
A nyírbátori Kakukk Étterem séf-
jei döntőbe jutott remekművének 
neve: kurta kocsma – 9. oldal
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A képviselő-testület korábban döntött ar-
ról, hogy pénzbeli támogatással segíti a 
fiatalokat. Ennek segítségével azokat az 
állandó lakcímmel rendelkelző nyírbátori-
akat, akik első lakásukat vásárolnák meg, 
600 ezer forinttal támogatja az önkor-
mányzat, amennyiben minden feltételnek 
megfelelnek. 
 Természetesen mint mindig, ez eset-
ben is a gyakorlat mutatta meg, hogy mi-
lyen kiegészítések szükségesek a megal-
kotott rendeletbe, hogy minél szélesebb 
kör tudja igénybe venni azok közül a sze-

mélyek közül, akik Nyírbátort választ-
ják otthonuknak – közölte Máté Antal 
polgármester, aki kiemelte: a képvise-
lő-testület legutóbbi módosításával úgy 
döntött, hogy azokat az első lakáshoz 
jutókat is támogatja 600 ezer forinttal, 
akik 2 éve nyírbátori tartózkodási hellyel 
rendelkeznek. 
 – Reméljük, ennek köszönhetően még 
többen igénybe veszik majd ezt a támoga-
tást – jegyezte meg a városvezető. 

Kapcsolódó cikkünk a 2–3. oldalon.

LEFŐZTÉK 
A ZSŰRIT

A Kerekerdő 
Óvodában a február 

a farsangra való 
készülődés időszaka. 
Ilyenkor különböző 

technikával készülnek 
álarcok, fejdíszek a 

vidám alakoskodásra

ÉLETMÓDVÁLTÁS?
FEJBEN DŐL EL!

Orosz László állandó életmódváltás-
ban van. Nem mellesleg olyan spor-
tember, aki számos díjjal büszkélked-
het.   – 10. oldal

A FELELŐS DÖNTÉSEK ÉVE  
Óriási az előrelépés a reformátusság esetében Nyírbátorban, mondja Báthori Gá-
bor  az egyház gondnoka, aki egyúttal önkormányzati képviselő is. A református 
iskolát kormányzati pénzből véglegesen megvették, sőt arra is kaptak forrást, 
hogy egy komolyabb fejlesztést megvalósítsanak, ami után alaposan javítanak a 
testnevelésórák körülményein. – 6–7. oldal

SEGÍTSÉG AZ ELSŐ NYÍRBÁTORI 
LAKÁS MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ
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KARRIERPÁLYA NYÍRBÁTORBAN

 – Az elmúlt évtizedekben sokan, 
sokszor beszéltek arról, hogy ezt a ré-
giót fel kell zárkóztatni. Régiós szinten 
ez bizony nem sikerült. Vannak szige-
tek, mint például Nyírbátor, Nyíregyhá-
za, de összességében ez inkább kudarc. 
Az ön nevével is fémjelzett program 
mitől lenne sikeresebb, mint a korábbi 
programok?
 – Valóban, azt már az elmúlt évtize-
dekben is felismerték, hogy a nagy ré-
giós különbségek az ország kárára vál-
hatnak. Azt is mindenki tudja, hogy a mi 
régiónk az országon belül is alaposan le-
maradva, hátul kullog. Itt akár a bérekről, 
akár az iskolázottságról, akár a lakosság 
összetételéről beszélhetünk. Nagyon 
egyértelműen meg lehet fogalmazni a 
régió adottságait. Erre kell egy olyan 
programot összeállítani és végrehajtani, 
amivel legalább az ország átlagához fel 
lehessen zárkózni.
 – Ha az EU-s átlag elérése lehet az 
ország célja, akkor a mi programunkra 
kell akár 30–50 év is.
 – Nem gondolnám, hogy akár kö-
zéptávon is reális cél lenne az uniós át-
lag elérése. Az viszont cél kell legyen, 
hogy legalább ne nőjön a különbség. Mert 
most ez a helyzet. Az unió jobban fejlődik, 
illetve az ország átlaga is gyorsabban nő, 
mint a mi régiónk. Azt gondolom, hogy 
az országgyűlési választásokat követően 
alapvető fordulatra van szükség. Amikor 
fejlesztéspolitikáról beszélünk, akkor a 
fejlesztésre rendelkezésre álló források 
optimális felhasználásáról kell beszél-
nünk. Ma ebben vagyunk a legnagyobb 
lemaradásban. Nagyon rossz hatékony-
sággal és nagyon elforgácsoltan verjük el 
a pénzt. Sokszor eltűnik az eredeti cél.
 – Amúgy mennyi pénzről beszé-
lünk ebben az uniós ciklusban?
 – Nagyjából 80 milliárd forint, amit 
a TOP-ban lehetett elnyerni. Ebben nin-
csenek ágazati programok, illetve nem 
számoljuk bele a gazdaságfejlesztési 

A közelmúltban, egy rendezvényen beszélt Nyírbátor polgármestere egy Ke-
let-Magyarország Programról, nevezetesen, hogy milyen intézkedéseket vár 
ez a térség egy kormányváltás után. A cél, hogy kezdjük el a felzárkózást az 
ország fejlettebb régiói mögé.  Miközben Nyírbátorban, politikától függetle-
nül is stratégiaváltást terveznek, mert szeretnék, hogy a város képes legyen 
megfelelni a nagy gazdasági potenciál kihívásainak. Nagy Miklós beszélge-
tett Máté Antallal.

forrásokat sem. Természetesen voltak 
ebben nagyon jó programok is. Vegyük 
csak szemügyre a nyírbátori fejleszté-
seket, s nyilván a megyében máshol is 
voltak jó célok és programok. Az igazi 
baj az, hogy ebből sok pénzt politikai 
alapon osztottak, hogy kapjanak a meg-
felelő oldalon álló települések. Időnként 
elképesztő célokra adták a támogatást, 
ami kidobott pénz lett. Olyan települé-
sen hoztak létre (nagyon sok pénzből) 
termelői piacot, ahol termelés sincs. Ha 
nem javítunk a források hatékony fel-
használásán, akkor négyszer annyi pénz 
is kevés lesz.
 – A politika képes erőszakot vég-
rehajtani magán? Mert ebből az követ-
kezik, hogy csak a célszerűséget, haté-
konyságot nézik, és nem a pártállást.
 – Ezt muszáj lesz pedig. Ha tu-
dom, hogy mi a cél, akkor engedni kell 
a szakmát, hogy valódi verseny alapján 
döntsenek. Végre engedni kell, hogy 
az nyerjen, ahol az a pénz a legjobban 
hasznosul.
 – Létezik, hogy az elmúlt, az em-
legetett uniós ciklusban nem tudták, 
hogy mi a cél?
 – Tudták, csak éppen a politika ezt 
felülírta. Nincs ebben nagy tudomány.  A 
kormányra kerülő ellenzék, ha valamit, 
akkor ezt hitelesen képviseli. Nem sza-
bad engedni, hogy a közös pénzünkből 
politikai célokra, magánzsebekbe kerül-
jön a pénz. Ma az a cél, hogy a kormány-
váltás után ne a politikai szempontok 
alapján döntsenek. Ezt képviseli és hite-
lesen képviseli az ellenzék. Már az elő-
választásokon is félreállították azokat, 
akik esetében csak egy kis gyanú is fel-
merült.
 – Mit favorizál ez a Kelet-Magyar-
ország Program?
 – Nem akartuk feltalálni a spanyolvi-
aszt. Nyugat-Európában jól működő, ki-
sebb ipari parkok hálózatát hozták létre. 
Ezek a kis ipari centrumok járásonként 

alakultak ki, ahonnan még ésszerű uta-
zási idővel bejárhatnak a dolgozók. Rá-
adásul azoknak az ipari parkoknak, szinte 
mindegyike kapcsolatban áll valamelyik 
egyetemmel, vagyis tudásközponttal. Ez 
a mi célunk is. Ebben a megyében is ki 
kell alakítani valamilyen, ehhez hason-
ló struktúrát. Egységes fejlesztéspoli-
tikával, befektetés ösztönzéssel ilyen 
kis ipari parkokat kell létrehozni. Ebben 
az északkelet-magyarországi régióban 
gondolkodunk. Nem szabad, hogy a mai 
differenciáltság megmaradjon.  Ma per-
sze az eddigi gyakorlat haszonélvezői 
vagyunk, de a nyírbátori ipar fejlődését 
már nem kell félteni.  Ugyanakkor óriási 
előrelépés lehet ez Vásárosnaményban, 
Fehérgyarmaton. Ez egészen biztos. Ez 
a program azt írja le, hogyan lehet, kell 
megvalósítani.
 – Ez tehát az ipari előrelépés lehe-
tősége. S mi a másik fontos program?
 – Nem kerülhető meg a roma ki-
sebbség helyzete. Erre is voltak persze 
programok. Nos, az eredménye is lát-
szik, hogy mennyire gondolták ezt ko-
molyan. Ma már nincs abban vita, hogy 
a roma társadalom felzárkózása nélkül 
nálunk sem lesz jólét. 
 – Eddig minden kurzus eljutott. Mi 
garantálná a sikert ebben a program-
ban?
 – Eddig országos roma programok 
készültek. Ezt hozták ezek a programok. 
Szerintünk pedig mindig az adott tér-
ségnek és még inkább a településnek 
kell a központban lenni. Centralizáltan 
a jogszabályokat kell megteremteni, 
bizonyos forrásokat kell biztosítani, de 
a helyi romaproblémákat csak hely-
ben lehet megoldani. A helyi társadalmi 
együttműködés lehet ennek az alapja. 
Az elmúlt 12 évben, a roma kérdésben, 
országos szinten semmilyen előrelépés 
sem történt. 
 – Mi a következő része ennek a 
programnak?
 – Nyilván, hogy a mezőgazdaság. 
Az, ami a mezőgazdaság területén tör-
tént, egy nagyon nagy tragédia. Voltak 
persze jó célok, támogatás is, csak ép-
pen közben elrohant mellettünk a világ. 
Nem, hogy a nyugati, de még a lengyel 
termelőkkel sem vagyunk versenyképe-
sek. Ezért aztán nincs is nemzetközi pia-
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ci lehetőségünk. Szabályozás, munkaerő 
utánpótlás, szakképzés, infrastruktúra, 
öntözés, vízutánpótlás… ezekben fényé-
vekre vagyunk a nyugat-európai gya-
korlattól. Ha megnézzük a zöldség- és 
gyümölcstermesztésünket a térségben, 
akkor látjuk, hogy a termelők döntő ré-
sze óriási lemaradásban van. Eljutottunk 
oda, hogy a magyar konzervipar külföl-
dön termeltet. Ez tragédia. Országosan 
szabályozni kell a bérek és járulékok 
tekintetében, a támogatások tekinteté-
ben. A jelenlegi területalapú támogatás 
sokszor nem a termelésre ösztönöz, 
hiszen akkor is megkapják a pénzt, ha 
semmilyen termelés nincs. Ezt alaposan 
meg kell változtatni.
 – Ha most a helyi jövőt nézzük meg 
alaposabban, akkor az is kiderül, hogy 
a nyírbátori gazdasági potenciál is kezd 
átalakulni, de a fejlődést eléggé bekor-
látozhatja, hogy a város lélekszáma 
mindössze 12.500. Kevés a munkavál-
laló. Hogy lehet ezen a helyzeten vál-
toztatni? Mitől lenne vonzóbb holnap 
Nyírbátor, mint amilyen tegnap volt?
  – Nyírbátor már régóta nem gon-
dolkodhat csak a város közigazgatási 
határain belül. Ma már legalább annyira 
felelősek vagyunk a térségben élő em-
berekért is. Ide nem csak dolgozni járnak. 
Itt vásárolnak, ide járnak iskolába a gyer-
mekeik, itt intézik az ügyeiket.  A telepü-
lési határok szép lassan lebontódnak.  
Ugyanakkor mi küzdünk a településen 
felnövekvő generációért, sőt a megyé-
ben felnövő generációkért is mindent 
megteszünk. Arra biztatunk mindenkit, 
hogy aki biztos jövőt akar magának, a 
családjának, illetve biztonságos kör-
nyezetet akar, annak ne legyen kérdés, 
hogy Nyírbátort válassza, és végül ide is 
érdemes települnie. Ezért mi úgy alakít-
juk a feltételeket, hogy ezt mindenben 
segítsük. Segíteni fogunk a lakhatásban, 
a munkahelyben, az iskoláztatásban. Ez 
egy új szemlélet lesz.  Eddig is volt ez, de 
most a járvány után ezt fel fogjuk erő-
síteni. Ebből a szempontból itt lépték-
váltás történik majd.  Most erre minden 
lehetőségünk előállhat. Nézzük a cégek 
fejlődését, a cégek piaci helyzetét, s eb-
ből kiderül, hogy a város életében óriási 
lehetőségek alakulnak a következő 5-10 
évben. Ilyen egy település életében csak 
nagyon ritkán fordul elő.
 – Mitől hiszi el egy megyében szü-
letett, valahol diplomát szerző fiatal, 

hogy neki érdemes Nyírbátorban el-
helyezkedni, illetve a városba költözni, 
mert minden feltétel, amit itt talál, az 
versenyképes lesz?
 – Nézzük, hogy mire van szüksége 
ma egy fiatalnak! Nyilván az első, hogy 
legyen munkahelye. Az a kérdés, elhi-
szi-e, hogy gépészmérnökként is érde-
mes itt letelepedni. Vajon lesz-e megfe-
lelő karrierje?

 – No, de miért jönne ide a gépész-
mérnök, amikor Dunántúlon a kétsze-
resét is megkeresheti, mint amit itt 
kaphat?
 – A bérfelzárkózásnak meg kell tör-
ténnie. Ha valahol ez gyorsan várható, 
akkor az biztos, hogy éppen Nyírbátor-
ban lesz. Már ma is érzékelhető ez. A 
munkavállalók iránti kemény verseny, 
amit 20 év alatt sikerült itt kialakítani, 
már nagyobb bérnövekedést hozott ná-
lunk, mint ami a térségre jellemző.
 – Erről beszélt a cégvezetőkkel, 
hogy ma már a dunántúli fizetéseket 
kell nézniük, ha minőségi munkaválla-
lókat akarnak?
 – Természetes, hogy erről beszél-
tünk. Ha ezt nem veszik figyelembe, 
akkor nem lesz megfelelő ember. Ez 
persze komplexebb kérdés, hiszen egy 
fiatal nem csak a bért nézi, bár talán ez 
a legfontosabb.  Ha a most alacsonyabb 
béreket kompenzálni tudjuk az olcsóbb 
megélhetéssel, ha közelebb maradnak 
a szüleikhez, ha kialakul az identitás-
tudat, akkor ezért valamennyi bérkü-
lönbséget is bevállalnak sokan. A bará-
tok, az ismerős környezet sok mindent 
kompenzál. De ez mind csak akkor igaz, 
ha  elhiszi a fiatal, hogy Nyírbátorban 
dolgozva sem marad le a volt egyete-
mista társától, aki a Dunántúlon dolgo-
zik. Ha ez a perspektíva nem lesz meg, 
akkor baj van.

 – Ez csak hit kérdése ma, vagy van-
nak már ennek jelei, hogy a holnap tény-
leg stabilabb, gyarapodóbb lesz, lehet?
 – Ma még hit kérdése, de tudom, 
hogy itt a hit kevés, ahhoz, hogy bizalom 
legyen, bizonyíték kell. 30 éve hitegetjük 
az embereket, hogy felzárkózunk. Ez lát-
juk, hová vezetett. A következő néhány 
évben be kell bizonyítani, hogy nem a 
saját zsebünk megtöltésén dolgozunk, 
hanem azért, hogy az embereknek jobb 
legyen. Ez talán a legnehezebb feladat.  
Nem elég tisztességesnek lenni, hanem 
annak is kell látszani! Ugye ismerős? 
Nos, ezt kell alapul venni.
 – Nagyon jól hangzik az ön szájá-
ból, hogy itt érdemes, mert lesz hol 
lakni, iskolába járni a gyereknek, kikap-
csolódni, no, de a karrierről, a bérekről 
hitelesen csak a cégek képviselői tud-
nának beszélni. A majdani találkozókon 
odaállnak majd ön mellé, hogy ezeket 
ők mondják el?
 – Már formálódik valamilyen közös 
munka. Az lenne az elv, hogy az asztalnál 
egyenrangú lesz a gyárvezető és a város 
vezetője. Nem az egyes cégek marke-
tingelik magukat, hanem a város és az 
összes nagyvállalat közösen mutatja be 
Nyírbátort és a munkalehetőségeket, a 
karrierpályákat. Ez a terveződő együtt-
működés azt vállalja, hogy a várost és a 
munkahelyeit, az ipari parkját és a lakó-
környezetét együtt kínálja.  Amikor majd 
valaki a cégvezérektől hallja, hogy ezek a 
cégek hogyan fejlesztenek, hogy milyen 
új és új munkahelyek jönnek létre, hogy 
a belépéstől hová lehet eljutni cégen 
belül, s mellette megismerhetik a város 
adottságait és szolgáltatásait, és szó-
rakozási és kikapcsolódási lehetőségeit, 
akkor már van, lesz min elgondolkodni. 
Mert ismerjük el, jó Nyírbátorban élni. 
Ha ehhez még jó jövedelem is társul, ak-
kor miért is ne maradna itt az ember.
 – Szerintem muszáj lesz verse-
nyezni akár Nyíregyházával is. Miért is 
lesz jobb Nyírbátor, mint Nyíregyháza?
 – Nem fogunk helyet cserélni. Mi 
maradunk kisváros. Pont ez az előnyünk. 
Itt minden közel van. Az iskola, a munka-
hely, a fürdő, az áruházak. A gyerekeink 
is gyalog közlekedhetnek. Itt még isme-
rik egymást az emberek. Amúgy szinte 
mindenből tudunk kínálni, lesz színházi 
előadás a jövőben is, koncertek is... stb. 
Amúgy pedig a nagyvárosok fél órán be-
lül elérhetőek, ha több kell.
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INGYENTESZT ÉS MASZK 
A NYÍRBÁTORI GYEREKEKNEK
Az önkormányzat minden Nyírbátorban tanuló és óvodába járó gyerek 
otthoni szűrésére gyerekenként kettő darab koronavírus gyorstesztet 
juttatott el az intézményekbe február elején.

- A januárban kialakult kaotikus helyzet-
ben is biztosítani szerettük volna a ne-
velés-oktatás folyamatosságát. Ennek 
érdekében döntöttünk úgy, hogy min-
den gyermeknek, óvodás, általános és 
középiskolás korúnak a nyírbátori intéz-
ményeken keresztül kettő darab tesz-
tet adunk. Ezekkel a tesztekkel a szülők 
otthon biztonságosan tudják tesztelni 
gyermekeiket – említette Máté Antal 
polgármester.
 Pappné Takács Ildikó, a Nyírbátori 
Kerekerdő Óvoda intézményvezetője el-
mondta, hogy nagyon örülnek a dolgozók 
és a szülők is a teszteknek. Hozzátette, 
folyamatosan kerültek és kerülnek a csa-
ládok karanténba, ami miatt a gyerekek 
nagyarányú megbetegedésére számí-
tanak. Bulyákiné Tóth Ágnes szülőtől 
megtudtuk, hogy ő már rutinosabbnak 

számít a gyorsteszt használatát illetően, 
mivel korábban már vett tesztet gyerme-
kének, így megtanulta, hogyan kell azt 
helyesen alkalmazni. Emellett pozitívan 
fogadta az önkormányzat felajánlását, 
amit az óvodavezető adott át számára. (A 
teszt helyes 
használatáról 
készült egy 
oktatóvideó, 
amely a Bá-
tor Média 
F a c e b o o k 
oldalán és a 
YouTube csa-
tornáján is 
megnézhető 
– a szerk.)
 A gye-
rekeknek el-

juttatott teszteken kívül továbbá minden 
hatodik életévét betöltő állandó nyírbá-
tori lakosnak két FFP2-es maszkot osz-
tott ki az önkormányzat.
 – Ennek üzenetértéke van: egyrészt 
bizonyos helyeken továbbra is kötelező 
és ajánlott a maszk használata, más-
részt pedig így is próbálunk segíteni 
azoknak, akik nem tudják ezt megvá-
sárolni. Az FFP2-es maszkot többször 
lehet használni, de nem a végtelensé-
gig, és igyekszünk ezt – ahogy jönnek 
az újabb hullámok – mindenki számára 
pótolni – mondta Máté Antal.

Polyák Dézi

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:

 fSzerviztechnikus  
 (kiemelt bérezéssel)
 fCNC gépkezelő
 fCNC programozó
 fSzerkezetlakatos
 fHegesztő (CO és/vagy AWI)
 fMechanikus szerelő / 
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Nyírbátorban évtizedes probléma a csa-
padékvíz elvezetése.  
 Rövidtávon a Homokkert, a Hunyadi 
és a Szende Pál utca környékén szeret-
nék „mederbe terelni” az alkalmanként 
nagy mennyiségű „égi áldást”. Ezzel 
persze egyáltalán nem tekintenék befe-
jezettnek a csapadékvíz projektet, de a 
teljes megoldás többmilliárdos, 
feltehetően uniós finanszírozá-
sú forrást igényelne, amit majd 
összekötnének egy másik nagy-
szabású projekttel. 
 Dr. Fülöp Enikő osztályve-
zető elmondta, hogy az említett 
pályázat teljes összege 700 mil-
lió forint, de ebből más célokat 
is megvalósítanak. Ezek között, 

a szintén régen óhajtott program, az un. 
Bankudvar rekonstrukciója lesz. Itt maj-
dan egy városi sportcsarnok is épül, de 
most még csak a kb. 100 új parkoló sze-
repel a rövid távú tervekben. A Fáy és a 
Munkácsy lakótelepek pedig a megújított, 
rendbe tett zöldfelületeknek örülhetnek a 
nyertes pályázat eredményeként.
 Pályázati forrásból útfelújítások 
lesznek idén. A Hunyadi utca egy részét 
teszik rendbe, de szintén ebben a pro-
jektben az Ady Endre utca, Édesanyák úti 
kereszteződéstől a vasúti átjáróig tartó 

részét kiszéle-
sítik, és persze 
felújítják. A Váci 
és a Bajcsy-Zsi-
linszky utcák 
felújítására már 
re n d e l ke z é s-
re áll a forrás, s 
ezek a munkák 
hamarosan el-
kezdődnek.
 Más pályázatok főként energetikai 
korszerűsítést céloznak, tudtuk meg 
Fülöp Enikőtől. Az egyik legfontosabb 
program az Idősek Bentlakásos Ottho-
nában a fűtés rendszer korszerűsítése, 
illetve az ablakok cseréje lesz. Az intéz-
ményben hőszivattyús fűtési rendszert 
szeretnének kiépíteni. Szintén nyílászá-
rókat cserélnének a Városháza épületé-
ben. A teljes program itt kb. 450 millió 
forintos költséggel számol. A következő 
pályázati körben a Vár utcai Szociális 
Szolgálat központi épületének energeti-
kai korszerűsítését szeretnék megvaló-
sítani.

amelyek sokat fejlődtek az elmúlt évek-
ben. A térség legnagyobb részét képező 
határmenti és aprófalvas területek na-
gyon elmaradottak infrastrukturális és 
gazdasági szempontból. Az itt élő em-
berek nagy része a mezőgazdaságból, 
vagy több műszakos dolgozóként szer-
zi meg a jövedelmét, alacsony a bérük, 
nagyon nehéz körülmények között, ala-
csony életszínvonalon élnek. Ha a köz-
ponti költségvetésből az országos prog-
ramban nem kapnak kiemelt figyelmet, 
akkor a térség még jobban leszakad. Mi 
pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy 
felzárkózzon az országnak ez a része, és 
ez az úgynevezett Kelet-Magyarország 
Program ezt kívánja képviselni, erre kínál 
javaslatokat a választópolgároknak.
 Teljes mértékben egyetértek pol-
gármester úr szavaival, s magaménak 

VÁROSI HÍREK

FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM 
KELET-MAGYARORSZÁGNAK

ÉLHETŐ NYÍRBÁTOR

Nyírbátorban tanácskoztak január végén az ország északi és keleti részén 
élő polgármesterek, szakemberek és a jövő alakításában részt vállaló po-
litikusok. Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Heves és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ből vettek részt a térség felzárkóztatását célzó program készítői. 

Energetikai korszerűsítésre, utak 
javítására, parkolók kialakítására 
pályázik a város

Az MSZP megyei szervezete által kezde-
ményezett szakmai program készítését 
Máté Antal polgármester koordinálta. A 
tanácskozás célja a probléma feltárásán 
és elemzésén túl a konkrét megoldási 
javaslatok megfogalmazása volt.
 Máté Antal polgármester a prog-
ramhoz kapcsolódva a következőket 
mondta: a keleti országrészre, konkrétan 
Kelet-Magyarországra önálló programot 
alkotott az MSZP. Ebben a munkában 
vettünk mi részt a helyi tapasztalata-
inkra építve. A program lényege, hogy ne 
mindent a fővárosból mondjanak meg 
és döntsenek el, legyen beleszólásunk 
nekünk is, az itt élőknek. Szinte minden 
mutató szerint Észak- és Kelet-Magyar-
ország rendkívül elmaradott az ország 
többi térségéhez képest. Még annak 
ellenére is, hogy vannak olyan pontjai, 

érzem ezt a 
projektet. A 
K e l e t - M a -
g y a r o r s z á g 
P r o g r a m 
megalkotá-
sára azért 
van szükség, 
mert érezhető 
a térségünk 
lemaradása 
az országos átlagtól. Ezzel a program-
ajánlattal teljes összhangban van, vagy-
is konkrétan az alapját képezi az az 5 
programelem, amit az itt élőknek kínálok 
a választási programomban. Az itt élő 
emberek is megérdemlik, hogy javuljon a 
szociális és egészségügyi helyzet, legyen 
elegendő és versenyképes béreket bizto-
sító munkahely, hozzáférjenek az itt élő 
gyermekek is az esélyteremtő oktatás-
hoz, jusson mindenkinek méltó idősellá-
tás, legyen megoldás a mezőgazdaság-
ból élők problémáira, az utak és a járdák 
minősége is javuljon.
 Az április 3-ai kormányváltást követő-
en azt képviselem, hogy az itt élő emberek 
véleménye nagyobb szerepet kapjon. 

Tóth Viktor
az egységes ellenzék képviselőjelöltje
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Senki ne gondolja, hogy az 
egyházi iskolák dúskálnak 
a pénzben. Ha a közhiede-
lemnek megfelelő finanszí-
rozásunk lenne, akkor már 
régen megvettük, bővítet-
tük volna ezt az iskolát.

A FELELŐS DÖNTÉSEK ÉVE

 – Mit gondol ön a nyír-
bátori önkormányzat jár-
ványkezeléséről?
 – Szerintem a város már 
az első pillanattól kezdve 
belépett a járványkezelés 
frontvonalába. A polgár-
mester már elmúlt évben is 
olyan döntéseket hozott a 
testület elé, amelyek jelez-
ték, hogy a lehetőségekhez 
képest mindent meg kell ten-
ni a betegség terjedésének 
megakadályozására. Ezeket 
a döntéseket a testület is 
felvállalta. Látjuk, hogy a leg-
újabb hullám milyen állapo-
tokat idézett elő az oktatási 
intézményeinkben, és na-
gyon indokolt a legutóbbi, a 
gyerekek számára biztosított 
2 ingyen teszt.
 – Eredetileg öntől hal-
lottam a hírt, hogy megér-
kezett a reformátusokhoz 
az iskola megvásárlásához 
szükséges pénz. Ezt már át-
utalták a város számlájára?
 – Igen, ez a pénz már a 
város kasszájában van.
 – Mikor kezdődnek re-
konstrukciós, vagy felújítási 
munkálatok az iskolában?
 – Amikor 10 évvel ez-
előtt a református egyház a 
városban átvette az iskolát, 

Óriási az előrelépés a reformátusság esetében Nyír-
bátorban, mondja Báthori Gábor az egyház gond-
noka, aki egyúttal önkormányzati képviselő is. A 
református iskolát kormányzati pénzből véglegesen 
megvették, sőt arra is kaptak forrást, hogy egy ko-
molyabb fejlesztést megvalósítsanak, ami után ala-
posan javítanak a testnevelésórák körülményein. A 
riporter Nagy Miklós.

akkor volt itt emberekben 
meglepetés. Ugyanakkor ne 
felejtsük el, hogy az elmúlt 
évszázadokban az egyházi 
oktatás volt az elsődleges 
Magyarországon. A régi-új 
szerep kapcsán, az elmúlt 
években bebizonyosodott, 
hogy a református egyház jó 
gazdája az iskolának. Annak 
idején a mi egyházunk volt a 
„faltörő kos” ezen a területen 
a városban.
 – Ugyan nem ez lenne 
a fő témánk, de, ha már ön 
is említette, akkor érdemes 
néhány mondatot szánni 
arra a kérdésre, hogy való-
jában éppen a református 
iskolának van komoly köze 
ahhoz, hogy az állami isko-
la lett ma a roma gyerekek 
szinte egyetlen oktatási in-
tézménye.
 – Ebben nem fogunk 
egyetérteni. Az állami iskola 
2012 után is sokszínű ok-
tatást kínált a város gyere-
keinek. Az más kérdés, hogy 
amikor a másik történelmi 
egyház is indított általános 
iskolai képzést, akkor meg-
erősödött az elszívó hatás. 
Ezen nem kell csodálkozni…
 – Ne értsük félre egy-
mást! Nem az egyházi isko-

lák értékeiről vitatkozunk. 
Itt az a lényegesebb kérdés, 
hogy melyik iskolában mi a 
tanulók összetétele. Nem 
gondolja, hogy az iskolák 
létszámához képest elég ke-
vés a roma gyerek az egyhá-
zi iskolákban, miközben az 
állami iskolában pedig szin-
te már csak ők maradnak?
 – A református közösség 
is nyitott közösség. Az, hogy 
a roma közösség részéről 
nem volt túl nagy az igény, 
hogy a református közösség 
tagjai legyenek, az talán nem 
a mi mulasztásunk. Amikor 
elindítottuk az 
iskolát, akkor 
nyilván, hogy 
először a sa-
ját közössé-
günkre akar-
tunk alapozni. 
Szintén szá-
mítunk azok-
ra, akik elfo-
gadják a mi 
közösségünk 
értékrendjét. Úgy tűnik, hogy 
ez a folyamat már kikristá-
lyosodott, és a városban élő 
szülők közösségeket válasz-
tanak.
 – Miközben azt mondja, 
ha nem jelentkeznek ebbe a 
közösségbe a romák, akkor 
a reformátusok nem tud-
nak ezzel mit kezdeni. De az 
egyháznak nincs egy ilyen 
irányú missziós feladata? Ha 
nem jönnek, akkor talán el 
kellene menni hozzájuk, ér-
tük.
 – A missziós feladat a 
hitre vonatkozik elsősorban, 
s én azt mondom, hogy a mi 

egyházközségünk ezt a misz-
sziót végzi is. Ez nem az okta-
tásra vonatkozik.
 – Talán többet is tehet-
nének ezen a téren.
 – Mi nyitottak vagyunk.
 – Nos, akkor térjünk 
vissza a rekonstrukcióhoz. 
Ebben az évben már elkez-
dődnek a munkák, illetve 
egyáltalán mit terveznek?
 – Az oktatásban is ver-
senyhelyzet van. Azaz ennek 
az épületnek is meg kell erő-
síteni azokat a képességeit, 
amiken a korábbi évtizedek-
ben nem volt hangsúly. Már 

korábban is elkezdtük az 
intézmény modernizálását. 
Tessék ránézni az épületre, 
kívülről megszépült, egyúttal 
még le is szigeteltük. Csak 
egy mondattal még vissza a 
múltba, amikor az egyházak 
működtették az iskolákat, ak-
kor az anyagi lehetőségeik is 
megvoltak ehhez…
 – Nekem olyan informá-
cióim vannak, hogy ma is elég 
jól állnak anyagilag az iskoláik.
 – Amikor a Horn-kor-
mány a megállapodást aláír-
ta a pápával, akkor az anyagi 
rész nem sikeredett túl erős-
re. Az egyházi kiegészítő tá-
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mogatás, amire ön is utalt, az 
csak a minimális működtetés 
feltétele. Hiszen a mi egyház-
községünk nem rendelkezik 
vagyonnal, amiből mindezt ki 
tudná egészíteni.
 – Egy állami iskola felől 
nézve pedig úgy tűnik, hogy 
az egyházi iskolák – külön-
féle címeken – háromszoros 
normatívához jutnak.
 – Jól hangzik ez a hármas 
szorzó, de ismét mondom, ezt 
azért rendesen végig kellene 
számolni. Egyrészt minimum 
22 gyerek kell egy osztályba, 
hogy a velük dolgozó 2 peda-
gógust ki tudják fizetni. Ugyan-
akkor még kell számos más 
munkatárs is, akinek a bérét 
nem fedezi a normatíva.
 – A háromszoros norma-
tíva sem fedezi?
 – Ez a sokat emlegetett 
többletforrás szükséges a to-
vábbi alkalmazottak béréhez, 
s a dologi kiadásokhoz. Na-
gyon szorosan vannak ezek 
a pénzek kiszámolva. Senki 
ne gondolja, hogy az egyházi 
iskolák dúskálnak a pénzben. 
Ha a közhiedelemnek megfe-
lelő finanszírozásunk lenne, 
akkor már régen megvettük, 
bővítettük volna ezt az isko-
lát.. Most a kormány segítsége 
kellett ahhoz, hogy egyáltalán 
meg tudjuk venni az épületet.
 – Nos, most szigorúan 
csak arról, hogy akkor mi-
lyen rekonstrukciós munká-
kat terveznek az épületen.
 – A nyírbátori reformá-
tusság 1,3 milliárd forint álla-
mi támogatást kapott. Ez na-
gyon szépen hangzik. Ebből 
bruttó 765 millió forintot fi-
zettünk az épületért. Maradt 
535 millió. Ebből kell a lehető 
legtöbbet kihoznunk az épü-
let átalakításakor.
 – Mi a legfontosabb cél?
 – Elsősorban azt sze-
retnénk, hogy legyen elég 
helyünk a testnevelésórák 
megtartásához.
 – Új csarnokot tervez-
nek?

 – Semmiképpen. A város 
már egyébként is rekorder 
lassan a tornacsarnokok szá-
mában. Mi azt szeretnénk, 
hogy a 3 éve elkészült kézilab-
dapályánkat lefedjük, s alkal-
mas legyen az évszaktól füg-
getlenül órák megtartására.
 – Milyen technológiára 
gondoljunk?
 – Az biztos, hogy nem a 
klasszikus építőanyagra gon-
dolunk, mert azt nem tud-
nánk finanszírozni. Az biztos, 
hogy fűthető lesz, de csak 

szendvicspanelekből épülhet 
meg. Ez a legfontosabb terv.
 – Amikor önt is megkér-
tük, hogy írja meg, mit vár 
az idei évtől, akkor az egyé-
nek személyes döntéseinek 
fontosságát hangsúlyozta. 
Konkrétan mire gondol?
 – Idén lesznek például az 
országgyűlési választások. 
Ez egy nagyon fontos döntés 
lesz mindenki számára. De 
amiről az előbb beszéltünk, 
azok is fontos döntések a mi 
egyházközségünkben, vagy 
az iskolánkban.
 – Az országgyűlési vá-
lasztások kimenetele meny-
nyiben befolyásolhatja az 
ön, az önök jövőképét?
 – Nagyon is hat a jövőnk-
re a választások kimenete-
le. Az állam a tulajdonosa 
mindennek. Az országgyűlés 

döntései, mármint a jelenlegi 
irányvonal nekünk megfelelő.
 – Tartana attól egy el-
lenzéki győzelem esetén, 
hogy például az iskolájuk jö-
vője bizonytalanná válna?
 – Ezt én nem hiszem. 
Nem gondolom, hogy ezeket 
a tulajdonokat elvennék.
 – Én inkább a finanszí-
rozás megváltozására gon-
dolok.  Előfordulhat ez, gon-
dolnak erre?
 – Minden fenntartó a 
mindenkori kormánnyal köti 

a 2 évre szóló megállapodást 
ezekről a kiegészítő támoga-
tásokról. Ha csak ezt nézzük, 
akkor persze, hogy azt sze-
retném, ha jelenlegi rendszer 
maradna továbbra is. A mos-
tani gazdasági folyamataink 
kiszámíthatóak.
 – Ez teljesen érthe-
tő, de a város pedig lehet, 
hogy jobban járna, ha az 
ellenzék győzne tavasszal, 
hiszen a város politikai ve-
zetése többségben éppen, 
hogy ellenzéki. Most tehát 
a 12.500-as közösség, vagy 
a reformátusság? Kinek az 
érdeke a fontosabb?
 – Ez nem ilyen egyszerű. 
Itt az esetleges politikai kap-
csolatok nem így jelennek, ha 
átfogó ügyekről van szó.
 – Amikor ön azt mondja, 
hogy drukkol a saját politikai 

tábora győzelméért, akkor 
ezt nem lehet úgy lefordíta-
ni, hogy éppen a város ellen 
drukkol, mert ezzel elvágja a 
várost egy sokkal jobb politi-
kai kapcsolati tőkétől?
 – Meggyőződésem, hogy 
egy ellenzéki győzelem ese-
tén sem kerülne jobb hely-
zetbe Nyírbátor. Az a helyzet, 
ahogy akkor is csak egy város 
lenne a sok közül a mi váro-
sunk is. Egy kormányzat sem 
teheti, hogy egy-két telepü-
lésre koncentráljon.

 – Ebben egyetértünk. De 
vajon most nem éppen ez tör-
ténik, csak nem mi vagyunk a 
kedvezményezettjei?
 – Tessék akkor jól szét-
nézni Nyírbátorban. Igen, le-
het azt mondani, hogy pozitív 
kivételezés történik velünk. 
Elég sok támogatást kapunk. 
Kormányzati támogatásból 
vettük meg az óvodát, az is-
kolát. Ezek a pénzek ebben a 
városban landoltak, ha csak 
arra a területre szűkítjük le, 
amiről eddig beszéltünk. Erre 
nem nagyon lehet rosszat 
mondani, bármilyen politikai 
beállítottságú is valaki. Amúgy 
pedig tessék megnézni, az 
ellenzéki Nyírbátor is képes 
lobbizni, eredményesen lob-
bizni, hogy nyertes pályázatai 
legyenek. Ez pedig szemmel 
látható a város fejlődésén.
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 – Melyik szá-
modra a legked-
vesebb fellépés?
 – Mindegyik, 
de amit kiemelnék: 
a városi adventi 
hangversenyek, az 
anyák napi ünnep-
ségek, a tavaszkö-
szöntő hangversenyek.
 – Az országban is megismertek 
benneteket, egy online esemény volt 
legutóbb, ahol bemutatkoztatok.
 – A Kórusok Országos Napja mindig 
december 16-ára, Kodály Zoltán szüle-
tésnapjára esik. 2021-ben a járvány mi-

att online, egy Facebook műsorfolyam 
keretében rendezték meg ezt. Videókat 
lehetett beküldeni meghatározott té-
makörökben. A Wolf Péter: Ave Maria, 
valamint A muzsika hangja című musi-
calből a Dó-ré-mi című dalokat küldtem 
el. Jelenleg 12 énekkaros van, heten-
te egy alkalommal próbálunk. Nagyon 
elfoglaltak a gyerekek, sok mindennel 
foglalkoznak az iskolai tanulmányaik 
mellett. Ezért is örülök, hogy sikerül őket 
összeverbuválni a héten egyszer.
 – Hogyan csatlakozhatnak a cso-
porthoz?
 – Bárki csatlakozhat, aki elköte-
lezi magát az éneklés szeretete és az 
együttes mellett, továbbá vállalja a heti 
próbákat. Általában a szolfézsórákon a 
saját tanítványaim hangját igyekszem 

megismerni, és a jó hangúakat, a jó 
hallású gyerekeket kiválogatom, illetve 
ösztönzöm őket arra, hogy kóstoljanak 
bele, milyen egy próba.
 – Mit gondolsz, az elmúlt évek 
alatt tudtad-e formálni a diákok egyé-
niségét?
 – Természetesen. Ahogy Kodály Zol-
tán is mondja: a kóruséneklés egy kö-
zösségi tevékenység és a személyiség 
a közösségben tud igazából formálódni. 
Megtanulják a gyerekek az egymásra fi-
gyelést, az egymáshoz való alkalmaz-
kodást, azt is, hogy a próbákon segítünk 
egymásnak, a nagyobbak a kisebbeknek, 
így a kottaolvasásban, a szolmizálásban, a 
szövegtanulásban. Ami még ennél is fon-
tosabb, hogy a fellépések alkalmával meg-
szereznek egyfajta színpadi biztonságot.

KULTÚRA

A Szatmár Alapfokú Művészeti 
Iskola Nyírbátori Tagintézmé-
nyében működik a Kis Rigók Ka-
marakórus. Számos városi ese-
ményen hallhattuk már őket. A 
kórust 2009-ben Angelné Koz-
ma Krisztina alapította, majd 
Siketné Bíró Beáta vette át a 
vezetést. A karnaggyal Polyák 
Dézi beszélgetett.

2021 Báthory Emlékév volt. Ennek jegyében hirdetett rajzpályázatot a 
Kulturális Központ Makrai Zsuzsa zománcművész közreműködésével.

KIS RIGÓK

BÁTHORY EMLÉKÉV: RAJZPÁLYÁZAT

Az óvodások, általános- és középisko-
lások részére szervezett verseny témái 
lehettek a Báthory családhoz kapcsolódó 
mesék, mondák, legendák, hőstörténe-
tek, illetve a Báthory által épített műem-
léktemplomok külső és belső téri motívu-
mai, a fa harangtorony, a Várostörténeti 
sétány domborművei, a Várkastély és Pa-
noptikum jelenetei, csatajelenetek, kora-
beli zászlók, fegyverek, a Báthori István 
Múzeumban megtalálható stallum áb-
rái. A rajzpályázatra nevezett diákoknak 
Makrai Zsuzsa rendhagyó történeti sé-
tákkal segített élményszerűbbé tenni a 
történelmi témaköröket.
 Összesen 130 pályázó 142 alkotást 
nyújtott be a felhívásra, amelyeket kiál-
lítottak januárban a magyar kultúra nap-
ján a Kulturális Központban. A zsűri tagjai 
Makrai Zsuzsa zománcművész, rajztanár, 
Farkas Anna festőművész, rajztanár és 
Baracsi Laura grafikus voltak. A nyer-
tes pályamunkákból készült egy füzet. A 
nyertesek:

 Óvodás kategória
1. helyezett: Ferenczi Nóra (Nyírbátori Kere-
kerdő Óvoda)
2. helyezett: Prokob Petra (Nyírbátori Ke-
rekerdő Óvoda)
3. helyezett: Máté Csinszka (Nyírbátori Ke-
rekerdő Óvoda)
Különdíj: Sándor Kristóf (Báthory Anna 
Református Általános 
Iskola és Óvoda)
 Általános iskola – 
Alsós kategória
1. helyezett: Balogh Ist-
ván (Vasvári Pál Általá-
nos Iskola, Nyírvasvári)
2. helyezett: Ujvári Iringó 
(Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola 
és Óvoda)
3. helyezett: Bartha 
Dzsesszika (Báthory Ist-
ván Katolikus Óvoda, Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium)

Különdíj: Rézműves Richárd (Vasvári Pál 
Általános Iskola, Nyírvasvári)
 Általános Iskola – Felsős kategória
1. helyezett: Rostás Dorina (Vasvári Pál Ál-
talános Iskola, Nyírvasvári)
2. helyezett: Horváth Laura (Encsencs-Pe-
nészlek-Nyírvasvári Általános Iskola En-
csencs Székhelyintézménye)
3. helyezett: Turbucz Dávid László (Bátho-
ry Anna Református Általános Iskola és 
Óvoda)
Különdíj: Borbély Nikolett (Leonardo Mé-

dia Akadémia Nyírbátori 
Tagintézménye)
 Középiskolás kate-
gória
1. helyezett: Nagy Éva 
(Kós Károly Művészeti 
Szakgimnázium, Tech-
nikum és Kollégium, 
Debrecen)
2. helyezett: Tóth Eszter 
(Kós Károly Művészeti 
Szakgimnázium, Tech-
nikum és Kollégium, 
Debrecen)

Polyák Dézi
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FELHÍVÁS NYUGDÍJAS 
PEDAGÓGUSOKNAK 

DÍSZDIPLOMA IGÉNYLÉSÉRE
Nyírbátor Város Önkormányzata felhívja a tanár-, tanító- és 
óvónőképző intézetekben végzettek figyelmét arra, hogy a 
felsőoktatási intézmények 2022-ben is adományozhatnak 
arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet azoknak, 
akik oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 éve szerezték, és életpá-
lyájuk alapján közmegbecsülésre méltóak.
 A díszokleveleket az érdekelteknek kell igényelni a fel-
sőoktatási intézménytől, vagy annak jogutódjától. 
Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is 
segítséget nyújt a nyírbátori lakóhellyel rendelkező nyugdí-
jas pedagógusoknak a jubileumi díszoklevelük igénylésének 
ügyintézésében.
 Az érintettek a díszoklevél adományozásával kapcsolat-
ban felvilágosítást kérhetnek a Nyírbátori Polgármesteri Hi-
vatalban (Majtényi Edit, 42/281-042-110-es mellék).
 Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos kérésüket legkésőbb 
március 20. napjáig jelezzék! 

Furulyaverseny. Február 2-án Nyíregyházán, a Vikár Sándor 
Zeneiskolában rendezték meg a XI. Országos Czidra László Furu-
lyaversenyt területi válogatóját, amelyen Turgyán Viola növen-
dékünk képviselte iskolánkat. Sikeres szereplésével bejutott az 
országos döntőbe. Felkészítő tanára: Vigh-Kacsur Andrea. 

Kiss Irma, tagintézmény-vezető, Nyírbátori Zeneiskola

Rácz Mihály, a Kakukk Étte-
rem tulajdonosa elmondta, a 
tavalyi évben eljutottak ad-
dig, hogy a köztudatban sze-
repeljenek, mint versenyző 
csapat.
 A kollégák felkértek ben-
nünket, hogy szerepeljünk 
ezen a megmérettetésen. Mi 
képviseltük egyedüliként a 
megyénket. A csapatban volt 
Konyári Sándor, Magyaror-
szág királyi szakácsa és Hu-
szár Tibor executive séf, aki 
már a Bocuse d’Or-on képvi-
selte a Kakukk Éttermet, ahol 
döntős volt. A „Magyarország 
étele” versenyen nincs elfogultság. A be-
nevezett csapatok delegáltak egy zsű-
ritagot a középdöntőbe. A versenyzőket 
képviselő zsűritagok minősítették az el-
készült ételeket. Ebben volt nekem is sze-
repem. A verseny felénél pedig átadtam a 
fiamnak a zsűrizést – idézte fel emlékeit 
Rácz Mihály.
 Konyári Sándor már sok versenyen 
megfordult, így vélekedett a megméret-
tetésről:
 – Huszár Tibi kollégámmal nagyon jól 
kiegészítettük egymást. Én az idős, ő a fia-

LEFŐZTÉK A ZSŰRIT A KAKUKK ÉTTEREM SÉFJEI
A „Magyarország étele” melegkonyhai szakácsversenyen indultak és a 
januári középdöntőben remekül helytálltak a Kakukk Étterem mester-
szakácsai. A Kurta kocsma étellel a zsűri véleménye alapján továbbju-
tottak a márciusi döntőbe. A versenyt 2018-ban indították, a történelmi 
Magyarország minden tájáról jelentkezhettek a szakácsok.

tal generációt képviselte, 
jól össze tudtunk dolgoz-
ni. Nálam a hagyomány, 
nála a modern technoló-
gia dominál, amelyekből 
születnek a nagy dolgok. 
Többek között az az étel 
is, amelyet erre a ver-
senyre elvittünk. A há-
romfordulós versenyre 
olyan populáris ételeket 
kell készíteni, amelyek 
bármelyik étteremben el-
készíthetők. Kifejezetten 
m a g y a r 
n y e r s -
anyagok-

kal kellett dolgozni, kötele-
zően a szürkemarha húsát 
használhattuk, annak is 
olyan részét választot-
tuk – a nyakát –, ami kihí-
vást jelentett számunkra. 
A középdöntőbe jutott 24 
csapatnak prezentálni kel-
lett négy adag ételt. Itthon 
készítettük el ezeket, ame-
lyeket elvittünk a helyszín-
re. Az egytálételünkön 17 
elem volt.

 A versenyre nevezett remekmű 
neve a Kurta kocsma étele. Ez egy mo-
zaikolt szürkemarhanyak zöldfűszerek-
kel, csicsóka ropogóssal és almaboros 
pecsenyelével. Sült puliszka kovászolt 
bébikukoricával, füstölt joghurtos kuko-
ricakrémmel és szivaccsal. Céklás gráná-
talma zselébe mártott zellerpuding, tor-
más-tokaji ecetes almatöltelékkel.
 „Talpra magyar!” a 2022-es verseny-
felhívás neve, amelyet Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulóján hirdettek 
meg. 
 – A legutóbb talán hatvan éve volt az, 
hogy új étel született Magyarországon. 
A „Magyarország étele” versenynek az 
a célja, hogy próbáljunk egy-egy új ételt 
alkotni. Nem egyszerű, mert, ahogy egy 
mondás tartja, egyszerűbb egy új csilla-
got felfedezni az égen, mint egy új ételt 
kreálni. Ez nagy kihívás” – zárta gondo-

latait Konyári Sándor, aki 
Huszár Tiborral együtt 
arra törekszik, hogy az ő 
ételalkotásuk legyen az év 
felfedezettje.
 A 2022-es szakácsver-
seny hivatalos tányérja a 
„Róna” nevet viseli, ame-
lyen Petőfi Sándor arcké-
pe mellett a szürkemarha 
és a Kiskunságra jellemző 
gyógynövények is megje-
lennek. A döntőbe jutott 
csapatoknak ezt az egyedi 
tányért kell majd használ-
niuk.

Polyák Dézi
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ÉLETMÓDVÁLTÁS? FEJBEN DŐL EL!

SZÜLETÉS
Dávid Rézműves Enikő Csiki Norbert
Tibor Farkas Ibolya Kovács Tibor
Viktória Maja  Márton Viktória Horváth Lajos
Nazira Horváth Cintia Varga László
Noel Iván Balogh Ádám Farkas Enikő

HÁZASSÁG
2022.  JANUÁR 01. – 2022. JANUÁR 31.

közötti időtartamban összesen 10 házasság jött létre, 
Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:
Berna László – Kiss Erika

Horváth Vilmos – Horváth Szilvia
Erdei László – Kiss Andrea

Szilágyi Zoltán – Győri Enikő
Makula Péter – Varga Klaudia

Csiki Róbert – Szilágyi Erzsébet
Nagy Zsolt – Ládi Mária

HALÁLESET
Szabó Gyula • Hanusi Józsefné • Kinál József

Molos Józsefné • Guba Sándorné • Rádi István
Orosz Gáborné • Papp Miklós • Hornyák Róbert

Horváth Lajosné • Jenei Józsefné • Gál István
Veres Imre • Kaptur Sándor • Turcsák Sándor

Drabik Gyuláné

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. JANUÁR

VÁROSI HÍREK

Orosz László állandó életmódváltásban van. Nem mellesleg 
olyan sportember, aki erőemelőként számos díjjal büszkél-
kedhet. Most elmondja, hogy mikor döntött úgy és miért, hogy 
életmódváltásba kezd.
 – Nálad leginkább a fogyásról volt szó, amikor életmó-
dot váltottál.
 – Bármilyen meglepő, életem folyamán többször is élet-
módot, életstílust, életvitelt váltottam. Az egyik nagyon jelen-
tős életmódváltásom 1999. 
április 21-én történt. Nem 
szoktam eltitkolni, hogy az-
előtt nagyon sok alkoholt fo-
gyasztottam. Akkoriban csa-
varogtam, buliztam, éltem az 
életem. Ez vele járt. Majd el-
jött az az időpont, amikor azt 
mondtam, hogy vége! Nem 
kötöttem dátumhoz. 
 Aztán jött a második 
életmódváltásom, amikor rá-
ébredtem arra, hogy a magasságomhoz képest felszedtem 
nagyon sok súlyt, mert 130 kilóra meghíztam. Kimentem a 
feleségemmel és keresztlányommal a futópályára, ők men-
tek futni, de én nem bírtam és nem is akartam. Mivel annak 
idején testnevelő tanárnak készültem, egyből belekötöttem, 
hogy nem jó, ahogy ők futnak, meg akartam mutatni, hogy 
kell. 150 méter után majdnem rosszul lettem a futástól. Ak-
kor jött egy filmszakadás, és azóta megy a sport. Lefogytam, 
jelenleg 74 kilogrammos kategóriában versenyzem. Ez azt 
jelenti, hogy versenyre a súlyomnak 66 és 74 kiló között kell 
lennie!
 Harmadik életmódváltásom 1999 júliusára tehető. Akkor 
már futottam, sportoltam és ekkor letettem a cigarettát. A há-
rom közül ezt tartom a legjelentősebbnek és legfontosabbnak, 
mert a mai napig nem találtam magyarázatot arra, hogy miért 
dohányoztam.
 – Ha most valaki tanácsot kérne tőled, mit mondanál, 
hogyan kezdjen hozzá?  
 – Az attól függ, hogy miért kérdezi, miért akar életmódot 
váltani. Nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor nem is a 
sporttól, táplálkozástól függ az, hogy valaki életmódot, élet-
vitelt, életstílust vált. Gondoljunk bele: nagyon sokan nem ér-
zik jól magukat egy munkahelyen, nem érzik jól magukat egy 
párkapcsolatban, ami olyan stressz által okozott megbetege-
déshez vezethet, ami sokkal rosszabb, mintha nem sportolna. 
Mindenkinek először magában kell eldöntenie, mi az a problé-
ma, amin túl akar lépni egy életmódváltással. Ebben a döntés-
ben saját magának kell részt venni, itt nincs külső segítség. Ezt 
el kell határozni, mert ha ezt az ember magában nem tisztázza 
le, nem fog menni!
 Egyszerű azt mondani, hogy életmódot fogok váltani, jön 
a január elseje, kimegyek, futni fogok, sportolni, kevesebbet 
eszem, de ha nincs mögötte egy döntés, egy ok, nincs előtte 
egy cél, akkor nem fog menni.
 A sport mindenkinek javasolt. A testsúly csökkentéséhez 
nem annyira szükséges, mint inkább a táplálkozás. Ha nega-

Az életmódváltás nagyon sok mindent magában 
foglal. Egészségesebben élni, változtatni a táplál-
kozáson, megszabadulni káros szenvedélyektől, el-
kezdeni valamilyen mozgást, sportot, izmot építeni, 
hízni vagy fogyni, és még sorolhatnánk…

tív a kalória egyensúly, akkor fogyni fogunk, ha pozitív, akkor 
hízni. A sport abban segít, hogy maga az izomzat megmarad-
jon. Olyan legyen a forma, amelyet mi szeretnénk. Ahhoz kell a 
sport. A fogyás a táplálkozáson múlik.
 – Te hogy alkalmazod? Kalóriákat számolsz? 
 – A kalóriaszámlálás híve vagyok. Nagyjából már tudom, 
hogy mit egyek és hogyan táplálkozzam. Egy átlagos ember-
nek egy átlagos időszakban különböző applikációkkal meg 
lehet határozni, hogy mennyit egyen. Nekem, amikor ver-
senyszezon van, jobban oda kell figyelnem. Akkor mindent 
pontosan kimérek, mert úgy akarom változtatni a súlyomat, 
ahogy nekem és a céljaimnak megfelel.
 – Tudom, hogy te most ismét híztál. Van-e következő 
cél? 
 – Mindig van. Engem segít, ha célokat tűzök magam elé. 
Elsődleges, kicsit bohókás cél, hogy nyáron jól nézzek ki. Mi 

férfiak is hiú emberek va-
gyunk. Ahogy idősödünk, egy-
re hiúbbak. Ez az elsődleges, 
de tudom magamról, hogy ez 
nem motiválna annyira, mint-
ha konkrét célt tűznék ki. Így 
nekem konkrét célom, hogy 
idén augusztusban (akkor 
lesz Magyarországon a Fek-
venyomó Európa-bajnokság) 
szeretnék elindulni! Addigra 
adott a cél, hogy 74 kiló alá 

kell mennem! Nincs mese, ezt meg kell csinálni!Tegnap reggel 
mértem magam, 89 kiló voltam. Innen ki lehet számolni, hogy 
mennyi kell, hogy 74 kilogramm alá menjek.

Lukács Tiborné
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Szeretettel hívunk és várunk minden leendő óvodás gyermeket és 
szüleit, a Tavaszi nyílt napunkra 

2022. március 04-én (pénteken) 10:00-12:00 óráig! 

Betekintést nyerhetnek a Kerekerdő Óvoda életébe, 
megismerkedhetnek az óvónénikkel, dajka nénikkel. 

Közeledik az óvodai beiratkozás időszaka! 
Óvodai beiratkozás módja: 

- személyesen: 2022. április 25-26-27-én a Nyírbátori Kerekerdő 
Óvodában, Nyírbátor, Iskola utca 5 sz. alatt. 

- az intézmény honlapján (https://ovikerekerdonyb.hu) található 
Óvodai jelentkezés szándéknyilatkozatának kitöltésével és 
visszaküldésével (ovinyb@gmail.com). 

 

 

 

Óvodánkban a 3-7 éves korú gyermekek neveléséhez 
magas színvonalú tárgyi és szakmai feltételek biztosítottak. 

Nagyon színes paletta áll rendelkezésre a gyerekek képességeinek 
kibontakoztatására, sokoldalú fejlesztésére: 

- Digitális Okosjáték Óvodásoknak 
- Ovi mazsorett 
- Ovi-sakk program 
- Zene-kuckó 
- Bozsik foci 
- Úszás oktatás 

 

 

 

 

Titkárság telefonszáma: 42/281-863 

FARSANGOLTUNK
A farsang hagyományosan a díszes bálok, zajos mu-
latságok, népünnepélyek, tavaszvárás időszaka. Az 
elmúlt hetekben mi is erre a jeles eseményre ké-
szülődtünk a Napsugár Bölcsődében. A nevelők és a 
gyermekek közösen színes dekorációkat készítettek, 
amelyek a csoportok és az előterek falait díszítik.
 Farsangi énekeket és télűző mondókákat ismé-
telgettünk, melyeket a gyermekek a jeles napon már 
csoportosan énekeltek. A farsangi mulatságunkon 
előkerültek saját készítésű csörgőink, melyek zajá-
val igyekeztünk elűzni a telet. A gyermekek örömmel 
vették fel jelmezeiket, melyekben büszkén álltak a 
nevelők által készített fotófal elé. A finom farsangi 
fánk sem maradhatott el, melyet a Kerekerdő Óvoda 
konyhai egysége biztosított bölcsődéseink számára.
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Vásárhelyi József testnevelő 
irányításával a kölcsei iskola 
megyei focidöntőt játszott az 
úttörő olimpián a nyíregyházi 
14-es iskolával. Itt figyeltek fel 
rá, s hívták a nyíregyházi Vas-
vári Pál Gimnáziumba tovább-
tanulni. Iszák Ödönnel együtt 
felvételiztek, de csak Gyuri-
kának sikerült. Testnevelője 
Szalka Géza lett, aki a Vasvárit 
országos hírűvé tette a sport-
ban. Sorolja a neveket, akik a 
gimiben csapattársai voltak: 
Krizán, Eszenyi, Buzás, Kele-
men, Szilágyi, Kegye, Drobni, 
Hernádi, Szatke. 

 Csak megjegyzem, hogy 
Nyíregyháza boldog lenne, ha 
ma ilyen játékosok fociznának 
a csapatában. Nagyszerűen 
ment a foci, felfigyeltek rá az 
ifjúsági válogatottnál is. Piski 
Elemér és Reszeli-Sós Ist-
ván voltak a szövetségi edzők. 
Edzőtáborok, edzőmeccsek so-
rán Gyurika kihagyhatatlan lett 
a magyar ifjúsági válogatottból. 
Szégyenkezve vallottam be, 
hogy több évtizedes ismeret-
ségünk ellenére sem tudtam 
erről! A kedves olvasó vajon 
tudta? Mutatja a dokumentu-
mokat, korabeli fényképeket. I. 
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tartalom 

lényegi megváltoztatása nélkül – 
szerkesztett, rövidített formában közölje.

Érik az embert meglepetések. Gyurikáról csak sej-
tettem eddig, hogy nem született nyírbátori, most 
derült ki az igazság. 1969. február 20-án Fehér-
gyarmaton született, valójában Kölcsére való. Már 
megint egy szatmári fiú, aki a nyírbátori foci ikon-
jává vált. Néha nem is tudjuk, hogy a legendák köz-
tünk élnek. Az általánosban több sportágba is bele-
kóstolt, a foci lett a befutó. 

SZEGEDI GYÖRGY 
– GYURIKA

hely az IBV-n (Ifjúsági Barátság 
Verseny). Észak-Koreában volt, 
Phenjanban. Huszák Géza, 
Farkas József, Major László, 
Czéh László voltak csapattár-
sai többekkel együtt. Közülük 
sokan szép karriert futottak 
be. Fociztak persze a környező 
országokban is, sőt, jutalomból 
Indonéziába is elvitték őket. Ott 
az első meccsüket Angliával 
játszották. Mosolyogva mond-
ja, hogy akkor látott először 
néger játékost.
 Következett a katonaság. 
Őt Ceglédre vonultatták be a 
Bem József SE-hez (a sportolók 

bevonultatása irányítottan tör-
tént). NBIII-ban fociztak, harc-
ban voltak az NBII-be jutásért.
 A katonaidő alatt nagy 
változás történt Nyíregyhá-
zán. Nevelőedzőjét – Tóth 
Jánost – leváltották, s jött az 
ukrán invázió. Leszerelése 
után Nyíregyháza kiajánlotta 
Kisvárdának. Gyurika nem fo-
gadta el, inkább jött Nyírbá-
torba. Ennek több oka is volt. 
Egyfelől várta őt ifjú felesége, 
Kincs Gabriella és a még ki-
sebb Gyurika. Másfelől az a 
Tóth János volt itt az edző, aki 
már ifistaként játszatta őt a 

Nyíregyháza NBII-es csapatá-
ban. 1992-ben meg is nyerték 
a megyei bajnokságot, s ju-
tottak az NBIII-ba. 1994-ben 
jött az újabb fordulat: Sényő-
re igazolt. Egy üzletember 
vállalt minden költséget, és 
hát van az a pénz… Jó csa-
pat volt Sényőn, jó edzőkkel 
(Jávor Pál, Rubóczki Tibor). 
Ott focizott Szikszai, Torda, 
Hermann, Balogh, Knoblok 
például. A sényői üzletember 
összeveszett a többi vezető-
vel, megvonva támogatását 
a futballcsapattól, a csapat 
feloszlott. 1995-ben Gyurika 
ismét hazajött. Haza, hiszen 
Nyírbátor lett az otthona. 
1998-ban ismét megyei baj-
noki cím – NBIII! Gyönyörű 
korszaka kezdődött a nyírbá-
tori focinak – NBIII-as bajnoki 
cím, NBII! 2008-ig volt aktív 
játékos, miközben már edzője 
volt az U13-nak. 
 Arra kértem, mondjon ne-
veket a legkiválóbb nyírbátori 
focisták közül, akikkel játszott. 
Körmös Miki, Szalontai, Lu-
kács, Erdős, Kertész, Simai, 
Szilágyi, Unchiás, Lőrincz 
Király, Tóth Tike, Krasznai, 
Balogh Józsika, Kovács Pisti, 
Széplaki Norbi, Csapos Zsol-

ti, Szarka Pityesz, Bandics 
Lacika, Szakács Robi, Ko-
sán Pista. Sorolta volna még, 

de a cikk terjedelme véges. 
Egy munkahelye volt, van: az 
ÁFÉSZ, illetve annak utódja 
a NYÍRZEM. Az ÁFÉSZ-hez 
Rácz Misi vette fel, aki maga 
is focizott. Gyurika nevetve 
meséli, hogy amikor Sényőre 
igazolt, kitették munkahelyé-
ről, mert Rácz Misi nemcsak 
sportszerető, de lokálpatrióta 
is. Feleségével két gyermeket 
neveltek: ifjabb Gyurikát és 
Szabinát. Fia focizott az ifiben, 
később abbahagyta. Szabina 
Németországban él.
 Hálával gondol Vadonné 
Jutkára, aki az emlékezetes 
debreceni kupaelődöntő előtt 
aranygyűrűvel búcsúztatta el 
az aktív játéktól. Az edzősé-
get sajnos megcsömöríttették 
vele. Nem jár meccsekre. A 
Szénaréten horgászik barátjá-
val, Lőrincz Sanyival. 
 Egy kisvárosnak is vannak 
legendái. Ők ilyenek Nyírbá-
torban. Példaképei lehetnek, 
lehetnének a fiataloknak. 
Munkában, sportban, hűség-
ben – mindenben. Őszintén 
hiszem, hogy a futballklub, 
Gyurika és a Király ismét egy-
másra találnak. A nyírbátori 
futball nem nélkülözheti őket. 
Gyurika! Horgászd ki magad, 
pihenj, örülj a családnak, aztán 
komáddal együtt irány a pá-
lya! Ellenőrizni fogom!
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci
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Folytatás a 14. oldalon.

TEHETSÉGGONDOZÁS A REFORMÁTUS ÓVODÁBAN
„Minden ember tehetséges, és az igazi feladat nem 
az, hogy kiválogassuk a tehetségeket a többiek kö-
zül, hanem hogy segítsük megtalálni mindenkiben 
azt, hogy ő éppen miben tehetséges”. A Nemze-
ti Tehetségsegítő Tanács elnöke, Csermely Péter 
gondolatát követve már az óvodába lépéstől figye-
lemmel kísérjük a gyermekek teljesítményét.

ÉLMÉNYSULI - AHOGY A SZÜLŐK LÁTJÁK…
Az Élménysuli Szülői Munkaközösségének tagjaiként 
bemutatjuk a szeptemberben induló első osztály taní-
tóit, Ariné Mikó Máriát és Hornyákné Helmeczi Orso-
lyát.

TEHETSÉGGONDOZÁS A REFORMÁTUS ÓVODÁBAN

Gyermekemet egy évvel ezelőtt írattam be az L.M.A. Nyírbáto-
ri Tagintézményébe. Nagyon izgultunk, hiszen egy iskolaváltás 
nagy dolog egy gyermek 
életében. Ez az aggódás 
azonban már az első hé-
ten szertefoszlott, hiszen 
olyan fantasztikus tanítók 
koordinálták a kisdiákok 
mindennapjait, akik mellett 
reggelente nyugodt szívvel 
engedtem be az iskolakapun gyermekemet. Az is hamar lát-
szott, hogy a rengeteg program, beszélgetések mellett a ta-
nulás is gördülékenyen, játékos formában tud megvalósulni. 
Marcsi néni vezetésével a lehető legtöbb logikai és matemati-
ka versenyre be tudtunk nevezni, a gyerekek mindig közösen, 
igazi csapatként egymást erősítve gyakoroltak a versenyekre, 
melyeken szép országos helyezéseket értek el. Orsi néni osz-
tályfőnökként igazi tyúkanyóként fogja össze az osztályt. A 
magyar nyelv írásának és olvasásának megismertetése mel-
lett sok iskolai és városi rendezvényre készítette fel a gyere-
keket, melyeken színvonalas előadások szereplői lehettek. Az 
Élménysuli számunkra bebizonyította, hogy a jó oktatás kul-
csa a jó tanári szemlélet és értékminta, a szeretetteljes közeg, 
mert ahová a gyerekek szívesen járnak, ott az eredmények is 
jobbak lesznek.

Hornyákné Helmeczi Orsolya
Ariné Mikó Mária

Szülőként az egyik legne-
hezebb feladat az iskol-
aválasztás. Nyolc évvel 
ezelőtt először szembe-
sültem ezzel. Ekkor ismer-
tem meg Orsi nénit. Egy 
bemutató órán vettem 
részt nála. Megnyugtató 
hangja kellemesen cseng 
mai napig a fülemben. Ha 
csak pár szóval kellene jel-
lemeznem őt: nyugalom, 
empátia, megbízhatóság, türelem, nyitottság, kedvesség, sze-
retet, következetesség. Gondolataimat egy idézettel zárom: 
„Minden iskola annyit ér, amennyit a tanítója.”
 Marcsi néniben egy nagyon jó pedagógust ismertem meg. 
Szeretetteljes odafordulással van a diákjai iránt, őszintén és 
elfogadóan kezeli őket. A szülőkkel megfelelő kapcsolatot ala-
kít ki. Szakmailag nagyon felkészült, változatos módszereket 
alkalmaz az órákon, a diákok képességeit, hangulatát, érzelmi 
állapotát figyelembe véve. Élvezettel, szeretettel és lelkesen 
végzi a munkáját, fő célja a diákok folyamatos fejlődése és fej-
lesztése. Az én fiam egyszerűen imádja és mindig csodálattal 
beszél róla. Még karácsonyra is külön ajándékot készített neki.

Farsangi álarckészítő versenyt hirdet idén is az Élmény-
suli nagycsoportos óvodásoknak és általános iskolások-
nak (1-8. osztály). Nevezz saját készítésű farsangi álar-
coddal! Részletek a facebook.com/lmanyirbator oldalon 
vagy a +36-30-319-3742-es telefonszámon. 

Az Élménysuli Szülői Munkaközössége

A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda ki-
emelt feladata a tehetség felismerése, és ennek fejlesztése 
nevelésünkben. Differenciáltan fejlesztjük ovisainkat, az egyé-
ni érdeklődésüknek, a meglévő kompetenciáiknak megfelelő 
tevékenységeket biztosítjuk számukra. Azt szeretnénk, hogy 
jó memóriájú, beszédkészségű, ötletgazdag, kíváncsi, kitartó, 
érdeklődő, önálló, megfelelő önbizalommal rendelkező, és lel-
kes óvodásaink képességeiknek, kreativitásuknak a maximu-
mát tudják megmutatni. Ehhez fontos a támogató környezet, 
melyet intézményünk feltétel nélkül biztosít, és mindent el-

követ azért, hogy mihamarabb megismerjük a hozzánk ke-
rült gyermekek képességeit, hogy abban fejleszthessük őket, 
amelyben a legtehetségesebbek. Éppen ezért csatlakoztunk a 
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet 
Országos Értéktermő Tehetségközpont programjához.
 Az 5. életévüket betöltött gyermekek egy komplex szűrést 
követően javaslatot kapnak arra, hogy melyik tehetségműhely-
ben tudják leginkább fejleszteni a meglévő kompetenciáikat. 
Óvodánkban 5 gazdagító csoport működik, és pedagógusaink 
szakmai irányításával erősítik ovisaink személyiségét. Tehet-
séggondozásunk ének-zene, környezet, matematika, drámajá-
ték, angol és német nyelv, illetve ovi foci területein valósul meg.
 Az ének-zenét az ének, a zenei ismeret, a hangszeres zene, 
illetve népzenén keresztül gyermekjátékok segítségével oktatjuk.
 A környezet, a matematika tehetséggondozói műhelyben 
a logikus gondolkodást, a figyelmet, az emlékezetet próbáljuk 
alapozni a matematika nyelvén, a tapasztalatok alapján alkal-
mazva az OKOSKOCKA fejlesztő kockajáték család „Számolás” 
területre vonatkozó feladataival.
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 A dráma tehetségműhelyben a gyermekek közösen fede-
zik fel, ismerik meg a körülöttük lévő világot. Az együttes örö-
mök, a sikerélmények nemcsak gondolkodásukat, önállósá-
gukat, kommunikációs készségüket fejleszti, hanem formálja, 
szorosabbá fűzi társas kapcsolataikat is.
 Az angol és német nyelv alapjait a pedagógusaink a játé-
kosság és a fokozatosság elvével tanítják. Fontos, hogy fel-
keltsük ovisaink kíváncsiságát a nyelvek iránt és kialakítsuk 
tudásvágyukat heti egy alkalommal.
 A labda szerelmeseinek is kedvezünk, csatlakoztunk a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik-foci programjához. Az 
MLSZ szinte azonos célokat fogalmazott meg intézményünk 
pedagógiai programjával, hogy a gyermekeket egészséges 
életmódra neveljük, testi-lelki fejlődésüket, a mindennapos 
testedzéssel segítsük. A Bozsik-foci programot 2 csoportban 
valósítjuk meg. A heti rendszerességgel megtartott tevékeny-
ségeken szívesen vesznek részt az ovisok.

 A differenciált fejlesztéshez használjuk a Digitális Okosjá-
ték Óvodásoknak, ismertebb nevén DIOO-t. A különböző ne-
hézségi fokozatú feladatok megoldása csak akkor lehetséges, 
ha a gyermek fejlettségi szintje a magasabb fokú feladatok 
megoldására is képes. 

Takácsné Matlag Erzsébet
óvodavezető

ISKOLAI HÍREK

VÁRJÁK A KIS ELSŐSÖKET A BIG-BEN
Várják az elsősök jelentkezését a Báthory István Ka-
tolikus Óvoda és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnáziumba. Bemutatkoznak az osztályfőnökök.

Az emelt szintű testnevelés 
és általános tantervű osztály 
osztályfőnöke Terdik Anett.
 N y í r b á t o r b a n 
jártam általános 
iskolába és gim-
náziumba is, ze-
netagozatra. Ze-
neiskolásként tagja 
lehettem a város 
v o n ó s z e n e k a r á -
nak. Nyírbátorban élünk a 
családommal: férjemmel, 
aki rendőr és egyetemista 
gyermekemmel. 1995-ben 
diplomáztam Békéscsabán, 
a Kőrösi Csoma Sándor Ta-
nítóképző Főiskolán, majd 
1998-ban Nyíregyházán, a 
Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán, ének-zene szakon. 
Az első két évben Nyírbélte-
ken tanítottam, majd Nyírbá-
torban, a 2-es iskolában. Ezt 
követte egy hosszú és tartal-
mas időszak, amit Pócspetri-
ben töltöttem 2000–2018-ig, 
végül 2018. szeptember 1-től 
a B.I.G.-ben tanítom a most 
már negyedikes osztályomat. 
Matematikát, környezetis-
meretet, és készségtárgyakat 
tanítok. Véleményem szerint 

azt, hogy mindannyian külön-
bözőek vagyunk, más-más 
adottságúak, másban ered-

ményesek, tudnunk 
kell az előnyünkre 
fordítani. Meg kell 
tanulnunk már gyer-
mekként is elfogadni 
másokat, egymást, 
és így egy olyan ösz-
szetartó, egymást 

segítő, biztonságot nyújtó 
osztályközösség alakul ki, 
amelyben minden gyermek jól 
érzi magát, és ami megterem-
ti a feltételeit a tehetségek ki-
bontakozásának is.
 A zene szeretete mel-
lett, testnevelés tantervű 
osztályfőnökként igyekszem 
ösztönözni a gyerekeket a 
sportegyesületeinkbe való be-
lépésre, hisz a kitartó munka, 
a csapatjáték, a közösséghez 
való tartozás nagyon fontos 
a különböző képességeik fej-
lesztésében. A tanítási órákon 
rendszeresen jut idő játékra 
is, a csoportos feladatokra, 
amelyeket nagy lelkesedéssel 
hajtanak végre. Kolléganőm-
mel, Polyák Erzsébettel, aki 
a magyarórákat tartja, ösz-

szehangoltan, következete-
sen, legjobb tudásunk szerint 
terelgetjük, formáljuk a gye-
rekeket, igyekezve a tanul-
mányi munkában helyet adni 
a tehetséggondozásnak, és a 
lassabban haladó gyermekek 
felzárkózásának. Fontosnak 
tartjuk, hogy ha kell, ki tudja-
nak állni magukért és társai-
kért; vállalják a felelősséget a 
tetteikért, anélkül, hogy tarta-
nának a következményektől, 
és tudjanak érvelni, indokolni, 
ha szükséges. 

 A 2022/2023-as tanév-
ben induló magyar-angol két 
tanítási nyelvű osztály osz-
tályfőnöke Szabó János.
 Nyírábrányban 
élek, onnan járok 
minden nap tanítani. 
2004-ben végeztem 
a Kecskeméti Főisko-
la Tanítóképző Főis-
kolai Karán. Főiskolai 
diplomát szereztem 
tanító–természetismeret 
műveltségi terület szakon. 
2013-ban Tarján-emlékérem 
kitüntetést kaptam a szá-
mítástechnika oktatásában, 
népszerűsítésében végzett ki-
emelkedő munkámért. 
 A Báthoryban 4 éve ta-
nítok, a jelenlegi osztályom 

a 4. b angol nyelv – a sakk-
palota programú osztály. Egy 
kicsit róluk is írok, amikor 
bemutatom a munkámat, hi-
szen megtanítottam őket ír-
ni-olvasni. Nem tananyagot 
tanítok, hanem gyermeket. 
Szívügyem az informatika, a 
logikus gondolkodás, a robo-
tika (Bee-bot – Zümi) okta-
tása padlórobotokkal, Micro-
:bit mikroszámítógéppel. Az 
interaktív táblát napi szinten 
használjuk, az interneten is 
publikálom a szakmai anyaga-
imat. (tácsi.hu) xn-tcsi-5na.hu 
(Azért tácsi, mert a gyerekek 
neveztek el így, hosszú volt a 
tanító bácsi.) Végül, de nem 
utolsó sorban néptáncolunk is! 

Tanító párom Vadon-
né Hájer Gyöngyi, aki 
a matematika és a 
sakkpalota rejtelme-
ibe vezeti be a gye-
rekeket, Vele remekül 
tudunk együttmű-
ködni, és kiegészítjük 

egymás munkáját. 
 Fontosnak tartom a csa-
ládias közeg kialakítását a 
gyerekkel. Abban erősítjük 
őket, amiben különlegesek és 
tehetségesek. Hibázzunk nyu-
godtan, abból tanulunk. Közö-
sen ismerjük meg egymást és 
éljük meg a mindennapokat.
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Induló első osztályaink a követ-
kezők:
 1.a angol kéttannyelvű 
osztály, ahol a készségtár-
gyakat a kezdetektől angol 
nyelven tanulják a gyermekek. 
Képzett nyelvtanáraink mel-
lett, az idegen nyelvi tanórán 
kívül, már alsó tagozatban az 
Amerikai Egyesült Államokból 
érkezett, szakképzett lektor 
tanár tanítja a társalgást. Ez a 
felső tagozaton is folytatódik, 
kibővülve a célnyelvi civilizáci-
óval. Felsőbb évfolyamon is az 
egyes tárgyakat angol nyelven 
tanulják a gyerekek.  
 1.b néptáncoktatás: a 
tánccal fejlődik a gyermekek 
ritmusérzéke, javul a testtar-
tásuk, és a mozgáskoordináci-
ójuk. Bátorságra, óvatosságra, 
kitartásra nevel, kitűnő közös-
ségépítő. Önbizalomnövelő 
örömforrás, és ápolja hagyo-
mányainkat. 
 A Mátészalkai Szatmár 
Alapfokú Művészti Iskola fel-
adatellátási helyeként mű-
ködünk a néptánc tanítása  a 
mindennapos testnevelés ke-
retében heti két tanítási órá-
ban valósul meg.
 1.c lovaskultúra okta-
tás: a lovassport a szabadidő 
eltöltésének egyik leghasz-
nosabb és legegészségesebb 
módja. Szorosan összefügg 
az életminőséggel. Kimozdítja 
a gyermekeket a mindenna-
pokból, fejleszti a tanuláshoz 
szükséges részképességeket, 
nagymozgásokat. A lovas-
kultúra oktatást a városban 
egyedül a mi intézményünk 

Főiskolán szereztem diplomát 
2004-ben tanító-angol mű-
veltség területen. 
 Lassan 18 éve már annak, 
hogy a betűvetés, a számolás, 
az írás, és az olvasás tudomá-
nyára okítom, tanítom a kis 
nebulókat. 
 Fontosnak tartom, hogy 
a tanulók biztos tudást kap-
janak, ennek alapja a követ-
kezetesség, a pontosság, 
rendszeresség és a fegyelem. 
Igyekszem a tanulókat sok-
sok dicsérettel ösztönözni, 
játékos feladatokkal motivál-
ni, az órán oldott, hangulatos 
légkört teremteni.
 Törekszem arra, hogy az 
iskolába érkező kis elsősök 
megszeressék az új közeget, 
hatékony legyen az óvodá-
ból iskolába való átmenet, és 
igyekszem felkelteni az idegen 
nyelv tanulása iránti érdeklő-
désüket. 
 Matolcsi Katalin vagyok. 
1994-ben a nyírbátori Bát-
hory István Gimnáziumban 
érettségiztem. 1999-ben ta-
nító-vizuális nevelés művelt-
ség területen diplomát sze-
reztem.

 A tanítói hivatás választá-
sát azoknak a nagyszerű pe-
dagógus személyiségeknek, 
családtagoknak köszönhe-
tem, akik szűkebb és tágabb 
környezetemben körülvettek.
 Már pályakezdőként is 
nagyon fontosnak tartottam, 
hogy munkámat a folyamatos 
fejlődés, az új dolgok iránti fo-

építette be pedagógiai prog-
ramjába, heti egy alkalommal, 
két órában tudjuk biztosíta-
ni tanítványainknak teljesen 
ingyenesen ezt az igen költ-
séges sportot.  Mindez a Má-
tészalkai Tankerületi Központ 
valamint Nyírbátor Város 
Önkormányzatának támoga-
tásával valósul meg. A lovas-
kultúra elméleti és gyakorlati 
ismereteinek az elsajátításá-
hoz a helyi Fedeles lovardá-
ban, képzett oktatók nyújta-
nak segítséget. 

Bemutatkoznak tanítóink:

 Fülepné Baracsi Tünde 
vagyok, nyírbátori gyökerekkel 
rendelkező pedagógus. 

 Nyírbátorban szület-
tem, szinte gyermekkori ál-
mom vált valóra azzal, hogy 
pedagógusi pályára léptem. 
Édesanyám és nagymamám 
óvodapedagógusok voltak, 
így nem állt messze tőlem az 
elhivatottság, a gyermekekkel 
való kapcsolat, a tanítás, okta-
tás iránti vágy. 
 Gimnáziumi tanulmánya-
imat Nyírbátorban, az akkori 
Báthory István Gimnáziumban 
végeztem, majd a Nyíregyházi 

gékonyság jellemezze, hiszen 
önmagunk fejlesztése ezen a 
pályán elengedhetetlen.
 Továbbképzések soka-
ságán vagyok túl, és az új 
ismereteket alkalmazom a 
gyakorlatban is, hogy változa-
tosabbá, érdekesebbé tegyem 
tanóráimat.
 Vargáné Csonka Dóra va-
gyok, tanító, ének-zene, drá-
mapedagógus, aki 30 éve hű-
séges és elhivatott dolgozója 
iskolájának.

 Pályafutásomat Pócspet-
riben kezdtem, mint tanító.
 Később iskolánkban foly-
tattam munkámat, ahol volt 
tanítóim és tanáraim mun-
katársaként lestem el sok 
fortélyt. Számomra a taní-
tás-tanulás, a nevelés, az 
értékteremtés, az ismeretek 
átadása az életem és ed-
digi pályám meghatározói. 
Nagyon fontosnak tartom 
a gyermek és szülő felé irá-
nyuló kedvességet. Hiszem, 
hogy kölcsönös, szeretetteljes 
kapcsolat a közös munkánk 
alapja. A gyermeki világ őszin-
teséggel, személyességgel, 
elfogadással, sok játékos fel-
adattal, élménnyel nyitható 
meg, melyet sok drámape-
dagógiai fogással színesítek. 
Meggyőződésem, hogy jól ta-
nulni csak egy jó közösségben 
lehet. Nyugodt, szeretetteljes 
osztálylégkört igyekszem ki-
alakítani, melyben fejlődhet a 
tanuló önbizalma, tudása.
 Diplomáimat a Kölcsey 
Ferenc Tanítóképző Főiskolán, 
a Bessenyei György Tanárkép-
ző Főiskolán, és a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen szereztem.

ISKOLAI HÍREK

Ismét közeleg egy új, a 2022/23. tanév. Ilyenkor a 
nagycsoportos óvodás gyerekek szüleit az iskolavá-
lasztás kérdése foglalkoztatja a legjobban. Az elkö-
vetkezendő tanévben is programok színes választé-
kával várjuk a tanköteles gyermekeket a Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Iskolába. 

„MAGVETŐ” A MAGYAR-ANGOL 
KÉTTANNYELVŰBEN



Optimistaként Kármán Tódor után valljuk, mely mély meggyőződésünkből fakad, hogy legyen 
bármekkora a kihívás, megfelelünk neki. Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

„Gazdasági és költségvetési stabilitás, 
mint a fenntartható fejlődés kulcsa” 
VÁLSÁGKEZELÉS ÉS ÚJRAINDÍTÁS 
1. rész

Prof. Dr. Kovács Árpád
a költségvetési tanács elnöke,
egyetemi tanár

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

Nyitunk a jövőre!  •  Felvi.hu

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata 555N Y Í R B Á T O R
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