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Egy év ellenzékben

„Nagyon örülök, hogy itt végre kezd kialakulni egy párbe-
széd a város vezetése és az országgyűlési képviselő között. 
Nem lehet ezt másképpen csinálni.  Ha azt szeretnénk, 
hogy a következő uniós ciklusban is elegendő pályázati 
forráshoz jusson a város, akkor erre az együttműködésre 
lehessen építeni” – mondja Báthori Gábor, a képviselő-tes-
tület Fidesz-KDNP frakciójának vezetője, aki szerint: „a 
politikai törésvonalakat, helyenként át kell hidalni. Hiszen 
a város lakói nem függhetnek attól, hogy éppen az adott 
ciklusban ki, melyik politikai oldalon áll. A város lakói egya-
ránt számítanak mind a két politikai oldal közreműködésére 
ebben, hiszen szeretnének hozzájutni azokhoz a pályázati 
lehetőségekhez, amelyekhez így vezet el az út.”  6-7. oldal

Járványhelyzet: megkezdődtek a tesztelések
Az önkormányzat jelentős 
összeget különített el a tesz-
tek beszerzésére, hogy minél 
szélesebb körben szűrhessük 
a lakosságot, a dolgozóinkat, 
illetve a veszélyeztetettebb 
körben dolgozó munkatársa-
kat – tájékoztatott Máté Antal.
 Nyírbátor polgármeste-
re hozzátette: „az is cél volt, 
hogy ezekre a tesztelésekre 
minél hamarabb sort kerít-
sünk, mert csak akkor van 
esélyünk valamennyire is 
korlátozni a járvány terjedé-
sét a városban.”
 Az eddigi tesztelése-
ken csak viszonylag kevés 
emberről derült ki, hogy 
fertőzött. Ők a továbbiak-
ban bekerülnek az egész-

ségügyi ellátásba, és nem 
fertőzik a munkahelyi kör-
nyezetükben lévőket. Máté 
Antal kifejezetten sikernek 
tartja, hogy az országban is 
először tudták a tesztelést 
elindítani. Az összes nyír-
bátori tanárt, illetve isko-

lai dolgozót is letesztelték.
Mi nem teszünk különbséget, 
hogy ki, milyen státuszban 
dolgozik. Olyan intézmények-
nek is ajánlottuk az ingyenes 
tesztelést, amelyeket nem mi 
tartunk fenn. Kiterjesztettük 
az ingyenességet azokra a 

nyírbátoriakra is, akik vala-
milyen kórházi kezelés után 
hazatérnek. Róluk tudjuk, 
hogy az egyik legveszélyez-
tetettebb csoport – mondta 
a város első embere.
 Közben megkezdődtek 
a városban a tesztelések. 
A nyírbátori lakó- vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
személyek részére a korona-
vírus gyorstesztet kedvez-
ménnyel végzik el. A hatályos 
kormányrendeletek korona-
vírus-járvánnyal kapcsolatos 
intézkedései Nyírbátort is 
érintik. Erről, valamint az ön-
kormányzat saját hatáskör-
ben hozott intézkedéseiről 
lapunk 2-3, és a 16. oldalán 
tájékozódhatnak. 

TÓTH GÁBOR – TÓTGABI
A református egyház anyakönyvébe és egyéb hivatalos iratok-
ba Tóth Gáborként jegyezték be ugyan, ő azonban gyermekko-
rától a mai napig Tótgabi maradt. Így egybe írva, hiszen kiejtve 
is így hangzik. A Gábor, Tóth úr, Tóth bácsi korszakok kimaradtak 
életéből, így lett örökifjúként Tótgabi. 13. oldal
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s ott megkezdődnek a szűrések. A vál-
lalkozások beszerzési áron kapják meg a 
szükséges gyorsteszteket.
 – Hogy számolnak, mennyi embert 
lehet, kell, szükséges tesztelni a város-
ban?
 – Mi 7000 tesztet vásároltunk. Úgy 
számolunk, hogy ez a mennyiség de-
cember elejéig tart ki. Egészen biztos, 
hogy utána is folytatni kell tesztelése-
ket, egészen addig, amíg nem jön példá-
ul a vakcina.
 – Lesznek olyanok, akiket rendsze-
resen tesztelnek, hetente, két hetente?
 – Itt abból kell kiindulni, hogy milyen 
dolgozói kör került az első vonalba. Ha azt 
nézzük, hogy a miniszterelnök is arról be-

szél, hogy az iskolában a pedagógusokat, 
illetve az őket segítőket nevesíti, de például 
kimaradnak a takarítók. Az óvoda, bölcsőde 
és szociális intézmények dolgozóit is emlí-
ti, mint akiket kötelező tesztelni. Mondjuk, 
egyelőre nem tudják, hogy ki, mikor, ho-
gyan végzi majd. Mi ezt gyorsan megol-
dottuk, teszttel, emberrel, kapacitással és 
ingyenesen. Az összes nyírbátori tanárt, 
illetve iskolai dolgozót is leteszteltük. Mi 
nem teszünk különbséget, hogy ki, milyen 
státuszban dolgozik. Olyan intézmények-
nek is ajánlottuk az ingyenes tesztelést, 
amelyeket nem mi tartunk fenn. Kiterjesz-
tettük az ingyenességet azokra a nyírbá-
toriakra is, akik valamilyen kórházi kezelés 
után hazatérnek. Róluk tudjuk, hogy az 
egyik legveszélyeztetettebb csoport. Eze-
ket a teszteléseket a régi orvosi ügyeleten 
végzik el a szakrendelő munkatársai.
 – Kik kaphatnak kedvezményes 
áron ilyen szűrést?
 – Ha valakinek a környezetében fer-
tőzött van, akkor az idős, vagy krónikus 
beteg közvetlen hozzátartozóit féláras 
teszteléssel szűrjük. Mi egy olyan dolog-
ba kezdtünk, aminek nincs előzménye. 
Sokan keresnek is, hogy ki, hogy kerül-
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Az összes nyírbátori tanárt, illetve iskolai dolgozót is leteszteltük. Mi 
nem teszünk különbséget, hogy ki, milyen státuszban dolgozik. Olyan 
intézményeknek is ajánlottuk az ingyenes tesztelést, amelyeket nem mi 
tartunk fenn. Kiterjesztettük az ingyenességet azokra a nyírbátoriakra 
is, akik valamilyen kórházi kezelés után hazatérnek. Róluk tudjuk, hogy 
az egyik legveszélyeztetettebb csoport – mondja Máté Antal polgár-
mester. A riporter Nagy Miklós.

JÁRVÁNYHELYZET

 – November második hetében, or-
szágosan is az elsők között, Nyírbátor-
ban, az önkormányzat által beszerzett 
tesztek felhasználásával elkezdték a 
teszteléseket. Oktatási és szociális in-
tézményekben, az önkormányzati dol-
gozók körében, illetve a polgármesteri 
hivatal munkatársait is szűrik, szűrték.  
Ez a kör – kiegészítve még néhány cso-
porttal – ingyenes tesztelésen vesz 
részt. Milyen eredménnyel?
 – Az önkormányzat jelentős össze-
get különített el a tesztek beszerzésére, 
hogy minél szélesebb körben szűrhes-
sük a lakosságot, a dolgozóinkat, illetve 
a veszélyeztetettebb körben dolgozó 
munkatársakat. Az is cél volt, hogy ezek-
re a tesztelésekre minél hamarabb sort 
kerítsünk, mert csak akkor van esélyünk 
valamennyire is korlátozni a járvány ter-
jedését a városban. Az eddigi tesztelé-
seken csak viszonylag kevés emberről 
derült ki, hogy fertőzött. Ők, a további-
akban bekerülnek az egészségügyi el-
látásba, és nem fertőzik a munkahelyi 
környezetükben lévőket. Kifejezetten 
sikernek tartom, hogy az országban is 
először tudtuk a tesztelést elindítani.
 – Az, hogy kiket, s milyen rend-
szer szerint tesztelnek, azt valamilyen 

Máté Antal polgármester kifejezetten sikernek tartja, hogy az 
országban először tudták a tesztelést elindítani

szempontrendszer szerint meghatá-
rozták. Vannak, akik ingyenesen kerül-
nek be a rendszerbe, vannak 
olyanok, akik féláron kapják 
meg a tesztet, a vállalkozások 
egy része pedig az önköltsé-
gi áron igényelheti az önkor-
mányzattól ezt a rapid tesztet. 
Hogyan határozták meg, ki, 
melyik csoportba kerüljön?
 – Az ingyenes tesztelésen 
kb. ezer embert szűrünk. Ezt két 
nap alatt lebonyolítottuk. Ez a 
teszt gyakorlatilag azonnal tud-
ható eredményt produkál. Ez a 
gyorsteszt 98 százalékban ugyanazt az 
eredményt tudja, mint a PCR teszt, amit 
a mentők használnak. Annyi a különb-
ség, hogy ez a gyorsteszt 4–5 nap fer-
tőzöttség után mutatja ki a betegséget, 
míg a PCR teszt már 1–2 napos fertő-
zést is jelez.
 – Akik a tesztelést végzik, az ön-
kormányzat szociális szolgálatának 
egészségügyi végzettséggel rendel-
kező munkatársai, akik nem kevéssé 
veszélyes és nagyon komoly feladatot 
vállaltak el.
 – Ők minden elismerést megérde-
melnek. Aki ebben – akár a szűrésben, 

akár az előkészítés-
ben – részt vett, illet-
ve vesz, óriási munkát 
végez, illetve végzett. 
Mint említettük, első 
körben az ingyenes 
szűrést végeztük, de 
vannak olyan vállal-
kozók, akik az első 
körben igényeltek 
teszteket, hozzájuk is 
eljuttattuk, ha megfe-
leltek a feltételeknek, 
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het a tesztelendők körébe. Igyekszünk 
kiszélesíteni a lehetőséget. Keressék a 
városházán a munkatársamat!
 – Mivel tízezernél több a város la-
kossága, itt is kötelező szabályozni, 
hogy a város mely közterületein köte-
lező a maszkhasználat. Milyen elvek 
mentén hoztak szabályokat?
 – Igazából nem nagyon van moz-
gástere a polgármestereknek. Alig van 
kivétel, amit a rendelet lehetővé tesz. Az 
egyik: a szabadtéren történő sportolás. 
Ahhoz nem kell maszk. A parkokban és 
a zöldfelületeken sem kötelező a maszk. 
Nyilván itt a belterületet kell érteni. Itt 
szörnyen nagy a büntetési tétel. 100 
ezer és 1 millió forint közötti a lehetsé-
ges összeg. A városban, ami nem zöld-
felület, akkor kötelező a maszk. A lakó-
telepek zöldfelületén nem kell maszkot 
hordani. A sporttelepen az amatőrök is 
futhatnak, de baráti focira nincs lehető-
ség. Játszótereket is lehet használni.
 – A hétköznapi ügyeinknél, hogy 
jelentkeznek majd a korlátozások?
 – A városházi ügyfélfogadást nagyon 
leszűkítjük. Vannak olyan ügytípusok, 
amelyekhez szükséges a személyes je-
lenlét. Szigorú szabályok mentén tör-
ténhetnek ezek. Csak és kizárólag kijelölt 
helyeken találkozhat az ügyfél és az ügy-
intéző. Minden, határidőhöz kötött ügyet 
el lehet intézni most is, de érdemes előtte 
telefonon egyeztetni a módját.
 – Az ügyfelekkel találkozó munka-
társak tesztelése folyamatos?
 – Természetesen heti rendszeres-
séggel elvégeztetjük a tesztelésüket.
 – Mi lesz az önkormányzati cégek 
azon dolgozóival, akik ma már nem 
tudják végezni a szokásos és elvárt 
munkájukat, mert például bezárt a für-
dő, a Várkastély, a Kulturális Központ?
 – Ugyanazt gondoljuk erről, mint 
tavasszal. Hiába zártak be, mi a dolgo-
zók jövedelmét továbbra is biztosítjuk. 
Embereket nem kívánunk elküldeni. Az 
a célunk, hogy amíg ez a helyzet tart, a 
munkavállalókat megtartsuk. Nyilván a 
munkáltatók igyekeznek tartalommal 
megtölteni a felszabadult munkaidőt.
 – Segíthet ezen a helyzeten a bér-
támogatás, már feltéve, ha egyáltalán 
lesz ezeken a területeken is. Tavasszal 
volt, de most hamarabb megtaláljuk 
a profi focista bértámogatását, mint 
például a fürdői dolgozóra vonatkozó 
támogatást.

 – A kft. vezetésének most az is az 
egyik dolga, hogy felderítse, egyáltalán 
milyen támogatást, kedvezményeket le-
het igénybe venni. De ismét mondom: ha 
nem találunk támogatási jogcímet, ak-
kor sem küldjük el a dolgozókat. Persze, 
azért azt is látni kell, hogy ez a helyzet 
ismét csak alaposan megnehezíti az ön-
kormányzatok finanszírozását.
 – A tavaszi járványhelyzetre hozott 
kormányzati döntések már alaposan 
átalakították a város költségvetését, 
csökkentették a lehetőségeket. Most, 
erre a helyzetre vannak még tartalékok?
 – Van tartalék, de nem elég a vég-
telenségig. Ma úgy vannak tartalékok, 
hogy nagyon komoly költségvetési meg-
szorításokat kellett bevezetni az évre. Ez 
nagyjából 600 millió forint, ami a teljes 
költségvetésünk 10 százaléka.
 – Nagyon úgy néz ki, hogy ez a 
helyzet még romolhat is.
 – Nem tartom kizártnak. Mi any-
nyit tudtunk tenni, hogy felgyorsítottuk 
az ingatlanok értékesítését. Ha ezt nem 
tettük volna meg, akkor talán még ezt 
az évet sem tudtuk volna kihúzni. Ahogy 
számoljuk a jövő évi költségvetést, lát-
juk, hogy rengeteg lyuk van a rendszer-
ben. Nehéz lesz az önkormányzatok 
következő éve. Nemcsak azért, mert el-
vonták a gépjárműadót, nemcsak azért, 
mert háromszorosára nőtt a szolidari-
tási adó (közel 500 millióra a 139 millió 
helyett), hanem mert közben belebeg-
tetnek még elképesztő terveket.
 – Parragh László javaslatára, az 
iparűzési adó elengedésére gondol?
 – Persze, de a nyereségadó csökken-
tése is felmerült. Tessék már megmon-
dani, hogy egy veszteséges vállalkozáson 
ez hogyan segítene?! Ugye, mégis inkább 
az lenne a jó, ha a vállalkozások közvet-
len pénzt kapnának az államtól. Ami az 
iparűzési adó felfüggesztését illeti, annak 
egyértelmű következménye, hogy tönkre 
tesznek 3000 önkormányzatot. Azt majd 
meg lehet nézni, hogy fog működni ez az 
ország önkormányzatok nélkül.
 – A Szabad Városok népszavazást 
kezdeményeznek, hogy bizonyos uniós 
támogatásokat közvetlenül az önkor-
mányzatok kapjanak meg. Ez Nyírbátor 
esetében mit jelentene?
 –Az EU két forrást biztosít minden 
tagállam számára. Az egyik: a szokásos 
7 éves költségvetési ciklusban, a tagálla-
mokat megillető fejlesztési források rész. 

Ezt most ne vizs-
gáljuk, bár ez 
az az összeg, 
amelyet pályá-
zatokon oszta-
nak szét, s 
ezekből 
n y e r t 

a város is rendszeresen. Most viszont egy 
olyan forrás került a tagállamok látókö-
rébe, amelyet kifejezetten a vírus okozta 
válság kezelésére szánnak. Az EU megha-
tározta ennek a pénznek a felhasználási 
kereteit. Azt várják, az adott tagállamok 
hogyan gondolják felhasználni ezeket a 
pénzeket. Na, itt keletkezett a vita. A kor-
mány, anélkül, hogy bárkivel is egyeztetett 
volna a forrás felhasználásáról (még a 
Parlamenttel sem) el akarja dönteni, hogy 
mire, hogyan költi el. Mi, a Szabad Városok 
azt mondjuk, hogy a forrás felhasználásá-
nak a leghatékonyabb módja, ha egy ré-
széről az állam dönt, hogy mire kell a pénz, 
mondjuk országos, egységesen kezelt 
programokat finanszírozhatna belőle… Ez 
lenne az összeg fele, de a másik felét adjuk 
oda a települési önkormányzatoknak.
 – Milyen alapon történne a pénz el-
osztása?
 – A Magyarországnak jutó, teljes 
összeg felét lakosságarányosan kapják 
meg az önkormányzatok. Mi nem aka-
runk többet, de kevesebbet sem. A vá-
rost tekintve, ez kb. 1.5 milliárd forint 
forrást jelentene Nyírbátornak. Mi ezt 
olyan programokra tudnánk elkölteni, 
amelyek végén a helyi kis és közepes 
vállalkozások újraindítását segítenénk 
meg. Ebben a körben támogatást kap-
hatnának a munkanélküliek, a szociá-
lisan rászorultak is. Mi annak örülnénk, 
ha semmiféle jelzést nem kellene ten-
nünk, hanem elfogadná a magyar kor-
mány is ezt a javaslatot. Ebben az ügy-
ben megérné a konzultáció. A lakosság 
jelentős része támogatja a közvélemény 
kutatások szerint, ezt a megosztást. Ha 
rákényszerítenek bennünket, akkor he-
lyi konzultációkat végzünk, elektronikus 
formában, ami szintén kellő súlyú lehet, 
ha érvelni kell. 

Ezt most ne vizs-
gáljuk, bár ez 
az az összeg, 
amelyet pályá-
zatokon oszta-
nak szét, s 
ezekből 
n y e r t 
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Olyan korban élünk, amikor 
sok-sok elvárás tornyosul a 
családban, a munkahelyen 
és a legtöbb élethelyzetben: 
legyünk sikeresek, rugalma-
sak, lendületesek, kreatívak, 
hatékonyak, legyünk problé-
mamegoldók. Rendelkezzünk 
reális önképpel, önismerettel, 
egészséges önbizalommal.

A tanulás öröm

Mi mást kívánhatna a szü-
lő a gyermekének? Legfő-
ként azt, hogy boldog legyen. 
Mi be szeretnénk bebizonyí-
tani, hogy a tanulás öröm is 
lehet, amihez megteremtjük 
a pedagógiai feltételeket. Ha 
a jövőbe tekintünk, nem tud-
hatjuk, hogy milyen tudású 
emberekre lesz szüksége a 
világnak, de az biztos, hogy a 
gondolkodásra való képessé-
get fel kell ébreszteni, és ápol-
ni kell a gyermekben ahhoz, 
hogy felnőttként egészséges 
legyen testben, lélekben és 
szellemben egyaránt.

Értékközvetítés

Hogyan és mivel dolgozunk 
az élménysuliban? Bár külön-
bözőek vagyunk, mégis mind-
annyian ugyanazon az általá-
nos fejlődési úton megyünk 
végig életünk során. A tanulók 
fejlesztése azt célozza, hogy 
az intézményen kívüli élet te-
rületein is helyt álljanak, így a 
család, a munka, a társadal-
mi kapcsolatok területein is. 

Célunk: növelni az iskola ér-
tékközvetítő szerepét a szo-
lidaritás, a méltányosság és 
a kölcsönös befogadás révén, 
segíteni a tanulókat a fele-
lősségvállalás képességének 
elsajátításában és felmutatni 
a tudomány, az egészség, a 
szociális jólét értékeit.
 Színes, tartalmas foglal-
kozásokat tartunk egész nap, 
ami nem a hagyományos ér-
telemben vett egész napos 

iskolát jelenti, hanem olyan 
módszereket, melyeknek egy 
része a gyerekek érdeklődé-
séhez igazított, a másik része 
pedig a tanulók és szülők igé-
nyeihez, az iskola lehetősé-
geihez, helyi szokásaihoz ala-
kítható. Ezek a foglalkozások 
jelentősen hozzájárulnak a 
tanulási eredményesség nö-
veléséhez, sikerességéhez, és 
az esélyegyenlőtlenség csök-
kentéséhez. A kötelező tanó-
rák számát figyelembe véve az 
időkereteket úgy határozzuk 
meg, hogy a jogszabályokban 
előírt tanórákon és egyéb isko-
lai tevékenységeken alapul, de 
az iskolában töltött időre tanu-
lástámogató módszertant és 
önálló foglakozásokat is kínál.

„Az elégedett és boldog élet 
kulcsa a tanulás és az öröm 
összekapcsolása. Az öröm 
nélküli tanulás kimerít, a 
tanulás nélküli öröm pedig 
rendkívül unalmas.” 

 (Richard David Precht)

 A gyerekek napjaik nagy 
részét az iskolában töltik, ami 
komolyan meghatározza az 
életüket. Ezért nem működ-
het úgy egy iskola, mint egy 
üzem. A családias, szeretet-
teljes légkör megteremtése 
elsődleges. Legyen a gyerek-
nek élmény a suli. 
 Igyekszünk a járványügyi 
helyzetben is megtalálni azo-
kat a lehetőségeket, amelyek 
segítik ezt az átmenetet. Ilyen 
volt az iskolánk által meghir-

detett rajzpályázat is, melyet 
az őszhöz kapcsolódva írtuk 
ki diákjainknak, és részvételre 
hívtuk városunk óvodásait is. 
Dal és mondóka illusztráci-
óval, őszi élmények megele-
venítésével pályázhattak az 
ügyes kezű gyerekek. Szebb-
nél szebb, ötletes munka ké-
szült, így nehéz lesz kiválasz-
tani a korosztályi kategóriák 

nyerteseit, akik oklevélben és 
tárgyjutalomban részesülnek 
majd. Most nem tudunk díjá-
tadó ünnepséget tartani, de 
természetesen megtaláljuk a 
módját az eredményhirdetés-
nek és a nyeremények átadá-
sának. Köszönjük a rengeteg 
pályaművet. Gratulálunk a 
kis tehetségeknek és segítő 
pedagógusaiknak, szüleiknek 
egyaránt.

Legyen élmény a suli!

A tanulás mellett közösségi 
élményprogramokat is szer-
vezünk, mint például az őszi 
szünet előtti vidám akadály-
verseny. Volt színes „Hallo-
ween party”, voltak tréfás és 
ügyességi feladatok, illetve 
az egyre gyarapodó könyvtá-
runkban törhették kobakju-
kat a gyerekek az őszi fejtö-
rő feladatok megoldásában. 
A járványügyi előírásoknak 

megfelelően osztályon-
ként külön érkeztek a 
gyerekek a kijelölt hely-
színekre, és mégis azt 
éreztük, hogy együtt 
vagyunk egy izgalmas 
kalandban. Jó volt látni 
a sok vidám gyerme-
karcot, ahogy egymást 
biztatva tapsoltak, szur-

koltak az éppen versenyző 
osztálytársuknak. Ezen a na-
pon mindenki nyert. 
 Ezt az élményt tudjuk 
ígérni nektek is, kedves leendő 
első osztályos tanulóink. Sze-
retettel várunk benneteket az 
élménysuliban! 

Az LMA Nyírbátori Tagintézmé-
nyének pedagógusai

Játékos oktatás és élmény…
…amit a leendő iskolások és szüleik figyelmébe ajánlunk

A járványügyi veszélyhelyzet miatt sajnos a no-
vemberre tervezett nyílt napunk és a leendő el-
sősök szüleinek tervezett szülői értekezlet elma-
radt az élménysuliban. Számos közös programot 
terveztünk az óvodákkal karöltve, hogy megköny-
nyítsük az iskolaválasztást, s egyben mi is bemu-
tatkozhassunk. Ezért ragadjuk meg a lehetőséget, 
hogy a Bátor újságban írjunk egy kis csalogatót.



52020 bátor •VÁROSI HÍREK

November 12-e a szociális munka világnapja. Nyírbá-
torban 2018. óta városi ünnepségen köszöntik a szoci-
ális szolgálat munkatársai, akiknek az elmúlt két évben 
elismeréseket is átadnak. 2020 ebből a szempontból is 
speciális, az ünnepség elmaradt. 

Életük értelme: mások segítése

Máté Antal polgármester idén 
videóüzenetben köszöntötte a 
szociális területen dolgozókat, 
akik a maximális empátiával, 
teljes odaadással és folyama-
tos segíteni akarással végzik 
munkájukat. A Bátor Televízió 
vendége a szociális szolgálat 
két munkatársa, két korábbi 
kitüntetett, Szücsné Török 
Erika és Farkas Ferenc volt, 
akik változatos mindennapja-
ikról, pályaorientációjukról és 
kihívásokkal, nehézségekkel 
teli, de teljes szakmai életük-
ről meséltek. Lelkiismeretes 
munkájukért a város Elismerő 
Oklevelét kapták.
 Szücsné Török Erika eset-
menedzserként dolgozik Nyír-
bátor Város Szociális Szol-
gálatánál. Munkatársaival a 
járáshoz tartozó 20 település 
gondozottjaihoz járnak. 2020-
ban, a pandémia idején intéz-
ményvezetői utasításra nem 
mentünk ki területre, hiszen 

intézményen belül átszer-
vezés történt, amelyre nagy 
szükség volt.
 A segítségre szoruló la-
kosokat, az időseket helyben 
el kellett látnunk. A házi se-

November 12., a szociális munka napja

gítségnyújtásban, illetve a 
támogató szolgálatnál 
dolgozó szakemberek 
ezt a területet nehezen 
tudták már ellátni, így 
besegítettünk. Elég moz-
galmas volt az év eleje, 
és úgy tűnik ugyanennek 
állunk a küszöbén most is 
– mondta Erika, aki 2003 
óta szociális területen 
dolgozik. Elsőként csa-
ládgondozásban szerzett 
tapasztalatokat, majd 
felsőfokú tanulmányokat 
végzett a terület alapos 
megismerése érdekében. 
Elsősorban tehát családsegí-
tő volt, majd 2016-tól, amikor 
a gyermekvédelmi rendszer 
kissé átalakult, létrejöttek a 
Gyermekjóléti Központok és 
különváltak a szolgálatok-
tól, Nyírbátor Város Szociális 
Szolgálatánál kezdte meg te-
vékenységét, mint esetmene-
dzser. 

 Szeretem a munkámat. 
Én ezt hivatásomnak tekin-
tem. Úgy gondolom, ahhoz, 
hogy valaki jó szakember le-
hessen, hivatásból kell ezt vé-
geznie, hogy a szegényeken, 

az elesetteken, a támogatásra 
szorulókon tudjon megfelelő 
módon segíteni. Nagyon fon-
tos, milyen a személyiségünk, 
mert hiszen azzal dolgozunk 
nap, mint nap. Én is a szemé-
lyiségemből adódóan válasz-
tottam ezt a szakmát, vagyis 

a segítő munkát. Nekünk tud-
ni kell elfogadni a klienseinket, 
mi nem ítélünk el, nem ítélünk 
meg, megpróbálunk a saját 
szintjükön segíteni a rászo-
rulókon, hogy a problémáikat 
meg tudják oldani.
 Farkas Ferenc a szolgálat 
egyik óvodai és iskolai szoci-
ális segítője 2018 óta. Az idei 
tavasz számára is megvál-
toztatta a napi rutint, hiszen 
az iskolák bezártak, a gyere-
kek nem látogatták az intéz-
ményeket a digitális oktatás 
idején. 
 – Teljes átszervezés tör-
tént az én munkaterülete-
men is. Két fázisban tudtunk 
segíteni – mondta. – Egy-
részt azokat a gyerekeket, 
akiket online el tudtunk érni, 
illetve besegítettünk mi is a 
házi segítségnyújtásban és a 
támogató szolgálatban dol-
gozóknak.  
 Ferenc 2013 óta dolgozik 
szociális pályán. Tanulmányait 
úgy fejezte be, hogy Nyírbá-

torban szerzett tapasztala-
tokat a Vasvári Pál utcán, az 
akkor még ott működő gyer-
mekotthonban. Munkáját 
gyermekvédelmi szakellátás-
ban, gyermekotthonban kezd-
te. Dolgozott hajléktalanellá-
tásban és családsegítőként is.
 Több helyen sikerült el-
helyezkednem, tapasztalatot 
szereznem. Az ok, ami miatt 
úgy döntöttem, hogy a szoci-
ális ágazatban szeretnék majd 

dolgozni, az az emberek sze-
retete, tisztelete. 
 Az elesetteken, a tá-
maszra szoruló személyeken 
segíteni kell. Segíteni kell ab-
ban is, hogy képessé váljanak 
megoldani azokat a problé-
mákat, amelyeket esetleg 
önerőből vagy szociális hiá-
nyosságok miatt nem tudnak 
kezelni. Nyilván ehhez nekem 
is tanulnom, szakmailag fej-
lődnöm kellett. Tovább kell 
képeznem magam, mert úgy 
érzem, ennek a folyamatnak 
még nem vagyok a végén. 
Sok olyan fejlődési szakaszon 
kell átesnem ahhoz, hogy azt 
érezhessem, professzioná-
lisan fel tudom ismerni va-
lakinek a problémáját. Mert 
nekünk igazából ez a dolgunk. 
De elsőként fel kell ismerni 
magunkban, hogy képesek 
vagyunk erre a feladatra. Ha 
ez a felismerés megtörtént, 
akkor az út már csak rajtunk 
múlik.

eni  
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„Voltak már a történelemben nagy válságok, s utána talpra kellett állni. 
Aki felkészült, az sokkal gyorsabban reagál. Az is tapasztalat, hogy egy-
egy ilyen kisváros élete, még a legnagyobb válságban sem fordult fel any-
nyira, hogy ne tudna tervezni az adott városvezetés” – mondja Báthori 
Gábor (Fidesz-KDNP) képviselő, aki Nagy Miklós kérdéseire válaszolt.

Egy év ellenzékben
Báthori Gábor (Fidesz-KDNP): a fontosabb ügyekben egység van

 – Mint listás ellenzéki képviselő, 
részben könnyebb, részben pedig ki-
fejezetten nehéz pozícióban van. Köny-
nyű azért, mert nincs egy körzet, ahol 
nap, mint nap foglalkoznia kellene a ki-
sebb-nagyobb problémákkal, ugyanak-
kor nehezebb is, mert közben az egész 
város ügyeivel kell törődnie. Ilyen le-
osztásban milyen a képviselői munka?
 – Kétségtelen, hogy ebben az érte-
lemben persze lazább a kötődésem egy 
konkrét kerülethez, s bizonyos értelem-
ben kényelmesebb, mint az egyéni kép-
viselőség, de a felelősség ugyanaz.
 – Igaz, de kevesebb a „macera”, rá-
adásul a választópolgárt lehet irányí-
tani az egyéniben megválasztott kép-
viselőhöz. Nem mellékesen kérdezem, 
hogy milyen a viszonya azzal a válasz-
tókerülettel, ahol indult, de nem önt 
választották meg?
 – A bátoriak tudják, hogy több évti-
zedes múltja van az én politikai szerep-
vállalásomnak. Alpolgármester, egyéni 
képviselő is voltam, szóval jó alaposan 
benne voltam és vagyok a város életé-
ben. Nem újdonság, ha megszólítanak 
az utcán, vagy bárhol máshol. Mondhat-
nám, hogy univerzális tudok lenni. Abban 
a körzetben – Fáy-Árpád út környéke –, 
naponta megfordulok. Szinte mindenki 
tudja a szerepemet a reformátusoknál, 
és a körzetben lévő református óvoda-is-
kola igen sok feladatot ad. Szinte 2–3 
naponta ott vagyok. Nyilván találkozom 
emberekkel és látom a történéseket a ke-
rületben. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem 
ugyanaz a szerepem, mint az egyéniben 
győztes Polyák képviselő úré.
 – Egy évvel ezelőtt, amikor a kam-
pányidőszak volt, ismertettek egy cik-
lusra vonatkozó, 5 éves programot. 
Amikor bekerülnek az anyagok a testü-
let elé, akkor esetleg megnézik, ezek a 
döntések hogyan viszonyulnak az önök 

korábbi programjához, és esetleg ennek 
megfelelően fogadják el, vagy éppen 
szavaznak a városvezető frakció ellen?
 – Nyilván kötelezi a magatartásunkat 
az a program, amivel 2019-ben szeret-
tünk volna nyerni. Persze tudomásul vet-
tük a nyírbátoriak döntését, s ezért aztán 
a győztesek programját próbáljuk befolyá-
solni, hogy a városnak még jobb legyen.
 – Egyébként a valóságban nem 
volt túlzottan nagy különbség az önök, 
illetve a Máté Antalt támogatók prog-
ramjának főbb tételei között.

 – Ezen nem kell csodálkozni. A leg-
fontosabb ügyek nem bal, vagy jobbol-
daliak, hanem elsősorban nyírbátoriak. 
Ezeket nyilvánvaló, hogy nagymérték-
ben hasonlóan látjuk. 2000–2002 kö-
zött készült egy könyv, amelyben meg-
fogalmaztuk a város jövőképét. Ha 
ezt ma kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy 
nagyjából, kisebb-nagyobb korrekciók-
kal abba az irányba fejlődött Nyírbátor.
 – Ha nagyjából behatárolt lehető-
ségek között fejlődhet a város, akkor 
ehhez képest az elmúlt 1 év alatt jól, 
közepesen, vagy kevésbé jól mennek a 
város dolgai?
 – Szögezzük le, hogy egy év kevés 
ahhoz, hogy mindenről megalapozott 
véleményt mondhassunk. Az a helyzet, 

hogy a járvány miatt a ciklus programját 
is csak most tárgyalhattuk meg részle-
teiben. Ezért nehéz lenne megmondani, 
hogy mi történik a következő 4 évben.
 – Akkor tehát az elmúlt egy év tör-
ténéseit nem szabad önmagában te-
kinteni, éppen a vírushelyzet miatt?
 – Ez egyértelmű. Látjuk, hogy nem 
egy kisváros, de az Európai Unió hely-
zetét is hogy változtatja meg ez a vi-
lágjárvány. Látjuk, hogy mennyire a 
feje tetejére állt a világ. Ennek ellenére, 
vagy talán éppen ezért fontos, hogy ki-
jelöljük az irányokat, amerre megyünk, 
amit szeretnénk elérni. Egyszer ismét 
normalizálódik a helyzet. Voltak már a 
történelemben nagy válságok, s utána 
talpra kellett állni. Aki felkészült, az sok-
kal gyorsabban reagál. Az is tapasztalat, 
hogy egy-egy ilyen kisváros élete még 
a legnagyobb válságban sem fordult fel 

annyira, hogy ne tudna tervezni az adott 
városvezetés.
 – Most azt mondja, hogy a járvány-
helyzettől függetlenül, vagy azzal is 
kalkulálva, de a jövő elég jól kiszámít-
ható?
 – Igen, ezt állítom, ezt mutatják a 
történelmi tapasztalatok is. Látjuk, hogy 
mi történik a gazdaságban. Azt is tudjuk, 
hogy ugyan lelassult a magyar gazdaság 
is, s akár ez még a nyírbátori cégeket is 
érinti, de közben azért működnek, az itt 
élők megélhetését biztosítják továbbra 
is, és feltehetően jelentős bevétele lesz 
a városnak a cégek adójából. Ezzel kell, 
lehet, tudunk számolni.
 – Ez nyilvánvaló. Ugyanakkor azért 
a kormány intézkedései elég váratlan 
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fordulattal, komolyan rontották a vá-
ros költségvetési pozícióit. Ez a kb. 600 
milliós kiesés nagyon durva.
 – Persze, ez tényleg sok, de mond-
jon olyan országot, ahol ne tettek volna 
hasonló intézkedéseket. Ilyenkor jön elő 
a felelős városvezetés tudása, ahogyan 
kezeli a helyzetet.
 – Hogy látja, megvan ez a tudása a 
városvezetésnek?
 – Biztos vagyok ebben. Egyébként 
volt már erre is példa, s nem egy válságos 
helyzetben a 90-es évek végén, s akkor is 
sikerült megoldanunk. Most is képes lesz 
a város ezt a helyzetet jól kezelni.
 – Közben azon gondolkodom: nem 
akarna egy kicsit ellenzékibb lenni?
 – Én most úgy gondolom, s nemcsak 
a városban, hanem az országban is, hogy 
ma mindenkinek oda kell tennie magát, a 
tudását, áldozatot hozni, ha szükséges, 
mert csak így vagyunk képesek ered-
ményesen küzdeni. Talán nem baj, hogy 
ilyenkor előjön az ország egysége.
 – Ez az Ön álláspontja. Vajon ha-
sonló a frakciótársaié is? Vagyis a le-
hető legtöbb ügyben támogatólag kell 
viselkedniük?
 – Ezt kellene tenni ma, a legfelső 
politikától, egészen a mi szintünkig be-
zárólag.
 – Úgy tűnik, végre sikerül egy sor 
megállapodással lezárni az összes, 

még vitás „kistérségi” kérdést. Talán 
még egy teljesen, normálisnak tűnő 
beszélőviszony is kialakult, vagy ki-
alakulhat a kormánypárti képviselő és 
a város vezetői között. Ez a későbbiek-
ben vajon segítheti Nyírbátor fejlődé-
sét a közeli jövőben?

 – Így kell lennie! Én ebben hiszek. 
Hiszen a politika a lehetőségek művé-
szete. A feladatok – függetlenül a tele-
pülés vezetésének a pártállásától - az 
ott lakók  számára a fejlődés, a minőségi 
változások biztosítása kell, hogy legyen. 
Nagyon örülök, hogy itt végre kezd ki-
alakulni egy párbeszéd a város vezeté-
se és az országgyűlési képviselő között. 
Nem lehet ezt másképpen csinálni. Ha 

azt szeretnénk, hogy a következő uniós 
ciklusban is elegendő pályázati forrás-
hoz jusson a város, akkor erre az együtt-
működésre lehessen építeni. A politikai 
törésvonalakat helyenként át kell hidal-
ni. Hiszen a város lakói nem függhetnek 
attól, hogy éppen az adott ciklusban ki, 
melyik politikai oldalon áll. A város lakói 
egyaránt számítanak mind a két politikai 
oldal közreműködésére ebben, hiszen 
szeretnének hozzájutni azokhoz a pá-
lyázati lehetőségekhez, amelyekhez így 
vezet el az út.
 – Törésvonalak mellett hidakról is 
beszél. De vajon a Fidesz-frakcióban, 
amikor ezek a kérdések szóba kerül-
nek, akkor arra jutnak, hogy megépül-
jenek ezek a hidak a két politikai fél 
között?
 – Úgy gondolom, hogy erre igent 
mondhatok. Már csak azért is, mert a mi 
frakciónk tagjai is felelősen gondolkodó 
emberek. Ha nekünk ez a feladatunk és 
a mi elképzeléseink mentén sikerül elfo-
gadtatni az országgyűlési képviselő úr-
ral, hogy azzal szolgálja a város érdekét, 
ha támogat bizonyos városi ügyeket, ak-
kor mi ezért mindent megteszünk. Rá-
adásul nincs olyan tapasztalatom, hogy 
direkt merev elutasítás lenne a válasz. 
Van példa, és pozitív példa, hogy meg-
indult egy párbeszéd – és ez jó. Ezt min-
denféleképpen erősíteni szándékozunk.

Rendhagyó magyarórát tartott iskolánkban az őszi szünet 
előtti héten Bosnyák Viktória és Dudás Győző. Az író, mű-
fordító és illusztrátor október 20-án érkezett hozzánk a Bát-
hory Anna Református Általános Iskolába azzal a céllal, hogy 
egy kötetlen, jó hangulatú foglalkozás keretében betekintést 
kapjanak tanulóink a mesék világába, és az írás rejtelmeibe. 
 Bosnyák Viktória – aki többek között a Tündérboszorkány 
trilógia megalkotója – regényei mellett anyanyelvi mesere-
gény-sorozatának és vicces oktató meséinek köszönhetően 
már ismerős a gyerekek körében. Történeteit szívesen ol-
vassa minden korosztály, hiszen műveire az egyedi humor 
és a vidám stílus jellemző. Dudás Győző képregény-készítő, 
grafikus fantáziarajzai pedig igazán elképesztőek.

 Az egész naposra tervezett interaktív foglalkozásokkal 
színesített író-olvasó találkozón az alsó tagozat valamennyi 
osztálya részt vett.
 A délelőtt folyamán az 1. és 2. évfolyamosok kíváncsi-
an hallgatták a Sáfrány és a szörnyanyák történetét, majd 
a vendégektől kapott rajzfüzetükbe lerajzolták a saját kép-
zeletbeli rémüket. Dudás Győző pedig a gyerekekkel együtt 
megalkotta az osztályok vicces „rém jó” mesefiguráját is.
A délutáni foglalkozások előtt vendégeink megismerkedtek 
iskolánk szellemiségével, majd ebéd után a 3. és 4. évfolya-
mos gyerekekkel egy humoros, játékos vetélkedőn vettek 
részt A nagy szinonima-hadjárat című meseregény szerep-
lőinek segítségével. A gyerekek mindvégig nagy élvezettel, 
koncentráltan és kreatívan dolgoztak. 
 Bízunk abban, hogy a személyes találkozás közvetlen és 
barátságos légköre közelebb hozza a gyermekek számára az 
együtt alkotás örömét, az olvasás szeretetét.
Köszönjük Vikinek és Győzőnek, hogy eljöttek hozzánk, és 
csodálatos élményekkel gazdagították iskolánk tanulóit!

Nagyné Sipos Ibolya
tanítónő, Báthori Anna Református Általános Iskola

Rém jó világ a nyírbátori Refiben
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Hiszem, hogy mindig lesz „Új 
nemzedék”, aki viszi tovább az 
elődöktől megkapott stafétát. 
Kéthetente keddenként a Bátor 
Televízióban a nyírbátori fiata-
loké a főszerep. A 20 órakor kez-
dődő műsorban olyan diákokat 
mutatunk be, akik valamiben kü-
lönlegesek, tehetségesek, szen-
vedélyesek. 

Új nemzedék

A sorozat második körének szereplői:
Seres Antónia, szenvedélyes 
alkotó: Gyerekkora óta na-
gyon szeret rajzolni. Ceruza, 
zsírkréta, vízfesték, tempera, 
porkréta, ilyen színes a pa-
letta, amit használ nap mint 

nap. A festés mellett különös érzéke van 
a fotózáshoz is. Csendes, kiváló tehet-
ségű lány.

Márton Zalán, igazi művész-
lélek: Tehetséges színjátszó. 
Érzéke van az énekléshez, 
a versmondáshoz. Rajong a 
zenéért, dobol, marimbán és 
vibrafonon játszik. Imád úsz-

ni, amikor pedig teheti, síel, snowboardo-
zik, vitorlázik. Az iskolában is jól teljesít. 
Szeret a természetben lenni, a barátaival 
focizni és a kistesóival játszani. 

Kerezsi Csenge, karate spor-
toló: Jellemző rá a kitartás, 
a szorgalom, életeleme a 
küzdés. Beért fáradhatatlan 
munkájának gyümölcse, hi-
szen európa bajnoki ezüstér-

mes lett és az általános iskolában az „Év 
sportolója, 2019” díjat is elnyerte. Tanul-
mányi eredményeivel kitűnik, a jó jegye-
ket a gimiben is gyűjti.

Böszörményi Dávid, kőmű-
ves szakember: A középisko-
lában kitűnő szakmai alapo-
kat kapott. A Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen olyan jól 
teljesített, hogy mentesítet-

ték a szakmai írásbeli vizsga alól. Szaba-
didejében thai boxol. Már egyéni vállalko-
zóként szorgalmasan dolgozik.

Lukács Míra, divattáncos: 
Mindene a tánc. MLTSZ Euró-
pa Bajnoki aranyérmes, mi-
nősített csapat, trió és egyé-
ni táncos. Jó nyelvérzéke van, 
amit az angol tanulásában 

kamatoztat. Szerény, kitartó, lelkiismere-
tes lány, aki a színjátszásban is remekel. 

Szécsi Dávid, színjátszó: 
Óvodás korában rabul ejtették 
a versek, a mesék, a dalok. Ki-
siskolásként bekapcsolódott 
a Nyírbátori Diákszínpadba. 
Több vers és mesemondóver-

senyt tudhat maga mögött. A Lenszirom 
Színházhoz egy szavaló versenyen keresz-
tül vezetett az útja. Igazi karakter, aki a vi-
lágot jelentő deszkák tetejére vágyik. 
 Az ifjúsági sorozatban hamarosan új 
szereplőket mutatunk be. A műsor eddigi 
részei megnézhetők a Bátor Média You-
Tube csatornáján.

Polyák Dézi

Ünnepi megemlékezés – „Beszéld el nekem a múltat, s meg-
ismerem belőle a jövőt!” – tartja a mondás. Ezzel a gondolattal 
vette kezdetét a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskolában az október 23-i ünnepi megemlékezés. A járvá-
nyügyi helyzet nem adott lehetőséget arra, hogy iskolánk aulá-
jában rendezzük meg az ünnepséget, így 
a sulirádión keresztül elevenítettük fel az 
56-os eseményeket. Az aulában felál-
lított paraván segítségével igyekeztünk 
szemléletesebbé tenni a 64 évvel ezelőtt 
történteket. Borsos Petra 5.a, Kóródi 
Kornél Ede 6.a, Birta Luca, Ricsei Laura 
7.a, Hegedüs Nelli, Lukács Míra és Papp 
Nóra 8.a osztályos tanuló közreműkö-
désével idéztük fel a magyar történelem 
emlékezetes napjait. A gyerekek szavala-
taikkal értékes gondolatokat, a felcsen-
dülő énekekkel mély érzéseket próbáltak 
átadni intézményünk valamennyi tanulójának és pedagógusá-
nak. A műsort vágta iskolánk volt tanulója, Nagy Péter Attila. A 
megemlékezést összeállította, a tanulókat felkészítette Nagyné 
Lőrincz Lilla pedagógus.
Tökfaragás – Az alsó tagozatos gyerekek számára idén is meg-
rendeztük a nagyon népszerű tökfaragó- és tökszépségver-
senyünket. A sok-sok ötletes alkotás között faragott, festett, 
sőt maszkos tököket is találtak a zsűri tagjai.  Nagyon nehéz 
lett volna döntenünk a szebbnél szebb remekmű közül, így vé-
gül nem hirdettünk győzteseket, hanem valamennyi versenyző 
ajándékot kapott, valamint egy-egy osztályfőnöki dicsérettel is 
elismertük a munkájukat. 
Fenntarthatósági Témahét – A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az április 20-

24. közötti időpontra meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet 
elhalasztotta, ezért a tavaszra tervezett témahét új időpontja 
változatlan tartalommal október 5–9-re módosult.
 A témahét kiemelt témái az Energia, a Klímaváltozás és az 
Egészségnevelés.

 A globális felmelegedés, vízhiány, 
csökkenő energiakészlet, klímaváltozás 
veszélyei fenyegetik Földünket, ha gyor-
san nem változtatunk szemléletünkön és 
magatartásunkon. A szemléletváltásra a 
legfogékonyabbak a gyerekek, épp ezért 
fontos, hogy már iskolás korban megis-
merjék a téma fontosságát és figyelje-
nek személyes érintettségükre, hiszen 
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek 
a Föld védelméért. A Fenntarthatósági 
Témahét tanóráinak megtartásával mi is 
hozzájárultunk a diákjaink ismereteinek 

bővítéséhez. Bízunk benne, hogy közös erőfeszítéseink ered-
ményeként a fiatalabb generációk tagjai hiánypótló, hasznos 
tudással gazdagodtak.
Pályaorientációs nap – Október 19-én pályaorientációs napot 
szerveztünk, mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
találkozzanak a munkával és fogalmával, ismerjenek meg 
különböző szakmákat, szakterületeket. Legyenek tisztában 
azzal, hogy bizonyos szakmához milyen tanulmányokat kell 
folytatni, milyen tanulmányi követelményeket kell teljesíteni. 
Arra törekedtünk, hogy minden diák életkorának megfelelő 
szinten találkozzon a pályaorientáció fogalmával. Arra 
törekedtünk, hogy élményszerű legyen a nap diákjaink számára.

Az intézmény munkaközösség-vezetői

Őszi életkép a „Kéttannyelvűből”
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Hazánk szentje, 
szabadság vezére

Ilyés Gábor Hazánk szent-
je, szabadság vezére címmel 
megjelent, Rákóczi emlék-
jeleket egybegyűjtő kötetét 
november 4-én Dr. Mészáros 
Kálmán mutatta be Nyíregy-
házán, a Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtárban. A kö-
tetet lektoráló hadtörténész 
szerint a könyv országos 
szintű méltatásra érdemes. 
Minden könyvtárban ott a he-
lye, így az iskolai könyvtárak 
polcain is. Egyszerre honis-
mereti alapkönyv, pedagógiai 
kézikönyv, és tankönyv lehet 
a diákok számára. Hozzátet-
te: tulajdonképpen kataló-
gusnak is tekinthető, amelyre 
a kultúra és az idegenforga-
lom is alapozhat. Ilyés Gábor 
nyíregyházi helytörténész 
2003 óta gyűjti a Rákóczival 
kapcsolatos emlékjeleket. 
Korábban még senki nem 
foglalkozott ezekkel a jelek-
kel ennyire alaposan és ilyen 
hosszasan. A kötetben mint-
egy 300 település 610 em-
lékjele kapott helyet. A szerző 
legutóbbi és egyben legje-
lentősebb munkáját „Hazánk 
szentje, szabadság vezére” 
címmel, illetve II. Rákóczi Fe-
renc és az általa vezetett sza-
badságharc emlékjelei Borsi-
tól Rodostóig” alcímmel adta 
közre a nagyközönségnek.
 1906-ban, Kassán ezen a 
napon volt II. Rákóczi Ferenc 
és bujdosótársainak újrate-
metése. E kötettel tisztelgek 
a nagyságos fejedelem emlé-

Az Országgyűlés − tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt - II. 
Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója 
alkalmából a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. Az em-
lékév még 2020 novemberében is tartogatott a fejedelemről megjelent, hasznos, 
szép kiadványokat.

Rákóczi   nyomában – emlékjelek, 
mondák  a  szabadság  vezéréről

ke előtt, és büszkeséggel tölt 
el, hogy hozzájárulhatok a 
Rákóczi-kultusz ébren tartá-
sához – mondta Ilyés Gábor, 
szerző.
 Ilyés Gábor amellett, hogy 
az elmúlt években több ér-
tékes helytörténeti könyvvel 
gazdagította a kínálatot, tör-
ténelemtanár a nyíregyházi 
Jókai Mór Református Általá-
nos Iskolában. Munkáiról, ku-
tatásai eredményeiről emlek-
jelek.hu oldalán számol be. 

A Rákóczi-néphagyo-
mányok nyomában

Két újabb kötet, mindkettő 
Vajához kötődik, mindkettőt 
Molnár Sándor szerkesztet-
te, aki folytatta édesapja, a 
múzeumalapító Molnár Má-
tyás értékmentő tevékeny-
ségét a településen és kör-
nyékén. Muzeális örökségét 
tovább gyarapította az elmúlt 
negyedszázad alatt. A vajai 
Vay Ádám Muzeális Gyűjte-
mény már több mint 50 éves, 
így mindketten kivették ré-
szüket egy-egy negyedszá-

zadnyi tevékenységgel. Az 
egyik könyv épp erre utalva 
A historikus vár negyedszá-
zadai címet viseli. A másik 
pedig – kapcsolódva a 2019-
es Rákóczi emlékévhez – A 
Rákóczi-néphagyományok nyo-
mában címmel jelent meg. 
 Ismét édesapám mun-
kásságához, az 1960-as 
évekig kellett visszanyúlni e 
könyv szerkesztése kapcsán, 
amikor egy nagyon komoly 
néprajzi kutatást szerveztek 
a megyében Ferenczi Imre 
kollégájával. Minden iskolá-
ba elküldtek egy kérdőívet 
a megfelelő kérdésekkel. Az 
általános iskolások feladata 
az volt, hogy a településen 
keressék fel idősebb család-
tagjaikat, és jegyezzék fel a 
kérdéssor alapján, milyen ha-
gyományokat ismernek Rá-
kóczival kapcsolatban. Akár 
az alagútról, további jeles he-
lyekről, Rákóczi fájáról vagy 
épp a lováról. Ebből a gyűj-
tésből jelent meg nagy siker-
rel 1972-ben a Fordulj, kedves 
lovam! című könyv. 1993-ban, 

amikor a vajai múzeumhoz 
kerültem, néprajz szakra je-
lentkeztem, és szakdolgoza-
tom alapjául ezt a gyűjtést 
választottam. Ugyanis Újvá-
ry Zoltán, professzor már a 
megjelent kiadvány elősza-
vában leírta, hogy az össze-
gyűjtött hagyományok közül 
nagyon sok értékes elem 
helyhiány miatt kimaradt. Ez 
motivált, hogy hasonló for-
mában én is rendszerezzem a 
mondákat, dalokat, verseket, 
hiedelmeket. A most kiadott 
kötet tehát egy kibővített vál-
tozata az 1962–63-ban, Fe-
renczi Imre és Molnár Mátyás 
által végzett gyűjtésből meg-
jelent könyvnek – avatott be 
a részletekbe Molnár Sándor.
 A könyvek kereskedelmi 
forgalomba nem kerülnek, de 
a múzeumi könyvesboltban 
beszerezhetők. A 2020-as 
kissé felemásra sikeredett 
esztendőben a pandémia 
miatt sem a tavaszi, sem az 
őszi időpontra meghirdetett 
könyvbemutatót nem tudták 
megtartani Vaján. Az eredeti 
tervben egy hármas könyv-
bemutató és egy kiállítás is 
szerepelt. A Vay Ádám muze-
ális Gyűjteménnyel kapcsola-
tos további információkat a 
vajavar.hu oldalon találnak.

eni
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SZÜLETÉS
Lotti Baracsi Attila  Vozák Anita
Zoltán Farkas Zoltán Pál Noémi
Lilien Barnai Kálmán Gere Alexandra
Tibor Iker Tibor  Horváth Anita
Gyula Demisz Czakó Gyula Lakatos Gina
Dézi Pál Szilveszter Farkas Mercédesz
Dávid Sándor Zoltán Sándorné Tomasovszki 
   Ágnes
Krisztián Kulcsár Krisztián Balogh Vivien

HÁZASSÁG
 Farkas Andrea Bihari Zsolt
 Kovács Mónika Borbás Ádám
 Gábor Nikolett Gergely Zsolt
 Tamás Tünde  Treszkai Gábor

HALÁLESET
Margitics Miklósné • Pónus Istvánné • Dankó Mihályné

Ignácz János • Révész Zsuzsanna • Polyák Istvánné
Vágó Ferencné • Vágó Lászlóné • Polyák Ferencné

Mankó Ilona •  Vajda Sándor

Anyakönyvi események
2020 október

A Nyírbátori Lions Club 11 tagjával és 3 érdeklő-
dővel (reméljük leendő új taggal) a 2020/21-es év 
első ülését tartotta meg szeptember 15-én. A klub 
szeptemberi tevékenységéről, programjairól már 
el is készült az összefoglaló írás.
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Önkormányzatának Lapja
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Megszépült a Lions-kő

Még jó időt sikerült kifogniuk, így a 2020/2021 es év prog-
ramjainak a megtervezése, annak jóváhagyása, megszavazása 
Petróczkiné Kata aznapi előkészületével, a gasztronómia élveze-
te mellett történt meg a szabadban, a Petróczki család filagóriá-
jában. A klub életét is teljesen a COVID-19 vírus határozza meg, 
az új év, új feladatok elé állít mindenkit és nem könnyű sokszor 
kerülve a személyes kontaktust, csak az éter segítségével megol-
dani a tervezett programokat. De igyekeznek, és már a szeptem-
ben két „jócselekedetet” be is ütemeztek. 
 Alig néhány nappal az évadnyitó ülésük után a klub iránt 
érdeklődő Bessenyei Ildikó már másodszor, nagy mennyiségű 
ruhaadományt gyűjtött össze, és gondosan összecsomagolva, 

zsákokba, korcsoportnak megfelelően szelektálva a Kislétai Ápo-
ló Gondozó Otthon lakóinak juttatta el. Ildikó nagy empátiával bír 
a fogyatékos gyermekek iránt. Kitartóan gyűjt gyermekruhákat, 
és ebben nagyon egymásra találtak a klubbal, hiszen a Kislétai 
Ápoló Gondozó Otthon lakóinak hosszú évek óta segítenek, és 
határtalan a lehetőség a közel 200 fős intézményben.
 Szeptemberben még remélték, hogy az időjárás kedvez, de 
tervüket csak két részletben sikerült megvalósítani.
 Amikor a nyitóülésen megszavazták a szeptember 28-át, 
még nem tudták, hogy esni fog az eső. 2001-ben ugyanis Nyír-
bátorban volt a konvenció, és annak emlékére egy Lions-követ 
állított az akkori országos tagság, akik részt vettek a konvención. 
Sajnos az idő nagyon megviselte az emlékkövet, bealgásodott, 
bemohásodott, elvesztette színét. Többször szóba került, hogy le 
kell tisztítani, és az előtte levő padlót le kell festeni. Így került sor 
szeptember 28-án a „maszkos sterimózásra”, de már az eső nem 
engedte, hogy az előtte levő padlót is lefesthessék, ezt egy héttel 
később fejezték be a klubtársak. így újult meg teljesen a Lions-kő 
Nyírbátorban, a sétány református templom felőli végén.

Felújították a 
Lions emlék-

követ
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10 mondat a „Megadod a szá-
mod?” és a „Mit csinálsz ma 
este?” helyett, ami valóban 
megdobogtatja egy könyvtáros 
szívét:

Idén először ítélték oda a Dugonics András-díjat, 
melyet az „Imádom a könyveket” elnevezésű kö-
zösség alapított. Azért minősül rendhagyónak ez a 
díj, mert ebben a versenyben minden az olvasókon 
múlik: ők jelölnek és szavaznak a díjakra.

1. „Láttam az online katalógusotok-
ban…”

2. „Vittem a könyvturkálótokból ettől a 
szerzőtől, lenne esetleg…”

3. „Olvastam a könyvajánlódat, ami-
ben erről a sorozatról írtál, és…”

4. „Úgy láttam, hogy ez a könyv éppen 
ki van kölcsönözve. Előjegyeznéd 
nekem?”

5. „Sajnos nem találtam ezt nálatok. 
Könyvtárközi kölcsönzéssel meg-
kérhető?”

6. „Nagyon jó könyvet ajánlottál. Füg-
gők lettünk. Meghosszabbítanád?”

7. „A Facebook oldalatokon láttam, 
hogy nálatok már megvan a….”

8. „Ez a kiállítás a folyosón minden lá-
togatásunkkor mond valami újat. Jó 
ötlet volt!” 

9. „Egyszerre csak 6 könyv kölcsönöz-
hető? Kénytelenek leszünk a nagy-
szülőket is beíratni…”

10. „És mi lesz a 2021-es Boszorkány-
szombaton?!”

Ez bizony igazából szerelem!

Téged is várunk!

Városi Könyvtár
Nyírbátor, Szabadság tér 24. 

Ami megdobogtatja a könyvtáros szívét

Összesen 18 kategóriában 
szavazhattak a közösség 
tagjai. Léda D’Rasi eddig 
megjelent munkái elismeré-
séül nemcsak saját kategóri-
ájában szerezte meg az első-
séget, hanem az Etelka-díjat 
is magáénak tudhatja. 
 A Boszorkánydinasztia 
első három kötete mostan-
tól a nyírbátori városi könyv-
tár polcain is megtalálható, a 
szerző, Léda D’Rasi ajándéka 
ezzel gazdagította a fantasy 
témájú kínálatot. A „Dinasz-
tia” trilógiának indult, mos-
tanra viszont már hat kötete 
jelent meg. A szerző egyéb-
ként nem készült írónőnek. 
Napi irodai munkáját befejez-
ve egyfajta naplóírásba kez-
dett. Ebből alakult ki az egész 
történet.

nik, sokkal-sokkal több lesz 
belőle. Az olvasói visszajelzé-
seknek is köszönhető, hogy 
nem álltam meg a trilógiánál. 
Folytatom, amíg igénylik és 
kérik. A Boszorkánydinasztia 
abból a szempontból különle-
ges, hogy mai korban játszó-
dó, ugyanakkor mégis mito-
lógiai lényekkel kapcsolatos 
fantasy történet, ami abszo-
lút befogadható, szerethe-
tő, élvezhető. és a humorát 
nagyon sokan kedvelik. Egy 
olyan világot próbáltam meg-
alkotni, olyan karakterekkel 
és olyan cselekményszállal, 
ami mindenkinek segíthet 

LÉDA D’RASI A DUGONICS ANDRÁS 
IRODALMI DÍJ NYERTESE

 – Amikor én elkezdtem 
írni, az naplóírás volt. Amikor 
viszont rájöttem, hogy ez mi-
lyen nagyon jót tesz a lélek-
nek, akkor arra gondoltam, 
hogy akkor megpróbálkozom 
valami „nagyobbal”. Ami-
kor realizáltam, hogy ebből 
könyv lesz, már kész volt egy 
fél könyv. Eleinte trilógiában 
gondolkodtam, most már hat 
könyvnél tartunk, és úgy tű-

egy kicsit a hétköznapokból 
eltávolodni. Az volt a lényeg, 
hogy az olvasók is elvará-
zsolódjanak kicsit. Már gye-
rekkoromban is a misztikum 
és a fantasy vonzott, és a 
boszorkányok voltak a ked-
venceim. Elgondolkodtatott, 
hogy milyen boszorkányül-
dözések zajlottak a régmúlt-
ban, hány boszorkányt ítéltek 
el, és küldtek máglyára,... és 
hogy azok nagy része nő volt. 
Évszázadokon át ők voltak a 
negatív szereplők. Talán egy 
kicsit revansot is akartam 
venni, hisz én teljesen pozi-
tív tartalommal töltöm meg a 
boszorkányokkal kapcsolatos 
történeteimet. A legújabbal 
jövőre jelentkezem majd.
 Léda D’Rasi nemcsak saját 
kategóriájában szerezte meg 
az elsőséget, hanem az Etel-
ka-díjat, az abszolút díjat is 
magáénak tudhatja.
 – Minden versenyben 
lévő szerző közül én kaptam a 
legtöbb szavazatot, ami óriási 

Leda D’Rasi 5 éve lépett 
az írói pályára, eddig 8 
könyve jelent meg, fantasy 
zsánerben alkot. A kóta-
ji születésű Andrási Adél 
dupla győzelmet aratott 
az idén először megren-
dezett, Dugonics András 
Irodalmi Díjért folyó ver-
senyben.

Folytatás a 12. oldalon.
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elismerés. Az „IK”-közösséget 
egyébként 2015-ben M. Ba-
ranyai Anikó alapította azzal a 
céllal, hogy egy új platformot 
hozzon létra azoknak az írók-
nak, akik mögött nem áll na-
gyobb kiadó, vagy nincsenek 
komolyabb anyagi lehetősége-
ik, ha a saját útjukat szeretnék 
járni marketing vagy egyéb 

szempontból. Ebben a közös-
ségben, ezen a platformon 
megmutathatják magukat a 
szerzők kezdő íróként. A legna-
gyobb rendezvényekre – mint 
Ünnepi Könyvhét, Könyvfesz-
tivál – közösen el tudunk jutni.   
 Boszorkányper volt-e 
Báthory Erzsébet esete több 
száz évvel ezelőtt vagy sem? 
Volt-e Nyírbátorhoz köthető 
boszorkányper? – erről már 
Dr. Báthori Gábor történészt 
kérdeztem. 
 – Igen, beszélhetünk bo-
szorkányperről, csak ezzel az a 
probléma, hogy sokkal később 
keletkezett, mint ahogyan az 
élt, akivel kapcsolatos. Báthory 
Erzsébetről van szó, aki 1560-
ban született és 1614-ben 
halt meg. Ő az egyik rosszhí-
rű Báthory, akit megvádoltak 

ben a kollektív emlékezetben, 
ami e mögé a kép mögé ki-
épült, majd később, a 20. szá-
zad elején egyes kiadványok, 
könyvek is sokat „segítettek”. 
Makkai Sándor és Móricz 
Zsigmond munkái kapcsán is 
elmondhatjuk, hogy Bátho-
ry Erzsébet rosszhírűségéről 
az irodalom is sokat tehet. 
Ezek az alkotások sokakhoz 
eljutottak. De ezek nem tör-
ténelmi, bírósági akták vagy 
ügyiratok, feljegyzések voltak, 
hanem egyfajta regények. 
 A regényekben ugye sok 
minden megengedhető, és ez 
alakította ki Erzsébetről ezt 
a képet. Őt nem rehabilitál-
ták, valószínűleg nem is fog-
ják, hisz nem nagyon érdeke 
senkinek. De legalább mi, itt 
Nyírbátorban legyünk tisztá-
ban azzal, hogy egy cseppet 
sem volt veszélyes ez az asz-

egyfajta bűbájossággal, bo-
szorkánysággal a 17. század 
elején. Azt viszont tudni kell, 
hogy ennek az egész ügynek a 
boszorkány-jellege 150 évvel 
Erzsébet halála után pattant 
ki egy jezsuita szerzetes írása 
nyomán, aki már nem létező 
tanúkra hivatkozva állítja be 
róla azt a rossz képet, amit 
boszorkánysággal lehet illetni. 
Az igazság az, hogy Báthory 

Erzsébet sem volt másabb, 
mint az akkori arisztokrata 
asszonyok. Egy biztos, hogy 
valamivel mégis kivált. Kivált a 
gazdagságával, a vagyonával, 
és kivált azzal, hogy özvegy-
asszony lett, hiszen amikor a 
férje, Nádasdy Ferenc meghalt 
a törökökkel vívott háborúban, 
egy hatalmas birtoktest tulaj-
donlása és igazgatása maradt 
rá. Ez, vagyis a vagyon akkora 
kihívást jelentett akkor is, hogy 
megtámadták. 
 Abban az időben más volt 
a vád, amivel valakit félre le-
hetett söpörni. Elég volt bo-
szorkánysággal, bűbájosság-
gal meggyanúsítani valakit. 
De nála akkor – 1613-14-ben 
– nem ez volt a vád, hanem 
felségsértés, ami miatt jó-
szágvesztésre ítélték még a 
főurakat is. Ezzel a váddal Er-
zsébet gyakorlatilag félre lett 
állítva. Vannak írások abból az 
időből, amikor Pali fia a Csejte 
várában élő édesanyjával le-
veleket váltott, és azokban a 
levelekben egy szó sincs arról, 
hogy az ő anyja esetleg meg-
bolondult volna, vagy be lett 
volna falazva, ahogyan ké-
sőbb ezt elterjesztették. Eb-

szony, hanem korának egyik 
kiemelkedő és nagyon nagy 
tudással bíró, gyógyszerekkel 
foglalkozó személyisége volt 
– mondta el érdeklődésünkre 
Dr. Báthori Gábor, történész, 
a Báthory-család történeté-
nek helyi kutatója. 

eni

A díj névadója, Dugo-
nics András (1740-1818) 
piarista szerzetes volt, 
kezdetben verseket írt, 
foglalkozott matematiká-
val, majd Etelka címmel 
megírta az első a magyar 
regényt, mely 1788-ban 
jelent meg.  A nyelvújítás 
követői közé tartozott.

Kedves Hívek! 
Tisztelt Városlakók!

A Római Katolikus Minorita templom a város és a környék 
legértékesebb műemlék temploma. Fenntartását az idei év 
járványhelyzete megnehezítette. A templom folyamatos 
fűtése nélkül az oltárok és műemlék értékek veszélybe ke-
rülnek. Fogjunk össze! Támogassák anyagilag egyházköz-
ségünket ebben a nehéz időben, óvjuk közösen műemlék 

értékeinket! Az adományokat a következő számlaszámra 
várjuk: CIB 10700402-68605636-51100005
 Köszönjük! 
     Tisztelettel: 

Babály András 
plébános

Folytatás a 11. oldalról.



132020 bátor •SPORT

A református egyház anyakönyvébe és egyéb hiva-
talos iratokba Tóth Gáborként jegyezték be ugyan, 
ő azonban gyermekkorától a mai napig Tótgabi ma-
radt. Így egybe írva, hiszen kiejtve is így hangzik. A 
Gábor, Tóth úr, Tóth bácsi korszakok kimaradtak éle-
téből, így lett örökifjúként Tótgabi.

TÓTH GÁBOR – TÓTGABI

A régi református iskolába 
járt, s az a két csodás jege-
nyesor egy kicsit későbbi sor-
sát is befolyásolta. Azok a je-
genyesorok, amelyek az utcai 
kaputól a templomig értek. 
Közöttük pedig évtizedeken 
át zajlottak a vérre menő fe-
jelőmeccsek. Rongylabdával 
persze, hiszen akkoriban csak 
az volt. Aki ezzel a sportszer-
rel jól bánt, az később az igazi 
lasztival sem volt haragos vi-
szonyban.
 A Szentvér utcai paraszt-
gyerek pedig nagyon jól bánt 
vele. Imádott focizni. Csön-
des, halk szavú gyerek volt, 
inkább visszahúzódó típus. 
Ha viszont fociról volt szó, 
csillogott a szeme. Akkoriban 
nem voltak a ma ismert kivá-
lasztó, előkészítő programok. 
Aki az iskolában ügyesnek 
bizonyult, már mehetett is 
Bodnár Pista bácsihoz, aki az 
ificsapat edzője volt.
 Tizennégy évesen már 
játszott az ifiben – serdülő-
ként. Aztán megint ugrott egy 

korosztályt, hiszen tizenhat 
évesen már a felnőtt csapat-
ban találta magát. 1949-ben 
– az általános iskola után – 
az ÁFÉSZ-nél lett gyakornok, 
majd kereskedőtanuló. Méte-
ráru boltban dolgozott, aztán 

átkerült az 1966-ban meg-
nyíló Ruházati Áruházba. (Ma 
bútorbolt.) Innen ment nyug-
díjba. Nem sokan mondhatják 
el magukról, hogy egyetlen 
munkahelyük volt egész éle-
tükben.
 Sportolóként is hűsé-
ges volt: a bajai katonaidőt 
leszámítva, végig Nyírbá-
torban focizott. Játéka min-
dig könnyed, szórakoztató 
volt. Nem érződött rajta 
erőlködés, görcsösség. Kö-
szönhette mindezt techni-
kai képzettségének, vékony 
alkatának. Milyen nagy szó 
volt akkoriban bekerülni 
olyan futballisták közé, mint 
Madai Zoltán, Rigó János, 
Debreczeni József, Bán-
ki Károly, Szilágyi János, 
Szabó István, Szilágyi Sán-
dor, Forgács László, Balogh 
Gusztáv, Hódi Pál, Vágó Ist-
ván. Az én korosztályomnak 
gyermekkori bálványai vol-
tak ők, Gabinak játszótársai. 
Sok-sok éven át vele végző-
dött a nyírbátori csapat ösz-
szeállítása, hiszen a hagyo-
mányos hadrendben ő volt 
a balszélső. Aztán egy újabb 
generáció: Lecza, Bihari, Ba-
logh, Kiss, Óváry, Hudák, 

Bacskai, Miczi, Karácsony, 
Seres Tóni.
 Mennyi-mennyi emléke-
zetes meccs! A tiszalöki pél-
dául, mely rendőri brutalitásba 
torkollott, vagy a nagyhalászi, 
ahol késsel zavargatták játé-
kosainkat. Győztes gólok, és 
fájó vereségek. Ilyen a fut-
ballisták sorsa. Futballszerető 
családba nősült, hiszen fele-
ségének két bátyja is focizott: 
Debreczeni János és József. 
Nem csoda hát, a párja lett a 
leghűségesebb szurkolója.
 Egész életére jellemző 
volt a hűség: munkahelyhez, 
csapathoz, családhoz, város-
hoz. És persze a barátokhoz, 
akik közül a Seres testvérek, 
Pista és Tóni álltak hozzá a 
legközelebb. Három gyereket 
neveltek, a sportot mindhár-
man szeretik.
 Gabi 1934-ben született, 
idén 86. éves. Nemrég még 
ő metszette a meggyfáit, 
ma már nem mászik létrára. 
Szorgalmas volt egész életé-
ben, megérdemli a pihenést. 
Gabikám! Remélem, mesélsz 
az unokáidnak is a hajdan volt 
szép időkről.
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci
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Két ízben is táboroztak asztaliteniszezők Nyírbá-
torban, erről számolnak be a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség honlapján. 

Majoros Bencéék Nyírbátorban edzőtáboroztak

Már egy éve új helyen edzenek a Bátor Karate SE sportolói. Igazából úgy is fogal-
mazhatunk, hogy itt talált otthonra az egyesület. Az eltelt időszak eseményeiről, 
lehetőségeiről Karczub Miklóst, az egyesület elnökét kérdeztük. Mint mondja: 
„Ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, mert eddig elég mostoha körülmények 
között készültünk a versenyekre. Ez a minőségi változás az edzések helyszínét 
tekintve olyan színvonalú munkát tesz lehetővé, ami alapján a nemzetközi me-
zőnyben is komoly szinten helyt tudunk majd állni.” 

Az őszi szünetben három na-
pot töltött el itt több egyesü-
let: a Kecskemétről, Gödöl-
lőről, Debrecenből érkeztek 
gyerekek és edzők, s termé-
szetesen a nyírbátori asztali-
teniszezők sem maradtak ki. 
A program napi 2 technikai 
edzés, adogatásgyakorlás, 
kondi, végül 22 résztvevővel 
edzésverseny volt. 
 Nagyon jól sikerült három 
napot töltöttünk Nyírbátorban 
– ez volt az egybehangzó vé-
lemény, amiért köszönetüket 
fejezték ki Csekő Sándornak a 
résztvevők, akik hazafelé már 
a folytatásról beszéltek. „Jó 
volt együtt lenni, versenyezni 

olyan helyzetben, amikor a ví-
rushelyzet miatt visszafogot-
tan folyik a munka, elmarad-
nak a versenyek a sportban.
November elején Nyírbátor-
ban edzőtáborozott a magyar 
férfi felnőttválogatott. A vá-
logatott négy alapembere, 
Majoros Bence, Szudi Ádám, 
Ecseki Nándor, Lakatos Ta-
más mellett a B-keretet alko-
tó négy fiatal, András Csaba, 
Both Olivér, Juhász Patrik, 
Molnár István Patrik vett 
részt az összetartáson.
 „Az volt a cél, hogy először 
így nyolcan együtt eltöltsünk 
öt napot nyugodt körülmé-
nyek között, és koncentrált 

edzésmunkát végezzünk. A 
foglalkozás elérte a célját. 
A nyírbátoriak és Csekő Sa-
nyi bácsi mindent megtettek 
azért, hogy a lehető legprofib-
ban tudjunk készülni. A szállás 
itt a terem fölött található, és 
konditermet is a rendelkezé-
sünkre bocsátottak” – szá-
molt be Muskó Péter szövet-
ségi kapitány.
 A program a hétfői ebéd-
del kezdődött és a pénteki 
ebéddel zárult, de a lényeg a 
kettő közötti tíz edzés volt, 

beleértve az erőnléti tréninge-
ket is. Juhász Patrik sérülten 
érkezett, és mivel a háta nem 
jött rendbe, ő már szerdán tá-
vozott.
 A külföldi klubokat erősítő 
játékosaink az adott ország-
ban érvényes szabályozások 
szerint játszhatnak bajnoki 
mérkőzéseket. A koronaví-
rus-fertőzésen már a keret 
három tagja túlesett, novem-
ber közepén azonban arról 
számoltak be, hogy mindenki 
egészséges.

Természetesen óriási változást hozott az életünkben az, hogy a 
régi 2-es iskola felújított épületébe beköltözhettünk, így otthonra 
leltünk a szó szoros értelmében. Rengeteget vagyunk itt, az edző-
teremben, lassan többet, mint otthon. A nap bármely pillanatában 
tudunk edzeni és mi ezt ki is használjuk. Délelőtt általában egyéni 
kondíciófejlesztő edzések vannak. A délutáni időpontok azok, ami-
kor a szakmai munka folyik. Ilyenkor többen vagyunk egyszerre. 
Van olyan gyermekcsoportunk, amelynek a tagjai már itt kezdtek 
el edzeni. Nekik ez az „első otthonuk”. Ők azt nem tudják, korábban 

milyen állapotok mellett tud-
tunk dolgozni. A gyerekek na-
gyon szeretik ezt az edzőter-
met, és én már sok tehetséget 
látok köztük, akik a következő 
generáció sikeres versenyzői 
lehetnek. Most húszan van-
nak. Nagyon jó korosztály, 
komoly terveim vannak velük. 

Magát a gyermekcsoportot is annak köszönhetően indíthattuk el, 
hogy van egy saját edzőtermünk, ami mindig a rendelkezésünkre 
áll. És persze van a versenyzői csoport, ahová az ifjúsági, a junior 
és a felnőtt versenyzők járnak – mondta Karczub Miklós.
 A tavasszal kialakult járványhelyzet miatt ebben a sportág-
ban is számos versenyt elhalasztottak, illetve töröltek.  
 Természetesen bennünket is hátrányosan érintett a pan-
démia időszaka tavasszal. Még februárban részt vettünk egy 
számunkra sikeres felnőtt magyar bajnokságon, ahol négyen 
kvalifikálták magukat a grúziai Európa-bajnokságra, ami sajnos 
elmaradt – tette hozzá a sportszakember.
 Azt is elárulta: az ifjúsági korcsoportból is többen esélyesek 
voltak rá, hogy a novemberi utánpótlás Európa-bajnokságon 
versenyezzenek. Ezt a megmérettetést sem rendezték meg. De 
ebből a szempontból is nagy segítség a saját edzőterem, hisz 
több helyről hallja, hogy egyesületek – akik általános vagy kö-
zépiskolákban bérelnek termet az edzésekhez – nem tudnak 
bejutni az épületekbe, nem tudnak készülni a versenyekre.
 Biztos vagyok benne, hogy az elmaradt versenyek dacára, a 
járványhelyzet ellenére a következő évben az élet azért folytatód-
ni fog, lesznek versenyek, mert motivációként ez kell a gyerekek 
számára – tette hozzá végezetül a Bátor Karate SE elnöke.      eni

Karate: minőségi változást jelent a saját edzőterem
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A 2019/2020. tanévemet az Amerika Egyesült Ál-
lamokban töltöttem egy katolikus magániskolá-
ban, a Global Outreach Programnak köszönhetően. 
A program az Egyesült Államokban született az 
1990-es évek elején, melynek célja, hogy a rend-
szerváltást követően segítsék a közép-kelet-euró-
pai, volt szocialista országok katolikus egyházainak 
újbóli megerősödését. 

Nem csak Erasmusszal

Ezt azzal valósítják meg, 
hogy katolikus fiataloknak 
egyéves tanulmányi lehető-
séget biztosítanak, amelynek 
keretében a sikeres pályázók 
egy amerikai katolikus kö-
zépiskolába járhatnak, és a 
tanévre egy katolikus család 
az otthonába fogadja őket. 
Én a Wisconsin állambeli Ma-
nitowocban, a Roncalli High 
School-ban tanultam. Ottlé-

Az isteni kegyelem, a Debrecen-Nyíregy-
házi Római Katolikus Egyházmegye és a 
gimnázium közös munkájának gyümöl-
cse egy nem mindennapi időben szökött 
szárba.
 A 2020-as év a Covid-19-ről örökre 
fennmarad az emberek emlékezetében. 
A történelemben pár évtized, majd év-
század múlva esetleg úgy fognak erről az 
évről beszélni, mint pl. a nagy pestis-jár-
ványról. Számunkra mégsem ez lesz az 
emlékezés tárgya, hanem a „vajúdás és 
szülés” fájdalmán túl, az az öröm, amikor 
magunkhoz ölelhetjük újszülöttünket! 
 Nekünk, katolikusoknak, az óvoda – 
az újszülött –, megszületése jelenti en-
nek az évnek a nagy csodáját! A válasz-
tott idézet pedig emlékeztet bennünket, 
embereket, akik ennek az óvodának a 
fogantatásában és világrahozatalában 

segédkeztünk, hogy ne magunknak tu-
lajdonítsuk ezt az eredményt, hanem a 
Jóisten gondoskodó szeretetének. Miért? 
Számtalan emberi és afeletti tényező ne-
hezítette meg ezt a „születést”: emberi 
gáncsoskodások, egy eddig ismeretlen 
vírus, mely fejetetejére állította a világot 
és a történelmi múlt is kísértett egy régé-
szeti ásatás képében. Mindezek ellenére 
szeptember első napján, ünnepélyes ke-
retek között, megnyitotta kapuit Nyírbá-
tor első katolikus óvodája!
 Igaz, a szülés utáni élet cseppet sem 
zökkenőmentes, de van-e igazi értéke 
annak a dolognak, melyért nem kell meg-
küzdeni, melyet készen kap az ember!? 
Az igazi értékek a verejtékcseppekben 
rejlenek!

 Van egy kincsünk! Még lehet, hogy 
csak külsőségeiben szép és tetszetős, 
mint az az újszülött, akit az édesanyja a 
karjaiban tart. Igazi értéke a mindenna-
pok során a nevelés nem könnyű munkája 
nyomán alakul, formálódik, csiszolódik.
 Óvodánk olyan – szoktuk ezt a ha-
sonlatot a gyerekre is mondani-, mint egy 
csiszolatlan gyémánt. Isten megtalálta, és 
a kezünkbe adta ezt a nyers gyémántda-
rabot. Mi pedig arra lettünk hivatva, hogy 
minél több lapocskát tudjunk rá csiszolni, 
mindennapi áldozatos pedagógusi, szülői, 
vezetői, beosztotti hivatásunk, munkánk 
során, hogy megérkezve életünk fontos 
pontjához, egy briliánst tudjunk visszaad-
ni az Istennek!
 Addig is tesszük a dolgunkat, mint a 
gyémánt-műhely munkásai: csiszolunk, s 
közben csiszolódunk, összecsiszolódunk!

 Kissné Hajósi Anikó
intézményegység-vezető

tem alatt rengeteg lehetősé-
get kaptam, hogy új dolgokat 
tanuljak és ismerjek meg. 
 Az iskolában olyan tan-
tárgyakat is tanulhattam, 
mint például pszichológia, 
marketing, jogi alapismere-
tek, lakberendezés, főzés és 
amerikai történelem, illetve 
olyan sportokat próbáltam ki, 
amiket azelőtt még soha. A 
különböző iskolai programok, 

például Homeco-
ming, Snow Ball, 
Prom, amerikai 
foci és kosárlab-
dameccsek mind 
színesítették az 
évemet. A kez-
deti nehézségek 
ellenére is min-
den egyes percét 
élveztem az isko-
lának, nagyon ha-
mar beilleszkedtem, és örökre 
szóló barátságokat kötöttem, 
és ami a legfontosabb, hogy 
kaptam egy második családot.
 Cserediáknak lenni egy 
örök élmény és csodálatos 
lehetőség, ezért szeretném, 
ha iskolánkban ez egyfajta 
hagyománnyá válni, így aki 
kedvet kapott ehhez, és elég 

bátorságot érez, hogy kipró-
báljon egy új dolgot, megis-
merkedjen egy teljesen más 

kultúrával, szemléletmóddal, 
oktatási rendszerrel, az ke-
ressen meg bizalommal.

Kiss Lili
11. D osztályos tanuló

Báthory István Katolikus 
Óvoda, Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium

Gondolatok a Báthory István 
Katolikus Óvoda indulásáról

Hosszú évek várakozással teli 
munkája után 2020 szeptem-
berére „megszületett” a Bát-
hory gimi legkisebb testvére a 
Katolikus Óvoda.



Tisztelt Lakosság!
A hatályos kormányrendeletek koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 

intézkedései városunkat is érintik az alábbiakban: 
	A gyógyászati kezelő változatlan nyitva tartassál várja a kezelést igénybe vevőket. 

A gyógyászati kezelőben a szakorvos minden kedden és szerdán 8-13 óráig fogadja a betegeket. 
	A Városi Könyvtár előzetes igénybejelentés alapján hétfőtől -péntekig 9.30-16.30 között a bejárathoz viszi 

a könyveket. További információ: facebook/Városi Könyvtár Nyírbátor
	Az önkormányzat által üzemeltetett Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, Ifjúsági és Családi Kuckó, Városi 

Könyvtár, Báthori Várkastély, Kulturális Központ, valamint Multifunkciós közösségi tér (Édesanyák útja 
7., kivéve versenysportolók edzése) ZÁRVA tart. 

	A Városi Piac területén MASZK használata KÖTELEZŐ. 
	A közterületeken, nyilvános helyeken – pld. sportpálya, temető, (kivéve: sporttevékenység során, valamint 

a parkokban, zöldterületeken) MASZK használata KÖTELEZŐ. 
	A Sportpálya nyitva tart, tekintettel arra, hogy az egyéni szabadidős tevékenységek (futás, gyaloglás, ját-

szótér használata) megengedettek. MASZK használata KÖTELEZŐ (kivéve: sporttevékenység során). A csa-
patsportok TILOSAK. (kivéve a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott 
edzést és sportrendezvényt).

	Az év hátralévő részére tervezett rendezvények (Bátori karácsony, Adventi gyertyagyújtások, karácsonyi 
fotózás a Kuckóban, Mikulás ünnepség, Óévbúcsúztató, Újévköszöntő rendezvények, színházi előadások) 
ELMARADNAK.

	Az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési intézmények, azaz a Kerekerdő Óvoda és a Napsugár 
Bölcsőde NYITVA tart a járványügyi szabályok betartásával. 

	A MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ minden intézményben. 
	A Nyírbátori Polgármesteri Hivatalban (Szabadság tér 7.) a személyes ügyfélfogadás szünetel, elsősor-

ban levélben, online vagy telefonon keresztül történik az ügyintézés. (kivéve, amely személyes jelenlétet 
igényel pl. anyakönyvi ügyintézés, hagyatéki eljárás)

Nyírbátor önkormányzatának saját hatáskörben hozott intézkedései:
	Az önkormányzat által vásárolt gyorstesztekkel ingyenesen tesztelte az önkormányzat a Nyírbátorban 

működő oktatási, nevelési és szociális intézmények dolgozóit (nem csak önkormányzati fenntartású intéz-
mények dolgozóit), valamint önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóit rendszeresen teszteli (pl. 
konyha, fürdő, óvoda, orvosi ügyelet, védőnők, bölcsőde, könyvtár, hivatal) 

	A nyírbátori lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére a koronavírus gyorsteszt el-
végzését, kedvezményes 3100 Ft-os áron biztosítja az Önkormányzat az Édesanyák útja 1/a. (volt Orvosi 
Ügyelet) szám alatt. Ettől a héttől kezdve hétfői és szerdai napokon 15–18 óra között érkezési sorrendben.

	Az önkormányzat igénylés alapján: 
•	 térítésmentes tesztelési lehetőséget biztosít a kórházból PCR teszt nélkül hazatért városlakóknak;
•	 kedvezményes tesztelési lehetőséget biztosít, úgy, hogy a teszt árából 1600 forintot az önkormányzat 

átvállal azoknál, akik COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élnek, vagy a fertőzöttel szoros kontaktba 
kerültek és mindkét esetben 65. életévüket 2020. évben betöltötték vagy betöltik, vagy igazoltan kró-
nikus betegségben szenvednek. 

•	 kedvezményes beszerzési áron biztosítja a tesztelést az önkormányzat által tesztelésre kijelölt helyszí-
nen azon COVID betegségből felépült személyeknek, akik ezt igénylik, és a munkájukba történő vissza-
téréshez a háziorvos nem rendelte el a PCR tesztet, így nincs negatív tesztjük. 

•	 kedvezményes szolgáltatási áron biztosítja a tesztelést azon helyi adót fizető vállalkozások részére, 
akik ezt igénylik. 

A koordinálási munkát a Hivatal munkatársa fogja össze. 
Az igényeket az alábbi elérhetőségek egyikén szükséges bejelenteni:

alpmtitkarsag@nyirbator.hu, vagy 281-042/101

2020. november 11-20. között az önkormányzat 917 tesztelést végzett el a városban, a gyorsteszttel kiszűrt fer-
tőzöttek aránya 3 százalék.


