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Kedves Nyírbátoriak!
Kedves Olvasók! 

Tisztelettel köszöntöm Önöket az év utolsó 
hónapjában, amikor már mindannyian kará-
csony szép ünnepét várjuk.
 Még néhány nap, és 2020-ról már csak 
múlt időben beszélhetünk.
 Az év vége mindig jó alkalom arra, hogy 
számvetést készítsünk a múló esztendő tör-
ténéseiről, mérlegeljük az elért eredménye-
inket, levonjuk a tanulságokat. Ezt az összeg-
zést évtizedek óta a Bátor Újság decemberi 
számában tesszük meg, és ugyancsak itt kí-
vánunk boldog ünnepeket a város lakóinak.
 2020-at, ami a koronavírus éveként vo-
nul be a történelembe, biztosan nem fogjuk 
egyhamar elfelejteni. Korábban még soha 
nem tapasztalt nehézségekkel, új kihívások-
kal kellett szembenéznünk az egész világot 
sújtó járvány miatt, és megtanultunk szá-
mos új fogalmat. Az elmúlt hónapok legin-
kább az állandó újratervezésekről, az alkal-
mazkodásról, és a lemondásokról szóltak.
 Márciustól a mindennapi életünk része 
lett a veszélyhelyzet, a maszkviselés, a jár-
ványügyi készültség, a szociális távolság-
tartás…, és még hosszan sorolhatnám. A 
társadalmi érintkezések és családi kapcso-
lattartás új formáit kellett elsajátítanunk.
 A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetését 
követően az önkormányzat legfontosabb 
feladatainak továbbra is a város zavartalan 
működtetését, a városlakók biztonságának 
és egészségének megőrzését, a járvány ter-
jedésének megakadályozását tartotta. Ez 
a kormányzati intézkedések tükrében nem 
volt egyszerű feladat, hiszen folyamatosan át 
kellett terveznünk a költségvetésünket. A jár-
vány miatt volt szükség arra, hogy átütemez-
zük a saját pénzügyi forrásokból fedezett be-
ruházásainkat. Fontosnak tartottuk azonban 
megőrizni a lakossági támogatásokat: a ta-
nulmányi ösztöndíjakat, az első lakáshoz jutók 
támogatását, a városlakók számára eddig be-
vezetett kedvezményeket, a civil szervezetek 
segítését. Szerencsés helyzetben voltunk és 
vagyunk, hogy a Nyírbátorban működő cégek, 
nagyvállalatok nem kényszerültek bezárásra 
a pandémia miatt, így az emberek megőriz-
hették a munkahelyüket, a megélhetésüket.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
 Annak ellenére, hogy nagyon nehéz év 
volt az idei, a felelős tervezésnek köszönhe-
tően vannak olyan eredményeink, amelyek-
re büszkék lehetünk.
 A 2020/2021-es tanévben bővült az is-
kolai oktatás palettája, hiszen megkezdődött 
a tanítás az Élménysuliban, és két szakkal 
elindulhatott az egyetemi képzés. Megépült 
a 71 bérlakás a Szénréti lakóparkban, ahová 
hamarosan a bérlők is beköltözhetnek. Nö-
vekedett a kerékpárutak száma, új út és új 
parkoló épült a Fáy lakótelepen. Az Ipar Park-
ban folyik az autóbusz állomás építése, hogy 
az ott dolgozók kulturált utazási körülmé-
nyek között járhassanak a munkahelyekre.
 Sajnos a koronavírus járvány miatt, a 
tervezett városi rendezvényeink legnagyobb 
része elmaradt. Hiányoznak a közösen meg-
élt ünnepi alkalmak, a vidám élmények, a kö-
zösségünket erősítő találkozások. Bízzunk 
benne, hogy jövőre másként lesz, és lassan 
visszatér majd az életünk a megszokott ke-
rékvágásba.
 Összegzésként elmondhatom, nem így 
terveztünk 2020-ra, de a lehetőségeinkhez 
mérten igyekeztünk a legjobbat kihozni be-
lőle. Sok mindenre megtanított bennünket 

az elmúlt 12 hónap. Felértékelődött az em-
beri kapcsolatok, a családi kötelékek fontos-
sága, a szolidaritás szerepe az életünkben. 
 Mindenkinek, aki egész éves munkájá-
val hozzájárult a város életéhez, szeretném 
ezt megköszöni. Köszönet a fegyelmezett-
ségükért, a munkahelyeken való helytál-
lásukért, legyen az a szociális területen, 
az egészségügyben, a közigazgatásban, a 
nevelés-oktatásban, a kereskedelemben, a 
közlekedésben, a gyárakban, vagy a közszol-
gáltatások más területein. 

Kedves Nyírbátoriak!

Néhány nap múlva karácsony lesz, az év leg-
meghittebb, legszebb ünnepe. Amikor eze-
ket a sorokat írom, még nem tudjuk, hogyan 
ünnepelhetünk majd. Ha személyesen nem 
is találkozhatunk minden családtagunkkal, 
barátunkkal, kedves ismerőssel, akkor is 
meg kell találnunk a módját a szeretetünk 
kifejezésének. Lélekben és gondolatban 
mindannyian ülhetünk együtt az ünnepi asz-
tal körül.
 Nyírbátor minden lakójának meghitt, sze-
retetteljes karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben gazdag, boldog új  esztendőt kívánok!

Máté Antal 
polgármester

Az adventi kézműves és rajzpályázat nyertes munkája Kópis Orsolya Zolna Reszkessetek, betörők: 
Kevin a játékboltban című rajza. A Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Gimnázium tanulójának képe óriásplakátra kerül (bővebben a 14. oldalon)



2 • 2020 bátor INTERJÚ

„Amikor végre ismét lehet szabadon szórakozni, művelődni, akkor a ko-
rábbi terveinket mindenképpen meg fogjuk valósítani. Könnyen kiszá-
mítható, mekkora igény lesz emberekben, hogy végre ismét önfeledt, 
közösségi szórakozásra is legyen lehetőség. Erre megteremtjük az anya-
gi forrásokat. Az egyik alapvetésünk, hogy az emberek, a fiatalok itthon 
marasztalásához nemcsak a munkahely, lakhatás, hanem a színvonalas 
szórakozási lehetőség is fontos. Ez is kell ahhoz, hogy valaki jól érez-
ze magát a lakóhelyén” – mondja Máté Antal polgármester. A riporter 
Nagy Miklós.

 – Megpróbálná egy bővített mon-
datban összefoglalni ezt az évet?
 – Röviden meg sem kísérlem össze-
foglalni 2020-at. Ez olyan év volt, hogy 
szinte minden hónapban újratervezés-
ben voltunk. Hol a költségvetést, más-
kor a működést, vagy a programjainkat 
kellett hónapról hónapra újragondolni.
 – Magánemberként könnyebb len-
ne egy összefoglalót mondani?
 – Kétségtelen, hogy kevesebb volt a 
szokásos élmény. Nem nagyon volt nya-
ralás. A korábban megszokott nyaralási, 
nyári-őszi kikapcsolódási formák csak 
minimálisan voltak.
 – Fel lehet vetni úgy a kérdést, 
hogy vajon a magánember, vagy egy 
nagy szervezet viseli nehezebben ezt a 
járvány miatti kihívást?
 – Szerintem a magánembereknek 
sokkal nehezebb. Egy hivatalban sok 
szakember dolgozik, akinek pont az a 
feladata, hogy ezekre a nehéz helyze-
tekre keresse a megoldásokat. Magá-
nember nem lehet arra felkészülve, és 
nem is kapott hozzá kellő támogatást, 
hogy a saját körülményei között úgy 
tudja ezt átvészelni, hogy ne járjon ma-
radandó sérülésekkel. Itt a mentális sé-
rülésre, az anyagi gondokra gondolok. 
 – Van arról elképzelés, hogy a nyír-
bátoriak közül mennyien kerültek nehéz 
helyzetbe a járvány következtében?
 – Ezt roppant nehéz megmondani. 
Egyrészt kifejezetten nehezíti a helyze-
tet az is, hogy nincs jó együttműködés 
a különböző szereplők között, akiknek 
együtt kellene dolgozniuk abban, hogy 
megtaláljuk és kezeljük az ilyen hely-
zeteket. Az önkormányzat a Szociális 
Szolgálaton keresztül segítette azokat, 
akik kérték a támogató kezet. Amúgy 
pedig a különböző egészségügyi szerve-

MAGÁNEMBERKÉNT NEHEZEBB ÁTVÉSZELNI EZT AZ ÉVET

zetek, a hatóságok, sőt a kormány, mint 
fő válságkezelő nem gondoskodtak egy 
jól közvetítő csatornáról. Pedig az ilyen 
helyzetekben enyhíteni a bajokon csak 
megfelelő, és időben megosztott infor-
mációk birtokában lehet.
 – Az önkormányzat, illetve a városi 
munkaszervezetei mennyire állnak, il-
letve álltak helyt ebben a kritikus hely-
zetben?
 – Válasszuk külön a tavaszi és a 
mostani időszakot! Tavasszal megkaptuk 
az információkat, és tudtuk, ki van karan-
ténban, illetve kiket vontak valamilyen 
járványügyi eljárás alá. Akik érintettek 
voltak, tudtunk róluk, és meg is kerestük 
őket. Elegendő erőforrást is biztosítot-
tunk, hogy megfelelő legyen az ellátásuk. 
Bevásárlás, napi kezelés, stb. Ugyanakkor 
az esetszám is jóval kisebb volt. Az őszi 
hullámra elapadt az információ.  Csak 
azoknak tudtunk segíteni, akik maguk 
megkerestek bennünket segítségért. 
Ugyanakkor nagyon megnőtt az eset-
szám is. Biztosra veszem, hogy ősszel 
sokkal több olyan ember van Nyírbátor-
ban, akinek segíthettünk volna, csak ép-
pen nem került velünk kapcsolatba.
 – Nyírbátor az első volt, ahol az ön-
kormányzat tömeges, ingyenes tesz-
telést kezdett. Igen sok új beteget ta-
láltak, akik nyilván így már látótérben 
voltak. Az ő megsegítésük sikeres?
 – Két körben történnek a szűrések. 
Az egyik, amikor önkormányzati intéz-
ményben, a hivatalban dolgozik valaki, s 
úgy tesztelik, a másik pedig a lakossági 
tesztelés.  Ami az új betegek megsegíté-
sét illeti: ha valaki kéri, akkor igen, segí-
tünk, de ha nem kéri, akkor nyilván nem 
erőltetjük mindenáron. Ugyanakkor az 
őszi hullámra még az is jellemző, hogy 
a lakosság jelentős része is eleve meg-

szervezte családi-baráti körben a saját 
maguk megsegítését.
 – Az önkormányzati tesztelések 
jelentős számú esetet derítettek fel. 
Mennyien lehetnek fertőzöttek a vá-
rosban?
 – Csak a mi szűréseink 100 fölöt-
ti pozitív tesztet hoztak. Nyilvánvalóan 
tudjuk, hogy több a beteg. Sokan vannak 
olyanok is, akik ugyan tünetesek, de va-
lahogy mégsem küldik őket PCR tesztre, 
így a statisztikába sem kerülnek be. A 
szakemberek szerint a valós adat az is-
mert számok négyszerese.
 – Nagyon sok beteg lehet tehát. 
Mit gondol, kibírják az emberek a 
„szűk körű karácsonyozást”?
 – Azt ugye tudjuk, ha 3 hétig senki 
nem találkozna senkivel, ez a vírus el-
tűnne. Ezt nem lehet megtenni, de azt 
azért könnyű belátni, ha szűkítjük azok 
körét, akikkel találkozunk, alaposan 
tudjuk fékezni a vírus terjedését. Most 
jön bő két hetünk, amikor az ünnepek, 
a szabadságok, az iskolai szünetek, a 
hivatali korlátozások miatt nagyon le-
lassul az élet. Azt gondolom, hogy ezt 
a két hetet erős fegyelemmel ki tudjuk 
használni, hogy hamarabb legyünk túl 
ezen a rémálmon. Ünnepeljünk szűk, 
tényleg szűk családi körben! Most kerül-
jük a nagy családi rendezvényeket! Arra 
buzdítok mindenkit, hogy mindeközben, 
még a szomszéddal folytatott beszélge-
téseknél is viseljünk a maszkot!
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 – Máté Antallal magánemberként, 
illetve Máté Antallal polgármesterként 
előfordul, hogy összeszorul a szíve a 
kihalt, bár szépen kivilágított Nyírbátor 
látványától?
 – Nekem pontosan úgy hiányoznak 
az ilyenkor oly népszerű rendezvénye-
ink. Az advent vasárnapi találkozások, az 
adventi hangverseny, vagy csak az, hogy 
összejöjjünk egy forralt borra a város 
karácsonyfája alatt. Az ember közösségi 
lény, s szeretünk találkozni egymással, 
szeretjük megosztani az élményeinket. 
Nyilván azoknak is hiányzik, akik szere-
tettel készültek ezekre a karácsonyi ren-
dezvényekre, és büszkék voltak, hogy 
előadhatták, amit megtanultak. Már az 
első gyertyagyújtásnál is látszott, hogy 
az emberek úgy próbáltak minél köze-
lebb kerülni, hogy közben tudták, tud-
tuk, nem lehet csoportosulni. Muszáj 
erőt vennünk magunkon. Most ilyen a 
helyzet. A város vezetőinek pedig igenis 
példát kell mutatniuk, s amikor azt kö-
veteljük, hogy mindenki tartsa be a sza-
bályokat, akkor nekünk egy milliméterrel 
sem szabad ettől eltérni.
 – A járványhelyzet kapcsán hozott 
kormányzati költségvetési intézkedések 
alaposan átszabták a város költségve-
tését. Ennek az a következménye, hogy 
megtörik a város fejlődése? Ha igen, ak-
kor vajon meddig tarthat ez az állapot?
 – Pusztán gazdasági szempontból 
vizsgálva, ha nem jön több kormányzati 
„csalafintaság”, akkor a város 2021 vé-
gére túl lesz ezen a megtorpanáson. Ez 
azt jelenti, hogy a mostani számítása-
ink szerint 2021 végére valamennyivel 
meg tudnánk haladni azt, amit 2020-ra 
terveztünk. A nagy baj az, hogy renge-
teg olyan kormányzati elvonás, költ-
ségvetési átrendeződés történt, ami a 
járványtól függetlenül nagyon rosszul 
érinti a várost. Itt az a legnagyobb baj, 
hogy a kormányzat igyekszik az önkor-

mányzati autonómiát megszüntetni, és 
a kormánynak alárendelt szerepkörbe 
próbálja kényszeríteni ezt az önigazga-
tási formát. Ami a kulturális területeken 
keletkezett sérüléseket illeti, a kigyó-
gyulásra ott több idő kell. Az a baj, hogy 
ugyan tervezni kellene a következő évet, 
csak éppen ma még semmi sem biztos.
 – Csak közbevetőleg kérdezem, 
hogy megváltozik-e a városban a kul-
túra koncepciója a következő évekre.
 – Mi elkezdtünk egy részbeni új 
irányzatot, abban a tekintetben, hogy 
vizsgáltuk a programjainkra kapott re-
akciókat. Figyeltük, mi az, amire sokan 
eljönnek, melyik az a helyszín, amelyet 
szívesen felkeresnek az emberek.  Ép-
pen ennek függvényében fejlesztettük a 
város közösségi tereit.
 – Nyilván, az összes hátrányával 
együtt, a Szabadság tér volt a legnép-
szerűbb helyszín.
 – Természetes, hogy a városköz-
pont, ami elérhető, abszolút bejött. Ide 
tömegek jöttek. Pont ez a gyengesége 
is a térnek, hiszen így megnőtt a bal-
esetveszély is. A másik helyszín, a 2-es 
Iskola egy nagyon jó alternatíva. Bizton-
ságos és szintén a belvárosban van. Ez 
a helyszín ma jobbnak tűnik kulturális 
programokra, mint a Papok rétje. Erre a 
helyszínre komoly terveink voltak, de a 
járvány ezt is átírta. Amikor végre ismét 
lehet szabadon szórakozni, művelődni, 
akkor a korábbi terveinket mindenkép-
pen meg fogjuk valósítani. Könnyen ki-
számítható, hogy mekkora igény lesz 
emberekben, hogy végre ismét önfe-
ledt, közösségi szórakozásra is legyen 
lehetőség. Erre megteremtjük az anyagi 
forrásokat. Az egyik alapvetésünk, hogy 
az emberek, a fiatalok itthon maraszta-
lásához nemcsak munkahely, lakhatás, 
hanem a színvonalas szórakozási lehe-
tőség is fontos. Ez is kell ahhoz, hogy 
valaki jól érezze magát a lakóhelyén. 
Egyre fontosabb, hogy legyen színházi 
előadás, lehessen megvacsorázni egy 
étteremben, vendéglőben, legyen ját-
szótér, jusson sportolási lehetőséghez. 

Az emberek nyáron ki tudjanak ülni egy 
teraszos helyre, ahol közben jó zenét 
hallgathatnak. Sajnos a mi városunk 
nem elég nagyméretű ahhoz, hogy eze-
ket csupán gazdasági alapon lehessen 
megszervezni. Nem baj, a város odateszi 
magát ebben az ügyben is.
 – Évvége. Leltárt készít minden-
ki, majd jönnek a fogadalmak, s kez-
dődhet az új év. Nyírbátoriként, illetve 
maga a város milyen lelkülettel nyitja 
ki Újév kapuját?
 – Hiszek benne, hogy 2021 végé-
re túlleszünk a járványon. Ez a hit lelki 
szempontból is fontos, hogy látszik a ré-
málom vége. A következő évnek a város-
ban – költségvetési szempontból – úgy 
kell hozzákezdenünk, hogy megtartsuk 
a működőképességünket, de közben 
megteremtsük annak az alapjait, hogy 
2022-től a lehető leggyorsabban álljon 
vissza minden a normális fejlődő pá-
lyára. Ezt az évet úgy fogom fel, mint az 
autóversenyző, aki elront egy kanyart, 
hogy utána egy korábban nehezen el-
érhető gyorsulásba kezdjen. Ezért tehát 
lehet finanszírozásban, átszervezésben 
történhetnek 2021-ben olyan lépések, 
amelyek egy kicsit fájnak, vagy nem 
tűnnek egyértelműnek az okok, össze-
függések, de 2022-től ez a versenyké-
pességünk megtartását eredményezi.
 – Az emberek mentális rehabilitá-
ciójára van, lesz valamilyen terv?
 – Akik a szociális szolgálat látó-
körében vannak, nyilván fokozottabb 
gondoskodásra számíthatnak. Ez az el-
várása az önkormányzatnak és a nyírbá-
toriaknak is. A nagy többségnek viszont 
sokat segíthetnek a mi kulturális és 
sportegyesületeink és a civil szerveze-
teink. Velük jó partneri viszonyt alakí-
tottunk ki. Abban a pillanatban, ahogy 
a szabályok megengedik, mi úgy készü-
lünk a következő évre, hogy a rendez-
vények, közösségi programok azonnal 
elinduljanak. Az emberek vágyni fognak 
arra, hogy kimenjenek, és mi törekszünk 
arra, hogy ekkorra már legyen megfelelő 
kínálat a városban is.
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A nyírbátoriak kultúraszerető emberek. Tanúsítja ezt az is, hogy 
újév napján zsúfolásig telik meg a Kulturális Központ színházterme. 
Nemcsak a fellépők hozzátartozói, hanem a városlakók is kíváncsi-
ak a zenekar és a mazsorettek közös műsorára, mely mindig elkáp-
ráztatja a közönséget. Egy év teljes munkája az, amit belefektetnek.
 A Nyírbátori Fúvószenekar és a Bátor Mazsorett Egyesület 
PRO URBE NYÍRBÁTOR kitüntetettek. Mindkét művészeti cso-
port büszke erre a rangos címre, melyet a zenekarnak 2005-ben, 
a mazsorett csoportnak 2017-ben ítélt oda a város önkormány-
zata. Nemzetközi sikereik, nyírbátori és megannyi belföldi sze-
repléseik hozzájárultak ahhoz, hogy nevüket határon innen és túl 
is jegyezzék.

 Különös 
újévi koncert 
lett volna a 
21., hiszen 
m i n d k é t 
együttes ke-
rek évfordulót 
ünnepel. A ze-
nekar idén 40, 
a mazsorett 
csoport jövőre 
25 éves. 
 Hogy ne szakadjon meg a hagyomány, a nagy érdeklődésre 
is tekintettel, online koncertet kínálnak a városi média közremű-
ködésével. A Bátor Televízióban január 1-jén, pénteken 17 órától, 
a koncert tervezett idejében a korábbi évek újévi koncertjeiből 
láthatnak összeállítást a nézők. Felelevenednek sikerszámok, 
népszerű koreográfiák. Többek között olyan produkciók is látha-
tóak, amelyekkel nemzetközi versenyeken fődíjat és különdíjat is 
nyertek az együttesek. Ezzel a rendkívüli összeállítással szeret-
nék köszönteni a városlakókat az év első napján.
 Online 21. Újévi koncert – Válogatás az elmúlt évek újévi 
koncertjeiből – Bátor Televízió, 2021. január 1. (péntek) 17:00
 Kezdjék velünk az új évet! 

Polyák Dézi

KULTÚRA

Mosolyogva írtam év elején a 
Munkanaplóra az évszámot. 
„Csupa kettes, csupa nulla, telje-
sen könnyű megjegyezni, szuper 
évünk lesz!” – jött az önfeledt 
gondolat és ez újra és újra meg-
erősítést nyert bennem, mikor 
az év második, harmadik és ne-
gyedik hetében SEM vétettem el 
a dátumot, pedig a korábbi évek 
tapasztalata egész mást muta-
tott. Profi.

Felcsendül a zeneszó, színpadra lépnek a táncosok. Dísz-
be öltözött a színházterem, köszöntő gondolatok követ-
keznek. Kezdődhetne így is a 21. újévi koncert. Több mint 
két évtized után először marad el a nívós rendezvény a 
járvány miatt. A hagyomány folytatásához ragaszkodva, 
csak most egy kicsit másként, online formában nyitja 
meg az évet a két jubiláló művészeti együttes.

Könyvtári letáborozás pandémiásan
Azt kérdezed, mit vinnék át az idei évből a következőbe, hát ezt! A csodás vádlimat

Várunk Téged is 
a 2021. szeptemberben 
induló egyetemi képzéseinkre
Egyetemi képzések Nyírbátorban 2021. szeptemberben
A siker elérése érdekében bizonyítottan kiemelkedő szerepet töltünk 
be az Észak-alföldi Régióban; Nyírbátorban is a felsőoktatási 
stratégia megvalósításában – az egyetemi partnereinkkel, nem-
zetközileg elismert oktatóikkal, a térség gazdasági szereplőivel 
együttműködve – napjaink kihívásaira is megfelelő választ 
adunk. Arra ösztönözzük Nyírbátor és térségének fiataljait, hogy 
a tanulás, az egyetemi képzés egész életen át tartó folyamat 
legyen a karrierépítés minden szakaszában. Támogatjuk a térség 
fejlesztő cégeit, a munkáltatókat, hogy találják meg és tartsák meg 
a tehetséges fiatalokat. Az egyetemi partnereink képzésein részt vevők 
a vállalati fejlesztések, innovációk részeseivé válnak, így a hallgatók karrier- 
előmenetelének részesei leszünk.

Együttműködünk kutató közösségekkel, amelyek segítik egyetemi partnereink képzéseit, és a 
gazdaság kihívásaira választ adnak. A partnerség iránti elkötelezettségünk elősegíti az innovációt, és 
összekapcsolja a kutatókat, egyetemi tanárokat, egyetemi hallgatókat a sikerhez szükséges tartalommal, 
platformokkal és eszközökkel, így biztosítva az egyetemi partnereink hallgatóinak, egyetemeknek és 
vállalatoknak céljaik eléréséhez a lehetőséget a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban.

A jövőről Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus szavaival:  
„Röviden: optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is 

hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elégedve.”
Kérem, tekintsék meg egyetemi partnereink 2021. szeptemberben Nyírbátorban induló 

állami ösztöndíjas egyetemi képzési kínálatát!
Várunk Téged is 2021. szeptemberben!  Belinszky Katalin, igazgató
 Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

Aligha újdonság, hogy a kutatás-fejlesztésre és az innovációra fordított 
minden egyes forint befektetés az ország jövőjébe, minden 
gazdasági versenyelőny mögött olyan többlettudás áll, amivel a 
versenytársak nem rendelkeznek. Hosszabb távon pedig csakis 
azok a vállalatok maradnak fenn, amelyek maguk is áldoznak 
a többlettudásra, és maguk is gyarapítják ezt a tudást. Az új 
tudás egyik formájának a gazdaságban történő megjelenése, 
természetesen, a munkaerőpiacon, vagy – másképp mondva – 
a friss diplomásokon keresztül valósul meg. A KKFK-kon keresztül 
megvalósuló duális felsőoktatás így két problémát is részben felold: 
a gazdaságban megjelenő azonnali kapacitás és a képzés végére teljes 
körűen használható kompetencia, és, persze, mindezt helyben. A jövő 
év – reményeink szerint – az innováció jegyében telik, vagy, ha tetszik, jövőre el kell 
kezdeni hasznosítani a helyben meglévő tudást!

Szigeti Ádám, a Duális Képzési Tanács titkára

Tisztelt Jövő Nemzedék!

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élelmi-
szerekre. A lakosság megfelelő mennyiségű és minőségű 
élelmiszerrel való ellátása stratégiai kérdés. A Szent István 
Egyetem Élelmiszertudományi Kar és a Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ közös célja a nyírbátori térség fejlesztése az 
élelmiszermérnök-képzésen keresztül. A Képzési Központ és a 
Kar többéves közös munkájának tapasztalata és eredménye jelenik 
meg a nyírbátori képzésben, amely versenyképes, korszerű, piacképes 
tudást nyújt, és helyben maradást biztosít a régió fiataljai számára. 
Emellett fontos szerepet szánunk a térség élelmiszeripari kutatás-fejlesztéseinek, amely növeli az ország 
gazdasági potenciálját. 

Az Élelmiszertudományi Kar – több mint fél évszázados kimagasló oktatási tevékenységének 
eredményeként – az élelmiszer-ágazat piacvezető felsőoktatási szereplője. A tradíciókat és a trendeket 
figyelembe véve – az országban egyedülállóként – olyan széles körű képzési és kutatási palettát kínál, 
amely lefedi az élelmiszerlánc teljes területét. Ahogy Önök is tudják, az immár több mint egy évtizede 
működő, s folyamatosan bővülő Ipari Parkba települt vállalkozásoknak jól képzett munkaerőre van 
szükségük. A térség iparával való szoros együttműködésünk keretében – a munkaerő-piaci igényeikhez 
igazodva – a 2021/2022. tanév I. félévétől elindítjuk korszerű, gyakorlatorientált élelmiszermérnök- 
alapképzésünket levelező formában.

Célunk, hogy a helyi gazdaságfejlesztési igények biztosításához magasan kvalifikált munkaerőt 
biztosítsunk úgy, hogy a képzést helybe hozzuk.   Prof. Dr. Friedrich László, dékán

Téged is várunk az Óbudai Egyetem mérnök-informatikus BSc állami 
ösztöndíjas képzésén Nyírbátorban!

„Kedves leendő elsőéves hallgatók! Ez az első év, hogy Nyír-
bátorban az Óbudai Egyetem mérnök-informatikust BSc képzést 
indít, amely talán az egyik legjobban húzó képzése a műszaki 
tudomány területének. Tapasztalatunk szerint az ipar keresi 
azt, amit az Óbudai Egyetem oktat és ahogyan oktatja. Ennek a 
közösségnek lesznek Önök most szeptembertől tagjai, és nagyon 
bízom benne, hogy 3 év múlva az Óbudai Egyetem mérnök-in-
formatikus diplomáját veszik majd kézbe. Hogy el tudtunk indulni, 
elsősorban Önöknek köszönhetjük, kedves hallgatók, akik jelentkeztek 
erre a képzésre. Én nagyon bízom benne, hogy a képzésünk során olyan 
ismeretanyagokkal fogják bővíteni tudásukat, ami gyakorlatilag a régiót pár év múlva az Önök mérnöki 
tudásával fogja majd gazdagítani és erősíteni.” (Nyírbátor, KFKK-évnyitó, 2020. szeptember 4.) 
 Prof. Dr. Kovács Levente, rektor

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak indul Nyírbátorban!
Karunk a gazdálkodás területéhez kapcsolódó ismeretkörök oktatá-

sát-kutatását-fejlesztését tűzte zászlajára. Ebben kiváló partnert 
talált a Kar az Észak-alföld Régióban Belinszky Katalin igazgató 
asszony személyében, aki a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ vezetője. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőséget biztosítsunk a 
felsősoktatásban való részvételre azok számára is, akik olyan 

térségben élnek, ahol nem található a közelben felsőoktatási 
intézmény. Számukra a megoldást jelentheti a Gazdaságtudományi 

Kar kihelyezett képzése Nyírbátorban.
Szinte biztosak vagyunk abban, hogy a hallgatóink – végzést követően 

– nem fognak csalódni a szakmai előmenetelük, karrierépítésük, vágyaik megvalósítása során. A Karon 
végzett hallgatók számára a lehetőségek szinte korlátlanok, itthon és külföldön is egyaránt. Remélem, 
2021-ben személyesen üdvözölhetem a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak táborában!

Prof. Dr. Pető Károly, dékán

Kedves leendő Hallgató, kedves Érdeklődő!
Abban a reményben üdvözlöm Önöket, hogy a jövőben a patinás 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kart (MÉK) agrár-élelmiszeripari felsőoktatási 
intézmény hallgatói sorába fogadhatjuk. 

A Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék 
fejlesztése, elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén, Kelet-Magyarorszá-
gon. Nyírbátorban a már hagyományosnak tekinthető mezőgaz-

dasági mérnöki BSc képzésünket indítjuk 2021 szeptemberében. 
A karon folyó munka színvonalát jól jelzi, hogy a világ 

agrár-felsőoktatási intézményeinek rangsorában a debreceni mindig 
kiemelkedő helyen szerepel; jelenleg a legjobb 150-200 között van. 

Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődését Karunk iránt, és megfontolja, hogy jelentkezését 
a nyírbátori képzési helyre adja be. Sikeres felvétele esetén lehetősége lesz a fentieket személyesen is 
megtapasztalni és – szakmai fejlődése – mellett az Egyetem sport- és szabadidős-kulturális életébe is 
bekapcsolódni. 

Üdvözlettel és a személyes találkozás reményében: Dr. Stündl László, dékán

N Y Í R B Á T O R
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E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

Mindent IS akartam: együtt is működni, 
külön is, belevetni magamat a munkába; 
rendezvénydömpinget álmodtam, telve 
fogalmam sincs, honnan kapott titkos 
energiákkal. Szerveztem, írtam, hívtam, 
leegyeztettem, megvalósítottam és már-
ciusban… lefagytam.
 Átmeneti üresedés. Na, innen lett 
igazán izgalmas a történet! Bezártunk. 
Egy olyan munkatábort vezettünk elő a 
zárt ajtók mögött, hogy a pakolós, takarí-
tós, átszervezős munka során, az aranyá-
ron beszerzett kesztyűk elvitték a fizetés 
felét… Megtanultuk a fertőtlenítés csín-
ját-bínját, és mindenki utált mindenkit: 
aki otthon maradt, az a nem otthon ma-
radókat, akik nem maradtak otthon, azok 
az otthon maradókat. Nekünk is volt el-

lentáborunk, és voltak, akiknek hiányoz-
tunk. Szóval a munkatábor alatt a rak-
táraink csillogni kezdtek, a szemetesek 
megteltek, és pontosan úgy dobáltunk ki 
mindent, mint akik nagyon meg akarnak 
szabadulni valamitől. Talán a félelemtől.
 Új fogalom került a szótárunkba: 
„home office”, és persze megcsappant a 
szabadságunk. Én speciel igazi luxusz-
szabin voltam, a keresztlányom olyan 
szinten tanította meg velem az alap-
műveleteket, hogy mire a Pennyben a 

pénztárhoz értem, pontosan tudtam a 
fizetendő végösszeget. Áfával. Áfa nélkül. 
És külön az akciós levonásokat. Persze 
mindezt csak akkor, mikor bejutottam. 
Mikor ez nem sikerült, és láttam a sorok 
között vidáman vásárolgató korábban 
születetteket – előttem a zárt ajtóval 
–, akkor nagyon sok csúnya szó jutott 
eszembe. És! Mivel! Nem ismétlődtek, 

ezért örömmel konstatáltam, hogy szi-
nonimákban is rendkívül jó vagyok. Meg 
melléknévfokozásban is a legjobb. És a 
vízpartok élővilágáról is mindent is tudok. 
És úgy várom az év végét, mint egy har-
madikos.
 Eljött. Kinyitottunk. Picit később, mint 
a strand, de üsse kő! A lényeg, hogy nem 
lettünk végképp elfelejtve. Töröltük a 
maszkos és maradjotthonos múltunkat, 
és szabadság híján újabb tábort vezet-
tünk elő: építőtábor lett a gyerekrészle-
gen. Festés, burkolás, megújulás, fellé-
legzés, újratervezés. 
 Szeptemberben újabb sötét fel-
hők gyülekeztek, de a mesét, a könyvet 
és a könyvtárat még viszonylag méltón 
megünnepelhettük.
 November óta pedig edzőtábor van. 
Akárhogy is, de ezt a vádlit nem a szél 
hordta össze! Kedves Olvasók telefo-
nálnak, mi lépcsőn le, könyvvel fel, újabb 
adag könyvvel le, aztán fel. És újra le és 
fel. A piros fürdőruhás Cindy Crawford 
VHS semmi, ehhez képest!
 Ha azt kérdezed, hogy mit vinnék át 
az idei évből a következőbe, hát ezt! :) 
A csodás vádlimat. Az olvasókat. Azt, a 
kényszerű zárás mellett is üdítő tudatot, 
hogy bármit vállalunk, hogy megmarad-
junk egymásnak. Mi. És az Olvasóink.

Szláma Gabriella

Különös újévi koncert
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Várunk Téged is 
a 2021. szeptemberben 
induló egyetemi képzéseinkre
Egyetemi képzések Nyírbátorban 2021. szeptemberben
A siker elérése érdekében bizonyítottan kiemelkedő szerepet töltünk 
be az Észak-alföldi Régióban; Nyírbátorban is a felsőoktatási 
stratégia megvalósításában – az egyetemi partnereinkkel, nem-
zetközileg elismert oktatóikkal, a térség gazdasági szereplőivel 
együttműködve – napjaink kihívásaira is megfelelő választ 
adunk. Arra ösztönözzük Nyírbátor és térségének fiataljait, hogy 
a tanulás, az egyetemi képzés egész életen át tartó folyamat 
legyen a karrierépítés minden szakaszában. Támogatjuk a térség 
fejlesztő cégeit, a munkáltatókat, hogy találják meg és tartsák meg 
a tehetséges fiatalokat. Az egyetemi partnereink képzésein részt vevők 
a vállalati fejlesztések, innovációk részeseivé válnak, így a hallgatók karrier- 
előmenetelének részesei leszünk.

Együttműködünk kutató közösségekkel, amelyek segítik egyetemi partnereink képzéseit, és a 
gazdaság kihívásaira választ adnak. A partnerség iránti elkötelezettségünk elősegíti az innovációt, és 
összekapcsolja a kutatókat, egyetemi tanárokat, egyetemi hallgatókat a sikerhez szükséges tartalommal, 
platformokkal és eszközökkel, így biztosítva az egyetemi partnereink hallgatóinak, egyetemeknek és 
vállalatoknak céljaik eléréséhez a lehetőséget a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban.

A jövőről Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus szavaival:  
„Röviden: optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is 

hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elégedve.”
Kérem, tekintsék meg egyetemi partnereink 2021. szeptemberben Nyírbátorban induló 

állami ösztöndíjas egyetemi képzési kínálatát!
Várunk Téged is 2021. szeptemberben!  Belinszky Katalin, igazgató
 Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

Aligha újdonság, hogy a kutatás-fejlesztésre és az innovációra fordított 
minden egyes forint befektetés az ország jövőjébe, minden 
gazdasági versenyelőny mögött olyan többlettudás áll, amivel a 
versenytársak nem rendelkeznek. Hosszabb távon pedig csakis 
azok a vállalatok maradnak fenn, amelyek maguk is áldoznak 
a többlettudásra, és maguk is gyarapítják ezt a tudást. Az új 
tudás egyik formájának a gazdaságban történő megjelenése, 
természetesen, a munkaerőpiacon, vagy – másképp mondva – 
a friss diplomásokon keresztül valósul meg. A KKFK-kon keresztül 
megvalósuló duális felsőoktatás így két problémát is részben felold: 
a gazdaságban megjelenő azonnali kapacitás és a képzés végére teljes 
körűen használható kompetencia, és, persze, mindezt helyben. A jövő 
év – reményeink szerint – az innováció jegyében telik, vagy, ha tetszik, jövőre el kell 
kezdeni hasznosítani a helyben meglévő tudást!

Szigeti Ádám, a Duális Képzési Tanács titkára

Tisztelt Jövő Nemzedék!

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élelmi-
szerekre. A lakosság megfelelő mennyiségű és minőségű 
élelmiszerrel való ellátása stratégiai kérdés. A Szent István 
Egyetem Élelmiszertudományi Kar és a Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ közös célja a nyírbátori térség fejlesztése az 
élelmiszermérnök-képzésen keresztül. A Képzési Központ és a 
Kar többéves közös munkájának tapasztalata és eredménye jelenik 
meg a nyírbátori képzésben, amely versenyképes, korszerű, piacképes 
tudást nyújt, és helyben maradást biztosít a régió fiataljai számára. 
Emellett fontos szerepet szánunk a térség élelmiszeripari kutatás-fejlesztéseinek, amely növeli az ország 
gazdasági potenciálját. 

Az Élelmiszertudományi Kar – több mint fél évszázados kimagasló oktatási tevékenységének 
eredményeként – az élelmiszer-ágazat piacvezető felsőoktatási szereplője. A tradíciókat és a trendeket 
figyelembe véve – az országban egyedülállóként – olyan széles körű képzési és kutatási palettát kínál, 
amely lefedi az élelmiszerlánc teljes területét. Ahogy Önök is tudják, az immár több mint egy évtizede 
működő, s folyamatosan bővülő Ipari Parkba települt vállalkozásoknak jól képzett munkaerőre van 
szükségük. A térség iparával való szoros együttműködésünk keretében – a munkaerő-piaci igényeikhez 
igazodva – a 2021/2022. tanév I. félévétől elindítjuk korszerű, gyakorlatorientált élelmiszermérnök- 
alapképzésünket levelező formában.

Célunk, hogy a helyi gazdaságfejlesztési igények biztosításához magasan kvalifikált munkaerőt 
biztosítsunk úgy, hogy a képzést helybe hozzuk.   Prof. Dr. Friedrich László, dékán

Téged is várunk az Óbudai Egyetem mérnök-informatikus BSc állami 
ösztöndíjas képzésén Nyírbátorban!

„Kedves leendő elsőéves hallgatók! Ez az első év, hogy Nyír-
bátorban az Óbudai Egyetem mérnök-informatikust BSc képzést 
indít, amely talán az egyik legjobban húzó képzése a műszaki 
tudomány területének. Tapasztalatunk szerint az ipar keresi 
azt, amit az Óbudai Egyetem oktat és ahogyan oktatja. Ennek a 
közösségnek lesznek Önök most szeptembertől tagjai, és nagyon 
bízom benne, hogy 3 év múlva az Óbudai Egyetem mérnök-in-
formatikus diplomáját veszik majd kézbe. Hogy el tudtunk indulni, 
elsősorban Önöknek köszönhetjük, kedves hallgatók, akik jelentkeztek 
erre a képzésre. Én nagyon bízom benne, hogy a képzésünk során olyan 
ismeretanyagokkal fogják bővíteni tudásukat, ami gyakorlatilag a régiót pár év múlva az Önök mérnöki 
tudásával fogja majd gazdagítani és erősíteni.” (Nyírbátor, KFKK-évnyitó, 2020. szeptember 4.) 
 Prof. Dr. Kovács Levente, rektor

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak indul Nyírbátorban!
Karunk a gazdálkodás területéhez kapcsolódó ismeretkörök oktatá-

sát-kutatását-fejlesztését tűzte zászlajára. Ebben kiváló partnert 
talált a Kar az Észak-alföld Régióban Belinszky Katalin igazgató 
asszony személyében, aki a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ vezetője. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőséget biztosítsunk a 
felsősoktatásban való részvételre azok számára is, akik olyan 

térségben élnek, ahol nem található a közelben felsőoktatási 
intézmény. Számukra a megoldást jelentheti a Gazdaságtudományi 

Kar kihelyezett képzése Nyírbátorban.
Szinte biztosak vagyunk abban, hogy a hallgatóink – végzést követően 

– nem fognak csalódni a szakmai előmenetelük, karrierépítésük, vágyaik megvalósítása során. A Karon 
végzett hallgatók számára a lehetőségek szinte korlátlanok, itthon és külföldön is egyaránt. Remélem, 
2021-ben személyesen üdvözölhetem a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak táborában!

Prof. Dr. Pető Károly, dékán

Kedves leendő Hallgató, kedves Érdeklődő!
Abban a reményben üdvözlöm Önöket, hogy a jövőben a patinás 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kart (MÉK) agrár-élelmiszeripari felsőoktatási 
intézmény hallgatói sorába fogadhatjuk. 

A Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék 
fejlesztése, elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén, Kelet-Magyarorszá-
gon. Nyírbátorban a már hagyományosnak tekinthető mezőgaz-

dasági mérnöki BSc képzésünket indítjuk 2021 szeptemberében. 
A karon folyó munka színvonalát jól jelzi, hogy a világ 

agrár-felsőoktatási intézményeinek rangsorában a debreceni mindig 
kiemelkedő helyen szerepel; jelenleg a legjobb 150-200 között van. 

Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődését Karunk iránt, és megfontolja, hogy jelentkezését 
a nyírbátori képzési helyre adja be. Sikeres felvétele esetén lehetősége lesz a fentieket személyesen is 
megtapasztalni és – szakmai fejlődése – mellett az Egyetem sport- és szabadidős-kulturális életébe is 
bekapcsolódni. 

Üdvözlettel és a személyes találkozás reményében: Dr. Stündl László, dékán

N Y Í R B Á T O R

KFKKK
TUDÁS • SIKER • KÖZÖSSÉG

E G Y E T E M I  K É P Z É S E K
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„ÚGY ÉRZEM, JÓ ÚTON HALADOK”
Horváthné Karsai Hédi alpolgármestert kérdeztük a nagy váltásról

„A korábbiakból ismertem már annyira a polgár-
mestert, hogyha felkér egy pozícióra valakit, azt 
el is látja majd munkával bőven. Ez bejött” – Hor-
váthné Karsai Hédivel Nagy Miklós beszélgetett.

 – Idén februárban, ta-
nítónőből Nyírbátor egyik 
alpolgármestere lett. Óriási 
változás ez az ember életé-
ben. Hogy sikerült a helyzet 
feldolgozása?
 – Azt nem merném mon-
dani, hogy könnyű egy ekko-
ra váltást feldolgozni. Már a 
felkérés is eleve meglepetés-
ként ért. Az a kérdés merült 
fel bennem, hogy két évtize-
des pedagógusi pályafutás 
után szabad-e ekkorát lépni.
 – Milyen felelősségi kér-
dés merült fel önben a dön-
tés előtt?
 – Egy tizenkétezres vá-
ros alpolgármesterének len-
ni egyáltalán nem kis dolog. 
Amikor egykori munkatár-
saim meghallották a hírt, 
többen is kifejezték, hogy ez 
bizony tényleg egy felelős-
ségteljes pozíció. Nem va-
gyok egy visszatáncolós fajta, 
ha átgondoltam, és eldöntöt-
tem valamit, ahhoz tartom is 
magamat. Amúgy pedig hű-
séges vagyok, mind a mun-
kahelyemhez, mind a baráti 
kapcsolataimhoz… ezek mi-
att is gondolkodtam.
 – Mi volt a legrágósabb 
kérdés, amit a döntés előtt 
feltett magának?
 – Innentől, ha elvállalom, 
akkor óhatatlanul besorol-
nak egy politikai oldalra. A 
városvezetés céljaival egyet-
értettem, de itt nyílt kiállás 
történik egy alpolgármesteri 
tisztségben. Azon is gondol-
kodnom kellett, hogy az új 
munkakör –, ami nyilvánvaló-

an sokkal kevésbé kiszámít-
ható elfoglaltságokat hozhat, 
mint egy tanítónői munka –, 
vajon hogyan egyeztethető 
össze a családi napirendekkel 
és feladatokkal. Mindemel-
lett nem elhanyagolható az 
sem, hogy ebben a korban 
már kialakult családi, baráti 
kapcsolatokkal rendelkezünk, 
és nem szerettem volna, ha 
ezek sérülnek. Ma már látom, 
hogy van, ami miatt felesle-
gesen aggódtam, s egyálta-
lán nem volt okom megbánni 
a döntésemet.

 – Amúgy mivel járt a 
családra, vagy akár a baráti 
kapcsolatokra nézve, hogy 
februártól alpolgármester?  
Megváltoztak a baráti kap-
csolatok? Többen vannak 
ma, vagy talán kevesebben?
 – A családját mindig 
mindentől félti az ember, ez 
így van rendjén. Az egyéb 
kapcsolataimban egy-két 
lemorzsolódás van, de nyil-
ván ők nem a legbelső körből 

maradtak el. Nagyon sokan 
gratuláltak telefonon, a kö-
zösségi médiában. A legköze-
lebbi barátaim is drukkolnak 
nekem, és biztatnak, hogy 
megállom a helyemet itt is. 
Egyszer-kétszer poénkodnak, 
hogy már egy városi vezető is 
tagja a közösségünknek, de 
ebben csak a jóindulatot ér-
zem.
 – Otthon változott a hie-
rarchia? Ki a főnök?
 – Ó, ebben nincs válto-
zás. A fontosabb ügyekben 
mindig ketten döntünk. Ez 
teljesen rendben van.

 – A családi élet bírja a 
„gyűrődést”, a változást?
 – Egyelőre nincs ezzel 
sem gondunk. Na persze, tu-
dom, ez egy speciális év a jár-
vány miatt. Ebben az évben 
minden családnál borultak 
a mindennapok és a tervek, 
természetesen nekünk is be 
kellett iktatnunk bizonyos 
változásokat.
 – Az felmerült a gon-
dolkodásában, hogy vajon 
szakmailag elfogadják-e, 
mint a leginkább alkalmas 
személyt?
 – Nyilván, hogy kevés is-
meretem volt a hivatali mun-
kában, a közigazgatás műkö-
déséről is pont annyit tudtam, 
mint egy átlagpolgár, akinek 
volt már dolga hivatalban. 
Híve vagyok az önképzésnek, 
s képes vagyok a hiányossá-
gaimat pótolni. Úgy érzem, jó 
úton haladok. Ráadásul nem 
is akarom elhitetni, hogy én 

már mindent tudok, és min-
dennel tisztában vagyok. Ha 
szükséges, megkérdezem a 
kollégáimat.
 – Rendben, tehát a hiva-
talban elboldogul, néha se-
gítséggel. Na és mi a helyzet 
a konkrét szakmával? Mit 
tapasztalhatnak például a 
volt kollégák?
 – Nem csak tanító va-
gyok. Végeztem még két 
másik szakot: kommuni-
káció-bölcsész és művelő-
désszervező is vagyok. Több 
területen kipróbálhattam már 
magam eddig is, és aki ismer, 

az tudja, hogy elég univerzális 
vagyok.
 – Nyilván mindenki tud-
ja, hogy van színpadi és per-
sze tévés múltja, hiszen Ön 
volt a Bátor Média vezetője. 
Ugyanakkor elég jól eltitkol-
ta a közéleti szerepét, már, 
ha volt egyáltalán közéleti 
szerepe. Itt muszáj megkér-
deznem, hogy honnan jöhe-
tett az ötlet, hogy Horváthné 
Karsai Hédi legyen alpolgár-
mester.
 – Nagyon őszintén mon-
dom, hogy nem kérdeztem 
meg a polgármestert, miért 
engem választott. Valószínű-
leg nem csak az én nevem 
merült fel, s az is valószínű, 
hogy pár hónapos előkészítés 
is lehetett ebben. A napra is 
emlékszem, ahogy zajlott az a 
beszélgetés. Az tény, hogy az-
előtt három hónappal találkoz-
tunk személyesen egy bálban. 
Bár vannak közös barátaink, a 

Nekem nem volt pártom, ugyanakkor egyet-
értettem, és támogattam a mostani és a köz-
vetlen ezelőtti városvezetés törekvéseit.
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párja is gyermekkori barátnőm, 
mégsem voltunk napi kapcso-
latban. Ha felkért bármikor 
egy feladatra, pl. konferálás, 
kerekasztal beszélgetés, min-
dig készségesen segítettem. 
Megbízhatott a munkámban. 
Lehetett ez is egy ok.
 – Mindez egy cseppet 
sem zavarta, semmi nem 
volt ebben gyanús? Nem 
tartott attól, hogy ez csupán 
egy „kirakat” állás, igazi súly 
nélkül?
 – Persze, hogy megfor-
dult a fejemben, ugyanak-
kor a korábbiakból ismertem 
már annyira a polgármestert, 
hogyha felkér egy pozíció-
ra valakit, azt el is látja majd 
munkával bőven. Ez bejött.
 – S van súlya ennek a 
pozíciónak? Ön mögött nincs 
egy erős politikai szervezet, 
amely minden esetben egy 
erős hátországot is jelent-
het. Önnek a polgármester 
van. Ez pont annyira meg-
nyugtató, mint amennyire 
nem.
 – Valóban nincs mögöt-
tem politikai szervezet. Ami-
kor megkeresett Máté Antal, 
akkor azt is elmondta, hogy 
milyen munkára gondol. Bi-
zonyos jövőképet is felvázolt, 
aminek a befutása persze 
rajtam, a teljesítményemen 
múlik.
 – Ha ezt lefordítom ma-
gyarról magyarra, akkor itt 
talán arról lehet szó, hogy 
megteremthető az a bizo-
nyos politikai háttér is?
 – Nem gondolkodom 
erről napi szinten. Azt töké-
letesen észlelem, hogy van 
döntés, amely politikai ala-
pon születik. Sokszor beavat 
ezekbe is a polgármester. 
Nekem nem volt pártom, 
ugyanakkor egyetértettem, 
és támogattam a mostani és 
a közvetlen ezelőtti városve-
zetés törekvéseit. Ezzel ne-
kem nem nehéz azonosulni.
 – A területei közül a kul-
túra az, amit talán a legne-

hezebbnek látok. Ez olyan, 
mint a foci, siker esetén sok 
a gazda, kudarc esetén pe-
dig szeretnek mutogatni és 
hárítani. Ráadásul kimúlt 
már korábban a Szárnyas 
Sárkány, elsorvadni látszik a 
Zenei Napok. Emberes fela-
dat itt alkotni. Van már kon-
cepciója?
 – Nagyon jól érzékelem 
ezt a helyzetet, és tudom, 
hogy ez egy nehéz történet. 
Szerencsére saját tapasztala-
taim is vannak. Egyrészt pe-
dagógusként a gyerekekkel, 
másrészt konferálóként szá-
mos rendezvényen vettem 
részt. Voltam persze színpadi 
szereplője is a fesztiváloknak, 
ugyanakkor nyírbátoriként is 
vannak tapasztalataim. Mind 
a két rendezvény fantaszti-
kus múltra tekinthet vissza. 
Ugyanakkor ma már semmi 
sem az, mint 40–50 évvel 
ezelőtt, amikor a Zenei Napok 
indult. Mások ma az igények, 
és a világ is kicsi lett hirtelen, 
hiszen szinte mindent el tu-
dunk érni, akár személyesen, 
akár a világhálón.
 – Konkretizáljunk, jó? 
Ön mit szeretne látni, halla-
ni Nyírbátorban, amikor már 
ismét normális lesz az élet 
körülöttünk?
 – Szerettem a Szárnyas 
Sárkányt, részt is vettem 
szinte valamennyin. Ugyan-
akkor azt nem hiszem, hogy 
így vissza kellene hozni. An-

nak viszont abszolút híve 
vagyok, hogy ennek a törté-
nelmi múlttal büszkélkedő 
városnak szervezzünk egy 
történelmi fesztivált. Ez ne-
kem szívügyem lesz. Gondol-
junk már bele, hogy micsoda 
legendák születtek a városról! 
A Szentvér utca, a sárkány 
vagy Báthori Erzsébet legen-
dája. Mind olyan, ami akár 
önmagában is megér egy ko-
moly rendezvényt. Így együtt 
meg szinte kiált a felidézé-
sért. Szerintem erre komoly 
érdeklődés lenne akár orszá-
gosan is. Egy ilyen fesztivál 
biztos, hogy a szórakoztatá-
son túl alaposan növelheti a 
nyírbátoriak büszkeségét is a 
városunkat illetően.

 – Zene? Marad a tavaly, 
s idén is bizonyított „Korzó” 
típusú zenés rendezvény?
 – Ez mindenesetre be-
vált. Igazi találkozási hely lett 
egy-egy koncert idején a Sza-
badság tér, a 2-es PUB kert-
helyisége vagy a volt 2-es 
suli udvara. Lehetett látni, 
hogy ezt szeretik az emberek. 
A komolyzene jóval kevesebb 
embert vonz. Tipikus réteg-
műfaj, mondom ezt annak 
tudatában, hogy évtizedekig 
tanultam, műveltem ezt a 
fajta zenei stílust is. Kisebb 
léptékben, de az ő igényeik 
kielégítésére is törekszünk.  
Ugyanakkor nem gondolom, 
hogy többnapos rendezvényt 
kellene szerveznünk erre.
 – Kicsit személyesebb 
terület. Önöknél milyen 
szokott lenni a karácsony? 
Mennyien ülték körbe a nagy 
asztalt?
 – Mindig a nagyszülők-
kel és az öcsémmel ünne-

peltünk együtt. Már most, 
legalább egy hónapja nem 
járunk a szülőkhöz. Iszonyú-
an hiányzik a személyes ta-
lálkozás, főként a nagyszülők 
és az unokák számára.  De 
most még tényleg nem tu-
dom megmondani, hogy zaj-
lik majd a karácsonyunk. Egy 
biztos, az egészség most a 
legfontosabb.
 – Ön klasszikus háziasz-
szony? A konyha hozzáértő 
úrnője talán?
 – Nyilván én vagyok ott-
hon a konyhafőnök, de van-
nak kukták és segédszaká-
csok is. Gyermekkoromban 
a szüleimtől is így láttam. 
A gyermekeim imádják pa-
nírozni a rántott húsokat.

 – Nagy asztalt visznek 
az ünnepeken?
 – Igen, miután sokan 
szoktunk lenni, sokat és sok-
félét készítünk, változatos az 
ünnepi asztalunk.
 – Netán van valamilyen 
specialitása is?
 – Amit tőlem szeret a 
család, az a lecsós karajszelet. 
Ha nem is specialitás, de na-
gyon finom a húslevesem is.
 – Na és az édesszájúak?
 – A nagymamák szere-
tik ellátni a családot a reme-
kebbnél remekebb sütikkel, 
tortákkal. Ezzel egyelőre nem 
kell foglalkoznom, de meg-
nyugtatom, hogy nem val-
lok szégyent a cukrászatban 
sem.
 – Nos tehát, úgy látom, 
változás ide, nagy lépés oda, 
jól érzi magát a bőrében.
 – Valóban jól, szeretem a 
munkámat. Kihívásnak talá-
lom, és ez inspirál is a jó tel-
jesítményre.

A komolyzene jóval kevesebb embert vonz. 
Tipikus rétegműfaj, mondom ezt annak tuda-
tában, hogy évtizedekig tanultam, műveltem 
ezt a fajta zenei stílust is.
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Lássuk meg azt az ünnepből, amit adni tud most ebben a rendhagyó 
időszakban. Semmiképpen ne azt tartsuk szem előtt, hogy mitől ked-
vezőtlen, mitől rossz, mitől olyan „nem is igazi” ez, hanem keressünk 
olyan pozitív pillanatokat, amelyek felejthetetlenné teszik számunkra 
– mondja Hamza Henriett tanácsadó szakpszichológus, integratív gyer-
mekterapeuta. Polyák Dézi interjúja.

Ünnep – most másképp

 – Csendesebb lesz a karácsony. 
Tulajdonképpen a szeretteink és saját 
magunk egészsége miatt is javasolt, ha 
nem rendezünk nagy családi összejö-
vetelt. A jelenlegi helyzettel mit lehet 
kezdeni?
 – Én abban hiszek, hogy az életünk 
történéseit, eseményeit mindig meg kell 
élni. Ne a túlélésre törekedjünk, hanem 
mindenképpen keressük meg azokat a 
kapaszkodókat, amelyek átsegítenek 
bennünket az ünnep megszokottól elté-
rő módon történő megélésében. Abban 
hiszek, hogy a test és a lélek különleges 
egységének, a finom egymásra hangoló-
dásának megteremtése mindig az egyén 
feladata. Egyik sincs jól a másik nélkül. 
Ezért nem hi-
szek abban, 
hogy kizáró-
lag az segít, 
ha egyedül, 
vagy akár a 
t á r s u n k k a l 
b e z á r k ó z v a 
töltjük az ün-
nepeket. De 
azt szeretném hangsúlyozni én is: ha 
találkozunk a szüleinkkel, testvérünkkel, 
tartsuk be azokat az általános egész-
ségügyi javaslatokat, amelyeket már bi-
zonyára jól ismerünk. Ha a nagycsalád-
dal nem is tudunk személyesen közösen 
ünnepelni, használjuk azokat az online 
felületeket, amelyek a rendelkezésünk-
re állnak. Lássuk meg azt az ünnepből, 
amit adni tud most ebben a rendhagyó 
időszakban! Semmiképpen ne azt tart-
suk szem előtt, hogy mitől kedvezőtlen, 
mitől rossz, mitől olyan „nem is igazi” ez, 
hanem keressünk olyan pozitív pillana-
tokat, amelyek felejthetetlenné teszik 
számunkra! Hiszen közös élményeket, 
közös pillanatokat nemcsak szemé-
lyesen adhatunk. Egy unoka éneklése 
a nagymamának, az unokatestvérek 
jókívánságai egymásnak, a digitális vi-

lág lehetőségeivel élve tudnak csodála-
tos érzéseket kelteni. Így a lelkünk kap 
mindabból, amire vágyódik. Ha tudunk 
elfogadó módon viszonyulni a hely-
zethez, amiben élünk, akkor képesek 
vagyunk megteremteni magunk és a 
szeretteink számára egy olyan ünnepi 
időszakot, olyan karácsonyt, ami – bár 
eltérő az eddigiektől, a megszokottól –, 
mégis bensőséges és sokat adó.
 – Mit javasol az embereknek a 
pszichológus ezekre a nehéz napokra?
 – Elsősorban türelmet saját ma-
gunk és embertársaink felé is. Töltsük 
meg a napjainkat csupa olyan teendő-
vel, történéssel, eseménnyel, ami örö-
met szerez. Engedjük meg magunk-
nak, hogy a gondolataink a pozitivitás 
irányába terelődjenek. Lássuk magunk 
előtt azt a jövőbeni időszakot, amikor 
az életünk ebből a kerékvágásból egy 
olyanba billen, amiben már nincsenek 
jelen a vírus okozta szorongásaink, 
félelmeink, aggályaink. Szándékosan 
nem mondom, hogy azt lássuk, ahogy 
a régi, megszokott kerékvágásba bil-
len vissza minden. Mert abban hiszek, 
hogy a kilenc hónapja tartó élethelyzet 
mindenkiben hozott olyan pozitív vál-
tozást, változtatást, amit a későbbiek 
folyamán beépít a mindennapjaiba. És 
most ahogy beszélgetünk, fedezem fel, 
hogy milyen kifejező ez szimbolikusan: 
„kilenc hónap, egy új élet.”
 Ha már ez így alakult, ragadjuk meg 
ennek a segítő, védelmező vonalát. Ki-
lenc hónapnyi idő, kilenc hónapnyi vá-

rakozás… valamire, amire egészen biz-
tosan vágyunk. Hogy aztán egy újabb, 
magasabb fejlettségi szinten állhassunk 
a 2021-es év kapujában.
 – A nagyszülőkre különösen figyel-
nünk és vigyáznunk kell. Mikor dön-
tünk jól?
 – Ha az a kérdés, hogy találkoz-
zunk-e velük karácsonykor vagy sem, 
akkor erre én nem tudok, és nem is aka-
rok olyan választ adni, ami megmondja 
a „tutit”. Mert, ahogy a beszélgetésünk 
elején is mondtam, mindenki a saját lel-
kiismerete szerint döntse el, mivel segít 
vagy árt többet a szeretteinek. Ha az 
idősebb szeretteink egészségügyi prob-
lémákkal küzdenek, betegek, akkor én 
biztosan óvatos lennék. Amennyiben a 
mindennapi életünk részei és egészsé-
gesek, nem gondolom, hogy feltétlenül 
távol kell tőlük maradnunk. De a fele-
lősségteljes magatartás semmiképpen 
nem nélkülözhető. Hiszen még sok éven 
át szeretnénk velük együtt megélni min-
den hétköznapot, családi és egyéb ün-
nepet. 
 – Miből szerezhetünk pozitív erőt?
 – Mindenből, ami örömet okoz. 
Amit tudunk felszabadultan tenni. Ami 
előhozza akár a gyermeki énünket, ami 
olyan érzéseket ad, amelyeket újra és 
újra szeretnénk átélni. 
 Adjon nekünk erőt és hitet a követ-
kező vers, amelyet egy – jelenleg nem 
Magyarországon élő – barátnőmtől 
kaptam kölcsön. Mert most, ezekben a 
hónapokban értékelődött fel igazán az 
emberi kapcsolataink jelentősége, az 
emberi kapcsolataink el- és felcserélhe-
tetlensége.

Szilágyi Domokos: 
Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Lássuk magunk előtt azt a 
jövőbeni időszakot, amikor 
az életünk ebből a kerékvá-
gásból egy olyanba billen, 
amiben már nincsenek 
jelen a vírus okozta szoron-
gásaink, félelmeink, aggá-
lyaink.

Hamza Henriett
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„A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzánk, véget ér a gyász, a 
sóhajtás… s fölragyog majd néked a Krisztus. – énekeljük adventi időszak-
ban a kórussá formálódott 6. c osztállyal a Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvodában. Ahogyan egyre hamarabb sötétedik, mi 
is egyre inkább vágyunk a világosságra. Nem szeretnénk, ha ez a sötét-
ség és a járvány okozta bizonytalanság rátelepedne a szívünkre. Nagyon 
fontos a rohanó életünkben, hogy egy kicsit lelassítsunk, és adventkor 
még nagyobb figyelmet fordítsunk egymásra, a családra. Egy kis útrava-
lót kapnak a gyermekek, hogy lelkileg és érzelmileg is felkészüljenek a 
karácsony ünnepére.

Új programot indítottunk el Csillagszüret 
címmel, az alsó tagozatosok számára. 
Diákjaink egy nagyon fontos embe-
ri adottsággal, az önismerettel ismer-
kedhetnek meg. Felvállalni a hibáinkat 
kisgyermekkorban nem könnyű feladat. 
Egy-egy foglalkozás anyaga, beszélge-
tésekre, az adott témára épülő tréfás, 
ugyanakkor tanulságos videóra és hozzá 
kapcsolódó feladatok megoldására épül. 
A beszélgetések során a tanulóink sza-
badon véleményt alkothatnak, kibonta-
kozhatnak, majd megfelelő irányítással 
megszületik az adott téma fő mondani-
valója is. 
 Iskolánk feladata diákjaink érzelmi 
fejlődésének támogatása. Az ünnepvá-
rás időszakában a legfontosabb a szere-

tet, elfogadni egymást, tudjuk megtalálni 
mindenkiben a jót és a szépet. Utat mu-
tat a program a családon belüli békesség 
szerepére is. Megtanít, miért jobb adni, 
mint kapni, és mekkora hatalma van a tü-

Csillagszüret a refiben

relemnek. Az önzetlenség 
napjaink kihalófélben lévő 
erénye, de a gyermekek 
megérthették, ha jót tesz-
nek, azt is kapják vissza. Az 
adakozás ma divatját éli, 
ismerjük és tudjuk ennek 
fontosságát. Az összetar-
tozást az adventi időszak-
ban még jobban átélhetik 
tanulóink, hiszen iskolánk-
ban közösen gyújtjuk meg 
a gyertyát az adventi ko-
szorún, sokat énekelünk, és hittanórákon 
is még többet beszélgetünk az ünnep lé-
nyegéről. 
 Adventi rajzpályázatot hirdetünk, 
kézműves délutánt, vetélkedőket szer-

vezünk, adományokat gyűjtünk. 
Idén sajnos a járványhelyzet miatt 
elmaradtak a városi, kistérségi, 
szociális intézményekben a sze-
retetszolgálatok, melyekre min-
den évben sok felkérést kaptunk, 
és örömmel készültünk. A „szere-
tet hangja” karácsonyi ünnepsé-
günk is visszafogottabb lesz, de 
reménység szerint gyermekeink 
színvonalas karácsonyi műsoráról 
nem kell lemondanunk. Az adven-

ti családi istentisztelet online érhető el 
december 13-ától a Nyírbátori Refor-
mátus Egyházközség YouTube csator-
náján. Református iskolánk így várja az 
ünnepet. 

 Óvodánkban az ünnepre való ké-
szülődés már december első heteiben 
elkezdődik. Várjuk a Mikulást, akit a gyer-
mekek énekekkel, versekkel köszönte-
nek. Eközben a titokzatosság és a közös 
készülődés örömét élik át óvodásaink. Az 
adventi időszakban a gyertyagyújtások 
alkalmával elcsendesedünk, várakozunk, 
Isten szeretetét közvetítjük egymás felé. 
A gyertyák gyújtásánál beszélgetünk fel-
adatainkról, tennivalóinkról, a lelki vára-
kozásról, az örömhírről. 
 A gyermekekkel megismertetjük Jé-
zus születésének történetét, amit eljátsz-
hatnak. Ezekben a hetekben mézeskalács 

illata járja át óvodánkat. Tevékenységeink 
során a közös éneklés, a karácsonyi zene 
hallgatása élmények forrása. Törekszünk 
azonban arra, hogy az ünnep meghitt me-
lege a családokban teljesedjen ki.

 Ézsaiás próféta szavaival kívánunk 
mindenkinek áldott adventi készülődést!

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világossá-
god, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár 
még sötétség borítja a földet, sűrű homály 
a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, 
dicsősége meglátszik rajtad.” 

(Ézsaiás 60,1-2)

Fazakas Eszter 
iskolalelkész 

Duplinszkyné Tóth Erika
tanítónő

Báthory Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda
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A nyírbátori Kónya Eleonóra évek óta Oroszor-
szágban, Moszkvában él családjával. 2020-ban, 
megtörve a hagyományokat, Nóra diplomata férjé-
vel és két gyermekével ott ünnepli a karácsonyt, de 
itthoni szokások szerint. 

 – Milyen különbségek 
vannak a hazai adventi szo-
kásokhoz képest?
 – A kommunizmus idején 
a szovjet kormány úgy dön-
tött, hogy Gyed Moroz (Télapó) 
szorítsa ki a többi karácsonyi 
hagyományt – de ez végül is 
nem sikerült teljes mérték-
ben. A pravoszláv egyházi 
naptár 13 nappal eltolódik a 
mienkhez képest. Szent Mik-
lós napja december 19-ére 
esik, de akkor sem tartják a 
Mikulást, bár egyházi szokás 
szerint nagy ünnepnek szá-
mít. Az orosz karácsony janu-
ár 7-én van. Akkor ér véget a 
pravoszláv karácsonyi böjt. Itt 
az Újév igen nagy civil ünnep, 
azért a posztszovjet Oroszor-
szágban nem a Jézuska hoz 
ajándékot, hanem a Gyed Mo-
roz, Újév napján, január 1-jén. 
Ha szervezett gyermekün-

nepségekről beszélünk, akkor 
Gyed Moroz Újévkor felpat-
tan a trojkára (jelenleg főleg 
személyautó helyettesíti) és 
unokájával, Sznyegurocskával 
(Hóleányka) osztják az aján-
dékokat. Az oroszok január 
1-jén ünneplik az újévet, erre 
három évszázaddal ezelőtt I. 
Péter cár adott ki rendeletet. 
A legjobban várt ünnep Orosz-
országban. Éjfélkor, amikor a 
harang 12-szer szól, az em-
berek megfogalmazzák kíván-

Moszkvában gyakran fehér a karácsony

ságaikat, amelyeknek teljesül-
niük kell a következő évben. A 
pezsgőt meg kell inniuk addig, 
amíg az óra el nem üti az utol-
sót. Ahhoz, hogy jólét legyen a 
házban, az újévi asztalnak tele 
kell lennie ételekkel és italok-
kal. Ünnepi étel a majonézes 
orosz saláta (Olivier saláta), 
kocsonya és/vagy halkocso-
nya tormával, sült pulyka, ká-
posztás piték és a torta. Az 
ünnepi díszítés, ajándékozás 
nem nagyon különbözik a ma-
gyar hagyományoktól, de az 
adventi koszorú itt nem szo-
kás. Az oroszok nagyon sze-
retik a csillogást, a szépet, az 
esztétikát, mondhatni minden 
téren. Az utcák, terek, plázák 
is gyönyörű dísz ben pompáz-
nak, és az emberek megadják 
a módját az öltözködésben is.
 Itt január 1–10-ig ma-
radhatnak otthon az embe-
rek, tehát 10 napos az ün-
nep. Moszkvában Szilveszter 
éjszaka olyan fényesek az 
utcák, mintha nappal lenne. 
Karácsonyfák, füzérek és ins-
tallációk díszítik, a parkok tele 
vannak korcsolyapályákkal, a 
látogatókat pedig illatos te-
ával, fagyban gőzölgő forralt 
borral, mézeskalácsokkal és 
egyéb étellel kínálják.
 – Milyen ilyenkor az idő-
járás ott?
 – Emlékszem, az első 
évben, 2010-ben már októ-
ber közepétől esett a hó, ami 
fokozatosan halmozódott, 
és egészen áprilisig kitartott.  
Hatalmas élmény volt hosszú 
idő után egy igazi téli, havas 
karácsonyt átélni, térdig érő 
hóban, mínusz 10–15 fokos 
hidegben. Eddig a leghidegebb 
-30 fok volt. Azt szeretem az 
itteni télben, hogy száraz és 
hideg, ami nem tűnik olyan hi-
degnek, mint Magyarországon 
a nulla fok körüli nyirkos hideg. 

Tavaly és tavalye-
lőtt fekete karácso-
nyunk volt. Eddig a 
2019-es év volt a 
legenyhébb, mióta 
itt vagyunk, alig 2 
hétig tartott a hó.
 – Ragaszkod-
tok-e a magyar szo-
kásokhoz az idegen 
országban?
 - Természete-
sen az otthoni kony-
ha, szokások szerint 
főzünk, de persze 
fogyasztunk orosz 
ételeket is, mert 
nagyon finomak 
és egészségesek. 
Itt szerettem meg 
a kaprot, céklát, a 
grecskát (hajdinát), 
ami az oroszok 
egyik alapétele. 
Kedvenc levesem a 
borscs és a szoljanka. Az oro-
szok nagyon édesszájúak, és 
a desszertjeik között is akad 
néhány kedvencem. Az itteni 
bevásárlóközpontokban szin-
te minden megtalálható. Ami 
nem, azt otthonról beszerez-
zük. Idekint készítek egy listát 
a fogyóban lévő hozzávalók-
ból, és amikor hazamegyünk, 
bevásárolunk. 
 Ami itt nem található meg 
például: a pirospaprika, leves-
kockák, pirosarany, néhány 
édesség, karácsony közeledté-
vel pedig a szaloncukor. Tavaly 
pár itteni kollégával összefog-
tunk, szerveztünk egy kolbász-
töltést a szakácsunk közremű-
ködésével. Miközben készült a 
kolbász, mi, nők fonott kalácsot 
készítettünk, fánkot sütöttünk, 
közben forralt bort szürcsölget-

tünk, a férfiak pedig hazai pálin-
kát és borokat kóstolgattak.
 Karácsonyra természe-
tesen hazai menüsorral ké-
szülök. Sütök mézeskalácsot, 
töltök káposztát, és halászlé is 
lesz. A főétel rántott és töltött 
hús lesz kukorica és krump-
li salátával. Mivel az oroszok 
szeretik a lazacot, és kínálat 
is van belőle bőven, idén azt is 
készítek, mert szeretjük. Lesz 
bejgli, hazai dióbélből. Mi 23-
án vagy 24-én állítjuk a fát. 
Csodaszép díszeket lehet itt 
kapni, így minden évben bővül 
a kollekcióm. Most is sikerült 
szert tenni a GUM áruházban 
két szép gömbre! Idén is 24-
én este lesz az ajándékbontás, 
hazai előadóktól hallgatunk 
majd karácsonyi zenét.

eni
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A nyírbátori származású Sajtos Gábor már évek óta Spanyolország-
ban, Tenerifén él feleségével. Az utazásszervezéssel foglalkozó há-
zaspár az ünnepeket is a szigeten tölti idén. A karácsonyi várakozás 
természetesen a napsütötte vidéken is ünnepi hangulatban telik, csak 
kicsit másképpen, mint nálunk.

Mikulássapkában 
a tengerparton - Tenerifén

 – Milyen alapvető különbségek 
vannak a hazai szokásokhoz képest 
akár ünnepi díszítést, ajándékozást, ét-
kezést, esetleg baráti, családi látogatá-
sokat tekintve? 
 – Tenerifén, akárcsak Spanyolország 
többi részén, a karácsonyt is komolyan 
veszik, és a hagyományos módon ünnep-
lik, általában a családdal együtt töltik. A 
karácsony ünnepe hagyományosan kora 
este kezdődik. A nochebuena – a szen-
teste spanyolul – alkalmával tradicionális 
ünnepi étkek ké-
szülnek: egy finom 
tapas, hagyomá-
nyos levesek és sa-
láták, valamint bá-
rány-, marha- vagy 
baromfisült.
 Az éjféli mise 
kihagyhatatlan ese-
mény a hagyomá-
nyos spanyol kará-
csonykor. Az istentisztelet után sétálunk 
az utcákon, ahol zenészek játszanak 
hangszereken, miközben a tömeg a Kis-
ded születését ünnepli. A legalapvetőbb 
különbség talán az ajándékozásban van, 
mert a gyerekek az ajándékok nagy részét 
nem karácsonykor kapják meg, hanem 
január 6.-án (dia de los Reyes Magos). A 
királyok január 5-én érkeznek nagy felvo-
nulás kíséretében. A családok részt vesz-
nek a felvonuláson, majd a három királyok 
az este folyamán hozzák a gyerekeknek 
az ajándékokat. Másnap reggel temérdek 
ajándék várja őket a fa alatt.
 – Hány napig tart az ünnep? 
 – Ebben nagyon nem tér el az ott-
hon megszokottól, esetleg azoknak, akik 
a turizmusban dolgoznak, mert a kará-
csony-szilveszter környéke turisztikai 
főszezon.
 – Mennyire hangolódik rá az ünnep-
re az ország, a sziget, a város? 
 – Mint Európában bárhol, már de-
cember elején a boltokban, vendéglátó-

Ha a tavalyi képeket nézem az adven-
ti gyertyagyújtásról, iskolánk auláját 
látom, sok diákkal, akik vidáman éne-
kelnek, karácsonyra készülnek. Akkor 
még nem tudtuk, hogy 2020-ban for-
dul velünk egyet a világ.
 Az oktatás most részben az on-
line térben folyik, az iskolánk csendes, 
mindenféle gyülekezés tilos. Karantén, 
távolságtartás, óvatosság, bizonyta-
lanság. Ezek jellemzik most leginkább 
az életünket. Pedagógus, szülő, gye-
rek aggódik. Senki sem mondja ki, de 
mindannyiunkban ott a kérdés, hogyan 
lesz tovább.
 Így érkezik az advent az idén. Maga 
a szó eljövetelt jelent, az Úr eljövetelét. 
.A Gyermek érkezését, aki szeretetből 
jött közénk.
 Hogyan lehet ebben a kiszámít-
hatatlan világban ünneplőbe öltözött 
szívvel várakozni, gyertyát gyújtani, 
tudást és reményt közvetíteni? Ha a 
félig üres iskolát látom, nem tudom a 
választ. Aztán megpillantom az aula 
közepén az adventi koszorút, pontosan 
ott, ahol tavaly volt. Három lila és egy 
rózsaszín gyertya. A világ a feje tetejé-
re állhat, de az advent ugyanaz marad.
 Az idén pedagógus és diák nem 
együtt, de mégis gyertyát gyújt. A szí-
vünkben kérdések, aggodalmak, féle-
lem, de amint egymás után fellobban-
nak a koszorún a gyertyák fényei, az 
összes rossz helyét átveszi a remény.
 Az adventi fények messze űzik a 
sötétet nemcsak a szobából, hanem a 
lelkünkből is. A hatodikos kisdiákjaim 
ma arról meséltek, hogyan gyújtották 
meg otthon a gyertyát a koszorún.
 S akkor megint az aulára gondol-
tam, ahol tavaly közel hatszázan vár-
tuk, hogy fellobbanjon egy-egy gyer-
tyaláng, s éreztem, ha valamit jól adsz 
át, ha szívvel tanítasz, az kitart a nehe-
zebb időkben is. Még 2020 adventjén 
is, amikor fázósan, félve őrizgetjük az 
örömet a szívünkben, mint az aprócska 
gyertyafényt, mint azt az apró Csecse-
mőt, aki örömet hozni jött közénk...

Magyarné Takács Bernadett
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 

hittanszakos pedagógus
Báthory István Katolikus Óvoda, Két Taní-

tási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

helyeken, utcákon kint vannak a kará-
csonyi díszítések. Ami más, az a háttér. 
Nekünk eleinte szürreális volt a Betlehem 
a pálmák között, vagy az, hogy a tenger-
parton napozók a fürdőruhához és nap-
szemüveghez mikulássapkát húznak. 
Igazából hatalmas eltérések nincsenek, 
inkább azt mondanám, hogy kicsit nehe-
zebben jön át a karácsony megszokott 
hangulata verőfényes napsütésben, per-
sze ez is szuper, de azért más, mint amit 
otthon megszokott az ember. A sziget déli 

részén 25 fok körüli 
a hőmérséklet, amit 
akár melegebbnek 
is érezhetünk, hi-
szen jóval közelebb 
vagyunk az Egyen-
lítőhöz. Esténként 
azért felfér egy vé-
kony kardigán, de az 
európai zord és ko-
mor télhez képest 

ez maga a paradicsom. 
 – Kerül-e az asztalra vagy a fa alá 
valami, ami magyar? 
 – Párom és az én édesanyám és csa-
ládjaink is gondoskodnak arról, hogy va-
lami hazai mindig kerüljön a fa alá, legyen 
az egy-egy szép hímzett holmi, vagy nya-
lánkság. Mi is szoktunk fenyőt díszíteni, 
és közben karácsonyi dalokat hallgatunk. 
 – Mennyi az esélye egy fehér kará-
csonynak? 
 – Fehér karácsony is lehet, ha a ter-
mészet úgy akarja, mert a sziget óriás 
vulkánját – ami 3718 méter magas – hó 
is szokta fedni. Bár az elmúlt pár évben 
nem volt jellemző, hogy hosszan tartó 
hóréteg kialakuljon rajta, de már velünk is 
történt meg olyan, hogy Dél-Tenerifén 28 
fokban fürödtünk, és közben Teide havas 
csúcsán épp -11 fokot mutatott a hőmé-
rő. És ez a kettő légvonalban kb. 20 km-
re van egymástól. Ez is mutatja azt, hogy 
mint mondani szoktuk: Tenerifének ezer 
arca van.                                                         eni

Gondolatok 
a BIG-ből

2020 adventjén...
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Karácsonyi, szilveszteri gasztroutazás

Általában együtt készítjük a párommal az ünnepi menüt, miután 
december 24-én délután a vállalkozásomból hazaérek – mond-
ta, majd elárulta, a karácsonyfát együtt díszítik a két gyerekkel. 
Nagyon élvezik, hogy ők is kiveszik a részüket az előkészületek-
ből. Szenteste vacsora előtt kerül az ajándék a fa alá. Karácsony 
első napján a szülőknél ebédelnek vagy vacsoráznak. 
 Az idei ünnep azonban most más lesz. Sokan kivárnak a 
megrendeléssekkel. Tavaly már jóval az ünnepek előtt jelent-
keztek.
 Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hagyományos ételeken (ha-
lászlé, rántott hal, töltött káposzta, mákos, diós bejgli) kívül mi-
vel tehetnénk változatosabbá az ünnepi asztalt. Íme, a recept: 

Aszalt szilvával töltött, baconos pulykamell

Hozzávalók 2 főre:
4 szelet pulykamell 

• 10 dkg aszalt 
szilva 

• 200 g szeletelt 
szalonna • 1 dl 

vörösbor 
• 40 dkg burgonya 
• 5 dkg vaj • 2 dl tej 

• ízlés szerint 
cukor, só 

• 3 ek. (10 dkg) 
gyümölcs lekvár 

•1 db narancs (ízlés 
szerint)

 Elkészítés: Az aszalt szilvát a deci borral felöntjük, pár óra 
hosszát állni hagyjuk benne. Közben a burgonyát meghámoz-
zuk, daraboljuk. A húsokat sózzuk. Két pulykamell szeletet kik-
lopfolunk és egymásra teszünk úgy, hogy félig fedjék egymást. 
Picit klopfoljuk, hogy egy nagy szelet húst kapjunk. Megtöltjük 
az áztatott aszalt szilvával, amit előtte kicsit kinyomkodtunk, 
hogy ne legyen leveses. Ezt szorosan feltekerjük. A három szelet 
szalonnát egymás mellé helyezzük, rárakjuk a feltekert pulyka-
mell tekercset és a szalonnával feltekerjük. A baconnel feltekert 
pulykamelltekercset alufóliába tesszük, fóliába csomagoljuk, a 
végeit elcsavarjuk, mint a szaloncukrot. Tepsire teszünk, és kö-
rülbelül 180°-on kb. 40–45 perc alatt megsütjük. Utána levesz-
szük a fóliát és úgy sütjük még. Az alsó részük már megpirult, de 
a tetejüket 5 percig tovább sütjük. Közben a pürét elkészítjük a 
hagyományos módon. A megmaradt boros levet, amiben áztat-
tuk az aszalt szilvát, meghagyjuk a szószhoz. Amikor megsült a 
hús, hagyjuk 5 percet állni, hogy könnyebben szeleteljük.
 Gyümölcsös mártás: A megmaradt vörösbort és a lekvárt 
felforraljuk, enyhén sóval, cukorral ízesítjük, majd narancsot 
csavarunk hozzá. Az étkezési keményítőt kicsi vízzel kikavarjuk 
és hozzáöntjük a vörös-boros szószhoz, ezzel sűrítjük. Vigyázni 
kell, ahogy kihűl a szósz, úgy fog sűrűsödni. Nem kell megijedni, 
ha forrón a szószunk folyékony.
 Tálalás, italajánlás: A narancs héjával, menta levéllel lehet 
díszíteni a tányért. A megmaradt aszalt szilvát darabokra vág-
juk, és azt a tányéron szétosztjuk. A burgonyapürével, felszele-
telve tálaljuk. Ajánlok hozzá száraz vörös bort vagy rozé bort.

Nagyné Rebrei Andrea, élelmezésvezető 
szilveszteri menü ajánlata

 – Ki főz nálatok szilveszterkor?
 – Jellemzően a férjemmel közösen főzünk, egyszerűbb és 
jobb is, mint egyedül. Ő szeret is főzni, így együtt készítjük el az 
ünnepi ételeket.
 – Milyen szokásaitok vannak?
 – Nálunk csendesen telik a szilveszter. A gyerekek már kire-
pültek a családi házból. Mivel mindketten aktívan dolgozunk, az 
ünnepek alatt tudunk kicsit pihenni. Az óévbúcsúztató utcabálra 
is mindig elmegyünk, amit a város főterén rendeznek. Most saj-
nos ez elmarad.
 – Milyennek gondolod az idei szilvesztert?
 – Visszafogottnak, mindenkinek inkább a pihenésről fog 
szólni, az otthonlétről. Baráti találkozások sem lehetnek. Azokat 
jobban érinti ez, akik szeretik a nagyobb összejöveteleket, nekik 
nehezebb lesz ez a szilveszter. Mi egyébként is szűkebb körben 
szoktunk ünnepelni, csendesen a családdal. 
 – Milyen szilveszteri menüt javasolsz?
 – A hagyományos szilveszteri ételek a sült hurka, sült kol-
bász, malacsült, párolt káposzta, toroskáposzta. Vannak, akik 
szendvicsekkel, vendégváró falatkákkal várják az ismerősöket. 
Lehet az virslis kifli, sós, sajtos pogácsa. Mi minden évben ké-
szítünk kocsonyát, amiből a szülőknek is adunk. Egy régi kolleg-
anőmtől úgy tanultam, hogy pár napra besózzuk előre a kocso-
nyának való húst. Így teljesen más íze van, mintha friss húsból 
készülne. Az ízesítés ugyanúgy, só, egész bors, vöröshagyma, 
aki szereti, tehet bele csípőspaprikát és fokhagymát. Egy-két 
tányérral készítünk miskolci kocsonyát, teszünk bele savanyú 
uborkát és főtt tojást. A férjemnek ez a kedvence. Újév napján a 
lencsefőzelék sertéssülttel vagy fasírttal, az nem maradhat el. 

Szilveszteri malacsült
 Hozzávalók: 1 kg 
bőrös malaccsászár-
hús • 1 kg bőrös ma-
laccomb vagy bőrös 
karaj • 5-6 db paradi-
csom • 3-4 db paprika 
• 1 fej fokhagyma • 3 
db hagyma • 20 dkg 
zsír • 10 szem egész 
bors • 2 ek. méz • 2 dl fehérbor • só, fűszerkeverék: 1 tk. színes bors, 
1 tk. majoránna, 1 tk. szárított chili, 1 mk. rozmaring, 1 csipet őrölt ró-
mai kömény mozsárban alaposan összetörve (helyettesíthető sertés 
húshoz való grill fűszerkeverékkel).

 Elkészítés: A húst előző nap alaposan besózzuk, a bőrt be-
vagdaljuk. Vigyázzunk, a bőrre ne kerüljön só, csak a bevagdalt 
részekbe. A megpucolt fokhagymából 4-5 gerezdet szurkáljunk 
a hús különböző pontjaiba, majd takarjuk le és tegyük hűtőbe. 
Másnap a húst megszórjuk a fűszerkeverékkel. A tepsiben el-
rendezzük a húst bőrével felfelé, benne a paradicsomokat, a da-
rabolt paprikát, a félbevágott hagymát, a 10 szem egész borsot. 
A zsírt is elosztjuk a tepsiben, és fólia alatt lassú tűzön két órát 
sütjük. Egy óra után villával megszurkáljuk. Amikor a hús meg-
puhult, levesszük a fóliát és megkenjük a bőrét a borban elkevert 
mézzel, ezt kétszer is meg lehet ismételni. Amikor piros és ropo-
gós, kivesszük a sütőből és még egyszer megkenjük.
 Italajánlás:
Javasolt a vörösbor, a bólé, akár alkoholmentes pezsgőből, vagy 
bármilyen édes pezsgőből. Hozzá gyümölcsnek választhatunk 
ananász befőttet, kivit, citromot, narancsot, mandarint. Díszít-
hetjük citromkarikával.
 Készítsek el Önök is ezeket a finom ünnepi ételeket! Jó étvá-
gyat kívánunk!

Polyák Dézi

Decemberben a narancs és a szegfűszeg illata mindenkiben 
felébreszti az érzést, hogy hamarosan itt a karácsony. Mé-
zeskalács, bejgli és sok finomság kerül az ünnepi asztalra. A 
kocsonya, a lencse pedig a szilveszter kihagyhatatlan éte-
lei. A főzés az ünnepeken olyan családi program is egyben, 
amely még izgalmasabbá teheti az otthoni készülődést. Ká-
posztási Krisztián, szakács, egyéni vállalkozótól karácso-
nyi receptet is kértünk.
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December 4-én megdőlt Gyurta Dániel 19 éves, kor-
osztályos rekordja. Antal Dávid a Nyírbátori Bátori 
Sárkány Úszóegyesület úszója 400 méter gyorson új 
országos csúcsot állított be. Mostantól az új csúcs: 
4:21,99 – közölte a jó hírt december 4-én a 12 éves 
tehetség edzője, Kaliba Viktor.

Gyurta Dániel korosztályos csúcsától jobb időt úszott Debrecenben

December 4-6. között rendezték meg 
Debrecenben a Regionális Delfin-Cápa 
–Gyermek OB-t, melyen remekül sze-
repeltek a nyírbátoriak.
 Magyar Bajnokságot rendeztek vol-
na, de a járvány miatt regionális verse-
nyeket tartanak, ezek eredményeit ösz-
szesítik.
 – Nagyon büszke vagyok a tanít-
ványaimra. Nem volt zökkenőmentes a 
felkészülés, de mégis sikerült! Hálás kö-
szönet Nyírbátor Város Önkormányza-
tának és a Nyíregyházi Sportcentrum-
nak! – mondta Kaliba Viktor.

Antal Dávid 19 éves országos rekordot döntött!

Eredmények:
Antal Dávid (2008):
• 400 gyors 1. hely /Új évjá-

ratos csúcs/
• 200 vegyes 1. hely
• 50 gyors 1. hely
• 200 gyors 1. hely
• 200 hát 1. hely

• 100 pillangó 1. hely
• 400 vegyes 1. hely
• 200 pillangó 1. hely
• 100 hát 1. hely
Bégányi Ábel (2008):
• 200 vegyes 3. hely
• 50 gyors 3. hely
• 200 gyors 4. hely
• 100 pillangó 2. hely
• 400 vegyes 2. hely
• 200 pillangó 2. hely
• 200 mell 3. hely
Barnai Niki (2009):
• 200 vegyes 2. hely
• 200 hát 3. hely
• 100 gyors 4. hely
• 100 hát 3. hely
• 400 vegyes 3. hely

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány 

Úszóegyesület

Az őszi szünet után feltöltődve, nagy lel-
kesedéssel láttak neki a tanulásnak a kis 
diákjaink. Szabadidejükben szívesen raj-
zolnak, festegetnek, kreatívkodnak, így 
nagy örömmel fogadták az „Itt van az ősz, 
itt van újra „rajzpályázatunkat is, melynek 
az eredményhirdetése a napokban volt. 
Rengeteg csodálatos alkotás született, 
volt, aki több festménnyel is pályázott, 
különböző technikával. A versenyben 
részt vettek a Kerekerdő Óvoda óvodásai 
is, akik számos gyönyörű képet juttattak 
el hozzánk. Nehéz dolga volt a zsűrinek, 
hiszen minden alkotás tetszetős, színes 
volt, mind tükrözte az ősz hangulatát.
 Az őszi hangulatot mára a karácso-
nyi készülődés váltotta fel. Advent, a vá-
rakozás időszaka. A gyerekek nagy örö-

mére ellátogatott hozzánk is a Mikulás. 
Volt nagy izgalom, amikor megérkezett. 
Pirosba öltözve, versekkel, dalokkal kö-
szöntötték, s átvették tőle a megérde-
melt csomagokat. Igaz, néhányan kicsit 
megszeppentek a nagyszakállútól, de a 
finomságok feledtették velük a félelmet. 
A nap további része is vidáman telt, hi-
szen tréfás vetélkedőt szerveztünk, ahol 
horgászbot segítségével pecáztuk ki a 
mikulás ruháit, segítettünk a manóknak 
összehordani a játékokat. Éneklős „Mi-
kulásbulival” zártuk a napot.
 Az udvarunkon felállított adventi ko-
szorún a gyerekekkel közösen gyújtottuk 
meg a szimbolikus gyertyákat is. Remél-
jük, hogy minden családban, békében és 
egészségben érkezik meg az ünnep. Mi 

is minden nap bele-
csempészünk egy kis 
örömöt a várakozásba, 
és szeretettel vesszük 
körbe egymást. 
 Az elmúlt időszak 
nehéz és küzdelmes 
volt, de hiszünk abban, 
hogy 2021-ben már 
jobb lesz. 

 Kívánjuk, hogy az elkövetkező év is az 
eredményes közös munkánkról szóljon. 
A karácsony nemcsak egy ünnep, hanem 
egy érzés. Szépségét nem az ajándékok 
nagyságával kell mérnünk, hanem olyan 
ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, 
amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 
Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét 
élménye, a boldogság különbözteti meg 
a hétköznapoktól. Gyertyát gyújtunk, és 
emlékezünk azokra, akik már nincsenek 
velünk. 
 Békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden városlakónak, leendő 
tanulónknak, az ő szüleiknek, iskolánk va-
lamennyi diákjának és családjának.

LMA Nyírbátori Tagintézményének 
nevelőtestülete

Karácsonyi üdvözlet az Élménysuliból…



14 • 2020 bátor VÁROSI HÍREK

Ebben az évben azt kértük, 
hogy az újrahasznosítás jegyé-
ben gondolkodjanak a kézmű-
ves pályázók, a felső tagozato-
soknál pedig a mesefilmekkel 
kapcsolatosan kellett elkészíte-
ni az alkotásokat. Mindkét pá-
lyázatra nagyon szép munkák 
érkeztek. A legaktívabbak idén 
is az alsó tagozatosok voltak. 
Több mint 100 rajz érkezett 
tőlük, összesen pedig 140. Az 

elmúlt évektől eltérően – a jár-
vány miatt – most nem tudtuk 
kiállítani a gyerekek munkáit 
az épület kerengőjében. Mivel 
elég sok üvegfelületünk van, 
arra a rajzokat és az akasztóval 
ellátott kézműves munkákat ki 

Tisztelt Olvasók!
Elképzelhető, hogy az újság előző számában félreérthetően fogal-
maztam az előző edzéseink helyszínével kapcsolatban. Egyáltalán 
nem állt szándékomban negatív megjegyzést tenni a Bethlen Gábor 
Középiskola Sportcsarnokára, sőt ezúton szeretném megköszönni az 
intézmény mindenkori fenntartójának, és vezetésének, hogy a spot-
csarnokban készülhettünk a hazai és nemzetközi versenyekre. 

Karczub Miklós

SZÜLETÉS
Tamás Komé Tamás  Lukács Kitti
Dzsesszika Erzsébet Pataki János Horváth Bettina
Elena Turbucz István Molnár Mariann 
Dóra Deláni Horváth Dávid Ábri Dóra
Krisztián Szilágyi Krisztián  Vitéz Zita
Ábel Bereznyák Csaba Hegedűs Beáta
Nelli Váradi Roland Kozák Ilona
Oszkár Varga Oszkár Gazsi Annamária 
Lívia Brigitta Varga Barnabás Farkas Lívia
Stella Csiki Márk Diószegi Erzsébet
Tímea Burzán Tibor Oláh Marianna
Luca Barna Péter Szabó Tímea
Melodi Elza Adorján Gergő Varga Amanda

HÁZASSÁG
 Csiki Laura Erzsébet Orosz György

HALÁLESET
Gaál Tibor • Varga Vandána • Czimbalmos Miklós • Lakatos Zsolt 

Horváth Tibor • Duli Mihály • Kovács János • Hatvani Istvánné 
Varga Dániel • Nagy András • Szabó Tiborné • Ruszin István

Harcsa István • Oláh Zoltánné • Seres Györgyné • Buzás János 
• Bodogán Sándorné

Anyakönyvi események
2020 november

A fémipari területen tevékenykedő 

Ferprodukt Kft.  
nyírbátori telephelyére 

kollégákat keres, az alábbiak szerint: 

 1 fő lakatosipari és karbantartási 
feladatok ellátására 

 

 1 fő asztalosipari végzettséggel 
rendelkező kolléga 

 

 3 fő középfokú végzettséggel, 
számítógépes ismerettel 
rendelkező kolléga, betanított 
munka (alkatrészragasztás/-
gyártás) végzésére 

 
Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát 
személyesen Társaságunk Nyírbátor, 
Ipari Park u. 20. sz. alatti telephelyére 
(Vállalkozói Inkubátorház) vagy                          
e-mail-en az info@ferprodukt.com 
címre legyen szíves eljuttatni. 
 

Advent első vasárnapján hirdették ki a Kulturális Köz-
pont idei adventi kézműves és rajzpályázatának ered-
ményét. Idén 140 pályamunka érkezett a kiírásra. Az 
izgalom ezúttal is nagy volt, hiszen az elmúlt évekhez 
hasonlóan a helyezések mellett a rajzpályázat győzte-
sének alkotása idén is látható óriásplakáton a városban. 
Rendhagyó módon ezúttal kettő is.

KÉT GYEREKRAJZ IS 
ÓRIÁSPLAKÁTON

tudtuk tenni. Ahol fekvődíszben 
gondolkodtak a gyerekek, azo-
kat a munkákat asztalra helyez-
tük. Így az érdeklődők ugyanúgy 
megtekinthetik a pályázatra 
érkezett alkotásokat, mint egy 
kiállítás keretében.
 A rajzversenyre érkezett 
munkák elbírálásakor a zsűri 
úgy döntött, hogy ebben az év-
ben két alkotás is óriásplakátra 

kerül. Készítőik: Kópis Orsolya 
Zolna és Regéczi Csenge. Gra-
tulálunk! – mondta el érdek-
lődésünkre Vályogos Gréta, a 
Kulturális Központ intézmény-
vezetője.

eni

2. helyezett: Regéczy Csenge, 5/b osztály (10 éves)
Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda

Pályázat témája: Karácsonyi filmek és mesék. Alkotás címe: Grincs

Az „Adventi kézműves és rajzpályázat” eredménye:
 Óvodás kategóriában: I. Átyim Anna - Encsencsi Százszorszép Óvoda 
és Konyha • II. Molnár Márton - Nyírbátori Kerekerdő Óvoda • III. Bárány 
Boglárka - Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda • Különdíj: 
Kovács László - Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Nyitnikék Tagóvodája
 A kézműves pályázat nyertesei alsó tagozatos kategóriában: I. Viszlóczki 
Fruzsina, Viszlóczki Noémi, Pásztor Hanna, Gazdag Loretta, Czekmeiszter 
Panna, Serbán Kamilla, Vasvári Hanga - Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye • II. Hutóczki Levente - Kölcsey Ferenc Baptista 
Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium • III. 
Molos Flóra - Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda • Külön-
díj: Üveges Leila - Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
 A rajzpályázat nyertesei felső tagozatos kategóriában:  I. Kópis Orsolya 
Zolna - Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium • II. Regéczy Csenge - Báthory Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda • III. Kincs Ivett - Báthory Istvánt Katolikus Óvoda, Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium • Különdíj: Molnár Lilla - Báthory 
Anna Református Általános Iskola és Óvoda
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Negyvenéves az együttes, én 
kevesebb vagyok, így tulaj-
donképpen születésemtől ré-
sze az életemnek. Édesapám 
alapította, tőle vettem át az 
együttes vezetését három év-

vel ezelőtt. Aktív tagja 18 évig 
voltam, négy jubileumi kon-
certen játszottam. A 2020-as 
lett volna az első, amit már 
én szervezek. Remélhetőleg 
tudjuk majd pótolni az idén 
elmaradt eseményt. Eddig 
mintegy 90 tagja volt az ütő-
együttesnek. Az első csapat 
kilenc fővel működött, most is 
kilenc tanuló van, de volt olyan 
év, amikor tizenöten voltak. Ez 
mindig attól függ, hány gye-
reknek van kedve, 
illetve hányan gya-
korolnak annyit, 
hogy be tudjanak 
kerülni az együt-
tesbe. Nyírbátor-
ban az utánpótlás 
mindig biztosított, 
hiszen nagyon mo-
tiváló, ha az együt-
test látják, hallják a 
koncerteken. Nálam az érett-
ségi évében vált véglegessé: 
zenei pályára lépek. Leérett-
ségiztem, elsőként zenemű-
vészeti szakközépiskolába 
jelentkeztem, majd az egye-

2020-ban 40 éves a Nyírbátori Ütőegyüttes. Ennek ap-
ropóján adtak volna koncertet az ütősök a Kulturális Köz-
pont színháztermében a Magyar Művészetoktatás Napja 
kapcsán még tavasszal. Az ünneplés a pandémia miatt 
elmaradt, és az év hátralévő részében sem nyílt már al-
kalom egy ilyen szintű program megrendezésére. A Bátor 
Televízióban Kozma Rékával, az együttes művészeti ve-
zetőjével beszélgettünk a jeles évforduló kapcsán. Réka 
speciális helyzetben van, hiszen beleszületett a zenébe, 
az ütőzenébe és az együttesbe is. És egy idő után pályá-
jának alakulása is teljesen egyértelművé vált. Folytatja, 
amit édesapja négy évtizeddel ezelőtt elkezdett. 

40 ÉVES A NYÍRBÁTORI ÜTŐEGYÜTTES
Több kortárs zeneszerző komponált nekik művet

temre. Onnantól egyértelmű 
volt számomra, ha édesapám 
nyugdíjba megy, akkor sze-
retnék hazajönni a helyére, 
átvenni a tanszakot és így az 
ütőegyüttest is. 

 Réka számára a legemlé-
kezetesebb események nyilván 
az ötévente megrendezett ju-
bileumi koncertek, de szívesen 
emlékszik vissza arra az idő-
szakra, amikor a Szentvér utcán 
találkoztak, tartottak előadást, 
és a helyi televízió kamerája is 
olykor-olykor jelen volt. Televí-
ziónk programjában időről idő-
re feltűnik az „Időkerék” című 
műsor (szerkesztője Csordás 
László), amelyben akár több 

évtizeddel korábbi felvételeken 
láthatunk nyírbátori és térségi 
eseményeket, például ütőhang-
szeres próbát vagy fellépést. 
 A Nyírbátorban működő 
ütőegyüttes hangszerpark-

ja országos mércével is ki-
emelkedő. Ez egy különleges 
helyzetet teremt az együttes 
számára. Vannak marimbák, 
vibrafonok, van dobfelszere-
lésünk, üstdobunk, és cső-
harangunk is, ami egyáltalán 
nem megszokott egy 
zeneiskolában. Az ütő-
hangszeres irodalom a 
mai napig fejlődésben 
van, annak ellenére a 
legősibb hangszerről 
van szó. De az irodal-
munk nem olyan régi, 
mint például a zon-
goristák számára. A 
fellépések anyagának 
összeválogatásakor fontos 
szempont számunkra, hogy a 
gyerekek is élvezzék, és a kö-
zönség számára is szórakoz-

tató legyen. Így a klasszikus 
ütőhangszeres irodalom mel-
lett megjelennek pop-rock át-
iratok is koncertjeinken. 2020 
ebben a tekintetben nem adott 
teret számunkra. Természete-
sen várjuk a lehetőségét an-

nak, hogy újra valódi, élő zenei 
előadások alkalmával tudjuk 
szórakoztatni a közönséget.

eni

A Nyírbátori Ütőegyüttes 1980-ban alakult a Zeneiskola 
növendékeiből azzal a céllal, hogy a gyerekek számára kö-
zös muzsikálási lehetőséget biztosítson, s minél szélesebb 
körben megismertessék a kamarazenei formációt, amely 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében addig teljesen ismeret-
len volt. Évente 15-20 fellépést vállaltak Nyírbátorban és a 
környező településeken. Rendszeresen résztvevői voltak kü-
lönböző országos fesztiváloknak, szerepléseikről a szakmai 
sajtó több ízben elismerően írt.

„A Nyírbátori Ütőegyüttes néhány év alatt biztos helyet har-
colt ki magának a szakma élvonalában. Tanáruk Kozma Lász-
ló, aki hatalmas lelkesedéssel, állandó újat akarással terem-
tett egy olyan, szinte profi, gyermekekből álló ütőegyüttest, 
amely környezetében nyilvánvalóan nagyon értékes, fontos 
közművelődési szerepet tölt be.” (Parlando, 1987 október)

A Magyar Televízió öt alkalommal készített felvételt az együt-
tesről. Két alkalommal tartottak szerzői estet, ahol jelen volt a 
zeneszerző Zempléni László is (1988, 1994). Az ütősök évekig 
élvezték az Atlantisz Yamaha Hangszerforgalmazó cég támo-
gatását. Az együttes alapítója, egykori vezetője, Kozma László 
az együttes megalapításáért és országos hírnevet szerző mű-
ködtetéséért, eredményeiért több elismerésben is részesült. 
(Miniszteri dicséret, Nívódíj, Nyírbátorért emlékérem, Apá-
czai Csere János-díj, Nyírbátor Város Önkormányzata a neve-
lés-oktatás terén kifejtett kimagasló munkájáért „Aranygyűrű” 
elismerés, ARTISJUS-díj, Németh László-díj, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés Elismerő Oklevele)
 2010-ben – Nyírbátor kulturális értékeinek gyarapításá-
ért, az ütőszenei kultúra meghonosításáért, 30 éven át végzett 
kiemelkedő tevékenységéért – Pro Urbe kitüntetésben része-
sítette az Ütőegyüttest a város. Megtisztelő, hogy több mai 
magyar zeneszerző komponált művet a nyírbátori ütősöknek.
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Küldetésünknek tartjuk, hogy 
a kisgyermekkorban elkezdett 
nevelést 18 éves korig, a gim-
náziumi tanulmányok befejezé-
séig tudjuk folytatni, segítsük 
a gyermekek lelki fejlődését, 
személyiségformálódását, s 
tegyük mindezt úgy, hogy szo-
ros együttműködést alakítunk 
ki a szülői házzal. Pedagógiai 
hitvallásunkat meghatározza 
a gyermekszeretet és a keresz-
tény erkölcs. 

 Az óvodai nevelés során 
középpontban a vallás-erköl-
csi nevelés áll, mely az orszá-
gos óvodai nevelési program 
előírásaihoz is kapcsolódik. Az 
óvodában a nevelési év fela-
data, hogy kialakítsuk azokat 
a szokásokat, melyek megha-
tározzák az óvoda arculatát, 
megtaláljuk azokat a kap-
csolódási pontokat, melyek 
segítik az óvoda-általános 
iskola átmenetét. Az óvodá-
sok megismerkednek azokkal 
a tevékenységekkel, melyek 
az általános iskolában is jelen 
vannak: robotika, sakk palota-
program, angol nyelv, úszás, 
labdarúgás.
 Általános iskolai osztá-
lyainkban jelenleg az 1. a osz-
tályban emelt szintű testne-

A Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Gimnáziumban az elmúlt hét 
tanév során minden évben megélhettük a növeke-
dést. Az idei tanévben óvodai egységgel bővült in-
tézményünk. Ennek megfelelően három alapfelada-
tot látunk el jelenleg:
• óvodai nevelés, • általános iskolai nevelés-okta-
tás, • gimnáziumi nevelés-oktatás.

Új lehetőségek a BIG-ben

velés- és általános tantervű 
képzés, az 1. b osztályban 
magyar-angol két tanítási 
nyelvű képzés működik. Test-
nevelés tagozaton célunk, 
hogy a mozgás öröme mellett 
a kisebb-nagyobb megméret-
tetésekkel sikerélményekhez 
is juttassuk a gyerekeket. Az 
általános tantervű csoport-
ban az alapkészségek elsajá-
títása mellett nagyobb tér jut 
a szabadidős tevékenységek-

nek. A magyar-angol két taní-
tási nyelvű képzésben részt 
vevő gyerekek az angol nyelv 
elsajátítása mellett megis-
merkednek a Sakkpalota ké-
pességfejlesztő programmal 
is. A táblajáték beépítése az 
oktatásba segíti a logikus 
gondolkodás kialakítását, a 
problémamegoldó képesség 
fejlesztését, erősíti a szociális 
érzékenységet, segíti a mate-
matikai jártasság kialakítását. 
Kisdiákjainknak szeretettel-
jes, családias légkört biztosí-
tunk. Fontosnak tartjuk, hogy 
hagyományos módon tanul-
janak meg írni, olvasni, szá-
molni tanulóink. Segítik peda-
gógusaink az egyéni haladást, 
a tehetség felismerését és 
gondozását.

 Gimnáziumi osztályaink-
ban feladatunk, hogy diákja-
inkat felkészítsük a kétszintű 
érettségi vizsgára, az egyetemi 
vagy főiskolai tanulmányok-
ra. Fontosnak tartjuk, hogy ne 
csak a tudományok világában 
igazodjanak el tanulóink, ha-
nem a mindennapi életben is. 
A gyakorlati ismeretek oktatá-
sa beépül az egyes tantárgyak 
tananyagába.
 A középiskolába készü-
lő nyolcadikosok angol nyelvi 
előkészítő osztályba, emelt 
szintű digitális kultúra (régi 
informatika) csoportba és ál-
talános tantervű csoportba 
jelentkezhetnek.
 Osztályainkban heti két 
alkalommal hittanoktatás 
folyik. A keresztény nevelés 
segíti a fiatalokat, hogy közös-
ségben formálódjanak, megis-
merjék önmagukat és az őket 
körülvevő világot. 
 Kiemelt szerepet kap in-
tézményünkben a differenciált 
foglalkozás. Szükség szerint 
végeznek pedagógusaink fel-
zárkóztatást és tehetség-
gondozást. Mindezt a tanítási 
órákba beépítve, illetve egyéni 
és csoportos foglalkozásokon 
biztosítjuk.
 A tehetséggondozás, a 
közös felkészülés sok szép si-
kert eredményezett a diákok 
és pedagógusok számára. Ta-
nulmányi és sportversenyeken 
országos, regionális és megyei 
döntőben állhattak tanulóink 
a dobogó különböző fokain. 

Diákjaink évek óta tesznek 
sikeres nyelvvizsgát angol 
vagy német nyelven. Jelenleg 
már helyben, a Báthoryban 
vizsgázhatnak. 2017 októbe-
rétől az ORIGÓ nyelvvizsga-
központ akkreditált vizsga-
helyszíne iskolánk. A magas 
szintű nyelvi oktatásnak és a 
sikeres nyelvvizsgák számá-
nak köszönhetően ma már a 
nyelvvizsgaközpont referencia 
helyszíneként is működünk.
 A tanulók igényeinek 
megfelelően és az iskolánk 
lehetőségeihez mérten minél 
színesebb iskolai élet megte-
remtésére törekszünk. Ren-
dezvényeink közé tartozik a 
Veréb- és Lovagavató, a Csi-
beavató, Szent István–isko-
lánk védőszentjének ünnepe, 
szalagavató, karácsonyi ün-
nepség, farsang, diáknap. Le-
hetőséget adunk a szabadidő 
tartalmas eltöltésére (szakkö-
rök, előadások, énekkar, újság, 
iskolarádió, mozi, színház, ki-
rándulás, sport, hagyományá-
polás). 
 Pedagógusaink kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy 
a járványügyi készültség ide-
jén is hatékonyan oktassák 
diákjaikat, közösséget épít-
senek, segítséget nyújtsanak 
a mindennapokban. Modern 
intézményben, szakmailag 
felkészült óvodapedagógusok, 
pedagógusok segítségével, 
harmonikus lelki környezetben 
válhatnak sikeres felnőttekké 
a BIG-be érkező gyermekek.

Rácz Tiborné
intézményvezető
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A lakásuk környezetének gondozásában példát mu-
tató városlakókat az önkormányzat minden évben 
jutalomban részesíti. A Közszolgáltatási Bizottság 
koordinálásával folyamatos szemlét tartunk, s ezek 
alapján teszünk javaslatot a Képviselő-testületnek 
a „Gondozott, Virágos Porta” cím odaítélésére. 

Gondozott, virágos porták

A Sóhordó utcáról érkezett a város karácsonyfája

Idén is nyírbátori fenyő lett a város karácsonyfája. 
A több mint húszéves, különleges formájú kolorá-
dói jegenyefenyő vízkeresztig a Szabadság téren 
csodálható.

„Gondozott, Virágos Porta” 
2020-as díjazottjai: Antal 
Sándor és családja, Fedics 
Mihály utca 16. • Czakó Sán-
dorné, Móricz Zsigmond utca 
16. • Enyedi Szabolcs és csa-

Kert utca 12. • Vadon Zoltán 
és családja, Árpád utca 112. • 
Varga Ferencné, Vágóhíd utca 
2. • Várhegyiné Morong Beáta 
és családja, Ipartelepi utca 16.
 Cégek: Assist – Trend Ke-
let Kft. Nyírbátor, Ipartelepi 
utca 2. Takács Sándor ügyve-
zető KELET-BOX KFT. Nyírbá-
tor, Ipartelepi utca 12.  
 Gratulálunk a szép por-
tákhoz, s kívánjuk, hogy az 
elismerő tábla sokáig díszítse 
házuk falát, s kísérje meg-
becsülés az ott lakókat. Az 
ünnepélyes átadásra a járvá-
nyügyi szabályok miatt nem 

kerülhetett sor, így 
december elején 
személyesen vittük 
el mindenkihez a ki-
tüntető táblát, az ok-
levelet és a jutalmat, 
amivel nagy megle-
petést okoztunk.
 A Közszolgálta-
tási Bizottság nevé-
ben köszönöm Veréb 
János városrendé-
szeti vezető főta-
nácsos közreműkö-
dését a folyamatos 
szemle megszerve-
zéséért, s az önkor-
mányzatnak az em-
léktábla mellett az 
oklevelek és a jutal-
mak biztosításáért.

Polyák László
Közszolgáltatási 
Bizottság elnöke

ládja, Homokkert utca 12. • 
Gáll Sándorné, Vígh utca 11. • 
Harcsa István Ferencné, Bem 
utca 5. • Kardos Józsefné és 
családja, Szentvér utca 40. 
• Lakatos Csaba és családja, 

Császári utca 21. • Mandula 
Károly Attila és családja, Fe-
dics Mihály utca 27. • Nagy 
József és családja, Rákóczi 
Ferenc utca 16. • Pásztor Ist-
vánné, Dózsa György utca 3. • 
Pekk Attila László és családja, 
Zrínyi utca 59. • Rembeczkiné 
Sólyom Éva Gabriella, Derzsi 
utca 43. • Sarkadi Mihály és 
családja, Domb utca 4. • Ta-
kács Jánosné, Debreceni utca 
50. • Tóth János és családja, 

A tizenkét felajánlás közül Tóth Sándorné, 
Sóhordó utcai városlakó mesebeli fenyőfá-
jára esett a választás. Neki és családjának 
sok szép emléke fűződik ehhez a hatalmas-
ra nőtt fához.
 A város főterén a pompás karácsony-
fa mellett a gyönyörű adventi koszorú, a 

Mikulás házikója, a 
rénszarvasok szánja, 
a hóember és a manó 
szeretettel várja az 
arra járókat. A meg-
hitt ünnepi környezet 
kialakítása Belus Eri-
kának és a Kulturális 
Központ munkatársa-
inak köszönhető. 

Polyák Dézi
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Makrai Zsuzsa mindent tud a zománcról… Ezt a 
kultura.hu oldalon megjelent egyik írásban olvas-
hattuk 2004-ben. A 2016-ban megyei Príma-díjra 
jelölt alkotó munkásságát idén beválasztották a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba a me-
gyei zománcművészetben végzett kiemelkedő te-
vékenységéért. 2020 azonban fontos évforduló is: 
éppen 15 évvel ezelőtt készítette el az első Báthory 
címert zománcban.

Makrai Zsuzsa, aranydiplo-
más rajztanár alkotómunká-
jára rányomta bélyegét, hogy 
megbabonázták a címerek, 
a Báthoryak legendái, és ez-
zel párosult büszke nyírbátori 
identitása. Igazi ajándék, hogy 
a Báthoryak történetét kutat-
va rábukkant a nem túl ismert 
harmadik Báthory ág (szanisz-
lóiak) tanulmányozása során 
a saját nevére – mint Báthory 
Miklós felesége. Ez csak meg-
erősítette benne, hogy köze le-
het ehhez a családhoz, így ta-
lán kötelessége is foglalkozni a 
történetükkel, és ápolni azt. 
 – 2005 szeptembere 
Ecsedi V. Báthory István, a 

korabeli nádor születése-ha-
lálának kerek évfordulója volt 
(1555-1605). Szeptember 
18-a pedig a Magyar Kultu-
rális Örökség Napja a hazai 
kulturális életben. Ebből az 
alkalomból a református egy-
ház a református templomban 
(ahol Ecsedi Báthory István 
mészkő szarkofágja van) egy, 
a Báthoryakra irányuló tör-
ténelmi megemlékezést ren-
dezett. Ez a templom nekem 
a katedrálist jelenti a gótikus 
építészetben. Mi, nyírbátoriak 
büszkék vagyunk rá, hogy Eu-

Aki mindent tud a zománcról…
A megyei értéktárba került Makrai Zsuzsa munkássága

rópa egyik legszebb és legna-
gyobb teremtemploma ebben 
a városban van. Amint hallot-
tam erről a kezdeményezés-
ről, 2005 nyarán eldöntöttem, 
hogy átültetem zománcba 
azokat a címer domborműve-
ket, amelyekből 13 található 
a Báthoryak által építtetett 
templom falaiba beépítve. A 

látogatók ezeket nem szok-
ták észrevenni, de nekem már 
gyerekkoromban feltűnt, hogy 
sárkány- és pajzs motívum itt-
ott előfordul az épületben, pl. 
az ülőfülkében, a szentségtar-
tó fülke alatt, a bejárat fölött, 
a gyönyörű gyümölcskoszorús 
címerben. Akkor készült az 
első Báthory-címer zománc-
ban – mesélte a művésznő.
 A legelső címert II. János 
Pál pápa máriapócsi látoga-
tására készítette el. Kozma 
János református tiszteletes 
– aki a Lengyel-Magyar Bará-
ti Társaság vezetője volt – és 
a férje kitalálták, hogy a város 
ajándéka a pápa számára a 
lengyel-magyar kapcsolatok 
ápolása jegyében az egyesített 
Jagello-Báthory címer legyen, 
és kerüljön zománc átiratba. 
Az ajándékot Petróczki Ferenc 
polgármester és Kozma János 
adta át Máriapócson II. János 
Pál pápának 1991-ben. 
 – Nagy örömömre ezt 
követően egy köszönőlevelet 
kaptam a pápai nunciatúrától 

és ez nekem óriási elismerést 
jelentett – tette hozzá Makrai 
Zsuzsa. 
 Tűzzománcai a világ szá-
mos pontján láthatóak. Bizo-
nyos értelemben divatba jött 
a családi címerek kutatása, 
ezért a művészt nagymúltú 
családok keresték meg. Így 
Erdélyből Kanadába és az 
Egyesült Államokba elszár-
mazott nagyhírű családok cí-
mereit készíthette el. 
 A zománc olyan, mint a 
népdal, szájhagyomány útján 
terjed, így kézről kézre adták a 
címemet. Egy budapesti kiállí-
tás kapcsán levélben keresett 
meg egy hölgy, akinek lengyel 
családi kötődései voltak a lo-
vag Pileczky családhoz. Így ezt 
a gyönyörű lovagi címert is si-
került elkészítenem. A címere-
im kapcsán lettem közismert.

eni 

Szerelem. A zománccal való találkozás egy sze-
relem, azt nem lehet abbahagyni. Aki ezt meg-
kóstolta, és volt alkalma hozzáértő mesterektől 
tanulni, az elkötelezett és önálló alkotó lesz. Az 
én munkásságom a stúdióhoz kötődik. A műve-
lődési központ munkatársaként 1970-ben részt 
vettem a képzőművészeti szakkörök megszer-
vezésében, melyek 1999 januárjáig működtek 
is, évente 80-150 szakköri taggal dolgoztunk. 
1982-ben lépett a stúdió életébe a zománc. Én 
pedig 1986-tól Kecskeméten az alkotóműhely-
ben ösztöndíjasként, illetve a nyári alkotótelepek 
résztvevőjeként ismerkedtem a szakmával. Nem 
címerekkel, hanem természet utáni formáknak 
zománcba való átültetésével kezdtem. Nagyon 
hamar rátaláltam a népi szakrális művészetben 
a pléhkrisztusokra és a barokk madonnákra. 
Mindezek a magyar egyházművészet hivatalos 
és nem hivatalos ágának reprezentatív darabjai. 
Itt, Nyírbátorban a helyi kulturális élethez kap-
csolódva gyakran készítettünk borítókat, illetve 
plakátokat a műhely tagjaival a Zenei Napok 
műsorfüzeteihez is. Ezek után és a címerek mel-
lett pedig rátaláltam a harmadik, Nyírbátorhoz 
kötődő kulturális értékre, mint témára, a Szár-
nyas Sárkány Utcaszínházi Fesztiválra. Ez is egy 
sorozat lesz, folyamatosan készül már ötödik 
éve – mondta végül az alkotóművész.

„Ezek a címerek nem másolatok. Önálló művé-
szi alkotások a heraldika szigorú szabályainak, 
útmutatásainak felhasználásával, annak formai 
értékeivel, jelrendszerének ismeretével, törté-
nelmi útmutatásaival. Munkái autentikus, auto-
nóm művészeti tárgyak, műtárgyak, amelyben a 
korok iránti tisztelet és alázat mellett jelen van 
a művész véleménye és egyénisége… Makrai 
Zsuzsa alázatos művész, XXI. századi herald. 
Tudatos, következetes és patrióta, a szó nem el-
csépelt, nem elkoptatott, hanem büszkén vállal-
ható eredeti értelmében, jelentésében.” Angyal 
Mária, művészettörténész

Makrai Zsuzsa festőként és grafikusként kezdte 
pályáját. Találkozása a zománccal meghatározó 
volt. A festészet és a zománc egymást erősítik 
művészetében. Alapítója a nyírbátori zománcmű-
helynek, évtizedekig vezette a Nyírbátori Kép-
zőművészeti Alkotóházat. Visszatérő vendége a 
Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Al-
kotóműhelynek. Inspirációként hatott rá, de egy-
ben büszkesége is az egykori stúdiónak, hogy a 
Magyar Művelődési Intézet osztályvezetője, An-
gyal Mária a 90-es évektől belépett a helyi kép-
zőművészeti stúdió menedzselésébe. Számos 
országos amatőr kiállítást szervezett, ahová a 
nyírbátori stúdió grafikái, festményei, zománcai 
rendszeresen bekerültek. Olykor a kiállítók felét 
adta a Nyírbátori Képzőművészeti Stúdió.
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Ilyen utcából indult Béla ba-
rátunk. Szerette a sportot, de 
apró termete egyik sportágban 
sem ígért sikereket. Történt, 
hogy Nyírbátorban játszott a 
Honvéd labdarúgó csapata. 
Sok nyírvasvári gyerek szeret-
te volna megnézni őket. Hogy 
legyen valamilyen szűrő, meg-
határoztunk egy magasságot, 
aki átugorja, mehet, aki nem, 
az marad. Sokan átugrották, 
Béla viszont sokadszorra sem. 
Látva határtalan igyekeze-
tét, kitartását, mégis elvittük 
a meccsre. Nagy élmény volt. 
Utána egy üdítőre bementünk 
a presszóba. Bicskei Bertalan 
a válogatott kapus már ott ült 
egyedül. Béla sóvárogva néz-
te. Biztattam, hogy menjen 
oda hozzá. Félszegen bár, de 
megtette. A kapus szeretet-
tel fogadta, üdítőt, süteményt 
rendelt neki.
 Ott, akkor nem volt tőle 
boldogabb ember. De olyan 
sem, aki megjósolta volna, 
hogy néhány év múlva már 
ő lesz a sokkal híresebb. Bá-

1956. március 27-én született Nyírvasváriban, 
Nyírbátorból lett válogatott súlyemelő, Tatabányán 
teljesedett ki tehetsége. Az ONCSA jelentését ma 
már csak kevesen ismerik: Országos Nép- és Csa-
ládvédelmi Alap. Egy kaptafára épült házak, utcaso-
rok, telepek építésével próbált segíteni a hatalom a 
rászoruló családokon.

OLÁH BÉLA – Herkules

torba került az Ifjúság utcai 
szakmunkásképzőbe. Míg a 
többiek fociztak testneve-
lésórán, ő elővett egy súlyzót 
a szertárból, azt emelgette 
télen, nyáron, hihetetlen szor-
galommal. Innen már csak 
egy lépés volt a súlyemelő 
szakosztály. Akkoriban He-
vessy Tibi bácsi foglalkozott a 
súlyemelőkkel. Később Bartus 
József is edzette a fiúkat, majd 
Usztics Mihály, akinek képesí-
tése is volt a szakmai munká-
hoz. A körülmények viszont 
elképesztően rosszak voltak, 
szinte embertelenek.
 Nyáron a sportpályán, fü-
vön emelgette, télen az akkori 
kultúrház pincéjében, vagy la-
katlan, fűtés, világítás nélküli 
lakásban. Oláh Bélának ettől 
függetlenül, illetve ennek da-
cára jöttek az eredmények. 
Szinte meseszerű, hogy ha-
marosan a válogatott keret-
ben találta magát. 
 Munkahelye a Csepelben 
volt ugyan, de az év jelentős 
részét a tatai edzőtáborban 
töltötte. Élsportolóként szinte 
állandó kikérővel rendelkezett. 
Aztán átigazolt Tatabányára. 
Olyan feltételeket biztosítottak 
számára, melyek a legjobbak 
voltak az országban. Az átiga-
zolási tárgyalások Nyírbátor-
ban zajlottak. Hogy mennyire 
akarták Bélát, arra jellemző, 
hogy a klub teljes vezérkara el-
jött hozzánk, kétszer is. Pász-
tor Józseffel ketten képvisel-
tük a helyi érdekeket. Miután 
mindenben megegyeztünk, 
volt még egy kérésük: legyünk 

a vendégük egy hétig, segítsük 
Bélát a beilleszkedésben. Úgy 
is történt.
 Sportvezetőként rend-
kívül tanulságos volt megis-
merni egy hatalmas klub mű-
ködési mechanizmusát. Sokat 
tanultunk. Az éjszakákat a 
tatai edzőtáborban töltöttük, 
ott kerültünk baráti kapcso-
latba Orvos Bandi bácsival, 
a legendás súlyemelő kapi-
tánnyal. Béla szárnyalt. 1976 
és 1990 között volt tagja a 
magyar válogatottnak. Világ-
bajnokságon egy bronzérmet 
nyert. Európa-bajnokságokon 
két ezüst és tizenhárom bronz 
volt a gyűjteménye. Kétszer 
szerepelt olimpián: 1980-ban 
Moszkvában, 1988-ban pedig 
Szöulban. 1980. július 20-án 
lépett dobogóra Moszkvában 
az 52 kg-os súlycsoportban. 
Magyar és olimpiai csúcso-
kat emelt. Az 1–4 helyezett 
ugyanannyit teljesített. Ilyen-
kor a mérlegeléskori testsúly 
dönt. Béla 30 dkg-mal nehe-
zebb volt az első háromnál. A 
sors legnagyobb igazságta-
lansága. Fél emberöltő múl-

va is összeszorul az ember 
gyomra, ha ez szóba kerül. 
Ilyen esetekben szokott jön-
ni az utólagos magyarázko-
dás, mely úgy kezdődik, hogy 
„ha…”. De a ha-val kezdődő 
mondatok sohasem igazak. 
Béla negyedik lett, és kész. 
Óriási eredmény, a legna-
gyobb tisztelet jár neki. Két-
szer volt junior, hétszer pedig 
felnőtt magyar bajnok. Szakí-
tásban 117 kg volt a legjobbja, 
lökésben 137,5 kg. Az ösz-
szetett csúcsot 245 kg-mal 
tartotta az 52 kg-os súlycso-
portban. Bejárta a világot.
 Feleségével, Kiss Irén-
nel Tatabányán élnek, két 
gyermeket neveltek fel sze-
retetben. De járhatott a vi-
lág bármely részén, lakhat az 
ország túlsó felén, az ő igazi 
otthona Nyírvasvári és Nyír-
bátor. Büszke szülőföldjére, 
mi büszkék vagyunk rá.
 Béla! Mikor horgászni 
mégy, gondolj rám, a halat én 
is nagyon szeretem! 
 Ölel volt tanárod, jelenleg 
is barátod:

Szabó Laci

(Az ONCSÁ-ról a világhírig)

Minden kedves Olvasójának békés karácsonyt, 
boldog új évet kíván a Bátor Média
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