
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 3. szám 2021. március

Milyen városban szeretnék élni? A Nyírbátor Jövőjéért 
Egyesület több pályázatot is hirdetett diákoknak az év elején. 
A gyermekrajzok közül a zsűri a 4. osztályos Vilez Fanni (LMA 
nyírbátori tagintézménye) munkáját első díjjal jutalmazta. A 
pályázatról részletek a 8-9. oldalon. 

Szenzációsan szerepelt az ország elsőszámú férfi 
asztaliteniszezője, Majoros Bence a dohai olimpiai 
világselejtezőn.

Nyírbátorból az olimpiára

A március 16-ai 
mérkőzés nagy 
valószínűséggel 
a 23 éves Bence 
eddigi legfonto-
sabb mérkőzé-
se volt, hiszen 
a belga Florent 
Lambiet elleni 
m é r k ő z é s é n e k 
tétje az olimpi-
ára jutás volt. A 
világranglista 61. 
– Majorosnak öt 
szettben sikerült 
legyőznie a világ-
ranglista – 104. 
ellenfelét a 2. tábla döntőjé-
ben, amivel egyesben kvótát 
szerzett a tokiói olimpiára.
 „Már két éve csapattársak 
vagyunk, jól ismerjük egymást. 

Tudtam, hogy mire számítsak, 
de próbáltam csak a saját játé-
komra figyelni.”

Folytatás a 14. oldalon

JÁRVÁNY: DURVA ADATOK, 
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

„Minden olyan intézkedést meghoztunk az elmúlt hetekben, ami segítheti a 
védekezést. A közterületeket hetente kétszer fertőtlenítjük (közintézmények 
bejárata, közparkok, padok, a fontosabb kereskedelmi egységek bejárata, 
piac). Ebbe a körbe tartozik a lépcsőházakban elhelyezett fertőtlenítők köre 
is” – mondja Máté Antal polgármester. A riporter Nagy Miklós.

 – Nyírbátorban, az országban el-
sőként, s azóta is talán egyetlen ön-
kormányzatként, rendszeresen tesz-
telik az önként jelentkező lakosságot, 
az önkormányzat érdekkörébe tartozó 
cégek, intézmények dolgozóit, illetve 
az oktatási-nevelési intézmények dol-
gozóit. Az volt a cél, hogy felderítsék a 
járványgócokat?

 – Keressük a lehetőséget, hogy mit 
tudunk tenni az itt élő emberkért ebben 
az egyre inkább fokozódó veszélyhely-
zetben. Ebben a legfontosabb eszköz 
lehet a tesztelés. Látjuk azt, hogy mely 
országok tudnak sikeresen fellépni a 
járvány ellen. A siker kulcsa, hogy minél 
több embert teszteljünk. Ha országo-
san is abban az arányban tesztelnének, 

mint mi Nyírbátorban, akkor 200.000-
250.000 tesztet kellene elvégezni, na-
ponta. Nyilván lényegesen jobban áll-
na a harc a járvánnyal, mint a jelenlegi 
helyzet. 
 Nézzük csak a labdarúgókat! Ők úgy 
jöttek oda teszteltetni, hogy semmilyen 
tünetük nem volt. Mindenki teljesen 
egészségesnek érezte magát. Ehhez ké-
pest kiderült, hogy közöttük is volt 4 fer-
tőzött. Így még időben ki lehetett emelni 
őket, és reméljük, hogy nem adják to-
vább a betegséget.

Folytatás a 2–3. oldalon

A pandémia ellenére sem maradt el a nyírbátori kihívás, 
amelyet többen kétszer is teljesítettek.

Cikkünk a 14. oldalon

SINGLE RACE LETT 2021-BEN
A NÉPSZERŰ DRAGON ICE
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JÁRVÁNY: DURVA ADATOK, ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK
Folytatás az 1. oldalról

 – Felére csökkentették a tesztelés 
eddigi árát, a korábbi 3100 forintról 
1500 forintra. Arra számítanak, hogy 
akár egész családok jöhetnek, s így 
azért lényegesen olcsóbb lesz a szűrés?
 – Igen, arra számítok, hogy sokan 
akarnak teszteltetni. Egyébként tényleg 
emelkedik a megjelentek száma. Min-
denkinek azt javaslom, ha bármilyen tü-
nete van, akkor teszteltessen. Maradjon 
otthon, és vigyázzon másokra. Ezért is 
lehet már hétfőn, szerdán és pénteken 
is lakossági tesztelésre jelentkezni. Azt 
azért tudni kell, ha valakinek pozitív lesz 
a tesztje, akkor a további lépéseket már 
neki kell megtenni. Nyilván jeleznie kell a 
háziorvosának, és onnan átveszi az ügyet 
az egészségügy. Nagyon kérek minden-
kit, hogy ebben az esetben szigorúan 
tartsa be a karantén szabályait. Ezzel 
életeket tudnak megmenteni.
 – A teszt is pénzbe kerül, a többi jár-
ványügyi intézkedés is alaposan terheli 
a költségvetést. Meddig lesz tesztelés?
 – Kétségtelen, hogy nehéz anya-
gi évben vagyunk. A felületes szemlélő 
azt hiszi, hogy a várost – mérete miatt 
– teljesen kárpótolja a kormány az ipa-
rűzési adó felezéséből adódó bevétel-
kiesés miatt. Itt, emlékeztetnünk kell, 
hogy a korábbi kormányintézkedések 
miatt 600 millió forint végképp eltűnt a 
kasszánkból. Ez óriási érvágás. Amikor 
azt mondjuk, hogy a tesztelések addig 
lesznek, amíg arra szükség lesz, azért 
azt is kell tudni, hogy a város költségve-
tését alaposan megtépázták ezek a kö-
rülmények. 
 – Hol tartanak most? Ha jól emlék-
szem, 10.000 tesztet vásárolt eddig a 
város.
 – Igen. Ma már vannak olyan teszt-
jeink is, amelyekkel könnyebb szűrni a 
gyerekeket. Közben szélesítjük a tesztel-
tek körét is. Már szűrjük a rendőrséget, 
a posta dolgozóit. Kiderült, hogy öten is 
pozitív mintát produkáltak. Ezért lenne jó, 
ha ez országos szinten is megtörténne, 
hogy a rengeteg lakossági kapcsolatba 
kerülő postai alkalmazottakat szűrnék. 
Annyi tesztet veszünk, amennyire csak 
szükség lesz.

 – Nemcsak teszt, hanem már maszk 
is jut a nyírbátori lakosoknak…
 – Valóban. FFP2-es maszkokat sze-
reztünk be. Ezek jóval biztonságosabbak, 
és tovább is használhatóak. Az önkor-
mányzat nagy tételben, 26 ezret vásárolt 
be ebből. Így olcsóbb is. Minden, idén 6 
éves és attól idősebb nyírbátori lakosnak 
adunk 2 db maszkot.

 – Arról van – hivatalos – informáci-
ója, hogy a városban hány igazolt covi-
dos beteg van?
 – Nem kapunk ilyen adatokat. Ez ta-
lán már nem is a legfontosabb. Az fontos, 
hogy minden ponton terjed a járvány, és 
nekünk lépnünk kellett. Minden olyan 
intézkedést meghoztunk az elmúlt he-
tekben, ami segítheti a védekezést. A 
közterületeket hetente kétszer fertőt-
lenítjük (közintézmények bejárata, köz-
parkok, padok, a fontosabb kereskedelmi 
egységek bejárata, piac). Ebbe a körbe 
tartoznak a lépcsőházakban elhelyezett 
fertőtlenítők. Ha valahol elfogyott, tessék 
jelentkezni, és kapnak tartályt.
 – Megnéztem néhány hónap nyír-
bátori halálozási adatait. Nagyon jelen-
tős különbséget tapasztaltam. A leg-
utóbbi félévben 25-tel nőtt az elhunytak 
száma az 1 évvel korábbiakhoz képest. 
Nagyon durva különbség decemberben 
volt. 2019 decemberében 14 haláleset, 
2020 decemberében 22 haláleset. Nem 
tudok másra gondolni, mint a járványra.

 – Ezt nem nagyon kell kommentálni. 
Minden ilyen eset mögött van egy családi 
tragédia. Attól félhetünk, hogy a márci-
us-április sem lesz jobb. Ezekkel a szá-
mokkal párhuzamba állítva a születések 
számát, akkor látjuk csak, hogy milyen 
sok ez a pár hónap alatti 25-el több halá-
lozás, ugyanis a városban átlagosan 140 
gyerek születik egy évben.
 – Az önkormányzatoknak nincs is 
igazi szerepe (hivatalosan) a járvány el-
leni védekezésben. De persze, mint lát-
juk, rengeteg feladatot el tud végezni, 
fel tud vállalni. Mi lehet még, az eddigi-
eken túl?
 – Mi együttműködünk a védekezés-
ben mindenkivel. Minden kezdeménye-
zést megvizsgálunk, és ha lehet, mellé 
állunk. Persze szűkös a mozgásterünk, 
mind jogszabályok tekintetében, mind 
anyagilag. Ugyanakkor anyagi értelemben, 
amennyi szükséges a védekezéshez, azt 
biztosítani fogjuk. Most úgy számolom, 
hogy 50 millió forint biztosan erre megy el. 
Próbáljuk segíteni, könnyíteni a kialakult 
helyzetet. Itt van pl. az iskolai oktatás…
 – Ha már iskolai oktatás, akkor itt 
álljunk is meg! Nyilván ma a legsúlyo-
sabb helyzet a „Vásártér” környékén élő 
háztartásokban van, ami a digitális okta-
tás elérését illeti. Ebben tud valamilyen 
részfeladatot vállalni az önkormányzat?
 – Természetesen akarunk és tudunk 
is segíteni. Az egyik: most 1 hónapra in-
gyenes internetet lehet igényelni a szol-
gáltatóktól. Persze ez csak a helyhez 
kötött internetfelhasználásra vonatko-
zik. Na, pont az adott területen nagyon 
kevés a lakossági vezetékes internetes 
elérés. Mi azokra összpontosítunk, akik 
ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni. A 
közösségi házban kialakítunk egy inter-
net pontot, s ott egy ingyenes, nagytelje-
sítményű wifi hálózatot állítunk üzembe. 
Ezzel lefedjük a terület nagy részét. Így 
hozzáférhető lesz a digitális oktatás akár 
egy okostelefonnal is.
 – A korábbiakban már volt arról szó, 
hogy mit kell tennie annak, aki pozitív 
tesztet produkált. A legfontosabb, hogy 
vonuljon karanténba, és lehetőleg vé-
gezzenek valamilyen kontaktkutatást. A 
városházán is született két pozitív teszt. 
Mi lett a folytatás?
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 – A közvetlen vezetője telefonon, 
alaposan kikérdezi az érintettet. Hordta-e 
a maszkot, kivel találkozott. Gondolja vé-
gig, hogy esetleg volt-e olyan szituáció, 
amikor levette a maszkot, és akkor ki volt 
a közelében. Az elmúlt 4–5 munkanapot 
próbálják meg feltérképezni.
 – Ez így pont jó, de tényleg megtör-
tént ez a procedúra? 
 – Muszáj megtörténnie. A benti 
esetből is az látszik, hogy akár egy másik 
kollégától kapta el az illető.
 – Lehetséges. De utána mi történik 
a többi munkatárssal?
 – Ha előfordult volna, hogy nem 
tartották be a szabályokat, és úgy men-
tek át egy másik irodába, hogy nem volt 
rajtuk maszk, akkor szoros kontaktnak 
minősülnek, és azoknak a kollégáknak 
is ki kell kerülni a rendszerből. Ha nem 
tesszük meg, akkor tovább terjedhet a 
fertőzés. Nemcsak a városházán, de az 
önkormányzati intézményrendszerben is 
így kell működnie.
 – Azért az érdekes, hogy a piac vál-
tozatlan körülmények között működhet.
 – Ezt akár annyival is elintézhetnénk, 
hogy a kormányzati intézkedések nem 
kellően következetesek abban, hogy mi 
van nyitva, és mit kell bezárni. Fertőtle-
nítünk, kötelező a maszkhasználat, na-
gyobb odafigyelést kérünk mindenkitől. 
Most azt kérjük, hogy célirányosan tar-
tózkodjanak csak a piacon. A szokásos 
beszélgetéseket halasszuk jobb időkre!
 – Védőoltás?
 – Ennek a véleményezését bízzuk a 
szakemberekre! Én azokat az impulzuso-
kat kapom, hogy minden védőoltás jobb, 
mint a betegség. Minél nagyobb számban 
oltatjuk be magunkat, annál jobban véd-
jük azokat is, akik valamilyen kizáró ok 
miatt nem tudnak oltatni.
 – Oltáspárti, s majd egy idő után 
számon is kéri az érdekkörbe tartozó 
munkavállalóktól, hogy beoltatták-e 
magukat, vagy sem. Ha nem, akkor 
tesztelniük kell, csak közben tesz en-
gedményeket a vakcinák között. Mert 
most az van, hogy az, aki csak nyugati 
vakcinával oltatna, de még nincs soron, 
akkor ingyen tesztelik, hiába kaphatott 
volna közben kínai, vagy orosz vakcinát. 
A tesztért csak annak kell fizetni, aki 

kaphatott volna nyugati vakcinát, de azt 
sem volt hajlandó felvenni.
 – Az önkormányzatnál az az eljá-
rásrend, hogy minden dolgozót hetente 
tesztelünk. Az a kolléga, aki felvehetné a 
védőoltást, de ezzel nem él, akkor persze 
dolgozhat tovább, de a visszautasított, 
ingyenes védőoltás miatt már nem fi-
nanszírozzuk az ő tesztelését. Egyébként 
pedig beszereztünk vérteszteket is, ami-
vel a védettséget tudjuk kimutatni. Erre 
azért volt szükség, mert kiderült, hogy a 
betegség után termelődött ellenanyag is 
eltűnik a szervezetből egy idő után. Nos 
tehát oltás és/vagy tesztelés. Aki objek-
tív körülmények miatt nem oltat, annak 
marad az ingyenes tesztelés. Azoknál is 
ingyenes marad tehát, aki csak a nyuga-
ti vakcinát fogadja el, de még nem került 
sorra.
 – A mostani korlátozások okán be-
zártak sok üzletet. Utóbb kiderült, hogy 
ezen üzletek után, március hónapra 
nem kell bérleti díjat fizetni. A városban 
ezt, hogy oldják meg, ha fura helyzetek 

a járvány miatt jóval nehezebb anyagi 
helyzetbe kerültek?
 – Ehhez az EU-nak és a magyar kor-
mánynak kellene valamilyen alapot lét-
rehoznia. Ennek az elosztásában például 
kellene, hogy legyen szerepe az önkor-
mányzatoknak.
 – Nincs ilyen alap, de nehéz helyze-
tek vannak. Mit tudnak tenni?
 – Amit eddig is megtettünk. Most is 
működik a rendkívüli segélyezés rend-
szere a városban. Ha valaki olyan egzisz-
tenciális, anyagi körülmények közé kerül, 
ami már veszélyes, akkor, ahogy eddig is, 
most is segítünk rajta.
 – Ez egy egyszeri segély?
 – Igen, egyszeri segélyezés. Persze, 
tudom, hogy borzasztó helyzetben va-
gyunk, de még ezek között a körülmények 
között is van munkásfelvétel Nyírbátor-
ban. Ma is tudok mondani több olyan 
céget, ahol folyamatos a munkásfelvétel. 
Ha valaki elveszíti a munkáját, akkor ab-
ban is tudunk segíteni, hogy melyik cég-
hez jelentkezhet munkát vállalni. Nyilván 
az a legfontosabb, hogy jövedelemhez 
jussanak az emberek. Aki ezzel nem tud 
élni, annak pedig szociális segélyt tudunk 
adni. 

fizikai munkakörbe 
KŐMŰVES, ÁCS, VASBETONSZERELŐ szakmunkásokat,

valamint SEGÉDMUNKÁSOKAT
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei változó munkahelyre.

 
Amit kínálunk:
- folyamatos munkalehetőség
- stabil pénzügyi háttér
- a munkavégzéshez szükséges korszerű eszközök
- közlekedés céges gépjárművel
- bérezés megegyezés szerint
- bejelentett munkahely
 
Elvárások:
-  szakmunkások esetében önálló, fele-

lősségteljes munkavégzés
- a munkavégzéshez szükséges 

fizikai állapot, fegyelmezett 
hozzáállás

2004 óta működő 
Építőipari Kft. 
keres

Jelentkezéseket 
önéletrajzzal a munka.

nyirbator132@gmail.com 
email-címre várjuk.

alakulnak ki? Pél-
dául az üzlet, mint 
lakossági üzlet 
zárva, de közben 
közületeket ki-
szolgál.
 – Az az 
ökölszabály igaz, 
hogy azok men-
tesülnek a bér-
letidíj-fizetés alól, 
akik nem lehetnek 
nyitva. Az nem 
megy, hogyha a 
bérleti díjról van 
szó, akkor én zár-
va vagyok, amúgy 
egyéb esetekben 
olyan körülményre 
hivatkozom, ami 
miatt nyitva lehe-
tek. Minden ilyen 
ingatlant, bérle-
ményt egyedileg 
megvizsgálunk.
 – Mit tud tenni 
az önkormányzat 
azokkal a nyír-
bátoriakkal, akik 
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Az állam szerepe az innovációban     III. rész 
Az előző számban megjelent példák is meglehetős egyértelműséggel mutatják, 
hogy az elterjedt nézetekkel szemben, az USA innovációs szakpolitikája proak-
tív és vállalkozói szemléletű volt, évtizedekre visszamenőleg.

Gyakran hallani azt az érvet az USA állami KFI gyakorlatának alkalmazha-
tatlanságát alátámasztandó, hogy az csak a hatalmas amerikai „katonai-ipari 
komplexum” területén működik. Ez az érvelés egyáltalán nem állja meg a he-
lyét: a már említett orvosi-biológiai területen túl, az energiaszektorban is igen 
jelentős az állam KFI finanszírozási szerepe. Izrael esetén is a katonai KFI-re hi-
vatkoznak, megfeledkezve az orvosi technológiák, a mezőgazdaság és vízgaz-
dálkodás kiemelkedően nagy szerepet játszó területeiről.

Az államnak a KFI finanszírozásában betöltött szerepét illetően az elméletek 
és vélekedések széles spektrumával lehet találkozni. Az egyik, jobboldali-liberá-
lis véglet (pl. az USA Tea Party mozgalom) szerint az állam szerepe ki kell, hogy 
merüljön a piacok szabadságának biztosításában és az olyan feltételek megte-
remtésében, ahol az új gondolatok és kezdeményezések szabadon virágozhat-
nak. Az államnak semmiképpen nem szabad aktív szerepet játszania a KFI-ben 
(és más piaci folyamatokban sem).

A legelterjedtebb elmélet a piaci kudarcok, piaci hiányosságok (market fa-
ilure) korrekcióját látja az állam feladatának. Ez nyilvánvaló a felfedező kutatá-
sok esetén, ahol a kockázat nagyon nagy és a megtérülés még siker esetén is 
túl hosszú idejű ahhoz, hogy magánvállalkozások finanszírozzák. Ugyanez igaz 
lehet még a startup-ok legkorábbi életszakaszára (ld. még 4. pont). Az EU Bi-
zottság és az izraeli Innovációs Ügynökség is ezt a koncepciót alkalmazza az 
állami KFI támogatási programok értékelésénél. Egyre jobban terjed azonban 
az a nézet, hogy ez a felfogás túlságosan beszűkíti az állam mozgásterét és vég-
ső soron gátolja a K+F és elsősorban az innováció pozitív gazdasági, társadalmi 
hatásainak kibontakozását. A legfontosabb érv ezzel a korlátozó szemlélettel 
szemben az, hogy a tapasztalati tényekkel sincs összhangban, amint erre koráb-
ban már láttuk konkrét példákat. 

Szigeti Ádám jelenleg az AVL Hungary Kft. 
kutatás-fejlesztési vezetőjeként dolgozik. 

A londoni Goldsmiths Collegen diplomázott köz-
gazdaságtan és közpolitika szakon 2011-ben. 
Szakmai gyakorlatát a Londoni Nagykövetségen 
töltötte személyi titkár pozícióban. A diploma 
megszerzése után 2011. szeptemberétől 2014. 
júliusáig a Nemzetgazdasági Minisztérium Parla-
menti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárságán dolgozott főosztály-
vezetőként. Ezután az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 
Államtitkárságán végezte tevékenységét, elsőként politikai főtanácsadóként, 
majd kabinetfőnök helyettesként, végül főosztályvezető pozícióban. 2015 óta 
a Duális Képzési Tanács titkára. Az oktatási területen szerzett tapasztalata után 
2016. novemberében kancellárrá nevezték ki az Óbudai Egyetemen.2018. júliu-
sában az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős állam-
titkárakánt dolgozott, majd 2019. szeptemberében az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat főtitkáraként segítette a kutatóhálózatok munkáját. Angol és német 
nyelven egyaránt felsőfokon beszél. 

Küldetésünk mindig arra összpontosít, hogy 
egyetemi partnereink képzéseinek hallgatói 
sikeresek legyenek oktatási és szakmai karri-
erjük során. Az egyetemi képzésben innovatív 
módon nyújtunk megoldásokat. 

A siker érdekében kiemelt szerepet töltünk 
be az egyetemi és a térségi vállalati partnere-
inkkel, arra ösztönözve Észak-Alföld tehetséges 
fiataljait, hogy a tanulás folyamatos, egész éle-
ten át tartó legyen, benne az egyetemi képzés, 
a tudás megszerzése. A tudás kompetenciát és 
magabiztosságot eredményez – a nehéz időkben különösképpen. 

Üzenetünk 2021. márciusában: Te is tégy meg érte egy lépést!
A közjót  szolgájuk továbbra is, mert hiszünk benne, így a karrier-kihívások-

ra választ adunk a régióban, Nyírbátorban. 
Célok, lehetőségek, siker, tudás és tudomány mentén közösséget építünk 

példaképekkel. Elsőként Szigeti Ádámot és írásának következő részét mutatjuk 
be. 
 Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

 (Nyírbátor, 2021. március 10.)

Diplomázz Nyírbátorban! 
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A mára már ortodoxnak nevezhető piaci kudarc koncepció mellett ki-
tartóknak is vannak figyelemre méltó szempontjai, még ennek a viszonylag 
szigorú elvnek a negatívumaival kapcsolatban is. Úgy vélik, hogy a piaci ku-
darcok megszüntetésének előnyei meg kell, hogy haladják az ezzel járó kor-
mányzati negatívumok költségeit. Ilyen negatívum például az „állam foglyul 
ejtése” a magánérdekek által (korrupció, járadékvadászat, haveri összefonó-
dások, stb.). A kiválasztás során könnyen fellépő inkompetens döntéshozatalt 
is súlyos kockázatnak tartják. Kockázati tényező az ún. kiszorítás (crowding 
out) jelensége, amikor állami szereplők méretüknél, előnyösebb tőkehely-
zetüknél vagy puha költségvetési korlátjuk miatt elveszik a piacot a magán 
szereplők elől. Többen megfogalmaztak ilyen problémákat a magyar piac 
legnagyobb kockázati tőke alapjával, a 100%-os állami tulajdonban lévő Hi-
Ventures-szel szemben is.

Az innovációs célú pályázatokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikák 
egy másik csoportja arra irányul, hogy az állami pályázatokon induló vállalko-
zások egy része elkezd jobban alkalmazkodni a pályázati előírásokhoz, mint 
a piachoz. Üzletpolitikájukat a pályázati programok irányai kezdik meghatá-
rozni és szélsőséges esetben eljuthatnak az ún. hozam-vadász (rent-seeking) 
állapotba, amikor minden energiájuk a pályázatok megnyerésére és megva-
lósítására fordítódik. Sok ipari pályázat a prototípus kifejlesztéséig megy el, 
mivel ez az utolsó pont, ami a Frascati kézikönyv szerint még K+F-nek számít 
és így könnyebben, vagy magasabb intenzitással finanszírozható. Magyaror-
szágon is tapasztaljuk, hogy vannak vállalkozások, amelyek az elkészült pro-
totípus piacra vitele helyett, inkább újabb prototípus-fejlesztési pályázatot 
adnak be és a nyerési esélyük még javul is, hiszen sikeres korábbi pályázatot 
tudnak felmutatni.

Mindezek a negatívumok azonban inkább a tökéletlen gyakorlatokról 
szólnak, nem az alapelvekről.

Éppen ezért Mazzucato jelentősen továbbmegy az állam piaci kudarco-
kat korrigáló szerepén, teszi ezt a történeti tapasztalatok alapján. Véleménye 
szerint nemcsak a legkockázatosabb kutatások és a halál völgyében lévő star-
tup-ok finanszírozását végezte az állam, hanem gyakorlatilag piacokat, akár 
teljes ágazatokat, hozott és hoz létre. Az Internet kifejlesztésével egy teljes 
gazdasági szektor jött létre (Internet gazdaság), vagy a politikai döntés alap-
ján elindult német Energiewende (energiafordulat) és a hozzá csatlakozó álla-
mi források hallatlan lökést adtak az alternatív energia KFI-nek. Az Economist 
szerzője Mazzucato gondolatai kapcsán felteszi a kérdést, mégis miért sike-
resebbek egyes országok az innovációban, mint mások, hasonló kormányzati 
ráfordítások mellett. A választ a versenyben látja: azok sikeresebbek, ahol a 
forrásokért nagyobb a verseny és ahol a döntéseket szakértők hozzák.

Természetesen Mazzucatonak is vannak kritikusai, pl. Alberto Mingardi hi-
ányolja annak elismerését és elemzését, hogy a vállalkozók szerepe és a piac 
figyelembevétele mennyire meghatározó az innováció sikerében. Eltúlzott-
nak érzi az államot vállalkozónak feltüntetni (Entrepreneurial State), amikor 
nagyon sok, később fontosnak bizonyuló eredmény egyáltalán nem tudatos 
állami politikának köszönhető, vagy teljesen más célok elérését szolgálta.

Az innováció természetét illetően sokféle nézetet vallanak a közgaz-
dászok, egy dologban azonban egyetértés van: a K+F-be és a humán tőke 
fejlesztésébe fektetett beruházások határozzák meg hosszabb távon a ter-
melékenység növekedését, a gazdaságok fejlődését. (Ennek hatás-mechaniz-
musait illetően több alapvető nézet található, Schumpeter „kreatív rombolás” 
modelljétől, az egyensúlyi modellekig.)

Fontos, és kutatásokkal is igazolt szempont azonban, hogy nemcsak a 
GERD értéke számít, hanem az adott országban a tudásáramlás, az akadémiai 
és ipari szereplőket összekötő hálózatok gazdagsága, a nemzetközi kapcso-
latok, beágyazottságok mélysége.
 Szigeti Ádám, a Duális Képzési Tanács titkára
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Az elhúzódó vírushelyzet miatt 
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ság akár bizonyos betegségek 
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kezeléséről és a megoldásokról 
kérdezte Pető Edit egészség-
pszichológust Polyák Dézi.

Vegyük észre az élet apró örömeit!

INTERJÚ
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nél megfigyelhető 
egyfajta izoláció. 
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kell kapcsolni a rádiót, vagy a televíziót. 
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nak az előnyeit! Hívjuk fel a barátainkat, a 
családtagjainkat, indítsunk el egy videó-
hívást, ahol az az érzésünk keletkezhet, 
hogy egy kicsit együtt vagyunk, és máris 
napi szinten tudjuk egy picikét csökken-
teni a szorongásainkat és a magányos-
ság érzésünket.
 – Tehát a telefonhívás is felérté-
kelődött ebben a pandémiás időszak-
ban?
 – A hatása mondhatni sokszoros lett. 
Egy magányos nyugdíjast gyakorlatilag 
kilendítheti abból a holtpontból, amiben 
esetleg van.

 – Egyre több családban történt ha-
láleset, vagy került válságos állapotba 
egy-egy személy, amit nehéz a gyerek-
kel közölni. Mit tehet ilyenkor a család?
 – Ha a járványhelyzet miatt kialakult, 
súlyos betegségeket tekintjük, és egy 
kórházi kezelést, akkor nyilván ez hatal-
mas riadalmat kelt az egész család és az 
ismeretségi körben. Bíznunk kell az orvos-
tudományban. A gyerekeket például ob-

jektíven, a saját életkori szintjüknek meg-
felelően tájékoztatni kell arról, hogy épp 
mi történik a szeretett személlyel. Fontos, 
hogy ez ne legyen rémisztő, vagy negatív 
hangulatot idéző tájékoztatás a gyerekek 
felé. Próbáljuk meg semleges módon el-
mondani, hogy egy súlyos betegség miatt 
van kórházban az adott személy, és az 
egész család reméli a legjobbakat.
 – Mi lenne az a pozitív útravaló az 
olvasóknak, amit ajánl a szakember eb-
ben a jelenlegi helyzetben?
 – Azt szokták mondani, hogy nincs 
olyan rossz helyzet, amiből ne profitál-
hatnánk. Ennek a korlátozásokkal teli 
időszaknak lehet egy olyan vetülete, hogy 
egyedül maradunk önmagunkkal, ami 
kezdetben frusztrációt szülhet, kicsit fe-
szültté tehet bennünket. Próbáljuk meg 
felfedezni az életünkben azokat a ponto-
kat és lehetőségeket, amelyekre a pan-
démiát megelőző mindennapos rohanás-
ban nem volt időnk! Önmagunk építésére, 
gondolataink rendszerezésére használjuk 
fel ezeket! Örüljünk az apróságoknak! Ha 
kimaradt egy jó könyv, amit évek óta to-
logatunk, hogy el kellene olvasni, vegyük 
elő, szerezzünk egy kis örömet magunk-
nak. Nézzük meg az összes olyan filmet 
a kényszer szabadidőnkben, amit nagyon 
szerettünk volna látni, de valahogy sosem 
jött ki a lépés arra, hogy ezt megtegyük! 

Keressük fel telefonon azokat a barátokat, 
akikkel már rég megszakadt a folyama-
tos kapcsolattartás! Kérdezzük meg tő-
lük, hogy vannak! Gazdagítsuk az emberi 
kapcsolatainkat, és mindenféleképpen 
lássuk meg azt, hogy még ebben a kriti-
kus helyzetben is van jó az életben! Ezek 
az apróságokban mérhető segítségek . Ve-
gyük észre őket, és ha elmúlik ez a helyzet, 
akkor építsük be a mindennapjainkba!

Az állam szerepe az innovációban     III. rész 
Az előző számban megjelent példák is meglehetős egyértelműséggel mutatják, 
hogy az elterjedt nézetekkel szemben, az USA innovációs szakpolitikája proak-
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Gyakran hallani azt az érvet az USA állami KFI gyakorlatának alkalmazha-
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jelentős az állam KFI finanszírozási szerepe. Izrael esetén is a katonai KFI-re hi-
vatkoznak, megfeledkezve az orvosi technológiák, a mezőgazdaság és vízgaz-
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ban már láttuk konkrét példákat. 

Szigeti Ádám jelenleg az AVL Hungary Kft. 
kutatás-fejlesztési vezetőjeként dolgozik. 
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és így könnyebben, vagy magasabb intenzitással finanszírozható. Magyaror-
szágon is tapasztaljuk, hogy vannak vállalkozások, amelyek az elkészült pro-
totípus piacra vitele helyett, inkább újabb prototípus-fejlesztési pályázatot 
adnak be és a nyerési esélyük még javul is, hiszen sikeres korábbi pályázatot 
tudnak felmutatni.

Mindezek a negatívumok azonban inkább a tökéletlen gyakorlatokról 
szólnak, nem az alapelvekről.

Éppen ezért Mazzucato jelentősen továbbmegy az állam piaci kudarco-
kat korrigáló szerepén, teszi ezt a történeti tapasztalatok alapján. Véleménye 
szerint nemcsak a legkockázatosabb kutatások és a halál völgyében lévő star-
tup-ok finanszírozását végezte az állam, hanem gyakorlatilag piacokat, akár 
teljes ágazatokat, hozott és hoz létre. Az Internet kifejlesztésével egy teljes 
gazdasági szektor jött létre (Internet gazdaság), vagy a politikai döntés alap-
ján elindult német Energiewende (energiafordulat) és a hozzá csatlakozó álla-
mi források hallatlan lökést adtak az alternatív energia KFI-nek. Az Economist 
szerzője Mazzucato gondolatai kapcsán felteszi a kérdést, mégis miért sike-
resebbek egyes országok az innovációban, mint mások, hasonló kormányzati 
ráfordítások mellett. A választ a versenyben látja: azok sikeresebbek, ahol a 
forrásokért nagyobb a verseny és ahol a döntéseket szakértők hozzák.

Természetesen Mazzucatonak is vannak kritikusai, pl. Alberto Mingardi hi-
ányolja annak elismerését és elemzését, hogy a vállalkozók szerepe és a piac 
figyelembevétele mennyire meghatározó az innováció sikerében. Eltúlzott-
nak érzi az államot vállalkozónak feltüntetni (Entrepreneurial State), amikor 
nagyon sok, később fontosnak bizonyuló eredmény egyáltalán nem tudatos 
állami politikának köszönhető, vagy teljesen más célok elérését szolgálta.

Az innováció természetét illetően sokféle nézetet vallanak a közgaz-
dászok, egy dologban azonban egyetértés van: a K+F-be és a humán tőke 
fejlesztésébe fektetett beruházások határozzák meg hosszabb távon a ter-
melékenység növekedését, a gazdaságok fejlődését. (Ennek hatás-mechaniz-
musait illetően több alapvető nézet található, Schumpeter „kreatív rombolás” 
modelljétől, az egyensúlyi modellekig.)

Fontos, és kutatásokkal is igazolt szempont azonban, hogy nemcsak a 
GERD értéke számít, hanem az adott országban a tudásáramlás, az akadémiai 
és ipari szereplőket összekötő hálózatok gazdagsága, a nemzetközi kapcso-
latok, beágyazottságok mélysége.
 Szigeti Ádám, a Duális Képzési Tanács titkára
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„Előkészítettünk számos programot, s a megfelelő csatornákon ke-
resztül ezeket már el is juttattuk a kormányzathoz. Ma 8 olyan projek-
tünk van összeállítva, amelyek összköltségvetése, darabonként meg-
haladja az 1 milliárd forintot” mondja Dr. Fülöp Enikő osztályvezető 
a lehetséges új pályázatokkal kapcsolatban. Az interjút Nagy Miklós 
készítette.

HA MEGNYÍLNAK A LEHETŐSÉGEK, NYÍRBÁTOR KÉSZEN ÁLL

 – Mostanában járt itt egy orosz be-
fektető. Mi a tervük? Nyilván valamilyen 
beruházás jöhet szóba?
 – Az az orosz befektetői kör, akit 
képviselnek, Magyarországon szeretne 
terjeszkedni, s a lehetséges fejlesztési 
területek között a Nyírbátori Ipari Park is 
szerepel.
 – Hogy kerül egy orosz befektető 
Nyírbátorba, egyáltalán honnan tudják, 
hogy a városban ilyen lehetőségek van-
nak?
 – A kormány befektetési ügynöksé-
gén a Hypán keresztül kerültek kapcso-
latba az önkormányzattal.
 – Lehet tudni, hogy milyen típusú 
beruházásról van szó?
 – Még nem nyilvános. Amíg nem 
döntik el, hogy hol építik meg a gyárat az 
országban, addig a tevékenységi kör sem 
nyilvános.
 – Annyit sem lehet elmondani, hogy 
modern technológiát hoznának, ha a 
várost választják, illetve, hogy milyen 
létszámban keresnek majd munkaválla-
lókat?
 – Az biztos, hogy az ipari park profil-
jához illeszkedő tevékenységről beszél-
hetnénk. Közép- és hosszútávon több-
száz ember foglalkoztatását tervezik, s 
egy modern technológiát telepítenének.
 – Ez a foglalkoztató is inkább beta-
nított munkásokat vesz majd fel?
 – Ez egy olyan cég lenne, ahol jól 
képzett szakemberekre is szükség van. 
Nyilván mérnökökre és más, magasabb 
végzettségű szakemberekre is igényt tar-
tanának, de az is igaz, hogy kisebb arány-
ban, mint amennyi kékgallérost szeretné-
nek felvenni.
 –  A város vezetése megfogalmazta 
korábban, hogy a jövőben olyan beru-
házások megjelenését támogatja, ahol 
majd a magasabb végzettségű szakem-
berek foglalkoztatását tervezik, s mind-
ezt fejlettebb technológiával teszik.
 – Amiről barchobázuk, ott automa-
tizált technológia van, amely mellé ma-
gasabb képzettségű szakemberekre van 
szűkség és nem csak fizikai munkásokra.
 – Mikor lehet ebből eredmény?
 – Az év első felében kiderül. Ha a cég 
kiválasztja a területet, akkor az építkezést 

is elkezdik az idén. Az a terv, hogy jövő-
re már termelni fognak a magyarországi 
üzemükben.
 – Mit gondol, tetszett nekik Nyírbá-
tor?
 – Az látszott, hogy tetszett nekik, 
amit itt tapasztaltak. Ugyanúgy tárgyal-
tunk velük, mint minden más befektető-
vel. Bemutattuk a város, illetve a magyar-
országi piac előnyeit és hátrányait. Nem 
szoktunk zsákbamacskát árulni. Őszintén 
beszélünk a problémáinkról is, ami egy 
ilyen gyár építésével és beindításával 
kapcsolatos. Bizakodó vagyok.
 – Van-e még ilyen érdeklődés?
 – Jelenleg más, új befektetői körről 
nincs tudomásunk. Ugyanakkor a már itt 
lévő cégek a tavaly visszasorolt fejleszté-
si terveiket ismét előveszik.
 – Most egy elég jelentős fordítással 
beszéljünk az újrainduló közmunkap-
rogramról! Idén már csak 35 nyírbátori 
munkanélküli került be a közfoglalkoz-
tatotti körbe. Ettől nyilván sokkal na-
gyobb számban lehetnek nyilvántartott 
és már semmilyen nyilvántartásban 
nem szereplő nem dolgozó, hivatalos jö-
vedelemmel nem rendelkező emberek. 
Velük mi lesz?
 – Itt a városban mi is, mármint az ön-
kormányzat, de nyilván az érintett embe-
rek is azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy 
főként az elsődleges munkaerőpiacon 
kapjanak munkát. Ehhez sokféle támoga-
tást is ad a város. A közmunkások abból 
a körből kerülhetnek ki, akik – jelenleg – 
nem tudnak még elhelyezkedni az elsőd-
leges munkaerőpiacon, mert annyira ala-
csony az iskolai végzettségük, vagy olyan 
a sziciokultúrájuk. Nekik nincs is más 
lehetőségük. Évről évre az a tapasztalat, 
hogy folyamatosan csökken a közmunká-
ra jelentkezők száma. Ez nagy eredmény 
a városban. Arra próbáljuk ösztönözni a 
munkanélkülieket, hogy vegyenek részt 
a programjainkban, és utána helyezked-
jenek el. Ezért a város jelentős forrásokat 
használ fel erre a célra. Ilyen volt az Adj 
esélyt a jövődnek című program. Ebben a 
résztvevők anyagi és egyéb támogatá-
sokat kaptak. Ha valaki elhelyezkedik, a 
gyermeke továbbra sem kell, hogy térítést 
fizessen, ezt átvállalja az önkormányzat. 

Egy évig az önkormányzat kifizeti nekik 
az elveszített szociális juttatásokat is. Ez 
komoly motiváció.
 – A városban most hány projekt fut?
 – Jelenleg zajlik a határon átnyúló pá-
lyázat. Ez az inkubátorházas pályázatunk. 
Bővítjük az inkubátorházat, ha ez a jár-
ványhelyzet megszűnik, akkor beindulhat 
az 500 fős, munkanélkülieknek meghir-
detett képzés is. Ide tartozik még a helyi 
termékek boltjának a kialakítása. Jelenleg 
zajlik a tervezése, idén el is készülhet.  
Zajlik az ipari parkos pályázat is. Most az 
elkerülő út építése történik. Építjük a bel-
területi kerékpárutakat, hogy kialakuljon 
végre a kerékpárutak hálózata. Tavasszal 
kezdődik a Debreceni úti szakasz építé-
se. A város másik részén a Nyírgyulajt 
Nyírbátorral összekötő szakaszt is építik 
most.
 – Több felelős helyi politikus, mint a 
polgármester és Veres János is, arról be-
szélt, hogy több, jelentős méretű projekt 
van már a kormány előtt, vagy a kormány 
környékén. Feltehetőleg más pályázato-
kat is előkészítenek, ha megnyílik a pénz-
csap, Nyírbátor felkészült lesz.
 – Azért nincs 100 százalékosan kész 
pályázatunk, mert még nincsenek kiírva a 
feltételek. Reméljük, tavasszal már meg-
jelennek a pályázati felhívások. Azért a 
programok társadalmasítása során mégis 
sok információhoz jutottunk, és így előké-
szítettünk számos programot, s a megfe-
lelő csatornákon keresztül, ezeket már el 
is juttattuk a kormányzathoz. Ma 8 olyan 
projektünk van összeállítva, amelyek 
össz költségvetése, darabonként megha-
ladja az 1 milliárd forintot.
 – Ez nyilván jól érzékelhető fejlesz-
téseket jelenthet a városban, de konkré-
tan hol és miket terveznek?
 – A legtöbb javaslatunk a közleke-
dési infrastruktúrát érinti. Kiemelkedik 
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az elkerülő út megvalósítását célzó pro-
jekt. Ebben a kormányzati elhatározás 
már megszületett. Előkészítési fázisban 
van. Miután ez állami út, nyilván az ál-
lami szervek bevonásával dolgozunk az 
előkészítésén és a minél korábbi meg-
valósításán. Erre most van kormányzati 
szándék és döntés is született az előké-
szítésére.
 – A városban óriási gondokat szo-
kott okozni a csapadékvíz. Ennek a meg-
oldására is készülnek tervek?
 – Az egyik projektünk éppen ezt a 
problémát számolná fel.  Itt már a leg-
korszerűbb eljárásokban gondolkodunk, 
amikor nemcsak a szikkasztás jön szóba, 
hanem a csapadék felhasználását is lehe-
tővé tennénk. Ezek akkora összegű forrá-
sokat igényelnek, hogy ennek a kezelésé-
re nincs pénze az önkormányzatnak.
 – Azt nem tudjuk, hogy mikor dönt 
majd a kormány a különböző projektek-
ről, de azt valószínűsíthetjük, hogy ad-
dig még sokszor esik az eső, lesz nagy 
víz, s számtalan probléma. Mi az, amit 

addig is tesznek, hogy mérsékeljék gon-
dokat?
 – A városüzemeltetésen dolgozó 
kollégáknál prioritás tavasszal a csa-
padékvízelvezető árkok tisztán tartá-
sa, karbantartása. Ugyanakkor ebben a 
lakosságnak is van teendője. Ha valaki 
előtt árok van, annak a tisztán tartása a 
lakos feladata. Persze tudjuk, hogy az el-
múlt években milyen mértékben mentek 
tönkre ezek a csatornák. Az is nyilván-
való, hogy a lakos ezt egyedül már nem 
tudja megoldani. Ebben együttműkö-
désre van szükség, s együtt olyan álla-
potba hozzuk az árkokat, amelyeknek a 
karbantartása már tényleg megoldható a 
lakosság részéről.
 – Nyilván erre is kell majd egy kam-
pányt indítani.
 – Ősszel már elkezdődött ez bizonyos 
utcákban. A városüzemeltetés emberei és 
a helyi lakók rendbe tették az árkokat. Az 
egy sikeres, közös munka volt, amire le-
het építeni a város más utcáiban is. Idén 
tavasszal erre számíthatnak a csapadék-
vízzel fenyegetett területek lakói. 
 – Hol tart a Bankudvar átalakítása, 
illetve az „Élményiskola” környezeté-

nek a kialakítása? Nyilván vásárlásra és 
kisajátításokra van szükség, hogy egyál-
talán elkezdődhessen a terület rendbe-
tétele.
 – Most még ott tartunk, hogy a tu-
lajdon az önkormányzathoz kerüljön. A 
terület természetesen kisajátítható, de 
az a szándékunk, hogy megegyezzünk a 
tulajdonosokkal. Egy részükkel sikerült is 
megegyezni. Elfogadták az árajánlatun-
kat. Azt kell tudni, hogy itt egyik esetben 
sem teljes kisajátításról van szó, azaz 
senki nem fogja elveszíteni a lakóingatla-
nát. Itt főként a telekvégeket szeretnénk 
megszerezni. Akikkel nem sikerült meg-
egyeznünk, a területeknél a kisajátítási 
eljárást már megindítottuk a kormányhi-
vatalnál.
 – Ezek miatt az eljárások miatt med-
dig húzódik ez történet?
 – Maximum 3 hónappal csúsznak a 
dolgok. Ősznél hamarabb nem kezdődik 
meg, de akár jövő tavaszra is áthúzódhat 
a munkálatok elkezdése. A parkolók, a sé-
tányok valószínűleg önkormányzati for-
rásból valósulnak meg, miközben az oda 
tervezett tornacsarnokot állami támoga-
tásból szeretnénk felépíteni.

Egyre durvább eredmények szü-
letnek a nyírbátori, önkormány-
zati teszteléseken. Aggasztó a 
helyzet a nyírbátori postán, ahol 
a dolgozók egyötödénél lett po-
zitív a minta.
 Ma már szinte nincs olyan 
terület, ahol ne lennének korona-
vírusos betegek. Éppen ezért az 
önkormányzat 3 napra, hétfőre, 
szerdára és péntekre bővítette a 
lakossági tesztelés lehetőségét 
az orvosi ügyeleten kialakított 
tesztelő ponton. A vizsgálatok 
16–18 óra között történnek. 
 Horváthné Karsai Hédi al-
polgármester elmondta, hogy az 
önkormányzat a nyírbátori állan-
dó lakcímmel bejelentett lakosok 
esetében (ha más kedvezmé-
nyük nincs) 1500 forintra csök-
kentette egy teszt árát. Mivel a 
csapatsportoknál még megren-
dezik a találkozókat, a város fel-
ajánlotta a sportegyesületeknek, 
hogy teszteltethetik a játékosa-
ikat a lakossági tesztelő ponton 
végzett szűrések idején.

Önkéntesek és képviselők, hivatalnokok és 
könyvtárosok, kft dolgozók és sokan, ösz-
szesen 84 ember indult el március 11-én 
délután Nyírbátor utcáin, és házhoz vitték 
a tényleg védelmet jelentő un. FFP2 típusú 
maszkokat. A koronavírus-járvány harma-
dik hulláma hihetetlenül gyorsan terjed, s 
igen súlyos, sokszor halálos szövődmény-
nyel jár. A nyírbátori, önkormányzati tesz-
telés is igazolja, hogy a városban is egyre 
több a beteg. Amikor lakossági tesztelés 
is van, általános a napi 20 körüli pozitív 
teszteredmény. A korlátozó intézkedések, 
az egymás iránti felelősség felismerése 
és az óvatos magatartás mindenesetre 
lassíthatja a fertőzés terjedését. 
Ha mindenki hordja a maszkot, s 
tartja a megfelelő távolságot, na-
gyobb eséllyel kerülheti el a fertő-
zést, és sokat tesz más emberek 
érdekében is.  
 Nyírbátor önkormányzata 
22500 maszkot adott át az ön-
kénteseknek, akik házhoz vit-
ték az első védvonalnak számító 
maszkokat. Minden, idén 6 éves 
és attól idősebb állandó nyírbátori 
lakos 2 db FFP2 típusú maszkot 
kapott. Ez a maszk sokkal ko-
molyabb védelmet nyújt, mint az 

orvosi, egyszer használatos maszkok. Az 
FFP2-es maszk nagy előnye, hogy mos-
ható, gőzöléssel fertőtleníthető. Ha a mo-
sással, fertőtlenítéssel megfelelő gondos-
sággal járunk el, az FFP2-es maszk sokáig 
használható.
 A védőfelszerelést személyesen lehe-
tett átvenni. Ha valaki akadályoztatva volt, 
akkor március 17-től (szerdától) munka-
időben, a Városi Szociális Szolgálat Vár 
út 1. szám alatti épületében kapja meg a 
maszkokat. A jelenleg érvényes rendeletek 
szerint Nyírbátorban is kötelező a maszk-
viselés a közterületeken is.

Újabb lépés a járvány elleni védekezésben

TesztJÓ MINŐSÉGŰ MASZKOT OSZTOTT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
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A könyvtárban lévő könyvek 
kölcsönözhetők. A kölcsönzés 
feltétele, hogy beiratkozzunk 
az adott könyvtárba. Ezért 
most a beiratkozás és a köl-
csönzés módjának, szabályai-
nak megismerése a feladatunk. 
 A könyvtárba lépve elő-
ször köszönünk. Odamegyünk 
a könyvtároshoz, elmondjuk, 
hogy szeretnénk beiratkoz-
ni a könyvtárba. Megkérde-
zi az adatainkat, elmondja 
a kölcsönzés szabályait, a 
könyvtár nyitvatartási idejét. 
Ha egyedül iratkozunk be, a 
könyvtáros átad egy jótállói 
nyilatkozatot, amelyet otthon 
a szülőkkel alá kell íratni. Ezt 
következő alkalommal ma-

gunkkal kell vinnünk, s átadni 
a könyvtárosnak. Ő cserébe 
ad egy olvasójegyet, és a szá-
mítógépes nyilvántartásba is 
felveszi az adatainkat. 
 Hogyan zajlik a kölcsön-
zés? A könyvtárba lépve 
először köszönünk. Átad-
juk a korábban kölcsönözött 

könyveket a könyvtárosnak. 
Válogatunk, majd a kiválasz-

tott könyveket odaadjuk a 
könyvtárosnak. A könyvekből 
kiveszi a könyv kartonját, be-
leteszi a kölcsönzési határidő 
napját tartalmazó lapot, és 
elbúcsúzunk. A könyvtárban 
vásárolni nem lehet. A kiköl-
csönzött könyvek négy hétig, 
vagyis egy hónapig marad-
hatnak nálunk, utána vissza 

kell vinni őket. De ha ennyi 
idő kevésnek bizonyul, akkor 
újabb hónapot kaphatunk, 
vagyis meghosszabbítható a 
kölcsönzési határidő. A köny-
veket óvni kell, hogy sokan 
olvashassák. Enni, inni sem 
szabad, ezzel is vigyázunk az 
állományunkra.  

Könyvtár – csobbanásig! 
 2. cikk - március

Hoppá!  Igazat mondok? Jelöld I betűvel az igaz, 
   H betűvel a hamis állításokat!
a. Akkor kölcsönözhetek, ha beiratkoztam a könyvtárba   ........
b. A könyvtárban megvásárolhatom a könyveket   ........
c. Bármeddig lehetnek nálam a kikölcsönzött könyvek   ........
d. Aláhúzhatok, színezhetek a könyvtári könyvekben   ........
e. A kölcsönzési határidőt meghosszabbíthatom   ........
f. A könyvtárban megehetem az uzsonnámat   ........

Most is sokat tanultál! Áprilisban új dolgokat árulok el Ne-
ked a könyvtár titokzatos világáról. Keress minket, és őrizd 
a cikket! ;)  

A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület felső 
tagozatosok és középiskolás diákok ré-
szére hirdetett ez év elején pályázatot, 
amelyben esszét kellett írni a pályázók-
nak „Milyen városban szeretnék élni?” 
címmel (a nyertes esszé lapunk 9. olda-
lán olvasható, és ott található a további 
helyezettek neve is).
 Az egyesület nagyon színvonalas, 
gazdag szóhasználatú esszékről szá-
molt be, melyek jó néhány hasznos in-
formációt, ötletet is tartalmaztak. A pá-
lyázati művekhez nyújtott segítségért a 
felkészítő pedagógusoknak, szülőknek 
is köszönetet mond a pályázat kiírója.
 Az egyesület által kiírt rajzpályá-
zatra több mint 70 alkotás érkezett. A 

kisebbek is ebben a témában 
valósították meg pályamun-
káikat.
 Köszönet illeti a szülőket, 
az iskolákat, a pedagóguso-
kat és természetesen köszö-
net jár a sok ügyes gyerek-
nek, akik rajzoltak és ezáltal 
részt vettek a pályázaton. A 
nagyszámú pályázat miatt 
két különdíjat is kiosztott a 
független zsűri a helyezések 
mellett. 1. helyezett: Vilez 
Fanni, LMA nyírbátori tagintézménye, 4. 
osztályos tanuló; 2. helyezett: Petrócz-
ki Ajsa, Báthory István Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium,1. osztá-

lyos tanuló. „Milyen városban 
szeretnék élni?” Megvannak 
a rajz- és esszéíró pályázat 
nyertesei! 3. helyezett: Molos 

Flóra, Báthory Anna Református Általá-
nos Iskola és Óvoda, 3. osztályos tanu-
ló. Különdíj: Horváth Hédi Panka LMA 
nyírbátori tagintézménye, 3. osztályos 
tanuló; Máté Dusán LMA nyírbátori ta-
gintézménye, 2. osztályos tanuló. 
 Gratulálunk minden résztvevőnek 
és minden díjazottnak!

Milyen városban szeretnék élni?

FOTÓPÁLYÁZAT! Ugyancsak a „Milyen városban szeretnék élni?” té-
mában. A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület ezúttal több témában vár Nyír-
bátorban készített mobiltelefonos fotókat „amatőr” és „profi” fotósok-
tól. A fotópályázatokat az alábbi témákban várják: • emberábrázolás 
• sport • természetfotó • kultúra • építészet, technika A pályamun-
kák beérkezésének időpontja 2021. 04.15. A részletes pályázati kiírás 
megtalálható az egyesület Facebook-oldalán, további információ kér-
hető a nyirbator.jovojeert@gmail.com címen. 
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A téli szellő álmot hozott a 
szememre. Álmomban az 
északkeleti alföld egy kisvá-
rosában jártam. A neve Nyír-
bátor. Anyagi jólét és szellemi 
kincs volt a városban. Egy 
boldog, megelégedett közös-
séget láttam. Lelki boldogság 
töltött el falai között, és mi-
kor körjáratommal végeztem, 
jónak ítéltem úgy a város ve-
zetőségét, mint a lakosait. A 
becsületes munka energiáját 
minden alkotás vallotta. Szé-
les fantázia, érzék a szépek 
iránt, gondosság az intézmé-
nyekben, okos felhasználása 
a fokozatosan emelkedő jö-
vedelemnek, a közigazgatás 
mintaszerűsége, az emberek 
egészségének és életének 
védelme.
 Kora délután érkeztem a 
városba. Midőn a vonat bero-
bogott a pályaudvar elé, sínek 
sokasága vett körül. A leg-
közelebbi busszal indultam 
be a városba. Pár perc múlva 
érkeztünk meg szállásomra. 
Ez a hatalmas, kétemeletes, 
az európai kényelem minden 
modern eszközével felszerelt 
szálló nagyban növelte a vá-
ros turisztikai értékét.
 Reggel körbejártam az 
egész várost. Tisztára sepert, 
szemétmentes 
utcák mindenhol. 
Formás fácskák 
szegélyezték az 
utcákat. Az utak 
szélén mosoly-
gós arcú embe-
rek kínálgatták 
a heti lapokat. 
Átfutottam gyor-
san hát egyet. A 
város és intéz-
ményei iránt ér-
zett meleg sze-
retet sugárzott 
az újságból. Sehol egy hajme-
resztő szenzáció, ízléstelen 
riporteri fogás. 
 Mint jó keresztény be-
néztem a templomokba is. 
Szebbnél szebb tanításokat 
hallottam a helyi papok ajká-

A város református temploma, melynek 
harangját 1640-ben öntötték Eperjesen

Nyírbátor Kulturális Központja, mely 2006. április 20-án 
nyitotta meg kapuit

Álomképek egy városról
ról. A templomok dugig voltak 
hívőkkel. Nagy meglepett-
ségemre, amíg sétálgattam 
az utcákon, egyetlen trágár 
káromkodást sem hallottam 
senkitől sem. Eljutottunk egy 
iskolához, amelynek 
a neve: Báthory Anna 
Református Általános 
Iskola. Egészséggel 
teli, üde, boldog arcú 
diákok siettek be az 
ajtón a tantermek 
felé. Amint én lát-
tam ezt a hatalmas 
alkotást, áldottam a 
gondviselést. Az em-
berbaráti intézmé-
nyek egész sorozatát láttam 
még azon a napon. A siketné-
mák intézetét, a vakok ottho-
nát, a nemrégiben kibővített 
magas színvonalú kórházat, 
szegényházakat, melyekben 
végső napjaikban pihenőre 
találnak az élet súlya alatt 
megtört lelkek. 
 Jártomban-keltemben 
megtekintettem a város víz-
műveit. A nagy munka a vá-
ros polgárságának áldozat-
készségét mutatja. Az utcák 
pora ma már nem látható, ár-
talmas, fertőző kigőzölgések 
nem rontják a levegő tisz-
taságát. Én lélekben megdi-

csértem ezt a várost, mert az 
emberek legdrágább kincsét, 
az egészséget vette a védel-
mébe. Meglepett a városban 
az utcák tökéletes átlátha-
tósága. Azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy a város mű-

szaki hivatala a modern vá-
rosrendezés előharcosa. Az ő 
munkájuknak köszönhetően 
alakultak ki a gyermekek új-
szerű, modern, veszélytelen 
játszóhelyei, amelynek ideg-

erősítő hatását a jól fejlett 
gyerekek mutatták. Jókedv és 
boldogság szállta meg a lel-
kem a visongató gyermekek 
láttán.
 Álmodozásomból, hogy 
milyen naggyá tehet egy vá-
rost polgárainak szép iránt 
érzett szeretete, dús vagyona 
és áldozatkészsége, mentő-
kocsi csilingelése zavart fel. A 
jól látható jármű gyorsan sie-
tett a baleset helyszínére. 
 Ha már mindent meg-
néztem, meg kellett tekinte-
nem a nagy vásárcsarnokot 
is, mely a piaci viszonyokat 
tökéletesen rendezte. Tisz-
taság és rend, korrekt árak és 
az eladók tisztességes ver-
senyzése tűnt elém.
 Egy szép épületben a 
rendőri szolgálat mintaszerű 
vezetését láttam.
 Megcsodáltam még a 
város további modern isko-
láit. Egy-egy teremben nem 
voltak többen harmincnál. 
Az iskolaszeretetet növelik a 
szépen berendezett könyv-

tárak, a különböző műsorok, 
melyen a város apraja-nagyja 
részt vehetett.
 Itthon vagyok a mi kis 
városunkban, Nyírbátorban, 
de kitekintve az ablakon egy 
nyüzsgő, mozgó élet lüktető 
erejét figyelve, hiszek abban, 
hogy az álmom teljesülni fog.

Én, mint civil 
ember azt hiá-
nyolom a tele-
pülés részéről, 
hogy kevés a 
természet al-
kotta hely, mint 
például az erdő, 
a tisztások, ahol 
sétálni lehet. A 
lakásokat, lakó-
telepeket mo-

A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület felső tagozatosok és kö-
zépiskolás diákok részére hirdetett ez év elején esszéíró pá-
lyázatot „Milyen városban szeretnék élni?” címmel. 
 A független zsűri tagjai az alábbi sorrendről döntöttek: 
1. helyezett: Pálóczi Vivien Nikolett, a Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda tanulója; 2. helyezett: Varga 
Petra Orsolya, a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola tanulója; 3. helyezett: Perpék Szabolcs, a Bátho-
ry Anna Református Általános Iskola és Óvoda tanulója.

dern, felújított helységeknek 
képzelem el, melyekhez akár 
kisebb közös kert/park jár. A 
közös összefogás nagyban 
segíthet a város további fej-
lődésében. A közös összefo-
gás alatt azt értem, hogy az 
egész városnyi ember együtt 
segít a vezetőségnek, hogy 
meg tudják valósítani a kü-
lönböző beruházásokat. Úgy 
gondolom, a város távol van 
még attól, hogy a település 
teljes mértékben az emberek 
számára tökéletes legyen, 
sok még a tennivalója. A tele-
pülés vezetőségével az egész 
közösség elégedett. A veze-
tés és a lakók együttes erő-
feszítéssel képesek lesznek 
minden céljukat teljesíteni, 
olyan eredményeket elérni, 
melyek hasznából majd min-
denkinek jut.

Pálóczi Vivien Nikolett 
7.a Báthory Anna Református 

Általános Iskola és Óvoda
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Idén két alkalommal terveznek faültetést a Cse-
pererdőben. A most már hagyományosnak számí-
tó eseményen a Nyírbátorban született gyerekek 
örömére alakítanak ki és nevelnek egy parkerdőt a 
Szénaréti-tó mellett.

Nyírbátor több pontján is felfestett kerékpáruta-
kon közlekedhetnek a biciklisek a jövőben. Az ilyen 
típusú utakra módosított közlekedési szabályok 
érvényesek.

SZÜLETÉS

Zente Jakab Tamás Czomba Éva 
Zoltán Váradi Zoltán  Kiss Renáta
Nátán Czekmeiszter Csaba Siket Erika
Réka Makranczi Balázs  Müller Henrietta
Lilien Zoé Jóni Norbert  Mocsár Tünde Csilla
Dániel Benjamin Varga Ferenc Lakatos Andrea
Gabriella Tanicsár Ferenc Varga Tünde

HÁZASSÁG

2021. február 1 – 2021. február 28
közötti időtartamban összesen 10 házasság jött létre.

Mindazok akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban megjelenjen 
házasságkötésük:

Kozma István – Kozmáné Kicsák Noémi
Szilágyi Róbert – Szilágyiné Gyöngyösi Melinda

Kovács Gábor – Kovács Bürszem Anett
Bihari Tamás – Zámbó Gréta

Lazók Bence – Lazókné Nagy Rita
Márton Martin – Mártonné Varga Dorotea

Vislóczki Zoltán – Vislóczkiné Balogh Gyöngyi
Gulyás Norbert – Gulyás-Tóth Viktória

Fazekas Attila – Mikecz Mária

HALÁLESET

Tóth Józsefné • Baracsi Miklósné • Takács József
Hudák Mihályné • Tóth László • Bukovenszki Barnáné
Kozma Istvánné • Juhász-Nagy Imréné • Jevcsák János

Antal Zoltán • Havasi Lajos • Gyökér Borbála
Oláh Miklósné • Ferenczi István

Anyakönyvi események
2021 február

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021-ben úgy tervezi, hogy 
az eredeti elképzeléseknek megfelelően két alkalommal is lesz 
faültetés. A hagyományokhoz híven április 17-én személyesen 
a családok ültethetik el a facsemetéket az újszülöttek tiszte-
letére. Ezt természetesen csak akkor tudjuk megvalósítani, ha 
azt a hatályos jogszabályok megengedik. Ezúttal 36 család re-
gisztrált, ennyi igény érkezett az önkormányzathoz, tehát ennyi 
fát szeretnének a szülők elültetni. Ez egy lehetőség és nem egy 
kötelezettség. A védőnők felmérték az igényeket, hiszen a vé-
dőnői szolgálat az, amely a csecsemők családjával kapcsolatot 
tart. Regisztrálni tehát a védőnői szolgálaton keresztül tudnak a 
szülők április elejéig. A tervek egy tavaszi és egy őszi faültetésről 
szólnak. A tavaszi faültetést tehát személyes jelenléttel tervez-
zük, esetleg 10 fős csoportokban. Ha ez mégsem kivitelezhető, 
és a szabályok telje-
sen ellehetetlenítik 
ezt a rendezvényt, 
akkor a novemberi 
helyzethez hasonló-
an a városüzemelte-
tési csoport tagjai ül-
tetik majd el a fákat, 
és a családok a már 
elültetett facseme-
tékhez látogathatnak 
ki, és gondozhatják azokat a későbbiekben a Csepererdő Park-
ban – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Fülöp Enikő, osztály-
vezető.

Két alkalommal lesz 
faültetés a Csepererdőben

Az újfajta szabályozás a vá-
roson belüli kerékpár-átveze-
tésre vonatkozik. Dobos Tibor 
rendőr alezredes, a Nyírbátori 
Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának 
vezetője megkeresésünkre el-
mondta, hogy mi vonatkozik a 
kerékpárosokra és mi vonatko-
zik a gépjárművezetőkre.
 „Meg kell különböztetni a 
fehér szaggatott vonallal elvá-
lasztott nyitott kerékpársávot, 
ami a Debreceni-Gyulaji-Pócsi 
utcai körforgalomtól kezdődően, 
a Damjanich utcán átvezető és a 
kereszteződéstől a Madách térig 
tartó, nemrég épült, új útsza-

Módosított KRESZ-szabályok a felfestett bicikliutakon

kaszra vonat-
kozik. A nyitott 
kerékpársávra 
a gépkocsi-
vezetők rá-
mehetnek, de 
csakis akkor, 
ha indokolt, 
például előzés, 
kikerülés vagy 
kitérés eseté-
ben. A nyitott 
kerékpársáv 
szabályai vo-
natkoznak a 
Madách tértől 

az Édesanyák útja – Vár utca ke-
reszteződésig vezető úttestre is. 

Az úttesten fehér szaggatott vonal jelzi a nyitott kerékpársávot

Dobos Tibor 
rendőr alezre-
des, a Nyírbá-
tori Rendőr-
kapitányság 
Közlekedés-
rendészeti 

Osztályának 
vezetője

közlekedni a menetirány szerinti 
jobb oldalnak megfelelően. Eze-
ken az útfelületeken a gépjár-
művezetőknek tilos megállniuk.”
 A rendőrök ellenőrzik a köz-
lekedési szabályok betartását. 
Céljuk nem a bírság kiszabása, 
hanem a szabályok betartatása 
elsősorban figyelmeztetések-
kel. Kirívó, ismétlődő esetben 
súlyosabb szankciót is alkal-
mazhatnak. Érdemes figyelme-
sen közlekedni.        Polyák Dézi

 A Madách téren gyalog- és 
kerékpárút, valamint egy rövid 
szakaszon kerékpársáv talál-
ható (nem nyitott kerékpár-
sáv). Ezt a kerékpársávot sárga 
színű, folyamatos vonal jelzi, és 
a kerékpárosok közlekedését 
szolgálja, csakis a biciklis me-
het rá, főszabály szerint a gép-
kocsivezetőnek tilos ráhajtani.
 A kerékpárosnak kötelező 
mind a kijelölt nyitott kerékpár-
sávon és mind a kerékpársávon 
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A rendkívüli és élményszerű angol 
nyelvi óraszervezést, a módszerek 
sokszínűségét ajánljuk a leendő 
felső tagozatos diákoknak. Cél a 
nyelvvizsgára való felkészítés.

ISKOLAI HÍREK

Színes programok, népszerű angolórák

Bemutató óra 
Iskolánkban bevált gyakorlat, hogy a 
pedagógusok közzéteszik tanítási mód-
szereiket. Ennek jegyében bemutató 
órákat szervezünk. Ilyen volt a február 
végi matematikaóra az első osztály-

ban. Oláh Éva kolléganőnk tanórája több 
szempontból is érdekesnek bizonyult. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
játékos feladatok, fesztelen, jó hangulat 
és a tanító néni saját oktatási módszere 
megragadta a nevelőtestületet is.

Mesemondó verseny

Az országos Naszreddin Hodzsa videós 
mesemondó versenyen iskolánk három 
harmadik osztályos tanulója vett részt. A 
török bölcs tréfás történetei közül a szá-
mukra legfurfangosabbat választották ki. 
Horváth Hédi Panka és Illés Dorka színvo-
nalas szereplésükért oklevélben részesül-
tek. Posta Dominik előadását beválasz-
tották a legszellemesebb produkciók közé.

Sikerélmény

Az idegen nyelv emelt óraszámú tanu-
lása sikerélményt, magabiztosságot ad 

diákjaink számára. Minden évfolyamon a 
gyerekekhez közel álló, mozgalmas fel-
adatokkal színesítjük az órákat. A szak-
tanteremben a bűvös szőnyeg számos 
játék és feladat színtere, ahol a moz-
gásra épülő feladatok is nagy szerepet 
kapnak. Gyakran szervezzük az iskola 
könyvtárában a nyelvi órákat, ahol cso-
portokban keresik egy-egy szó jelenté-
sét, értelmét, és a jobb megértés végett 
sokszor rajzot is készítenek az angol 
nyelvű szövegekhez.

 Az első évfolyamon heti két órában 
mondókákkal, dalokkal vezetjük be a 
gyermekeket az idegen nyelv rejtelmei-
be. Hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás 
és a játékos szótanulás többek között a 
memóriakártyák alkalmazása, képek és 
szavak összepárosítása, utánzó és szó-
kincsfejlesztő játékok.
 A második és a harmadik évfolya-
mon már heti négy órában tanítjuk az 
idegen nyelvet, két alkalommal kezdő 
és haladó csoportban, és kétszer angol 
nyelvű rajzóra keretein belül. Emellett 
heti egy órában az angol nyelvi szakkörön 
továbbfejleszthetik szókincsüket. Ezeken 
az évfolyamokon folyik az angol szavak 
és kifejezések írásának, olvasásának a 
megtanulása. Törekszünk arra, hogy po-
zitív attitűd alakuljon ki bennük az idegen 
nyelv iránt, gátlások és szorongás nélkül. 
A szituációs, szókereső és szópárbaj játé-
kok, a mondat és szókártya olvasó verse-
nyek alkalmával mélyítjük ismereteiket.

 A negyedik évfolyamon heti három 
angol nyelvi óra és heti két angol nyel-
vű rajzóra keretében csoportbontásban 
tanulnak a kisdiákok, valamint számukra 
is biztosított az angol szakkör. Negyedik 
osztályban rendszerezzük tudásukat, 
fejlesztjük a kreativitásukat, a rugalmas 
gondolkodás és a problémamegoldó ké-
pességüket. Megismertetjük velük az 
angol nyelvet beszélő emberek, orszá-
gok, nemzetiségek szokásait, kultúráit.
 Népszerűek iskolánkban az angoló-
rák. Tanulóink nagyon szeretik. Fontos-
nak tartjuk, hogy az alsós diákjaink ma-
gabiztos nyelvtudással lépjenek a felső 
tagozatba. Nyitott, elfogadó, megértő 
gyerekek nevelését szorgalmazzuk.
 A rendkívüli óraszervezést és a mód-
szerek sokszínűségét ajánljuk a leendő 
felső tagozatos diákjainknak is, akik heti 
négy tanórában, valamint szakkörön is 
tanulhatják az angolt. Célunk, hogy a fel-
sősöket felkészítsük a nyelvvizsga meg-
szerzésére, amely már a középiskolai 
felvételi esetében is előnyt jelent.
 Az 5., 6., 7. és 8. évfolyamra a jelent-
kezési határidő május 25. A jelentkezé-
si lapokat letölthetik a facebook.com/
lmanyirbator oldalról vagy kérhetik sze-
mélyesen az iskola portáján (cím: 4300 
Nyírbátor, Szentvér utca 20.) hétköznap 
8 és 14 óra között.

Az Élménysuli nevelőtestülete

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 

Máté Antal polgármester.
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Kedves leendő első osztályos tanuló!
Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója lennél, ezért sok szeretettel várunk Téged 

a 2021/2022-es tanévben a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolába!
A 2021/2022-es tanévben 1. osztályos tanulmányait megkezdő gyermekek 

jelentkezését szeretettel várjuk!

Jelentkezés a Nyírbátori 
Magyar-Angol 

Kéttannyelvű Általános 
Iskolába

Induló osztályaink:
1. Kéttannyelvű osztály (ma-

gyar-angol)
2. Általános tantervű osztály, 

a test-nevelés óra keretében 
lovaskultúra-oktatás

3. Általános tantervű osztály, 
a test-nevelés óra keretében 
néptánc-oktatás

 

Miért is válassz bennünket?
Erősségeink / Amiben élen járunk
• korszerűen felszerelt épület
• modern, digitális táblákkal felszerelt tan-

termek, szaktantermek, előadótermek
• több osztály befogadására alkalmas torna-

csarnok, rekortán pálya, műfüves pálya
• hangulatos, igényes ebédlők
• jól felszerelt tankonyha
• tágas gyermekjátékokkal ellátott iskolaudvar
• iskolarádió

• folyamatosan frissülő   honlap
• kéttannyelvű osztályaink eredményessége
• sikeres középfokú komplex nyelvvizsga 
• országos, regionális, megyei, körzeti tanul-

mányi versenyeken elért sikereink
• kiváló sporteredmények több sportágban
• iskolánkból már több világhírnévnek ör-

vendő sportoló került ki
• jelenleg intézményünk néhány tanuló-

ja szintén kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújt

Kiemelt területeink:
• Kéttannyelvű osztályokban a 8. 

év végére C típusú középfokú 
nyelvvizsga megszerzése

• Lovaskultúra-oktatás
• Néptáncoktatás (Vásárhelyi 

László Alapfokú Művészeti Is-
kola oktatóival)

• Boldogiskola 
• Boldogságórák
• Ökoiskola
• Robotika
• Táblajátékok
• Szivacskézilabda
• Mazsorett oktatás

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
4300 Nyírbátor, Zrínyi I. u. 48.

Telefonszám: 42/510-000
Fax: 42/510-010

Honlap: https://oktnybt.hu/

Szavazzanak bizalmat nekünk, hogy mindezt 
gyermekeik személyesen is megtapasztalják a 

2021/2022-es tanévben!
Szeretettel várunk minden kisiskolást!

KÖZÖSSÉG/ FEJLESZTÉS/ HASZNÁLHATÓ TUDÁS

Megújult világunkban intézményünk kilépett hagyományos iskolai 
szerepéből. Tanulóink a tudás megszerzése mellett az életüket meg-
határozó közösségi térnek tekintik épületünket. A diákság aktív kö-
zösségi életet él. Tanulóink örömmel vesznek részt hagyományőr-
ző megemlékezéseinken, a diákönkormányzat által meghirdetett 
programjainkon.
Számunkra fontos, hogy a 21. század kívánalmaira készen álló fia-
talokat engedjünk a holnapba. Ennek érdekében kiváló pedagógusaink mindent megtesznek a cso-
portos munka mellett a tanulók egyéni fejlesztéséért. A holnap emberének szüksége lesz önálló gon-
dolkodásra, szelektáló képességre, egészséges testre és szellemre. 
Törekszünk az alaptudásra épülő alkalmazható tudás átadására és igény szerint a magas szintű te-
hetséggondozásra. A kéttannyelvű osztályok tanulóit a 8. év végére C típusú középfokú nyelvvizs-
gára készítjük fel. Hisszük, hogy mindenki kimagasló valamiben. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink 
önbizalma minél több sikerélménnyel erősödjön. Ennek érdekében gondozzuk lelkivilágát „boldog-
ságórákon”, fejlesztjük gondolkodását a Logi Kuckó játékaival, erősítjük fizikumát a tornacsarno-
kunkban, a rekortán és a műfüves pályán, a jövő eszközeinek használatára készítjük fel a korszerű 
számítástechnika laborjainkban. Megtanítjuk önellátásra a tankonyhán és a konyhakertben. 
Képességeik fejlesztését szolgálják még az ingyenes úszásoktatások, a témahetek, a különféle projek-
tek, a filharmónia és színházi előadások, sportrendez-
vények, az iskolai könyvtár szolgáltatásai, a lovaskultú-
ra- és néptáncoktatás. 
Mindezt a szülőkkel együttműködve igyekszünk elérni.
Mi eldöntöttük: életre nevelünk…
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Jó évjárat volt az 
övék, évfolyamtár-
sak voltak Bacskai 
Lacival és Hudák Mi-
kivel, kiváló futbal-
listáinkkal. 1962-65 
között Nyíregyhá-
zán járt főiskolára, 
s szerzett tanítói 
oklevelet. Később a 
Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen történelem 
szakon diplomázott. A fociban 
nagyon korán kitűnt tehetsé-
gével. Az ifiben Bodnár István 
és a NYAFE legenda Hódi Pál 
voltak edzői. 17 évesen már 
a Nyírbátori Spartacus felnőtt 
csapatának volt a centerhalfja. 
A valaha volt legjobb nyírbá-
tori csapatok egyike volt az 
övék: Lecza – Bihari, Divinyi, 
Balogh – Seres, Óváry – Kiss 
M., Bacskai, Miczi, Karácsony, 
Tóth G. Akik látták őket játsza-
ni, még ma is áhítattal sorolják 
a neveket. Itt kapta a Kolbász 
becenevet is, Kiss Miki volt a 
keresztapa. Nyurga alakjára 
célzott ezzel a névadó. 1961-
ben – Bacskai Lászlóval együtt 
– leigazolta őt is az Újpesti Dó-
zsa. Göröcs, Kucharszki fém-
jelezte azt a csapatot. Akkor 
került Újpestre Bene Ferenc is. 
Béla bajnoki mérkőzésen nem 
kapott lehetőséget. Játszani 
akart, ezért elfo-
gadta a Nyíregy-
háza hívását, oda 
igazolt. 1962-70 
között focizott itt.
 Először az 
NBII-ben, majd 
1980-88-ig az 
NBI/B-ben. Fan-
tasztikus csapat 

Tősgyökeres nyírbátori, aki nagyon büszke bátori 
mivoltára. 1943.06.23-án született Divinyi Károly 
és Matiscsák Zsófia elsőszülött gyermekeként (egy 
testvére van: Károly). Nagyapja nevét a Szabadság 
téri I. világháborús hősi emlékmű is őrzi. Az általá-
nos iskoláit Nyírbátorban végezte. A gimnáziumba 
nem vették fel „osztályidegen” (kulák) származása 
miatt. Debrecenbe ment tanulni a híres „Refibe”. Év 
közben azonban kapcsolatok révén sikerült vissza-
csempészni őt a bátori gimibe, ahol 1957-ben sike-
res érettségi vizsgát tett.

DIVINYI BÉLA – KOLBÁSZ

volt az is: Siska Laci, 
Harcsa Zoli, Kova-
csics Gyuszi neve 
még ma is legenda 
Nyíregyházán. Rö-
vid ideig tanított 
Nagycserke s ze n , 
majd Nyíregyházán. 
Ám Debrecenből 
olyan ajánlatot ka-
pott, amit nem tu-

dott visszautasítani. Az MGM 
Debrecen oktatási osztályára 
került, korábbi fizetésének 
duplájával. Természetesen 
focizott is a Göcs NBII-es csa-
patában. 
 1974-ben fejezte be si-
keres labdarúgó pályafutását. 
A sportágtól azonban nem 
szakadt el, játékvezető lett. 
1974 és 1978 között megyei 
és NBIII-as mérkőzéseken 
bíráskodott. Ezt követően 
két évig az NBII-ben fújta a 
sípot. 1980-ban beteljesült 
az álom: NBI-es játékvezető 
lett. Ma már derűsen emlé-
kezik a népstadionbeli kettős 
rangadókra, vagy a diósgyőri 
mérkőzésekre, melyek akkor 
igencsak izgalmasak voltak. 
1983-ban eljutott oda, ahová 
csak kevés kiválasztott jut el: 
FIFA kerettag lett. Első válo-
gatott mérkőzése 1984-ben 
egy NDK-Csehszlovákia meccs 

volt. Sokáig volt Hajdúban a JB 
elnöke, Puhl Sándor elnöksé-
ge idején a MLSZ JB elnökségi 
tagja is volt. A bíráskodás-
tól való visszavonulása után 
ellen őrként működött közre 
NB-s mérkőzéseken, többek 
között Nyírbátorban is.
 Felesége is sportoló volt, 
Soóvári Erika a Nyíregyházi 
Spartacusban röplabdázott. 
Három lányuk született: Anita, 
Ágnes, Viktória, akik három le-
ány- és két fiúunokával aján-

dékozták meg őket. Debrecen-
ben telepedtek le, igazi hazája 
azonban Nyírbátor maradt. 
 Sikeres, tartalmas életút. 
Ami gyermekkorától végig-
kísérte: a tanulás, a sport és 
a család szeretete. Sok Nyír-
bátorból elszármazott spor-
tolóhoz hasonlóan példaként 
állítható a fiatalok elé. Egész-
séget, boldogságot barátom!

 Ölel: 
Szabó Laci

középvezetői munkakörbe
közép- vagy felsőfokú végzettséggel munkatársakat 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei változó munkahelyre.
 
Amit kínálunk:
- folyamatos munkalehetőség
- stabil pénzügyi háttér
- a munkavégzéshez szükséges korszerű eszközök
- közlekedés céges gépjárművel
- bérezés megegyezés szerint
- bejelentett munkahely
 
Elvárások:
-  B kategóriás jogosítvány
-  kezelői szintű számítógépes ismeret
-  munkavégzés irányításához szük-

séges szakmai felkészültség
-  a munkavégzéshez szükséges 

fizikai állapot, fegyelmezett 
hozzáállás

2004 óta működő 
Építőipari Kft. 
keres

Jelentkezéseket 
önéletrajzzal a munka.

nyirbator132@gmail.com 
email-címre várjuk.
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Folytatás az 1. oldalról

„Végig fegyelmezett és higgadt 
maradtam, ez volt a kulcs. Igye-
keztem elterelni a gondolata-
imat a meccs tétjéről, sokkal 
inkább arra akartam összponto-
sítani, hogyan tudok jól játszani 
és mi az, ami a győzelemhez 
vezet. Ha elkezdek azon gondol-
kodni, hogy „hú, egy mérkőzés-
re vagyok az olimpiától”, akkor 
nagyon nagy nyomást rakok 
magamra, amivel nem kerülök 
előrébb. Próbáltam lazára venni 
az egészet, amennyire csak tud-
tam, mert a szituációból adó-
dóan óriási a nyomás, és ezzel 
próbáltam kompenzálni. Egyál-
talán nem néztem pingpongot, 
egy üzenetre sem válaszoltam 
tegnap, próbáltam az egésztől 
távol tartani magam, mert tud-
tam, hogy ha ebbe belemegyek, 
az elveheti a figyelmemet az 
igazi célról, ami az, hogy a játék-

kal foglalkozzak.” – nyilatkozta 
a friss olimpiai kvótás az asz-
taliteniszezz.hu oldalon.
 Csekő Sándor, a Nyírbá-
tori Asztalitenisz Sportegye-
sület szakosztályvezetője a 
következőkez mondta: „a ka-
tari versenyen nagy kihívás elé 
nézett Majoros 
Bence, mivel az 
olimpiai kvalifi-
káció volt a tét. 
Bence majd-
nem megjárta 
egy kicsit a 
poklot, és utá-
na emelkedett 
fel a magasba. 
Az újzélandi és 
a török ellenfe-
leket legyőzve 
jutott az elő-
döntőbe, ahol az Európa-bajnoki 
ezüstérmes Ovidiu Ionescu ellen 
küzdött. Az ellenfelének már 3:1 
és 5:2 volt, ebből a mélységből 
tudott Bence hihetetlen erőt 

meríteni, és megfordította ezt 
a mérkőzést 4:3-ra. Azt gondo-
lom, össze tudta magát kapni 
utána, és a döntőbe egy önbiza-
lomtól duzzadó Majoros Bence 
állt az asztalhoz. Nem hagyott 
kétséget, hogy aznap ki a jobb 
a mérkőzésen, és ki fogja meg-

szerezni a hőn 
áhított olimpiai 
kvótát. Nagyon 
jó játékkal, hi-
bátlan teljesít-
ménnyel tudta 
megverni a 
belga riválisát, 
aki jellemzően 
u g y a n a b b a n 
a klubban, a 
francia Chart-
res TT együt-
tesénél játszik, 

mint ahol jelenleg Bence is.” 
Csekő Sándor ugyanakkor ki-
emelte, bár Majoros a nem-
zetközi versenyeken a magyar 
válogatottat képviseli, a hazai 

versenyeken egyéniben a ne-
velő egyesületében, a Nyír-
bátori ASE színeiben játszik. 
Csekő Sándor szerint felfede-
zettje úgy szerzett kvótát Do-
hában, hogy magyar váloga-
tottként a nyírbátori színeket 
is képviselte.
 „Mindig hittem benne, hogy 
nagy játékos tud lenni. Bence 
bebizonyította, hogy egy kisvá-
rosból is lehet valakiből jó játé-
kost nevelni és ekkora eredményt 
elérni. Abban bízom, Bence és az 
eredményei példa lesz másoknak 
is. Ezt csak alázattal, lelkiisme-
rettel, sok energiát belefektetve 
lehet elérni. Fontos az is, hogy a 
tehetségnek és feltételrendszer-
nek párhuzamosan kell működ-
nie” – fejtette ki véleményét 
Csekő Sándor.
 Majoros Bencét 2018-
ban „Az év magyar asztalite-
niszezőjének” választották. 
2017-ben pedig Nyírbátorban 
„Az év sportolója” lett.

Polyák Dézi

Csekő Sándor  ASE elnöke

Nyírbátorból  az  olimpiára

A Dragon Race ismert téli futama valamennyi versenyző szá-
mára maradandó élményt jelentett az elmúlt években. Érthető, 
ha visszavágytak. Idén azonban a Sárkány Fürdő területét nem 
használhatták a szervezők, de az elnevezéséből is kitűnő „egyé-
ni” küzdelmek helyszíne így is változatos akadályokkal volt meg-
tűzdelve. Most nem volt tömeges rajt, nem voltak szurkoló cso-
portok és nem lehetett egyszerre jelen több száz fős versenyzői 
tábor. Ez mindenkinek hiányzott az idei futamból. A résztvevők 
ezúttal a strand előtti erdőben futottak, és a régi kertészet terü-
letén küzdhettek meg az akadályokkal.
 Az extrém versenypálya teljesítésére első körben négy na-
pot jelölt meg a szervező egyesület, de a nagy érdeklődés miatt 
megnyitották az utolsó februári hétvégét is. A 2021-es Single 
Race végül a nyolc duplázó indulóval 150 teljesített futamot 
hozott, és újra Nyírbátorra irányította az akadályfutók figyel-
mét. Külön öröm, hogy a szervező, házigazda Dragon Race SE 
két tagja is dobogós helyen végzett. Gratulálunk Kiss-Bodolai 
Fanninak a II., és Szögyényi 
Gábornak a III. helyhez!
 – A várakozásoknak meg-
felelően az igazán elszánt 
extrém sportolók azonnal rá-
haraptak a nyírbátori kihívás-
ra, hiszen ilyen típusú lehető-
séggel mostanában nemigen 
találkozhattak. Épített pálya, 
segítők az akadályoknál, egy 
több hétvégén át fennálló le-
hetőség a futam teljesítésére. 
Ezt nyújtotta a résztvevőknek 
a nyírbátori Single Race. Eb-
ben az évben is igyekeztünk 

mindent megtenni 
annak érdekében, 
hogy újra ránk fi-
gyeljenek, és Nyír-
bátorba jöjjenek 
az akadályfutók. 
Az ország minden 
tájáról érkeztek 
hozzánk. Már az 
első hétvégén het-
venen teljesítették 
sikeresen a futamot. A második hétvége is teltházas volt, szin-
tén hetven körüli versenyzővel. Többen a sikeres futamot köve-
tően döntöttek az újabb regisztráció mellett. A nagy érdeklődés 
miatt úgy döntöttünk, hogy február utolsó hétvégéjén is lehe-
tőséget biztosítunk a pálya teljesítésére, vagyis akik addig nem 
tudtak időpontot foglalni, illetve akik szeretnék újra teljesíteni 
a pályát, bátran jelentkezhettek – mondta el érdeklődésünkre 
Margitics Zoltán, szervező, Dragon Race SE. 
 - Az idei bátori futam a futáson túl egy 36 akadályból épített 
pályán zajlott, aminek a teljesítéséhez a részvevőknek minden 
erejüket össze kellett szedniük. Valamennyi akadály saját ter-
vezésű és kivitelezésű. Büszkék vagyunk erre a pályára is. Sze-
retünk extrém kihívásokra járni, versenyzőként is részt veszünk 
ilyen versenyeken, és közben figyelünk természetesen az épített 
akadályokra. Nyírbátorban viszont nincsenek másolt akadályok, 
csak egyéni ötletek. A 2021-es futam plusz hozadéka az volt, 
hogy a különböző időpontokban zajló teljesítési napokon min-
den esetben más és más időjárási körülmények várták a sporto-
lókat – tette hozzá Soltész András, szervező, Dragon Race SE.

eni

Single Race lett 2021-ben a népszerű Dragon Ice
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Miniszobor emlékeztet az egykori sóútra

Ezzel a címmel volt látható a Bátor Televízióban a 
városi ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére.

A klasszikus Sóúthoz kapcsolódóan öt megyei te-
lepülésen állítanak miniszobrokat a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Ma-
gyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 kere-
tében.

„Március! Gyönyörű Március!”

2021-ben a járványhelyzet 
súlyosbodása nem tette le-
hetővé azt sem, hogy márci-
us 15-én, nemzeti ünnepün-
kön közösen emlékezzünk 
meg és közös főhajtással 
tisztelegjünk a hősök emléke 
előtt. A megoldásokat keres-
ve és a megfelelő tisztelet 
megadását szem előtt tart-
va döntött a város vezetése 
egy speciális kezdeményezés 
mellett. Az idei ünnepi meg-
emlékezés tulajdonképpen 

egy televíziós műsor formá-
jában jutott el a nézőkhöz. Az 
összeállítás elkészítésében 
Kiss János, Víg Béláné, Víg 
Béla, Balogh Roland Márk, 
Veréb János Szabolcs és Szé-
csi Dávid mellett a jelenlegi 

A projekt többek között a magyar-ukrán határ menti tér-
ségben az egykor Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyék területén át vezető történelmi Sóút kutatására és 
egyes elemeinek helyreállítására irányul. A Sóút a 13-14. 
században működött, Erdélyből és Kárpátaljáról szállították 
erre a sóbányák kincsét. Az út Nyírbátorban a Sóhordó utcán 
keresztül a környező települések felé, valamint Tokaj irányá-
ba haladt. 
 Vásárosnamény, Tiszabecs, Csenger és Nagykálló mel-
lett Nyírbátor is érintett a kezdeményezésben. Ezeken a te-
lepüléseken összesen öt miniszobrot helyeznek el. Nyírbátor 

a klasszikus Sóút mellett feküdt, és hosszú ideig sómegállító 
joggal rendelkezett. A miniszobor a Várostörténeti sétányon, 
a gimnázium melletti téren áll, Kolodko Mihály kárpátaljai 
szobrászművész alkotása.

Polyák Dézi

„lenszirmosok” vettek részt, 
együttműködve a Nyírbátori 
Kulturális Központ és Bátor 

Televízió munkatársaival. Az 
ünnepi megemlékezést ren-
dezte: Vona Éva, a Lenszirom 
Színház művészeti vezetője.



 

 

  
 
 
 
 

Találkozzunk április 20-21-22.-én a beiratkozáson: 
E-mail: ovinyb@gmail.com

Honlap: www.ovikerekerdonyb.hu
Cím: 4300 Nyírbátor, Iskola u. 5.

Tel.: 06-42/281-863
06-70/459-73-11

 

 

 

 

 

Találkozzunk április 20-21-22.-én a beiratkozáson:

- XXI. századi óvodaudvar, modern játékok, műfüves futballpálya, ivókutak
- modern, jól felszerelt csoportszobák
- sószoba
- ingyenes óvodai nevelés /tisztálkodási eszközök, írószerek/
- tehetséggondozó csoportjaink: - néptánc, ovimazsorett, Bozsik foci, jóga,
  Tűzmanók
- 5–6 éves gyermekeknek ingyenes angoltanítás
- sakkjátszótér program, úszás
- ingyenes a DIOO digitális óvodai fejlesztő játék hozzáférése, a tokenek
- folyamatos az óvoda nyitvatartása, ügyeletet biztosítunk
- folytatjuk a nyári táborok szervezését
- felekezet szerinti hittanoktatás

A Nyírbátori Kerekerdő Óvodában biztosítjuk:


