesületünkről. Sanyi az 
50-es évek kiváló futballistája volt. Teljesen természetes, hogy 
Pityuka hamar bekerült Bodnár Pista bácsi ifjúsági csapatába. 
Mátészalkán volt középiskolás, rövid ideig ott is játszott. Újból 
a nyírbátori futballévek következtek. Kapásból sorolja akkori ifi-
beli társait: Daruka Feri, Kinál Öcsi, Nánássy Rudi, Molnár Pali, 
Helmeczi Sanyi, Vályogos Imi, Kovács Laci, Baracsi Tibi. Vala-
mennyien kiváló futballisták lettek, többen magasabb osztályba 
is eljutottak.
 Egyetemi éveit Debrecenben töltötte. Az „Agráron” kiváló 
sportélet volt, Pityuka stabil tagja volt a DASE-nak. Csapattársa 
és barátja volt Nagykaposi Elemér, a Loki híres focistája. Máig 
nem felejti, mekkora élmény volt találkozni egy régebbi Loki 

kiválósággal, Hernádi Lajossal, aki történetesen a nyírbátori 
futball nagy legendáinak egyike volt. Diplomázás után hova is 
mehetett volna, mint Nyírbátorba? (A város társadalmi ösztön-
díjasa volt.) Az akkori Vörös Csillag, majd az egyesítés után az 
Újbarázda TSZ volt a munkahelye. Meg persze a futballpálya, 
hiszen ez életre szóló szerelem volt. Forgács Laci (Tacsi) csa-
patának biztos pontja lett. Jó barátságban volt a labdával, de ez 
egy Báthoritól el is várható. A sokszor emlegetett Karácsonyi, 
Mitzi, Tóth Gabi-féle csapat játékosain kívül szeretettel említi 
Májer Jóska, Oláh Janika, Somogyi Lajka, Mankó Gyuszi nevét 
is, akikkel szintén focizott.
 A futballista karriernek hamar vége szakadt, helyette a civil 
élet kihívásainak kellett megfelelnie. Dolgozott a városi tanács-
nál, a vetőmagtermeltető vállalatnál, majd egy meredek váltás-
sal Mérkre került, az ottani termelőszövetkezet egyik vezetője 
lett. Büszke rá, hogy az addig veszteséges szövetkezet néhány 
év alatt nyereséges lett. Tanult, szakmérnöki diplomát is szer-
zett. A mérki termelőszövetkezetből ment nyugdíjba. Bár nem 
látszik rajta, 2013-ban megkapta az aranydiplomáját is. Aktívan 
telnek napjai. Gyümölcskertészkedéssel foglalkozott, ezt ma 
már nem műveli. Az udvaron, a kertben viszont folyamatosan 
van mivel foglalkoznia.
 No, és persze a futball, a nyírbátori futball. Szomorúsággal 
tölti el, hogy hova jutottunk, de optimizmusa töretlen. Osztálytól 
függetlenül szurkol a mai utódoknak, hiszi, hogy a nyírbátori foci 
a régi fényében fog ragyogni. Élvezi családja szeretetét, unokái 
sikereit. Ha a vírushelyzet nem romlik, a pályán fogja kiabálni az 
ősi jelszót: „Hajrá Nyírbátor!”
 Pityuka, a pályán a helyed!
 Baráti öleléssel:

Szabó Laci

Rosszindulattal sem lehetne ráfogni, hogy szál-
fatermetű. Nem csoda hát, hogy nevének becéző 
alakja egész életében végigkíséri. Pityuka ezt mél-
tósággal viseli, jól tudja a népi bölcsességet: nem 
rőffel mérik az embert.

Báthori István, Pityuka

dem, hogy a stílusversenyen is 
jól szerepeltünk, sikerült igen 
magas pontszámokat elérni. 
Ott is első, második helyekre 

tudtak beérni a gyerekek – 
mondta Suta Sándor, edző. 
 Egy héttel később, az 
orosi Guido Lovasparkban 
megrendezett gyerekügyes-
ségi lovasversenyen összesen 
147 startot regisztráltak, ami 
egyébként 70-80 versenyzőt 

jelent. 
 A lovasok több kategóriá-
ban is indultak. Valamennyien 
felkészültek, és természete-

sen izgultak is. De az nagyon 
fontos, hogy egy-egy ilyen 
versenyen pillanatnyi állapotot 
látunk, hiszen ez egy nagyon 
összetett munka – emelte ki 
Gulyás Zsoltné, tulajdonos, a 
verseny szervezője.
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Vecsésen az akadályhajtás versenyével szeptember 
első hétvégéjén befejeződött a XXIV. Vecsés kupa 
– Nemzetközi, Nemzeti fogathajtó verseny, amely 
egyben a 2020 évi magyar egyéni és csapatbajnoki 
döntő volt. Ragyogóan szerepeltek a megyei hajtók 
az országos döntőn, ahol 76 induló mellett a fogat-
versenyekre nem jellemző nagyszámú közönség 
jelent meg.

Országos bajnokok a kettes fogathajtók
Másfél évtized után másodszor is tudott győzedelmeskedni a megyei szakág

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyét három kategóriában kép-
viselték a hajtók. „B” kettes 
kategóriában két induló volt: 
Fábián Ferenc, Tákosi Hagyo-
mányőrző LSE kategóriáját 
megnyerte. „A” kettes kate-
góriában, népes mezőnyben 
remekül szerepeltek a megye-
beli hajtók. Ifj. Fekete György 
ezüstérmet szerzett, viszont 
a megyét képviselő csapat ifj. 
Fekete György, Fekete György 
Nyírbátori Lovas Egyesület 
és Margitai Máté, Újfehértói 
Lovasbarátok SE megnyerte 
az országos csapatbajnoksá-
got. Edzőjük Bartha István. 
Egyéniben Margitai Máté, 
Újfehértói Lovasbarátok SE 
10. helyen, Tóth Csaba, Tisza 
Menti LSK 15. helyen, Feke-
te György, Nyírbátori Lovas 
Egyesület 23. helyen végzett 
és Mezei Zsolt, Nyírségi Lovas 
Egyesület az igen technikás és 
nehéz maratonon a verseny 
feladására kényszerült. Az 
„A” négyesfogat kategóriában 
megyénket Szakács Róbert 
képviselte, aki 16 indulóból a 
magyar bajnokságban a 6. he-
lyet szerezte meg. 

 A Bátor Televízió a ver-
senyről Böszörményi Sándor, 
megyei elnököt és Bartha Ist-
ván, szakmai vezetőt kérdezte 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Lovassport Egyesület 
képviseletében. 
 Ez az eredmény nagy do-
lognak számít, hisz megyénk 
életében másodszor fordul 

elő, hogy aranyérmes az „A” 
kategóriájú kettes fogathaj-
tó csapatunk. Először más-
fél évtizeddel ezelőtt sikerült 
nyerni, akkor is volt nyírbátori 
vonatkozása a sikernek Bé-
gányi Csaba részvételének, 
eredményességének köszön-
hetően. A járványhelyzet miatt 
idén egyébként sok verseny 
elmaradt, így a felkészülés-
ben is hiányosságok adódtak, 
hisz olyan fogatot próbáltunk 
építeni ifj. Fekete Györgynek, 
hogy a 2021-ben, Hollandi-
ában megrendezendő világ-
bajnokságra odaérjen, hisz 
válogatott csapattag. A másik 
fontos dolog, hogy itt még in-
dult Szakács Róbert négyes-
fogatával, és az igen értékes 
hatodik helyet szerezte meg, 
ezzel bekerült a válogatottba. 

Lehetősége nyílt, hogy részt 
vegyen a világbajnokságon, 
de megbeszéltük, hogy még 
fiatalok a lovak, még a felké-
szültség hiányos, így készül a 
2021-es Európa-bajnokságra, 
amelyet Budapesten rendez-
nek meg, ötven év után újra – 
mondta Bartha István.
 Ötven évvel ezelőtt, 

1971-ben, az I. Vadászati 
Világkiállítással együtt Bu-
dapesten rendeztek először 
Négyes-fogathajtó Európa 
Bajnokságot, méghozzá óriási 
sikerrel. Akkor a dobogó mind 
a három fokán magyar ver-
senyző állhatott: Abonyi Imre, 
Fülöp Sándor és Papp József. 
Csapatban szintén a magyar 
győzteseknek játszották a 
nemzeti himnuszt.
 Magyarországon a mi 
megyénkben van a legtöbb 
fogathajtó és a legtöbb fogat, 
és minél több fogat van, annál 
nagyobb a szakmai felkészült-
ség is. A magas fokú szakmai 
segítség mellett a fogatosok 
is hozzáteszik a lelkesedésü-
ket, járnak helyi, megyei ver-
senyekre és országos szintű-
ekre is, ez pedig meg is látszik 
az eredményeken – emelte 
ki Böszörményi Sándor. Ha 
nincs ilyen járványhelyzet, 
akkor tavasztól késő őszig 
szinte minden hétvégén ver-
seny van. A fogatok, fogato-
sok között szerencsére mű-
ködik az összetartás, megvan 
a jó együttműködés. Ebbe a 
sportágba sokan bele is szü-
letnek, tehát erősen működ-
nek a családi hagyományok 
e téren. Sok olyan család van 
már a megyében, ahol apa és 
fia is fogatot hajt, és ez a tra-
díció megmarad.  
 A megyei fogathajtó sza-
kág országos szinten is elis-
mert. 2019-ben 54 aktívan 
versenyző fogatot tartott 

számon a megyei egyesület. A 
versenyzők életkora 12–70 év 
között mozog. Meg kell emlí-
teni Papcsák Balázst, akiben 
már most olyan fantáziát lá-
tott az OTP, hogy támogatja a 
fiatal versenyzőt. 
 A téli, fedeles versenyek 
kapcsán szeretném itt kiemel-
ni, hogy 2011-ben, 2013-ban 
és 2015-ben ifj. Fekete György 
lett a Fedeles Országos Baj-
nok, majd 2017-ben, 2018-
ban, 2019-ben és 2020-ban 
pedig Fekete György, és ez vi-
lágrekord – tette hozzá Bart-
ha István.  
 Nagyban segíti a megyei 
fogathajtás színvonalát a pá-
lyák minősége. Ki kell emelni 
a Szakolyi Lovaspályát, amely 
országos viszonylatban is ki-
váló minőségű és talajú pá-
lyának számít. Ezt bizonyítja 
az is, hogy annak idején a 
Lázár-testvérek, Dobrovitzék, 
vagyis a világ eleje, illetve a 
hazai négyesfogathajtók eleje 
ide jártak le versenyezni. Volt 
olyan, hogy 12 világbajnok 
vett részt egy versenyen Sza-
kolyban. A Nyírbátori Lovarda 
is fontos, hiszen a téli idő-
szakban lehetőséget biztosít 
a fogatosoknak, hogy kurzu-
sokon vegyenek részt. 
 A mostani elsőség min-
denképpen doppingoló hatás-
sal van a versenyzőkre, hiszen 
egy ilyen eredmény után csak 
pozitívan tudnak a jövőre gon-
dolni, és ez nagy lökést ad a fi-
atal versenyzőknek is – mond-
ta Böszörményi Sándor, elnök. 

eni
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Már az első pillanattól kezdve otthon érzik magukat 
tanítványaink az LMA nyírbátori tagintézményé-
ben. Élményalapú programozással, magas szintű 
angol nyelvi oktatással, közös játékokkal, különbö-
ző szakkörökkel és sok-sok beszélgetéssel családi-
as környezetben várjuk növendékeinket.

Az augusztus szorgos mun-
kával telt el, amit azért is él-
veztünk, mert úgy alakíthat-
tuk ki iskolánk környezetét, 
ahogy szeretnénk, s ahová mi 
is szívesen járatnánk a gyer-
mekeinket. A közös munka 
összekovácsolt bennünket. 

Minden ötletet szívesen fo-
gadtunk a szülőktől és a ben-
nünket támogatóktól. A jó 
javaslatok végeredménye az 
lett, hogy egy színes, modern 
intézményben kezdhettük el 
az új tanévet. Az ünnepélyes 
tanévnyitó igazán jó hangu-
latban zajlott. A vírushelyzet 
előírásait pontosan betartot-
tuk. A gyerekek már nagyon 
várták az iskolakezdést. A 
szüleikkel együtt kíváncsian 
léptek be az iskola kapuján. 
 Még csak a tanév elején 
járunk, de olyan érzésünk 
van, mintha egy összeszo-
kott társaság köszöntené 
egymást nap, mint nap. A 
járványügyi előírásoknak 
megfelelően reggel érkezés-
kor megmérjük a gyerekek 
lázát, és csak az ajtónál tör-
tént kézfertőtlenítés után 
léphetnek be az épületbe. A 
szülők csak az udvarig kísér-
hetik el őket, s utána teljes 

Őszinte mosolyok az élménysuliban

nyugalommal bízhatják ránk 
legféltettebb kincseiket. A te-
remből még integetnek a kis 
nebulók, s utána átadják ma-
gukat az aznapi élmények-
nek.
 Mi nem tanulással kezd-
jük a napot, hanem közvet-

len beszélgetésekkel hango-
lódunk az órákra. Mindenki 
elmesélheti, hogy minek örül, 
vagy mi bántja, esetleg pó-
toljuk a rohanás miatt kima-
radt reggelit 
is. Rengeteg 
játékot hasz-
nálunk az 
órákon, főleg 
o l y a n o k a t , 
a m e l y e k k e l 
kiderülhetnek 
a gyermekek 
erősségei. 
 C é l u n k , 
arra bátoríta-
ni őket, hogy 
legyen önbizalmuk, hiszen 
akkor lesznek sikeresek. A 
mesékkel, rajzolással, festés-
sel, a közös játékkal motivál-
juk őket a minél több tudás 
megszerzésére. Sokszor olyat 
is szívesen kipróbálunk, amit 
ők szeretnének játszani, mivel 
fontos számunkra a kreativi-

tásuk kibon-
takozása.
 Az angol 
nyelvtanulás 
csoportbon-
tásban törté-
nik. Minden 
gyereknek le-
hetőséget biz-
tosítunk arra, 
hogy a saját 
t e m p ó j á b a n 
haladjon, s már első pillanat-
tól megszeresse a nyelvet, és 
örömmel tanulja. Ennek ki-
emelt szerepet szánunk, mert 
az idegen nyelv tanulása és 
tudása elengedhetetlen min-
denki számára.  A kis tanítvá-
nyaink már az első angol órá-
kon felszabadultan játszottak, 
jókat nevettek, élvezték az óra 
minden pillanatát.
 A mesék, a dramatikus 
játékok és az érdekes szem-
léltető eszközök, rejtvények, 
logikai játékok mind a játékos 
tanulást segítik. A testnevelés 
órákat jó idő esetén a közeli 
volt 2-es iskola sportudvará-
nak füves részén tartjuk. A kü-
lönleges elemekből álló játszó-
teret szívesen használjuk, ami 

újfajta élménnyel gazdagítja 
az órákat. Minden lehetősé-
get megragadunk, ami a nagy 
mozgásigényüket kielégíti.
 Az egyik szülőt idézve: 
„Tényleg élmény ez a suli, őszin-
te mosolyok…”. Nekünk az 
ilyen elismerés jelenti a leg-
fontosabb visszajelzést.

 Iskolánkban nagy sze-
repet kap a sokoldalú tehet-
séggondozás. Nálunk nincs 
otthoni házi feladat, hiszen 
a kis létszámú csoportok le-
hetővé teszik az egyéni fog-
lalkoztatást, felzárkóztatást. 
Diákjaink élményalapú okta-
tási módszerünkkel játszva 
tanulnak meg programozni. 
Teret adunk a kreativitásuk-
nak, programozás közben 
alkotnak, azt csinálják, amit 
igazán szeretnek. Sokféle 
szakkört ingyenesen biztosí-
tunk, amelyeket mi, pedagó-
gusok tartunk. Így a néptánc, 
a modern tánc, az énekkar, a 
kézműves, az angol, a rajz, a 
környezetvédelmi szakkörök 
mellett szivacs kézilabdát 
és asztaliteniszezést is kí-
nálunk. Biztosítjuk továbbá 
az ingyenes úszásoktatást. 
A zeneiskola keretein belül 
hangszereken tanulhatnak, 
sőt néptánc és színjátszó 
szakkört is választhatnak. 
Lehetőséget nyújtunk a lova-
soktatásra is.
 Hiszünk abban, hogy 
minden gyerek jó valamiben. 
Egy igazán sokoldalú tehet-
ségponttá szeretnénk válni. 
Célunk, hogy az élménysulis 
gyerekek boldogok legyenek. 
A sajátos módszereinkkel 
megteremtjük az alapját an-
nak, hogy sikeres felnőttekké 
váljanak.

Az élménysuli nevelőtestülete



Újra támad a koronavírus

Országszerte draszti-
kus módon emelkedik a 
koronavírus-fertőzöt-
tek száma. A járványügyi 
készültség miatt a sze-
mélyes ügyfélfogadás 
módja Nyírbátorban is 
megváltozott. Arra kérik 
az ügyfeleket, hogy a pol-
gármesteri hivatalban az 
ügyeiket továbbra is el-
sősorban elektronikusan 
vagy telefonon intézzék. 
(A polgármesteri hivatal-
ban a kapus telefonszá-
ma: 06 20/3172118)
 Kizárólag a halasztha-
tatlan ügyekben, ügyfél-
fogadási időben (hétfőn 
8:00–16:00 óra; csütör-
tök: 8:00–16:00 óra;) a 
kérelmeket papíralapon 
a portaszolgálat közre-
működésével átveszik, és 
indokolt esetben az erre 
kijelölt földszinti irodában 
lehetőséget biztosítanak 
személyes konzultációra. 
De csak abban az eset-
ben, ha az ügyfél egyedül 
érkezik és maszkot visel, 
amely az orrot és a szájat 
folyamatosan elfedi. A hi-
vatal folyosóján rendsze-
resen maximum 3 ügyfél 
tartózkodhat, a biztonsá-
gos védőtávolság betar-
tása mellett.

Óvoda, bölcsőde, 
védőnői szolgálat

A Kerekerdő székhely, va-
lamint a Százszorszép ta-
góvodába érkezéskor és 
távozáskor egy gyerme-
ket egy szülő kísérhet be 
az épületbe, szájmaszk-
ban. A bejáratnál egy-

egy dolgozó felügyeli az 
épületbe lépést, egy-egy 
öltözőben egyszerre ma-
ximum 3 szülő tartózkod-
hat. Az érkező szülőnek a 
kezét fertőtlenítenie kell. 
A járványügyi helyzet, a 
fertőtlenítések miatt az 
óvodát fél 9-től 16 óráig 
zárva tartják. Az ebben 
az időben érkező, távozó 
gyermekeket a bejáratnál 
átveszik, illetve átadják. 
A kilincseket, játékokat, 
eszközöket, felületeket 
rendszeresen fertőtlení-
tik.
 A Nyitnikék tagóvoda 
megtartotta a tavasszal 
kialakított, szülők által 
elfogadott szokást, mely 
szerint a szülő az épület-
be nem lép be, érkezés-
kor, távozáskor csenget, 
és a bejáratnál veszi vagy 
adja át a gyermeket.
 A gyerekek csoportba 
lépés előtt, valamint nap-
közben szükség szerint 
mindhárom óvodában, 
felnőtt felügyelete mel-
lett alaposan, szappannal 
kezet mosnak, és papír-
törölközőt használnak. A 
törölközők mosása he-
tente többször történik.
 Ahogyan az ország-
ban mindenütt, október 
elsejétől az óvodákban is 
kötelezően mérik a test-
hőmérsékletet.
 Bölcsődében az öl-
tözőben egyszerre csak 
egy-egy hozzátarto-
zó tartózkodhat. Maszk 
használata a szülőknek 
kötelező. A gyermek át-
vétele hőmérőzés után 
történik.

 A védőnői szolgálat-
nál hőmérőzés, rizikószű-
rés, telefonos egyeztetés 
után történik a behívás a 
tanácsadásra, így lehet-
séges tartani a megfele-
lő távolságot, és minden 
gondozott után felület-
fertőtlenítés történik.

Szociális szolgálat

A koronavírus-veszély 
miatt kialakult helyzetben 
a karanténban lévőket az 
önkormányzat a szociális 
intézményén keresztül 
segíti, amennyiben nincs 
olyan hozzátartozójuk, 
akik az ellátásukról gon-
doskodni tudnak. Az in-
tézmény telefonszáma: 
06 42/630-863
 Az intézmény gon-
dozói a telefonos jelzést 
követően felkeresik az 
igénylőt. Jelenleg Nyírbá-
torban a karanténban lé-
vők száma: 12 fő.

Idősek Otthona

Az országos tisztifőor-
vos határozatával 2020. 
szeptember 7. napjától 
intézmény elhagyási és 
látogatási tilalmat rendelt 

el. Az intézményt csak 
indokolt esetben, egész-
ségügyi ellátás miatt, 
vagy az intézményvezető 
engedélyével különösen 
indokolt esetben lehet 
elhagyni. Felmentés csak 
akkor adható, ha vala-
ki végstádiumú hozzátar-
tozójától szeretne elbú-
csúzni. Új ellátottat csak 
a felvétel előtt készült, 2 
negatív Covid-teszt bir-
tokában lehet felvenni.
 A hozzátartozók a 
következő telefonszá-
mon érdeklődhetnek az 
ellátottakról: 06 70/379-
4622. Ugyanitt lehet 
megbeszélni, ha a hozzá-
tartozók csomagot sze-
retnének eljuttatni hoz-
zájuk. 

Könyvtár

A könyvtár a szokásos 
nyitvatartási időben fo-
gadja az olvasókat. A 
hatodik életévüket betöl-
töttek kötelesek maszkot 
viselni az intézményben. 
A felnőtt és a gyerekköl-
csönzőben plexifalat épí-
tenek a nagyobb bizton-
ság érdekében.

A koronavírussal kapcsolatos egyéb tájékozta-
tókat a lakosság a következő linken keresztül 

tudja elérni: https://www.nnk.gov.hu/

Lakossági tájékoztatás, ingyenesen hívható, 
zöld számok:  

06-80-277-455 
06-80-277-456

Intézkedések a koronavírus terjedésének lassítására, akadályozására


