
„Amikor eljutunk oda, hogy az összes regisztráltat már beoltották, akkorra a 
saját alkalmazottainknak is oltással kell rendelkezni. Ha nem oltatja be ma-
gát, akkor nem tudjuk alkalmazni a rendszerben.” Máté Antal polgármester-
rel Nagy Miklós beszélgetett.
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 – Míg korábban heti átlagban 40–
60 között fordult elő pozitív teszt az 
önkormányzati szűréseken, ez most – 
szerencsére – drasztikusan csökkenni 
látszik. Ez igen biztatónak tűnik a jövő-
re nézve.
 – Ez kétségtelen, csak attól félek, 
hogy ez hamis biztonságérzetet okoz-

hat. Ugyan már 3 millió beoltott em-
berről szólnak a hírek, de ez még csak 
az első oltás, ami egyáltalán nem jelent 
országos szinten sem védettséget. Van 
még egy aggasztó jelenség, hogy éppen 
az aktív korosztály a legkevésbé beol-
tott. Ráadásul most van az iskolaindítás, 
és egyéb könnyítések is történnek. Az a 

tapasztalat, hogy ezek visszavetik a ja-
vulást.
 – A kormány részben belátta, hogy 
mekkora kockázat az iskolák kinyitása 
és egyelőre csak az alsósok, illetve az 
óvodások mehetnek vissza. Ezzel rész-
ben csökkennek a kockázatok.
 – Nagyon erőteljes társadalmi nyo-
másnak engedett a kormány. Nemcsak 
a pedagógusok, hanem a családok sem 
akarták még a jelenléti oktatást. Jog-
gal féltek, félnek az emberek. A jár-
ványadatok nem is indokolják az iskolák 
kinyitását. 

Folytatás a 2–3. oldalon

Bemutatkoznak a Kis Rigók – 15. oldal

LUKÁCS 
ISTVÁN

Piricsén született 1943. 
augusztus 23-án, de már 
ősnyírbátorinak számít. 
Lukács Ferenc és Melkó 
Julianna harmadik gyer-
meke a futball révén vált 
bátorivá. 

Ezúttal a családok ültethették el 
a facsemetéket gyermekük szü-
letésének tiszteletére.

12. oldal

Tovább 
terebélyesedik 
a Csepererdő

11. oldal

A rekonstrukció legalább egy év, az új technikák be-
szerelése, a korszerű tematika elkészítése még egy 
év, azaz, akár még két évig zárva lesz a múzeum. Ami 
pedig a helyi politikát illeti: „lezárultak a kistérségi 
ügyek, és hiszek abban, hogy kialakul és megerősö-
dik az együttműködés. … örülök annak a bejelentés-
nek, ami arról szólt, 
hogy megkezdő-
dött a párbeszéd 
Simon Miklós kép-
viselő és Máté An-
tal polgármester 
között” – mondja 
Báthori Gábor (Fi-
desz-KDNP) önkor-
mányzati képviselő a város jövőbeni terveivel kapcso-
latban. Nagy Miklós interjúja a 8–9. oldalon.

TOPLISTÁS TÁRGYAK 
A GYŰJTEMÉNYBEN
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 – Van már valamilyen statisztika, 
hogy a fél év alatt összesen mennyi po-
zitív teszt született?
 – Még nem számoltuk össze, de 
több százas, akár ezres nagyságrendről 
beszélünk. Sőt több ezres lehet inkább 
a pozitív teszteredmény. Ha a gépjár-
mű adót az önkormányzatoknál hagyták 
volna, és például tesztelésekre költhet-
ték volna minden településen, micsoda 
eredmények születhettek volna!
 – Azt, hogy mekkora szükség lett 
volna erre, az is mutatja, hogy az ösz-
szes erőfeszítés ellenére ebben a vá-
rosban is sok halálos áldozattal jár ez 
a járvány. Mint tudjuk, az utóbbi fél 
évben megkétszereződött a temetések 
száma.
 – Tudjuk, hogy van, akinek ez csak 
statisztikai adat, miközben itt tragédiák 
sokaságáról kell beszélni. Ez nemcsak 
családi értelemben, hanem társadalmi 
értelemben is egy óriási tragédia. Ennek 
is kellene, hogy legyen visszatartó ereje.
 – Látjuk a helyzet súlyos voltát, s 
azt is, hogy bizony a papság sem elég-
szik meg a hit erejével, hanem felhívják 
a híveiket: oltassák be magukat.
 – Nyírbátor egy térségi központ, 
ahol nemcsak a város lakosságával kell 
foglalkoznunk, hanem azzal az akár több 
tízezer emberrel, aki a térségből jár ide 
dolgozni, ügyeit intézni, vagy szórakozni. 
Ezért is nyitottuk ki a tesztelés lehetősé-
gét a járás lakosságának is. Biztos, hogy 
sokat javítottunk főleg a város helyzetén, 
de még mindig azon kell gondolkodnunk, 
hogy mi az, amit megtehetnénk.
 – A város lakosságának hány szá-
zaléka lehet beoltva?
 Ma azt lehet tudni, hogy egy-egy 
háziorvosi körzetben 600–700 ember 

van a regisztráltak 
között. Ennek vala-
mivel több, mint a 
felét már beoltot-
ták. Nagyjából az 
országos átlagnál 
vagyunk. Oltottak 
és regisztráltak 
számát illetően is, 
ami kevés. A leg-
nagyobb baj az, 
hogy az emberek 

nem tudják, s nem láthatják a teljes 
igazságot a járványt illetően. Ha csak 
részigazságot ismernek, akkor abból 
rossz következtetéseket vonnak le.

INTERJÚ

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

„Tessék tudomásul venni: 
semmi pénz nem drága, ha 
azzal egy ember életét meg 
tudjuk menteni.”

Folytatás az 1. oldalról

 – Nyírbátorban novemberben 
kezdte el a teszteléseket az önkor-
mányzat. Nyilván ennek záros hatá-
ridőn belül vége lesz. Most hogy gon-
dolja, meddig kell még tesztelni?
 – Ezt ma még nem tudom meg-
mondani. Április végéig biztosan lesznek 
önkormányzati tesztelések. Ebbe bele-
értem az önkormányzati dolgozókat, az 
intézményeket, a rendőrséget, postát 
és az iskolákat is. Már persze ez a nem 
önkormányzati szférában a lehetőséget 
jelenti, ott kötelezni senkit nem tudunk 
tesztelésre. A járványügyi adatoktól 
tesszük függővé, hogy ezt folytatjuk-e.
 – Mennyit költött az önkormányzat 
tesztekre?
 – Április végéig kb. 40 millió forintot 
elköltünk tesztekre.
 – Egyéb járványügyi intézkedések-
re mennyit kell, kellett költeni?
 – Még nincsenek pontos adatok, de 
70–80 millió forint körül van ez a költ-
ség. A legnagyobb tétel a tesztelés, a 
maszkosztás és a vitamincsomag a 60 
éven felülieknek. Ha a fertőtlenítést, s az 
egyéb óvintézkedéseket is beleszámol-
juk, akkor kb. 100 milliós költség jön ki. 
Van itt egy mindent felülíró szempont. 
Az emberélet. Minden nap elmondom, 
hogy ez a legfontosabb. Ezért kezdjük 
úgy a napokat, hogy mivel tudnánk még 
segíteni az embereknek. Persze mindig 
szóba kerül a költségoldal, a város költ-
ségvetési helyzete is, de tessék tudo-
másul venni: semmi pénz nem drága, ha 
azzal egy ember életét meg tudjuk men-
teni.
 – Mit gondol arról, hogy például 
csak ez az önkormányzati tesztelés va-
lós gátat jelentett a járvány nyírbátori 
terjedésének az útjában?
 – Szerencsére a város sok üzemé-
ben is éltek a tesztelés lehetőségével. 
Meggyőződésem, ha ezt a tesztelést 

Tesztelés, oltás, idősotthon

„Amikor eljutunk oda, hogy az összes regisztráltat már beoltották, akkorra a 
saját alkalmazottainknak is oltással kell rendelkezni. Ha nem oltatja be ma-
gát, akkor nem tudjuk alkalmazni a rendszerben.” Máté Antal polgármester-
rel Nagy Miklós beszélgetett.

országosan csinálták volna, sokkal jobb 
helyzetben lennénk, és sokkal kevesebb 
áldozat lehetett volna. Biztos vagyok 
benne, hogy sok ember életét, sok em-
ber egészségét megmentettük a város-
ban.

 – Volt utánkövetés a pozitív tesz-
teknél? Lett azoknak valamilyen követ-
kezménye járványügyi szempontból?
 – Az önkormányzati és üzemi 
szférában bizto-
san, hiszen pozitív 
teszt után senki 
nem dolgozhatott, 
amíg nem produ-
kált egy negatív 
tesztet. Egyébként 
pedig nyilvánva-
lóan hamarabb 
jutott orvosi ellá-
táshoz az illető. A 
legnagyobb értéke 
abban van, hogy egy tünetmentes, de 
fertőzött személyt kiemelünk a mun-
kahelyéről, s ezzel megszakítunk egy 
fertőzési láncot.
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„Ebben az otthonban azok az emberek élnek, 
akik az elmúlt évtizedekben rengeteget tet-
tek ezért a városért.”

 – Nos tehát, mit lehet még tenni?
 – El kell mondani a teljes igazságot, 
megmutatni ezt a rettenetes helyze-
tet, hogy mindenki tisztában lehessen 
vele, mekkora a kockázat. A másik na-
gyon fontos a példamutatás is. Nálunk, 
családi szinten, szinte minden vakcina 
beoltásra került, és jól vagyunk. Az ön-
kormányzati intézményrendszerben 
dolgozó munkatársak részéről is nagyon 
komoly fegyelmet várok ezen a téren.
 – Hogyan lehet itt kötelezni a dol-
gozókat? Egyáltalán ezt tervezi?
 – Azt ugye, nem gondolhatjuk ko-
molyan, hogy a szülő hozza az óvodába a 
gyereket, s közben az ingyenesen elérhe-
tő oltást az óvoda munkatársai pedig nem 
veszik fel. Nyilván, ha valakinek objektív 
körülmény ezt nem teszi lehetővé, akkor 
ettől el lehet tekinteni. Már vakcina-ki-
fogás sem merülhet 
fel. Ha valaki csak 
egy bizonyos vakci-
nát szeretne, akkor 
– biztosra veszem – 
egy-két héten belül 
ahhoz is hozzájuthat. 
Mindenkinek be kell 
oltatnia magát, hogy 
az önkormányzati el-
látórendszer biztonságosan működhes-
sen. Nyilván úgy lesz, hogy étterembe, 
teraszra, fürdőbe akkor mehetünk, ha be 
vagyunk oltva. Az ugye mégsem fordul-
hat elő, hogy például a fürdő dolgozója 
közben nincs beoltva.
 – No és mi történik azokkal, akik 
mégsem oltatnak?
 – Amikorra eljutunk oda, hogy az 
összes regisztráltat már beoltották, ak-
korra a saját alkalmazottainknak is ol-
tással kell rendelkezni. Ha nem oltatja 
be magát, akkor nem tudjuk alkalmazni 
a rendszerben.
 – Idősotthon. Csaknem másfél év-
tized után került ismét városi működ-
tetésbe az intézmény. Nagyon érde-
kesek az átvétel konkrét körülményei. 
Egyáltalán miért törekedett a város az 
otthon visszavételére?
 – Szögezzük le, hogy ennek sem-
milyen politikai oka nem volt és nincs 
is. Határozottan megfogalmaztuk, hogy 
tudjuk, ebbe pénzt kell tenni, s a Kistér-
ség erre nem képes. Nekünk erre van 
lehetőségünk, szeretnénk fejleszteni, 
s ezért akartuk minél hamarabb visz-
szavenni. Ne beszéljünk most arról, 

hogy történt az átadás, illetve arról sem 
akarok hosszan beszélni, milyen körül-
ményeket találtunk. Amit eddig erről 
elmondtunk, az csak azért történt, hogy 
az emberek tudják, honnan indultunk, 
és hová jutunk. Az otthon lakóinak, illet-
ve a hozzátartozóknak semmi újat nem 
mondtunk az idősotthon állapotáról.
 – Amit találtak, az meglepte az át-
vevőket? Illetve amilyen körülmények 
vannak az intézményben, az hol áll ah-
hoz képest ahová szeretnék fejleszteni?
 – A kiindulási állapot rosszabb, mint 
amire számítottunk, pedig nem tettük 
magasra a lécet. Egy koronavírusos idő-
szakban a tisztaság, a higiénia koránt-
sem volt azon a szinten, ami elvárható 
lett volna.
 – Pénzkérdés, vagy hozzáállási 
problémákról van szó?

 – Valószínű, hogy mind a kettő. 
Ám, ha nincs elég pénz, a tisztaságért 
mégis tehettek volna többet. Volt olyan 
függöny, ami – szerintem – 5 éve nem 
volt kimosva. Volt olyan helyiség, ahol 
hónapok óta nem sepregettek. Nem azt 
jelenti, hogy a lakók környezetében ne 
tették volna a dolgukat, de, mint intéz-
ményben, nagy hiátusok voltak. Nincs 
egy rendesen működő mosógép, szárí-
tógép. Ezek azok a helyzetek, amelyeket 
nagyon gyorsan meg tudunk változtatni.
 – Sok pénzt kell rákölteni rövid 
időn belül?
 – Egy ipari mosógép milliós nagy-
ságrend. De háztartási mosógéppel nem 
lehet 60 ember dolgait tisztán tartani. 
A napi ötszöri étkezés, benne kétszer 
meleg étel biztosítása a jelenlegi kony-
hai felszereléssel lehetetlen. Már ren-
deltünk meg eszközöket, vizsgáljuk, s 
átépítjük, ha kell, az áramvezetékeket. A 
takarítás, fertőtlenítés megindult.
 – S mi történik az eddigi munka-
társakkal, akik ezen körülményekhez, s 
elvárásokhoz alkalmazkodtak?
 – A szemléletet egyáltalán nem 
akarom a dolgozók számlájára írni. Ez 

vezetési kérdés. Ha az intézmény veze-
tése ezt az elvárást támasztotta, aminek 
a fentebb soroltak lettek a következmé-
nyei, akkor nem a dolgozót kell hibáztat-
ni. Többet lehet tenni az idősotthonban, 
mint ami eddig ott folyt. Persze, ehhez 
erősíteni kell a dolgozói állományt. Kel-
lenek külső szakemberek még. 
 Fizioterápiás, gyógytornász szak-
emberek. Voltak persze korábban is, 
csak nem elég gyakorisággal, s talán 
nem is megfelelő szakértelemmel vé-
gezték a munkájukat. A lakók mentális, 
egészségügyi és fizikai állapota sokkal 
komolyabb szakértelmet, szakember-
számot és hozzáállást indokol.
 – Mennyit kell majd az intézmény-
re költeni?
 – A működésre kb. 30 millió forint 
kiegészítésben gondolkodunk éves szin-
ten. Az eszközök beszerzésére, javítá-
sokra 10 millió forintot irányoztunk elő, 
amiről már most tudjuk, hogy kevés lesz.
 – Éves szinten tehát komoly kiadá-
sokkal jár az idősotthon működtetése. 
Miért akarták visszavenni?
 – Ebben az otthonban nyírbátori 
emberek idős hozzátartozói élnek. Az, 
ahogy foglalkozunk az idős emberekkel, 
megmutatja, hogy valójában milyenek 
vagyunk. Ez alapvető értékeinket mu-
tatja. Ebben az otthonban azok az em-
berek élnek, akik az elmúlt évtizedek-
ben rengeteget tettek ezért a városért. 
Az a legkevesebb, hogy amikor ők ilyen 
helyzetbe kerülnek, akkor mi mindent 
megtegyünk, hogy életük utolsó ré-
szében a lehető legjobb körülmények 
között éljenek. Ettől sokkal nagyobb 
terveink vannak az intézménnyel kap-
csolatban. Egy elöregedő társadalom-
ban élünk. 
 A város számára kötelezettség is, 
hogy 21. századi körülményeket te-
remtsen ebben az otthonban. Ezt várják 
el tőlünk a nyírbátoriak, s nekünk az a 
dolgunk, hogy azt csináljuk, amit az em-
berek elvárnak tőlünk.
 – Színvonalasabb lesz a régi szárny, 
de, ha jól tudom lesz egy új része is az 
otthonnak?
 – Egészen biztos, hogy lesz új rész. 
Ez pont annyira eltökélt szándékunk, 
mint a Szénaréti bérlakások megépíté-
se, vagy az ipari az park fejlesztése. Ez 
ugyanolyan fontos része a város életé-
nek, mint a bérlakás, a munkahely, vagy 
az oktatás.
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

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

KüldetésünK, te is siKeres légy!
Napjaink egyik legfontosabb feladata a minőségi 
egyetemi oktatásra alapozott esélyegyenlőség.

Egyetemi partnerünkkel, a Debreceni Egye-
temmel 2016 óta sikeresen teljesítjük évről évre az 
Észak-Alföldi Régióban állami ösztöndíjas képzé-
seinkkel.

Most a Debreceni Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Karának képzéseit, tudományos és kutatási te-
vékenységét mutatjuk be, köszönve már végzett, 
meglévő és leendő tehetséges egyetemi hallgató-
inknak, hogy minket választottak.

Nyitunk a jövőre Veled! 
 Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

GaZDasáGtuDomáNyi Kar

A Gazdaságtudományi Kar 2014. augusztus 1-jével jött 
létre a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, 
valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
egyesülésével. 

A Gazdaságtudományi Kar küldetése olyan minősé-
gi- és felelősségteljes felsőoktatási-, kutató- és fejlesztő 
tevékenység kialakítása a régióban, amely kielégíti a 
nemzet, az agrárgazdaság, az európai integrációs folya-
matok elvárásait, alkotó tevékenységével hozzájárul a nemzeti és nemzetközi eredmé-
nyek gyarapításához.

A Kar több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkeznek. A hazai és 
nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatómunka alapja az a szellemi potenci-
ál, amely biztosítja a karon belüli szervezeti egységek, valamint a karon kívüli hazai és 
nemzetközi tudományos műhelyek hatékony működését. A karon a minőségi oktatást, 
kutatást, valamint tehetséggondozást garantálja az 153 fős magasan kvalifikált oktatói-
kutatói gárda, akik közül 134-en tudományos fokozattal rendelkeznek.

Képzés
A hallgatók 4 felsőoktatási szakképzésben, 7 alapszakon, 11 mesterszakon folytathatják 
tanulmányaikat. A kar alapképzési oktatási palettája az üzleti képzésekhez tartozó sza-
kokon túl kiterjed az agrár- és sporttudomány területre is. 

A kar a pénzügy, számvitel, kereskedelem, marketing, turizmus, vendéglátás, gaz-
dálkodás, nemzetközi gazdálkodás, vidékfejlesztés, logisztika, menedzsment, emberi 
erőforrás tudományterületein folyó szakemberképzéssel a jelenkor kihívásainak igyek-
szik megfelelni. Ezen a karon választható a sporttudomány területéhez tartozó sport-
szervezés, valamint a rekreáció és életmód alapszak is. 

A Gazdaságtudományi Kar elkötelezett amellett, hogy a régió fejlődését szolgálja. 
A debreceni képzési helyen kívül 2021. szeptemberétől Nyírbátorban el kívánjuk 
indítani a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakot. Emellett Kisvárdán is elindít-
juk a turizmus-vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakokat, valamint a 
turizmus-vendéglátás és a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzéseket 
is. A felsőfokú diplomával rendelkezők emberi erőforrás tanácsadó, számvitel, vállalko-
zásfejlesztés, vezetés- és szervezés, sportközgazdász, ellátási-lánc menedzsment, mar-
keting, MBA, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, vidékfejlesztési agrármérnöki, vala-
mint közgazdásztanár szakokon folytathatják tanulmányaikat. Jelenleg 7 mesterszakon 
duális képzési formában is zajlik az oktatás, mely során a hallgatók hasznos gyakorlati 
tudásra tesznek szert. 

Kutatás
A karon folyó kutatási témák a hazai és nemzetközi kutatási áramlatoknak megfele-
lően az alkalmazott és a kísérleti fejlesztési kategóriába tartoznak. A kar oktatóinak, 
tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenysége, szem 
előtt tartva az Európai Unió támogatási alapelveit és gyakorlatát, a Nemzeti Fejlesztési 
Tervben megfogalmazott stratégia átfogó céljaihoz kapcsolódik, és figyelembe veszi a 
vidékfejlesztési koncepció mezőgazdasághoz kötődő feladatait. A kar kutató munkája 
támaszkodik a nemzetközi programok biztosította lehetőségekre, és figyelembe veszi a 
hazai támogatási rendszer változásait, célkitűzéseit.

A Gazdaságtudományi Kar főbb kutatási területei elsősorban a kar, illetve az egyes 
intézetek/tanszékek profiljához kapcsolódnak.

tehetséggondozás, utánpótlás nevelés
A Kar oktatói, kutatói, munkatársai nagy hangsúlyt helyeznek a karon folyó tehetség-
gondozásra, utánpótlásnevelésre. 

A képzés folyamán fontos feladat az oktatók részéről a kiemelkedő szakmai készsé-
geket és érdeklődést mutató hallgatók felismerése és felkarolása. A Debreceni Egyete-
men és annak karain többféle szervezeti formában folyik hatékony tehetséggondozás 
(DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program, tudományos diákkör, szak-
kollégiumok, demonstrátorság, különböző hallgatói ösztöndíjpályázatok stb.).

A Gazdaságtudományi Karon a tehetséggondozás egyik legfontosabb, legjelen-
tősebb megnyilvánulási formája az országosan is hosszú múltra visszatekintő tudo-
mányos diákköri (TDK) tevékenység. A tudományos diákköri munkába bekapcsoló-
dó hallgatóink nemcsak elmélyítik a tudásukat, de belekóstolva a kutatómunkába 
gyakran – nem egyszer egész életükre – elköteleződnek a kutatómunka mellett. 
Az egyes intézetekhez, tanszékekhez köthető tudományos diákkörökben folyó ku-
tatómunka sajátos hallgató-oktató kapcsolattal jellemezhető, amelyben a hallgató 
lehetőséget kap tanulmányai mellett, meghatározott tudományterületen egyéni 
kutatómunka végzésére, tudományos témavezető irányításával. A tudományos di-
ákkör országos mozgalom, jelentőségét az is mutatja, hogy ez a doktori képzés egyik 
„előiskolája”, fontos feltétele a doktori képzésbe való bekerülésnek.  

Másik támogatási forma a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DE-
TEP). A DETEP célja a legkiválóbb hallgatók intenzív egyéni fejlesztése a gazdagítás 
és gyorsítás eszközeivel, egységes feltételrendszerben a DE minden karán. A DETEP 
kiemelten foglalkozik azokkal a hallgatókkal, akik a kötelező tantárgyakon túl érdek-
lődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni. A DETEP 
keretében a hallgatók témavezetők (ún. tutortanárok) segítségével, egyéni mun-
katerv szerint kutatómunkát végeznek, melynek eredményét meg kell jeleníteniük 
valamilyen fórumon, pl. publikáció, elő-adás, poszter formájában. A program célja 
– mindamellett, hogy hozzájárul a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozásához – a 
PhD képzésbe való bejutás elősegítése.

A kiemelkedő képességű hallgatók számára biztosított továbbá az Ihrig Károly 
Szakkollégium és a Kerpely Kálmán Szakkollégium munkájába történő bekapcsoló-
dás. Az Ihrig Károly Szakkollégium 2015-ben alakult, amelynek feladata a nemzeti és 
egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a szakkollégiumi hallgatókat az értel-
miségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, a tudományok 
és a kultúra művelésére, valamint az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fej-
lesztésére, a szaknyelvi ismeretek elmélyítésére. A Szakkollégium számos önképzési, 
csoportképzési lehetőséget biztosít, ahol a hallgatók alkotó öntevékenysége mellett 
rendszeresen neves szak-
emberek, tudósok tartanak 
előadásokat hallgatóink 
számára. 

A Kerpely Kálmán Szak-
kollégium fontos céljának 
tekinti a nyelvoktatást és 
olyan interdiszciplináris 
képzés létrehozását, amely 
széles látókörű gyakorlati 
szakemberek kibocsátását 
teszi lehetővé. A szakmai 
gyakorlati kompetenciák 
fejlesztése érdekében a 
Szakkollégium hazai és kül-
földi gyakorlati tanulmány-
utakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának 
megismeréséhez, a végzetteknek a gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

A tehetséggondozás egyik fontos kimenete a PhD fokozat megszerzése, illetve a 
tudományos utánpótlás nevelése, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatók-
ká, kutatókká válásának támo-gatása. A Debreceni Egyetemen folyó tehetséggondo-
zás eredményeként a hallgatók az MSc kép-zés befejezésével alkalmassá válnak ta-
nulmányaik PhD képzésben történő folytatására. A Gazdaságtudományi Kar doktori 
iskolája az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

A DI célja egy olyan kutatói műhely létrehozatala, amelynek keretében multidisz-
ciplináris kör-nyezetben nyílik lehetőség korunk legjelentősebb gazdaságtudomá-
nyi kérdéseinek vizsgálatára. A Gazdaságtudományi Kar és annak jogelődjei szellemi 
bázisára építkező széles kutatási portfólió országosan is egyedivé teszi a Doktori 
Iskolát, amelynek témavezetői kara magasan minősített.
 Prof. Dr. Pető Károly 

 dékán, Debreceni Egyetem

Nyitunk a jövőre!
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Tovább folytatódott az elmúlt hónapokban a belvárosi multi-
funkcionális szolgáltatóház környékének közösségi térré való 
formálása. A már meglévő kültéri játékok mellé pihenő- és 
sütögető helyeket alakítottak ki több mint hatmillió forintos 
ráfordítással. 

Komfortosabb lett 
a 2-es iskola udvara

VÁROSI HÍREK

Könyvtár – csobbanásig! 
 3. cikk - április

A könyvtárban tartalma 
szerint két nagy cso-
portra oszthatjuk az ál-
lományt: szépirodalmi 
(mesék, regények, ver-
sek) és ismeretterjesztő 
könyvekre. Az ismeret-
közlő művek csoporto-
sításának alapja a doku-
mentumok tartalma. 

 A szépirodalmi 
és az ismeret-
terjesztő köny-
vek között is rendet kell tartani, hogy minden könyvet 

megtaláljunk. A szépirodalomról már beszéltünk. 
 Az ismeretterjesztő dokumentumok esetében összetett a 
raktári jelzet. Van egy szakrendi jel, ami a könyv témájára utal, 
és egy betűrendi jel, amit a szerző neve alapján képeznek.

 Amikor szeretnétek könyvet kölcsönözni, akkor a számo-
tokra érdekes témájú könyv megtalálásában segítenek az el-
igazító táblák. 
 A következő feladatban szépirodalmi és ismeretterjesztő 
könyvek címeit olvashatjátok. Azt kell kitalálnotok, hogy a fel-
sorolt könyveket melyik eligazító táblánál keresnétek. Kössé-
tek össze a címeket a feliratokkal! 

Könyvcímek  Eligazító táblák 

Harry Potter és a bölcsek köve  Gyermek versek 
400 tanács kutyabarátoknak  Csillagászat 
Űrhajózás  Zene 
Ilyen vagyok kívül-belül  Állattartás 
A repülés története  Mesék 
Mezei virágok  Az emberi test 
Bogyó és Babóca karácsonya  Közlekedés 
Zenei mindentudó gyerekeknek  Növények 
Cini, cini muzsika  Ifjúsági regények 

 Újra sokat tanultál! Májusban sok furcsának tűnő érde-
kességet osztok meg Veled a könyvekről. Keress minket és 
őrizd a cikket! ;)  

 – Tavasszal befejeződött az a projekt, amely még 2019-ben 
indult, és amelynek keretében felújították, átalakították az egyko-
ri 2-es Iskolát. Az utolsó fázisban a cél egy közösségi tér kialakí-
tása volt az udvaron, a játszótér környezetében. Ezen a területen 
több filagóriát állítottak fel, és sütögető helyeket alakítottak ki 
azért, hogy akár az idősebbek, akár a fiatalabbak hasznosan és 
komfortosan tudják eltölteni itt szabadidejüket. 
 Az udvarra telepített három filagória a kapcsolódó ülőhelyek-
kel, illetve sütöge-
tőkkel hat és fél mil-
lió forintba került. Az 
önkormányzat más-
fél millió forinttal pó-
tolta ki a pályázaton 
elnyert összeget. A 
projekt lezárult, az 
eszközöket 2021. február 28-án átadták. A lakosság ezeket ma 
még nem használhatja, közösségi térként a 2-es Iskola jelenleg 
ugyanis zárva van. Ha majd a vírushelyzet és az ezzel kapcsolatos 
jogszabályok megengedik, akkor megtörténik a nyitás. 
 A terv az, hogy aki igénybe szeretné venni,  térítésmentesen 
használhassa ezeket az új eszközöket. Még tavasszal megtörté-
nik a fák, a növényzet átvizsgálása, és szükség esetén – ameny-
nyiben indokolt – az idősebb fákat eltávolítjuk és újakat telepítünk 
– tájékoztatta szerkesztőségünket Dr. Fülöp Enikő, a Polgármes-
teri Hivatal osztályvezetője.                                                                  eni

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

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

KüldetésünK, te is siKeres légy!
Napjaink egyik legfontosabb feladata a minőségi 
egyetemi oktatásra alapozott esélyegyenlőség.

Egyetemi partnerünkkel, a Debreceni Egye-
temmel 2016 óta sikeresen teljesítjük évről évre az 
Észak-Alföldi Régióban állami ösztöndíjas képzé-
seinkkel.

Most a Debreceni Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Karának képzéseit, tudományos és kutatási te-
vékenységét mutatjuk be, köszönve már végzett, 
meglévő és leendő tehetséges egyetemi hallgató-
inknak, hogy minket választottak.

Nyitunk a jövőre Veled! 
 Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

GaZDasáGtuDomáNyi Kar

A Gazdaságtudományi Kar 2014. augusztus 1-jével jött 
létre a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, 
valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
egyesülésével. 

A Gazdaságtudományi Kar küldetése olyan minősé-
gi- és felelősségteljes felsőoktatási-, kutató- és fejlesztő 
tevékenység kialakítása a régióban, amely kielégíti a 
nemzet, az agrárgazdaság, az európai integrációs folya-
matok elvárásait, alkotó tevékenységével hozzájárul a nemzeti és nemzetközi eredmé-
nyek gyarapításához.

A Kar több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkeznek. A hazai és 
nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatómunka alapja az a szellemi potenci-
ál, amely biztosítja a karon belüli szervezeti egységek, valamint a karon kívüli hazai és 
nemzetközi tudományos műhelyek hatékony működését. A karon a minőségi oktatást, 
kutatást, valamint tehetséggondozást garantálja az 153 fős magasan kvalifikált oktatói-
kutatói gárda, akik közül 134-en tudományos fokozattal rendelkeznek.

Képzés
A hallgatók 4 felsőoktatási szakképzésben, 7 alapszakon, 11 mesterszakon folytathatják 
tanulmányaikat. A kar alapképzési oktatási palettája az üzleti képzésekhez tartozó sza-
kokon túl kiterjed az agrár- és sporttudomány területre is. 

A kar a pénzügy, számvitel, kereskedelem, marketing, turizmus, vendéglátás, gaz-
dálkodás, nemzetközi gazdálkodás, vidékfejlesztés, logisztika, menedzsment, emberi 
erőforrás tudományterületein folyó szakemberképzéssel a jelenkor kihívásainak igyek-
szik megfelelni. Ezen a karon választható a sporttudomány területéhez tartozó sport-
szervezés, valamint a rekreáció és életmód alapszak is. 

A Gazdaságtudományi Kar elkötelezett amellett, hogy a régió fejlődését szolgálja. 
A debreceni képzési helyen kívül 2021. szeptemberétől Nyírbátorban el kívánjuk 
indítani a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakot. Emellett Kisvárdán is elindít-
juk a turizmus-vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakokat, valamint a 
turizmus-vendéglátás és a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzéseket 
is. A felsőfokú diplomával rendelkezők emberi erőforrás tanácsadó, számvitel, vállalko-
zásfejlesztés, vezetés- és szervezés, sportközgazdász, ellátási-lánc menedzsment, mar-
keting, MBA, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, vidékfejlesztési agrármérnöki, vala-
mint közgazdásztanár szakokon folytathatják tanulmányaikat. Jelenleg 7 mesterszakon 
duális képzési formában is zajlik az oktatás, mely során a hallgatók hasznos gyakorlati 
tudásra tesznek szert. 

Kutatás
A karon folyó kutatási témák a hazai és nemzetközi kutatási áramlatoknak megfele-
lően az alkalmazott és a kísérleti fejlesztési kategóriába tartoznak. A kar oktatóinak, 
tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenysége, szem 
előtt tartva az Európai Unió támogatási alapelveit és gyakorlatát, a Nemzeti Fejlesztési 
Tervben megfogalmazott stratégia átfogó céljaihoz kapcsolódik, és figyelembe veszi a 
vidékfejlesztési koncepció mezőgazdasághoz kötődő feladatait. A kar kutató munkája 
támaszkodik a nemzetközi programok biztosította lehetőségekre, és figyelembe veszi a 
hazai támogatási rendszer változásait, célkitűzéseit.

A Gazdaságtudományi Kar főbb kutatási területei elsősorban a kar, illetve az egyes 
intézetek/tanszékek profiljához kapcsolódnak.

tehetséggondozás, utánpótlás nevelés
A Kar oktatói, kutatói, munkatársai nagy hangsúlyt helyeznek a karon folyó tehetség-
gondozásra, utánpótlásnevelésre. 

A képzés folyamán fontos feladat az oktatók részéről a kiemelkedő szakmai készsé-
geket és érdeklődést mutató hallgatók felismerése és felkarolása. A Debreceni Egyete-
men és annak karain többféle szervezeti formában folyik hatékony tehetséggondozás 
(DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program, tudományos diákkör, szak-
kollégiumok, demonstrátorság, különböző hallgatói ösztöndíjpályázatok stb.).

A Gazdaságtudományi Karon a tehetséggondozás egyik legfontosabb, legjelen-
tősebb megnyilvánulási formája az országosan is hosszú múltra visszatekintő tudo-
mányos diákköri (TDK) tevékenység. A tudományos diákköri munkába bekapcsoló-
dó hallgatóink nemcsak elmélyítik a tudásukat, de belekóstolva a kutatómunkába 
gyakran – nem egyszer egész életükre – elköteleződnek a kutatómunka mellett. 
Az egyes intézetekhez, tanszékekhez köthető tudományos diákkörökben folyó ku-
tatómunka sajátos hallgató-oktató kapcsolattal jellemezhető, amelyben a hallgató 
lehetőséget kap tanulmányai mellett, meghatározott tudományterületen egyéni 
kutatómunka végzésére, tudományos témavezető irányításával. A tudományos di-
ákkör országos mozgalom, jelentőségét az is mutatja, hogy ez a doktori képzés egyik 
„előiskolája”, fontos feltétele a doktori képzésbe való bekerülésnek.  

Másik támogatási forma a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DE-
TEP). A DETEP célja a legkiválóbb hallgatók intenzív egyéni fejlesztése a gazdagítás 
és gyorsítás eszközeivel, egységes feltételrendszerben a DE minden karán. A DETEP 
kiemelten foglalkozik azokkal a hallgatókkal, akik a kötelező tantárgyakon túl érdek-
lődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni. A DETEP 
keretében a hallgatók témavezetők (ún. tutortanárok) segítségével, egyéni mun-
katerv szerint kutatómunkát végeznek, melynek eredményét meg kell jeleníteniük 
valamilyen fórumon, pl. publikáció, elő-adás, poszter formájában. A program célja 
– mindamellett, hogy hozzájárul a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozásához – a 
PhD képzésbe való bejutás elősegítése.

A kiemelkedő képességű hallgatók számára biztosított továbbá az Ihrig Károly 
Szakkollégium és a Kerpely Kálmán Szakkollégium munkájába történő bekapcsoló-
dás. Az Ihrig Károly Szakkollégium 2015-ben alakult, amelynek feladata a nemzeti és 
egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a szakkollégiumi hallgatókat az értel-
miségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, a tudományok 
és a kultúra művelésére, valamint az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fej-
lesztésére, a szaknyelvi ismeretek elmélyítésére. A Szakkollégium számos önképzési, 
csoportképzési lehetőséget biztosít, ahol a hallgatók alkotó öntevékenysége mellett 
rendszeresen neves szak-
emberek, tudósok tartanak 
előadásokat hallgatóink 
számára. 

A Kerpely Kálmán Szak-
kollégium fontos céljának 
tekinti a nyelvoktatást és 
olyan interdiszciplináris 
képzés létrehozását, amely 
széles látókörű gyakorlati 
szakemberek kibocsátását 
teszi lehetővé. A szakmai 
gyakorlati kompetenciák 
fejlesztése érdekében a 
Szakkollégium hazai és kül-
földi gyakorlati tanulmány-
utakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának 
megismeréséhez, a végzetteknek a gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

A tehetséggondozás egyik fontos kimenete a PhD fokozat megszerzése, illetve a 
tudományos utánpótlás nevelése, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatók-
ká, kutatókká válásának támo-gatása. A Debreceni Egyetemen folyó tehetséggondo-
zás eredményeként a hallgatók az MSc kép-zés befejezésével alkalmassá válnak ta-
nulmányaik PhD képzésben történő folytatására. A Gazdaságtudományi Kar doktori 
iskolája az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

A DI célja egy olyan kutatói műhely létrehozatala, amelynek keretében multidisz-
ciplináris kör-nyezetben nyílik lehetőség korunk legjelentősebb gazdaságtudomá-
nyi kérdéseinek vizsgálatára. A Gazdaságtudományi Kar és annak jogelődjei szellemi 
bázisára építkező széles kutatási portfólió országosan is egyedivé teszi a Doktori 
Iskolát, amelynek témavezetői kara magasan minősített.
 Prof. Dr. Pető Károly 

 dékán, Debreceni Egyetem

Nyitunk a jövőre!

Wifi  - ingyen
Az ismét elrendelt digitális oktatás gyakorlatilag elérhetet-
len volt Nyírbátor vasúton túli részén. Ebben jelentős előre-
lépés történt a József Attila utcai Közösségi Háznál üzembe 
helyezett nagy teljesítményű wifi kiépítésével.
 Erre a wifire való csatla-
kozás azonban korlátozott. 
Bizonyos, a tanuláshoz és az 
online oktatáshoz kapcsolódó 
honlapokon tudnak csak bön-
gészni az ott élő diákok. Az új 
közösségi háztól számított 
400 méteres sugarú körben 
biztosított az ingyenes internet.
 A városvezetés célja volt, 
hogy a tavalyi tapasztalatokhoz 
képest most hatékonyabban 
tudjanak részt venni az on-
line oktatásban azok a tanulók is, akik a vasúton túl élnek. 
Az esetükben korábban a házi feladatok kiadása papír ala-
pon történt, s a megoldások visszajuttatása is sok időt vett 
igénybe. Ez nagyon lassú volt és sokkal nehezebben ment a 
gyerekekkel a kommunikálás is.
 Az ingyenes wifivel a visszajelzések szerint az elmúlt év-
hez képest lényegesen többen tudtak bekapcsolódni az élő 
online órákba. Nagy segítséget jelent ez azoknak, akikhez 
csak ilyen formában jut el az internet. Így akkor sem jelent 
akadályt az online oktatáson a részvétel, ha elfogy az in-
ternetes előfizetés. A pedagógusok is visszaigazolták, hogy 
több gyerekkel tudnak kapcsolatot teremteni a digitális órá-
kon,  és a feladatok megoldása is sokkal eredményesebb. 

Polyák Dézi
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Ünnepi menü, személyes kap-
csolat a hozzátartozókkal, me-
leg vacsora, lomtalanítás. Ja, és 
teszt. És kicsivel több gondos-
ság, meg persze a mosoly. 13 
év után ismét a város (Nyírbá-
tor Város Szociális Szolgálata) 
üzemelteti az Idősotthont.

   Nyugodt és biztonságos öregkort  kínálnak az idősotthon lakóinak

Igaz, hogy hosszú évekbe tellett, de 
2021. április elsejétől ismét Nyírbátor 
város önkormányzata felel a Nyírbátori 
Idősotthon működtetéséért. Anno, ami-
kor Nyírbátor belépett az un kistérség-
be, vitte az addig egyébként kitűnően 
működő idősotthont is. Akkoriban maga 
a Kistérségi Társulás is alkalmasnak tűnt 
bizonyos közös ügyek közös megoldá-
sára, és ebbe egyértelműen beletar-
tozhatott az idős embereket befogadó 
intézmény is. Tulajdonképpen nemcsak 
alkalmasnak tűnt, hanem az akkori jog-
szabályi környezet – 2008-at írunk, s 
baloldali kormánya volt Magyarország-
nak – bizonyos közös ügyeket többletfi-
nanszírozással segített. Ezért például 
az idősotthon költségvetését csaknem 
40 százalékkal megemelte. 2010 után 
előbb kormányváltás, majd a kistérsé-
gek finanszírozása is jelentősen lerom-
lott. Az elsők között csökkent az idősek 
ellátását célzó intézmények többlettá-
mogatása.
 Az új helyzet új válaszokat és ko-
moly működtetési gondokat hozott. A 
kistérségi társulásban az egyetlen erős 
alapokon álló költségvetésű telepü-
lés nyilván Nyírbátor volt. Éppen ezért, 
2010-től, éves szinten több 10 millió 
forintot utalt a kistérségi feladatok el-
látására. Tette mindezt annak ellenére, 
hogy a város számára kiemelten fontos 
idősotthon esetében nem igazán volt 
érezhető akár még a minőségmegőrzés, 
azaz a legalább akkori minőségi ellátási 
szint megtartása. 4 év alatt több mint 
100 millió forintról van szó. (2010–2014 
között volt 6:6 az arány a képviselőtes-
tületben) Az akkori jobboldali ellenzék a 
költségvetés megszavazásáért cserébe, 
évente ki tudta kényszeríteni az önkor-
mányzattól a kistérség plusztámoga-
tását. 2014-ben a nyírbátori politikai 

viszonyok egyértelműen a baloldal ja-
vára változtak. Ekkor próbálták meg el-
számolásra bírni a kistérség vezetését, 
hogy mire fordították a várostól évente 
utalt tízmilliókat. Miután ez az elszámo-
lás nem történt meg, Nyírbátor 2015-
ben bejelentette a kilépését a számára 
átláthatatlan módon gazdálkodó kistér-
ségi társulásból, s többek között igényt 
tartott, az addigra ala-
posan romlásnak in-
duló idősotthonra is. A 
város ugyan 2016. ja-
nuár elsejével kilépett 
a szervezetből, de az 
anyagi elszámolás ko-
rántsem történt ilyen 
egyszerűen. Egyezke-
dések, szócsaták, pe-
rek és viták követték 
egymást. Ha maradunk 
a témánknál, a Nyírbátori Idősotthon 
ügyénél, az intézményről jogerős bíró-
sági ítélet mondta ki, hogy a kilépés dá-
tumához képest 5 év múlva, azaz 2020. 
december 31-én mindenestül visszake-
rül a városhoz. Ez természetesen a tu-
lajdonviszonyokat nem érintette, hiszen 
maga az ingatlan folyamatosan a városé 
volt, de a működtetés joga, a hozzá tar-
tozó normatívával természetesen a tár-
sulás költségvetését erősítette.
 Szemmel láthatóan kevés volt a 
pénz az intézmény színvonalas működ-
tetéséhez. Erről meggyőződni persze 
csak 1 nappal az átvétel előtt tudott a 
Városi Szociális Szolgálat vezetője. Bo-
dóné Erős Rózsát 2021. március 31-én 
engedték be az intézménybe. Tehát a vá-
ros által kijelölt működtető vezetője úgy 
vett át egy ilyen érzékeny intézményt, 
hogy egészen az utolsó napig még a 
lábát sem tehette be az idősotthonba. 
Ahol amúgy – másnaptól – több mint 
60 idős emberről kell gondoskodni és 
ahol amúgy – másnaptól – több mint 20 
dolgozónak lesz a munkáltatója. Egyéb-
ként a távoltartásnak természetesen a 
COVID-19 járvány volt a jól használható 
indoka. Elfogadható, de furcsa, és nehe-
zen magyarázható.
 Egy hét alatt kétszer is tesztelték 
az idősotthon lakóit és dolgozóit. Nem 
találtak egyetlen beteget sem. A teszte-

lés természetesen hetente folytatódik, 
amíg a járványhelyzet indokolja. Komoly 
gondokat jelent és elgondolkodtató is, 
hogy az otthon lakóinak alig felét ol-
tották be koronavírus ellen, miközben 
erre mindenkinek lehetősége lett volna. 
Állítólag nem minden ellátott eseté-
ben sikerült beszerezni a hozzátarto-
zók hozzájárulását. Ami, lássuk be, elég 

kockázatos, tekintve, hogy a járványnak 
a legtöbb áldozata idős ember. Bodóné 
Erős Rózsa elmondta, záros határidőn 
belül mindent megtesznek, hogy a lakók 
eddig oltatlan másik felét is vakcinához 
juttassák. Ugyanez lesz igaz a dolgozók-
ra is. 
 Jelenleg az a legfontosabb feladat, 
mondta a Szociális Szolgálat vezetője, 
hogy a körülményeket tegyék minél ha-
marabb rendbe. 
 Bodóné Erős Rózsa, mint mondta, 
meglepődött azon, hogy nem megfele-
lő higiénés körülményeket találtak. Sok 
lomot, fölösleges, tönkrement eszközt 
raktároztak az intézményben, s nem is 
megfelelő körülmények között. Ezek el-
szállítása megtörtént azóta.
 Az otthon lakóit igyekeztek és igye-
keznek megnyugtatni, hogy a jövőjük 
biztonságban van, a körülményeik na-
gyon gyorsan javulni fognak. Ennek már 
az első lépéseit éppen a húsvéti ünnep-
napok menüjén, illetve a vacsorákon is 
tapasztalhatták, tapasztalhatják.
 Bodóné Erős Rózsa hangsúlyozta: 
„nagyon fontosnak tartottuk, hogy ün-
nepi menüt kapjanak ezek az emberek, 
hogy érezhessék, az ünnep az idősott-
honban is ünnep.”
 Azóta meleg vacsorát kapnak, ami-
re az elmúlt öt évben nem volt példa 
– folytatta Bodóné. Első lépésként be-
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A kiút az oltás lehet
Fontos a hit, de most szükség van a vakcinára. Három és fél hónap 
alatt annyi görögkatolikus halt meg, mint, máskor egy átlagos évben. 
Temetést temetés követ a nyírbátori köztemetőben. A korábbi évek 
duplájára nőtt az elhalálozottak száma a városban, de az idei március 
kiemelkedően drámai számokat mutat. Oltásra szólít fel a nyírbátori 
görögkatolikus parochus. 

   Nyugodt és biztonságos öregkort  kínálnak az idősotthon lakóinak
vezették, hogy ugyan üvegfallal elvá-
lasztva, de ismét láthassák hozzátarto-
zóaikat, ami roppant fontos mentálisan 
is egy idős embernél, de nyilván a csa-

ládtagok számára is jó érzés. Erre a lát-
hatásra azóta is van igény. Az új tagin-

tézmény vezetője Lórántné Szmolinka 
Anna lett, aki garancia az emberségre, 
az idősek szeretetére és az egyénisé-
gek tiszteletben tartására – jellemezte 

a kollégáját Bodóné Erős 
Rózsa. Egyébként egy hét 
alatt már kétszer is tesz-
telték az otthon lakóit, 
munkatársait. Szerencsé-
re nem találtak korona-
vírusos beteget. Amíg a 
járványhelyzet indokolja, 
a tesztelést folytatják. 
Most még egy újabb „kört 
futnak”, hogy növeljék az 

oltási hajlandóságot az otthon lakóinak 
körében.

 Bodóné sze-
rint komoly esz-
közbeszerzésre 
is szükség van, 
hogy a körülmé-
nyek emberibbek 
legyenek. Az, az 
eddigi tapaszta-
latokból kiderült 
már, hogy komoly önkormányzati forrá-
sokkal kell kiegészíteni  az intézmény ál-
lami normatíváját ahhoz, hogy ismét egy 
jól felszerelt intézményben, barátságos, 
nyugodt és biztonságos öregkort remél-
jen és kaphasson minden, a nyírbátori in-
tézményt állandó megoldásnak választó 
idős ember.

Fontos a hit és a le-
hetőség, hogy akár 
a templomokban is 
meríthessenek erőt a 
hívők, de olyan nagy 
a veszély, hogy a hit 
mellett most szükség 
van a kézzelfogható segítségre is – de-
rül ki Kiss Zsolt görögkatolikus parochus 
szavaiból. A nyírbátori pap, aki maga is 
felvette az oltást, arról is beszélt, hogy 
idén eddig 22-szer temetett, de találko-
zásunk után rögtön keresték az idei 23-
ik temetés miatt. Ennyit temetni máskor 
1 teljes év alatt szokott a kisváros papja. 
A koronavírus nem válogat, hogy ki hívő 
és ki nem, a járványnak Nyírbátorban is 
nagyon sok halálos áldozata van.
 Az egyház vezetői meghagyták a nyi-
tott templom lehetőségét, amit megfe-
lelő óvintézkedésekkel próbálnak minél 
biztonságosabbá tenni. Mise alkalmával 
csak minden második padban és csak 
minden második helyen ülhetnek a hí-
vek. Egy hétvégi misét még így is 50–60 
ember előtt tartanak. Kiss Zsolt maga is 

Koronavírus: drámai adatok Nyírbátorban

oltáspárti, mint mondja, meglehetősen 
jó okkal. A görögkatolikus papság közül 
is sok áldozatot szedett a járvány. Mint 
megjegyezte, az Isten szolgálata nem 
véd meg senkit a koronavírusfertőzéstől, 
aminek a kimenetele viszont teljességgel 
kiszámíthatatlan. A görögkatolikus pap 
ugyanakkor szinte teljesen érthetetlen-
nek találja, hogy az egyháza által gon-
dozott, jelentős számú idős ember közel 
fele egyáltalán nem akar oltatni, pedig 
éppen az övék a legveszélyeztetettebb 
korosztály. „Az életünk mindennél többet 
ér, s azt javaslom, hogy vegyék fel az ol-
tást!” – mondja.
 Idén márciusban közel háromszor 
annyi nyírbátori hunyt el, mint egy évvel 
korábban. Az utóbbi fél évben hihetet-
len számban szedi áldozatait a járvány. 
Temetést temetés követ a nyírbátori 
köztemetőben. A korábbi évek duplájára 
nőtt az elhalálozottak száma a város-
ban, de az idei március kiemelkedően 
drámai adatokat mutat.
 Márciusban csaknem négyszer any-
nyian haláloztak el, mint ahány gyerek 

született Nyírbátorban. Az előző hónap-
ban, az egy évvel korábbi számokhoz 
képest csaknem megháromszorozódott 
az elhunytak és a temetések száma. Ba-
racsi Balázs a Baracsi Temetkezési Kft. 
ügyvezetője egy fél évre visszanézve azt 
mondja: legalább kétszer annyi a teme-

tés novembertől, mint 
a korábban átlagos 
nyírbátori hónapokban. 
A nyírbátori temetések 
egyelőre normál rend-
ben és időben lezaj-
lanak, nem úgy, mint 

más városokban. Nyíregyházán májusra, 
Debrecenben júniusra tudnak temetési 
időpontot adni. Picivel többet kell várni 
Nyírbátorban is a hamvasztásos, urnás 
temetésre.
 A temetkezési cég dolgozói fokozot-
tan ki vannak téve a vírusfertőzésnek, 
hiszen folyamatosan sok ember között 
végzik a munkájukat. Nekik, mint kvázi 
egészségügyi dolgozóknak, szintén fel-
ajánlották a védőoltás lehetőségét. A 
cég összes dolgozója beoltatta magát, 
aminek az eredményeként senki nem 
fertőződött meg. Pedig a veszély napon-
ta leselkedik. Baracsi Balázs elmondta, 
hogy tud olyan temetkezési cégekről, 
ahol a dolgozók közül többen nem kér-
ték a védőoltást és ennek meg is lett a 
következménye. Többen elkapták a fer-
tőzést, és voltak, akik nem is tudtak fel-
gyógyulni.

Bodóné Erős Rózsa



8 • 2021 bátor INTERJÚ

 – Nyilván a normál idő-
szakban sem voltak tömegek 
a múzeumban, de már jó ide-
je nem is mehetnének. Hogy 
élik meg ezt a helyzetet?
 – Ez egy nagyon nehéz 
helyzet.  Egyelőre határo-
zatlan ideig zárva tartunk. 
Ráadásul ez most, a járvány 
után is így marad. Készülünk 
a rekonstrukcióra. A munka-
társakkal elkezdtük a csoma-
golást. Picit még visszatérve a 
kényszerzárásra. Hiányoznak 
a látogatók. Azt pontosan kell 
látni, hogy a turisták egy része 
éppen a múzeum miatt is jött 
Nyírbátorba. Ez egy történel-
mi város, történelmi szemé-
lyiségekkel, és róluk, illetve a 
városról mi tudjuk a legátfo-
góbb képet megmutatni.

 – Az egy igen nehéz lelki 
teher is, hogy úgy gondozza-
nak egy gyűjteményt, hogy 
közben tudják, hosszú ideig 
ezt látogatók nem láthatják. 
Ebben az időszakban azért 
bővülhet a gyűjtemény, vagy 
az is kizárt most?

A rekonstrukció legalább egy év, az új technikák 
beszerelése, a korszerű tematika elkészítése még 
egy év, azaz, akár még két évig zárva lesz a múze-
um. Ami pedig a helyi politikát illeti: „lezárultak a 
kistérségi ügyek, és hiszek abban, hogy kialakul és 
megerősödik az együttműködés. … örülök annak a 
bejelentésnek, ami arról szólt, hogy megkezdődött 
a párbeszéd Simon Miklós képviselő és Máté Antal 
polgármester között” – mondja Báthori Gábor (Fi-
desz-KDNP) önkormányzati képviselő a város jövő-
beni terveivel kapcsolatban. Nagy Miklós interjúja.

TOPLISTÁS TÁRGYAK A GYŰJTEMÉNYBEN

 – Mint említettem, már 
elkezdtük a csomagolást. A re-
konstrukció kezdetére nekünk 
teljesen ki kell üríteni az épüle-
tet. Itt közel hetvenezer tárgy-
ról beszélünk. Minden tárgyat 
le kell fotózni, mellé tenni a 
leltári számot. Az más kérdés, 
hogy ez alkalom a revízióra is.

 – Az említett közel het-
venezer darabból mennyit lát-
hatnak a múzeum látogatói?
 – Ó, ennek csak a töredé-
ke, 2000–2300 tárgyat állí-
tunk ki egyszerre.
 – Biztosan nagyon szak-
maiatlan a kérdés, de muszáj 

megkérdezni. Miért tárolnak 
közel hetvenezer tárgyat, ha 
ennek csak töredéke látható?
 – Ezt a kérdést néha én is 
felteszem magamnak. Főleg 
most, amikor csomagolunk, 
hogy vajon miért kell 30 sza-
kajtó kosár, petróleumlámpa, 
stb. Amikor a területi múzeu-
mokat megalapították, akkor 
fontos volt a darabszám, hogy 
egyáltalán legyen mit mutatni.
 – Az itt őrzött tárgyakból 
mennyi lehet a múzeumba 
való tárgy?
 – Első válaszom, hogy 
mindegyik múzeumba való, 
csak ezt, szakmai alapon, ala-
posan meg kell majd rostálni. 
Ehhez minisztériumi bizottság 
felállítására is szükség lesz. 
Az a javaslatom, hogy a táj-
házaknak ajánljuk fel ezeket a 
tárgyakat.
 – Talán pontosan itt fel 
lehet tenni a kérdést, hogy 
mennyire értékes a nyírbáto-
ri gyűjtemény.
 – Ez egy nagyon-nagyon 
értékes múzeum. Vannak 
olyan tárgyak, amelyek az 
országban csak itt láthatóak. 
Ilyen a stallum. A középkori 
bútorzatok toplistása ez. Ak-
kor ebből lehet következtetni 
az értékére.
 – Szerintem nem lehet, 
mert nem tudjuk, hogy a mű-
kincsforgalomban van-e eh-
hez fogható.
 – Vannak olyan képzőmű-
vészeti tárgyaink is, amelyek 
értéke darabonként is sokmil-
liós lehet.
 – Feltehetően előfordul, 
hogy idegen társaságban, 
amikor kiderül, hogy Ön itt a 
múzeum igazgatója, megkér-
dezik, hogy miért is jöjjenek 
Nyírbátorba, illetve a múze-
umba is. Ilyenkor mit szokott 
mondani?
 – Természetes, hogy a 
Báthoriakat szoktam kiemel-
ni. A mi múzeumunk speci-

álisan a legtöbbet tudja adni 
erről a középkorban nagyon 
fontos családról. Nálunk nyil-
ván ők a „húzónév”. A területi 
múzeumok közül mi vagyunk 
az egyetlenek, akik szinte tel-
jes képet tudunk adni erről a 
családról, amihez tárgyakat is 
tudunk társítani.
 – Mi a legújabb szerze-
mény a gyűjteményben?
 – Három éve jött egy fel-
ajánlás. Egy környékünkről el-
származott, most Budapesten 
élő férfi, Garancsi Ottó teljesí-
tette édesanyja kérését (Nyír-
pilisen élt). A hölgynek az volt 
a kérése a fiához, hogy a lehe-
tőségeihez mérten segítse ezt 
a vidéket. A pénzügyi szakem-
ber, műgyűjtő és művészet-
történész elkezdte gyűjteni a 
festményeket. A XX. század 
minden festészeti iskolájából 
birtokol jelentős számban al-
kotásokat. Ebből ajánlott fel 
nekünk 60 darabot. Ha az idő 
megengedi, ezt a csomagot 
további darabokkal fogja még 
kiegészíteni.
 – Mikor kezdődik a közel 
másfél milliárdos rekonst-
rukció?
 – Az említett összegen túl 
a kiállítás tematikájának, eléré-
sének megújulása is sok-sok 
millió forint pluszforrást jelent 
majd. Akár 2 milliárdos össz-
költségről is beszélhetünk. A 
munka kezdete azon múlik, 
hogy melyik kormányülésen 
hozzák meg a végleges döntést.
 – Milyen hosszú folya-
matról beszéljünk?
 – Az építkezés egy év és 
azt követően a belső, az új ki-
állítások, berendezések, tech-
nikák is legalább egy évig tar-
tanak.
 – Ön, nem mellékesen 
ismét önkormányzati kép-
viselő is. Ellenzéki oldalon, 
azaz a kisebbségi frakcióban 
politizál. Rendhagyó módon 
– online – tárgyalták meg az 

Báthori Gábor
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idei költségvetést. (Egyéb-
ként a polgármester maga 
is dönthetett volna, hiszen 
szünetel az önkormányzatok 
működése). Hogy érzi, ebben 
a mai helyzetben bele tudnak 
szólni a város ügyeinek alakí-
tásába?
 – Kezdem azzal, hogy a 
polgármester korrekten, min-
den előterjesztést, anyagot 
megküld a testületi tagoknak 
és bizottsági tagoknak, hogy 
véleményezzük azokat.
 – Van tehát ez a furcsa 
időszak, amiben vajon Ön 
képviselőnek érzi magát? 
Szóval dolgoznak, mint kép-
viselők?
 – Egyrészt már említet-
tem, hogy véleményezzük az 
előterjesztéseket. Egyébként 
p e d i g 
az „utca 
embere”, 
a jár-
v á n y t ó l 
f ü g g e t -
lenül is 
e l v á r -
ja, hogy 
k é p v i -
seljük az 
ü g y e i t , 
eljárjunk 
az érdekében. Ugyanakkor 
tőlünk is várnak információ-
kat, függetlenül attól, hogy itt 
a televízióban rendszeresen 
kapnak tájékoztatást a pol-
gármestertől. Emellett érdekli 
a mi véleményünket.
 – Báthori Gábor ellenzéki 
képviselő, vagy a Fidesz-KD-
NP ügyeinek a képviseletével 
mi a helyzet ebben a testület 
nélküli időszakban? Egyálta-
lán szükséges így címkézni, 
hogy ez fideszes, vagy Bát-
hori Gábor ügye?
 – Mindegy, milyen idő-
szak van, az általunk képviselt 
ügyek túlnyúlnak a pandémia 
időszakán, és ezért meg is 
kell jeleníteni azokat. Amikor 
valamely ügyben a vélemé-
nyünket kéri a polgármester, 
akkor én mindig meg is fogal-

mazom, hogy mely ügyekben, 
milyen szempontok érvénye-
sülését tartom fontosnak. 
Szeretném remélni, hogy ezek 
közül sokat figyelembe is vesz 
Máté Antal polgármester.
 – Mi a visszacsatolás?
 – Amikor találkozunk, ak-
kor ezek szóba kerülnek, és 
konkrétan utal is rá a polgár-
mester, hogy mit és hogyan 
vesz figyelembe.
 – Hogy látja, hogy sze-
repel ebben a járványos idő-
szakban a város vezetése?
 – Szögezzük le, hogy a 
testületi tagok véleményét 
minden fontos ügyben ki-
kérték. Azt látom tehát, hogy 
nagyon komolyan vették a 
veszélyt – csak több mint tíz-
ezer ember életéről van szó.  

Nagyon sokat jelent, hogy itt 
bármikor lehet teszteltetni. 
Az egész önkormányzati in-
tézkedéssorról, szerencsére 
sok van, bőven kapnak tájé-
koztatást a városban élők is. 
Érdemes a helyi tévét nézni, 
az újságot olvasni. Meg kell 
állapítani, hogy ezek az intéz-
kedések az itt élők érdekében 
születtek, és nem voltak poli-
tikai érdekek bennük.
 – Mit gondol arról, hogy 
eljön-e az az időszak, amikor 
komolyabb együttműködés, 
vagy csak szimplán együtt-
működés lesz a társég kor-
mánypárti képviselője és a 
város ellenzéki többségű ve-
zetése között?
 – Lezárultak a kistérségi 
ügyek, és hiszek abban, hogy 
kialakul és megerősödik az 

együttműködés. Ezt már em-
lítettem, hogy örülök annak a 
bejelentésnek, ami arról szólt, 
hogy megkezdődött a párbe-
széd Simon Miklós képviselő 
és Máté Antal polgármester 
között.  Szükség is van erre, 
hiszen egy jó együttműkö-
déssel sokat lehet lendíteni a 
város függő, vagy még el sem 
kezdődött ügyein. 2022-től 
egy új uniós pénzeső indul. 
Úgy tudom – mind a két féltől 
vannak információim –, hogy 
elkezdődtek a megbeszélések. 
Mind a két fél elfogadja azt a 
csomagot, amit a város ebben 
a ciklusban meg szeretne va-
lósítani. Én úgy tudom, hogy 
Simon képviselő úr ezeket a 
törekvéseket támogatja. Sze-
rintem egyébként sem lehetne 
más út vidéken. Az ilyen tele-
pülések, amelyek húzóerőként 
hatnak a térségre is…
 – Óvatosan jegyzem 
meg, hogy eddig mégis ez 

volt a kényszerhelyzet… Sze-
rencsére és ennek ellenére jól 
fejlődött a város. Szóval úgy 
gondolja, hogy ez az új hely-
zet majd meglátszik a pályá-
zati eredményességben is?

 – Meg vagyok róla győ-
ződve. Hozhatom ide pél-
daként a református iskola 
megvásárlására juttatott kor-
mányzati forrást. Ez mutatja, 
hogy együttműködéssel régi 
problémákat is tudunk orvo-
solni.
 – Ha már említette ezt 
a pénzt. A város, nagyjából 
650 millió forintot kap az 
iskoláért. Voltak fideszes 
javaslatok, hogy ezt a pénzt 
ilyen-olyan ügyekre hasz-
nálják fel. Ön mit gondol 
ennek a pénznek a sorsáról 
– ami, ha jól emlékszem – 
most költségvetési tartalék-
ba kerül?
 – Nagyon jó döntés a tar-
talék. Ez egy akkora összeg, 
aminek nagyon meg kell majd 
látszani a városon. Ez jó alap 
olyan fejlesztésekhez, ame-
lyek minden nyírbátori szá-
mára érezhetők lehetnek.  Ha 
jól tudom, tíz témát beszélt 

meg Simon képviselő úr és 
Máté Antal polgármester úr, 
amelyeknek lesznek önerős 
dolgai, s ez az előbb említett 
pénz az alapját szolgáltatja a 
pályázatoknál.
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Nyolc állomással, mintegy 18 km-es szakaszon 
mennek 40 napon át a zarándokok Máriapócs körül. 
A nagyböjti időszakban a csoportok a Boldogságok 
útját járják erdőn, mezőn keresztül. A megálmodók 
célja egy „kis camino” létrehozása, ami évről-évre 
sokakat a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyre hív. Az 
utakat a Hivatás Emlékalapítvány gondozza.

SZÜLETÉS
Lotti Gárdos Mihály Budaházi Éva
Anna Kurucz Zoltán Molnár Anett
Ákos Horváth Attila Tóth Edina
Levente Noel Varga Sándor Kiss Bettina
Sándor Szergej Varga Sándor Balogh Lívia
Imre Pócsi Imre Görge Mária
Mia  Újfalusi Gergő Ballok Dezireja 
   Sztyepánivna

HÁZASSÁG
2021. március 1. – 2021. március 31.

közötti időtartamban összesen 7 házasság jött létre.
Mindazok akik hozzájárultak, 

hogy a BÁTOR újságban megjelenjen házasságkötésük:
Kópis Gergő – Kópis –Zatureczki Mária

Pusuma Péter – Vágó Ildikó
Boros Szabolcs – Boros Szabolcsné

Barát Ferenc – Hosszú Krisztina
Urgyán Antal – Urgyán-Mészáros Enikő

Szabó Gábor – Murnyák Viktória

HALÁLESET
Balaton Jánosné • Oszlávszki Lászlóné • Lálóczki Lászlóné

Helmeczi Béla • Major István • Cselenyák János
Kruzsicz József • Bakró Edit • Madarász László
Griger János • Deutsch Mihály • Varga Zoltán
Ferenczi István • Papp József • Milák György

Szilvási Miklósné • Szabó József • Rémik Jánosné
Molnár László • Szilágyi László • Dobránszki Miklósné

Erberling József • Dranka János • Szász Tünde
Varga Anita • Orosz Lászlóné • Csipkés Pálné

Anyakönyvi események
2021 március

A Boldogságok útja Máriapócsra hív

Minden nap más és más csa-
pat indul útnak Máriapócs 
főteréről és zarándokol a 40 
napos nagyböjt idején. Ezek a 
Boldogság utak civil kezdemé-
nyezésre szerveződnek
 – 2021-
ben már har-
madik éve, hogy 
zarándokolunk 
a Máriapócsot 
szinte körülöle-
lő úton. Ezt az 
utat Máriának tulajdonítjuk és 
Máriapócshoz kötjük – mondta 
el érdeklődésünkre Pethő Má-
ria Terézia, a Hivatás Emléka-
lapítvány elnöke. 
 – Ez a 40 napos zarán-
doklat sokakat megszólít, és 
arra hív, hogy „én is ott aka-

rok lenni” akár egyetlen napra, 
akár többre, illetve van olyan 
is, aki több napra beköltözik a 
Zarándokházba, persze, ami-
kor erre van lehetőség. A je-
lenlegi helyzet mássá alakít, 
és mi mindig arra reagálunk, 
ami hív bennünket, és azoknak 
örülünk, akik megjelennek itt. 

Ez tehát minden nap változó, 
és aki jön, az hozza magával a 
kis hátizsákját, benne életének 
azt a történetét, ami ide fogja 
kötni, és vissza fogja hívni. Van 
már saját térképünk. Többször 
lemértük, az út hossza 16-18 
km, és körbeöleli Máriapó-
csot – tette hozzá. – Ez egy 
élhető hosszúságú zarándo-
kút, így sokan végig tudják 
járni. Az erdőben, a mezőn, 
gyönyörű tájakon járunk, és 
már számtalan olyan kis cso-
da született a zarándoklatok 
alkalmával, amelyről az egyé-
nek tudnak igazán beszélni. A 
mai időszakban pedig ez az, 
ami engedélyezett. Vagyis a 
szabadban lenni. Egész év-
ben dolgozunk azon a Hivatás 

Alapítványnál, hogy ilyenkor 
minél többen induljanak útra 
velünk. Szervezünk speciális 
utakat azoknak, akik például a 
csendesség miatt jönnek. De 
vannak, akik a közösség miatt 
vesznek részt ezeken a zarán-
dokutakon. Vannak egyedül és 
vannak párban induló zarán-

dokok is. Ez az út 2018 janu-
árja óta már több ezer em-
bert meghívott, egész távoli 
településekről is. Azt mond-
juk, hogy elindítottunk egy a 
„caminohoz” hasonló utat, 
ami helyben van, és Magyar-
országon belül hív mindenkit, 
ráadásul kapcsolódik a Mária 
Úthoz is. Nagyon sok olyan 
Mária utas van, aki megjelenik 
a mi kis csapatunkban is. Sze-
rencsés a Boldogságok útja 
abból a szempontból is, hogy a 
kirajzolása olyan lehetne, mint 
egy tér – mi azt mondjuk, ke-
gyelmi tér –, amiben a sok tör-
ténés az egészségprogramot 
is erősíti – magyarázta Pethő 
Mária Terézia.
 Én már harmadik éve 
zarándokolok a Boldogsá-
gok útján. Évente többször is 
megteszem ezt az utat, ami-

kor csak tudok, 
jövök. Az első 
évben, a 40 na-
pos nagyböjti 
zarándoklatban 
35 napon vol-
tam itt. Telje-
sen feltölt lelkileg, szellemileg 
kikapcsol, és kicsit kimozdít a 
mindennapokból. Amikor el-
indultam zarándokolni, elég 
rossz egészségi állapotban 
voltam. Az asztmám már ja-
vul, a vérnyomásproblémáim 
is lassan elmúlnak, és most 
már kevesebb gyógyszert 
szedek. Én sokat köszönhe-
tek a Boldogságok útjának és 
Máriapócsnak is – a Szűzanya 
oltalma alá sietünk mindig – 
mondta a kislétai Turek Tamás 
Ádám, a március 2-i csoport 
egyik tagja. 

eni
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Ez persze nem véletlen. Az iskola igaz-
gatója Lengyel Zoli bácsi és testne-
velője Munkácsy Pista bácsi szerették 
és támogatták a sportot. Lukács Pista 
futballista pályafutása is itt kezdődött. 
Kapásból sorolja a neveket, akikkel már 
gyerekként együtt focizott: Vadon Mi-
hály, Hornyák Ferenc, Lados János, Be-
rettyán József, Bódis Gyula.
 Iparitanulóként Nyírbátor a követke-
ző állomáshelye, ahol géplakatos szak-
mát tanult. Aztán egy véletlen folytán 
távol került szülőfalujától. Nővérével 
rokonlátogatásra mentek Mezőfalvára. 
A focipályán beállt a helyiek közé, akik 
rögtön látták, hogy a mokány legény jó 
barátságban van a labdával. Az ötezer 
lelkes nagyközség Dunaújváros mellett 
van. (Akkor Sztálinváros, keleti megfe-
lelője Tiszaújváros, alias Leninváros.) 
Mivel szezon közben nem tudták átiga-
zolni, feketén játszatták.
 Némi törést jelentett a katonaidő. Az 
ő évjáratuk nem volt szerencsés, hiszen 
a prágai események miatt huszonhét 
hónapig katonáskodott, ráadásul focizni 
sem volt lehetősége. A leszerelés után 
már szabályos igazolással továbbra is 
Mezőfalván játszott, előbb a megyei, 
majd az NBIII-as bajnokságban. Mindad-
dig, amíg Kovács Kálmán legendás fociin-
tézőnk haza nem csábította. A hazatérés 

Piricsén született 1943. augusztus 23-án, de már ősnyírbátorinak szá-
mít. Lukács Ferenc és Melkó Julianna harmadik gyermeke a futball 
révén vált bátorivá. Az általános iskolát természetesen Piricsén végez-
te. Érdekes, hogy a faluból nagyszerű sportolók kerültek Nyírbátorba. 
Bizonyság erre Munkácsy István, Munkácsy Marci, Bécsi Józsi, Bécsi 
Krisztián (Nyalóka) és Zatureczki Katalin példája.

LUKÁCS ISTVÁN – CSÜSZŐ

éve a városnak és Pistának is emlékeze-
tes: 1973. Az akkori játszótársak közül 
Lecza Laci, Botos Feri, Mankó Gyuszi, 
Mankó Tibi, Varga Jani, Tóth Gyuri, Cser-
nyi Jani, Papp Pisti, mind a környező fal-
vakból lettek nyírbátori focisták.
 Lévai Lajos, Magyar Balázs, Buko-
venszki Gabi, Csordás Feri és még so-
kan mások a bennszülöttek csoportját 
jelentették. Apró termete ellenére igen 
gólképes volt, még a fejjátékban sem 
maradt alul tőle magasabbakkal szem-
ben. Az ő esete is igazolja, nem rőffel 
mérik az embert. 1978-ig volt aktív já-
tékos. Egy Nyírbátor-Nagykálló mérkő-
zésen súlyos sérülést szenvedett. Egy 
felívelt labdára ment előre fejelni, a kál-
lói kapus pedig kifutva próbált menteni. 
Pista érte el előbb a labdát, a fejesből 
gól is lett, ám a kapus térde több bor-
dáját törte, melyek a tüdőbe fúródtak. 
Mentő, kórház, intenzív osztály. Magam 
is ott szurkoltam a csapatnak, szörnyű 
látvány volt. Felépült ugyan, de a játékot 
már nem folytatta.
 Anyagbeszerzőként dolgozott a 
MEZŐGÉP-nél. Lehoczky Péter igazga-
tása idején legendás csapat dolgozott 
a cégnél. Hudák Miklós, Hudák Mihály 
éltek-haltak a fociért. Addig-meddig 
ügyeskedtek, hogy hét-nyolc futballis-
ta is a MEZŐGÉP-nél kereste kenyerét. 

(Meg egy-két kézi-
labdás is.) Lukács 
Pista a rendszer-
változásig dolgo-
zott itt. A cég szét-
hullása után ment 
át a szomszédba: a 
Közútkezelő Kht.-
hoz, melynek igaz-
gatója Jászai Ist-
ván – Óriás – volt. 
Nem fogják elhinni: 
ő is a futballőrültek 
táborát erősíti.

 Lukács Pistának két munkahelye volt 
összesen, mindkettő a sportos közeget 
jelentette számára. 2006-tól nyugdíjas. 
Feleségével, Flier Irénnel még Mező-
falván ismerkedett meg. Két gyermeket 
neveltek. Ma már három unokával is 
büszkélkedhet. Felesége elvesztése óta 
egyedül él, hobbija a kertészkedés, a te-
lekrendezés. Örül a város fejlődésének, 
melynek tempóját bámulatosnak tartja.
 Bevallom, adósa vagyok. Már régóta ígé-
rem neki, hogy megtanítom futballozni.
  Csüszőkém! Ha javul az idő, adok 
néhány órát, természetesen grátisz! 

 Addig is ölel barátod: 
Szabó Laci
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 – Hogyan találtál rá erre 
a lehetőségre vagy netán a le-
hetőség talált rád?
 – Az Észak-Alföld régió 
vezetőedzője lettem. Ez egy 
magas szakmai elismerés. A 
Magyar Úszó Szövetség írta ki 
a pályázatot, négy közül en-
gem választottak. Olyan elnök-
ségi tagok döntöttek rólam, 
mint Gyurta Dániel, Risztov 
Éva, Rózsa Norbert, Dr. Ver-
rasztó Zoltán. 
 – Elnyerted a világklasz-
szis úszók bizalmát is. Mi az 
új munkakörödben a legfon-
tosabb feladat?
 – Az ismét megválasz-
tott régióvezetőnek, Fazekas 
Mónikának a jobbkeze legyek. 
Hozzánk tartozik Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye. 
Irányítani fogom a régiónkban 
a Jövő Bajnokai utánpótlás-
programot, továb-
bá szakmai mi-
nimumvizsgákat 
fogok megszer-
vezni az igazolt 
versenyzőknek, 
és a hamarosan 
induló Úszó Nem-
zet Program szer-
vezési munkála-
taiban is jelentős 
szerepet fogok 
vállalni.
 – Itthagyod 
Nyírbátort?
 – Egyelőre nem tervezem 
elhagyni Nyírbátort. A régiós 
vezetőedző munkát másod-
állásban fogom végezni. Azt 

tudni kell, hogy az országban 
régiónként egy személyt, azaz 
összesen kilenc szakmailag 
elismert embert választottak 
ugyanilyen pozícióra, mint en-
gem. Tartanom kell a kapcsola-
tot a régióban működő 13 úszó 
klubbal. 
 Büszke vagyok a jelenle-
gi nyírbátori Jövő Bajnokaira, 
Antal Dávidra, Barnai Nikire, 

Bégányi Ábelre és Kiss Dá-
nielre. Ők egész évben azon 
dolgoznak, hogy bent marad-
hassanak a rendszerben. Pozi-
tívumként említem, hogy évről 

évre mindig vannak régió válo-
gatottjai Nyírbátornak, így én is 
évek óta részese vagyok ennek 
az utánpótlásprogramnak.
 – Hogyan egyeztethető 
majd össze a nyírbátori egye-
sületi és az úszó szövetség-
ben vállalt feladat? 
 – A nyírbátori úszók 
edzései hajnalban és délután 
folynak. Az edzőnek meg kell 
találnia a napnak azt a szaka-
szát, amikor időt tud szánni a 
régiós vezetőedző feladatok-
ra, amelyek javarészt számí-
tógépen, telefonon keresztül 
igényelnek szervezési munkát. 
Ha Budapestre kell mennem, 
akkor (és nem csak akkor) sze-
rencsére számíthatok egyik 
legfőbb támaszomra, Baracsi 
Lajosné Terikére, az egyesület 
elnökére. Egyrészt köszönet-
tel is tartozom neki, hogy idáig 
eljutottam, másrészt, amiért a 
pályázatban is segített nekem. 
Mindig együtt küzdöttük le az 
akadályokat. Ha ő nem lett vol-
na, nem biztos, hogy itt járnék 
most.

Kaliba Viktor lett a régió úszóedzője
Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület 
edzője új feladatok elé néz. A Nyírbátorért Emlé-
kérem címmel kitüntetett sportember már három 
megye úszóéletét is kezében tartja. A fiatal edzővel 
az új munkakörről és a megváltozott körülmények-
ről beszélgetett Polyák Dézi.

Tovább cseperedik a Csepererdő! Április 16-án ismét ültet-
hettek facsemetéket a szülők újszülött gyermekük tisztele-
tére. Nyírbátor város vezetése három évvel ezelőtt döntött 
erről a lehetőségről. A Szénarét-tó partján évente összesen 
kb. 70 új fát ültetnek el a szülők
 „A kezdeményezés célja, hogy a 
Nyírbátorban születő gyermekek 
itt nőjenek fel, itt alapítsanak csa-
ládot, és a városban képzeljék el 
a jövőjüket” – fogalmazott Máté 
Antal, polgármester 2018-ban. 
Hozzátette: „Természetesen ez 
egy jelképes módja mindennek, 
de mi valóban azon dolgozunk, 
hogy helyben tudjunk megfelelő 
feltételeket biztosítani a csalá-
dok megélhetéséhez. Azt is sze-
retnénk kifejezni a program által, hogy a városnak fontos a 
környezettudatos gondolkodás. Arra törekszünk és úgy vá-
lasztunk fafajokat, hogy inkább hagyományos, magyar fák 
kerüljenek ebbe a kis parkerdőbe.”  

Tovább terebélyesedik a Csepererdő
 Bár az időjárás nem volt túlságosan kegyes 
a Csepererdőbe szervezett faültetéshez, az 
érintett szülők közül, akik tehették, mégis ki-
látogattak a Szénaréti-tó partján lévő parkba, 
hogy részt vegyenek az ültetés folyamatá-
ban. Mint ismert, a járványügyi helyzet miatt 
az elmúlt évben csak novemberben történt 

faültetés. Akkor is a városüzemeltetési csoport munkatársai 
végezték el a munkát. Idén úgy döntött a nyírbátor önkor-
mányzat, hogy olyan megoldást keres, ami esélyt ad a csalá-
doknak, a szülőknek a személyes részvételre. Ezért született 

az a döntés, miszerint április 16-
án, pénteken egész nap várták a 
városüzemeltetési csoport mun-
katársai az érintetteket az alakuló 
liget területén előkészítve min-
dent a gyors és alapos munkához. 
A családok így eltérő időpontok-
ban jelentek meg, és tették meg 
az első lépéseket a kiválasztott 
facsemeték gondozásában. Az 
elültetett fácskákon elhelyezték a 
kicsik névtábláját is.
 A Csepererdő-program indítá-

sakor a város kijelentette, hogy a facsemetéket és az eszkö-
zöket is biztosítja a családok számára. 2021 áprilisában 37 
facsemete került a földbe a Csepererdő Parkban. A követke-
ző alkalom a tervek szerint ősszel várható.                           eni

Ezúttal a családok ültethették el a facsemetéket 
gyermekük születésének tiszteletére.
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A Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban a 
2020/2021-es tanévtől első évfolyamtól kezdődő-
en angol-magyar két tanítási nyelvű osztályban is 
tanulhatnak a gyerekek. Az angol nyelv tanulásá-
nak lehetőségét 2018 szeptemberétől indítottuk 
el 1. évfolyamon a logikai gondolkodást fejlesztő 
Sakkpalota programmal. Angol nyelvtanárként en-
gem ért az a megtisztelő feladat, hogy az ezen osz-
tályokba járó kisdiákok nyelvtanára legyek.

Angolra hangolva

Óvodánk 5 csoporttal mű-
ködik, 10 óvodapedagógus 
foglalkozik a gyermekekkel, 
akiknek a munkáját 5 peda-
gógiai asszisztens, és 5 szak-
képzett dajka segíti. Munkánk 
alapja az a gyermekközpontú 
keresztyén szellemű nevelés, 
amely egymás elfogadását, 
a fejlesztés különböző mód-
szereit, az egyéni fejlődés 

differenciált útjait támogatja, 
kiváló óvodapedagógusok ál-
landó jelenlétével.
 Feladatunk a gyerme-
kek egyéni sajátosságainak 
figyelembevétele, szemé-
lyiségük kibontakoztatása, 
továbbá olyan élménygaz-
dag mindennapok megte-
remtése, amelyen keresztül 
a játszó gyermek, megfelelő 

ismeretekhez jutva, felfede-
zi környezetét. Harmonikus 
személyiségfejlődésük elő-
segítésére az egyéni képes-
ségeikhez igazodó nevelési 
módszereket és eljárásokat 
alkalmazunk, amelyek fó-
kuszában az életkorukra jel-
lemző érdeklődésük felkelté-
se és fenntartása, a tevékeny 
óvodai mindennapok és önál-
ló választásuk áll.
 A szabad játék, a mese, a 
tevékenységbe ágyazott él-
mény és tanulás, a játékban 
történő fejlesztés lehetővé 
teszi az ismeretek sokolda-
lú átadását, a cselekvésbe 
ágyazott tapasztalatszer-
zést, a gyermeki képességek 
megismerését, részképesség 
lemaradások esetén a szak-

A Báthory Anna Református Általános Iskola és 
Óvoda tagintézménye biztonságot, megértést, 
egymás iránti türelmet és tiszteletet közvetítő in-
tézmény, amelyben derűs légkör kialakítására tö-
rekszünk. A 2020/2021-es nevelési évtől homogén 
szervezésű, azonos életkorú gyermekcsoportok-
ban valósítjuk meg pedagógiai célkitűzéseinket.

Nevelés hittel, szívvel, játékkal, mesével
a nyírbátori református óvodában

Szeptembertől izgatottan 
vártam a két tanítási nyelvű 
osztály tanulóival való közös 
munkát is, ahol a gyerekek 
már emelt óraszámban sa-
játítják el az angol nyelvet. 
Kisgyermekeket egészen 
más tanítani, mint nagyob-
bakat. Esetükben ugyanis 
nem nyelvtanulásról, hanem 
nyelvelsajátításról beszélünk, 
melynek során a gyerekek az 
anyanyelvük elsajátításához 
hasonló módon szereznek új 
ismereteket. Ezért nyelvi órá-
imon a tevékenységközpontú 
oktatást helyezem előtérbe. 
 Sokan úgy vélik, hogy 
óvodás és kisiskolás kor-

ban lehet a legkönnyebben 
megtanulni egy idegen nyelv 
alapjait. Mások szerint feles-
leges, értelmetlen terhelés 
egy kisgyermek számára. 

Nyelvtanárként viszont azt 
tapasztalom, hogy a gye-
rekeknek egyáltalán nem 
jelent terhelést az idegen 
szavak elsajátítása, ha meg-
felelő módszerrel és formá-

ban tanulnak. A felfedezés 
módszerét alkalmazva válik 
számukra élményszerűvé a 
tanulás, és maradandóvá az 
elsajátított ismeret. Tanköny-

vük szereplőivel együtt fede-
zik fel környezetüket, és ezen 
keresztül az angol nyelvet. 
 A korai nyelvelsajátítás 
csakis a gyerekek számára biz-
tonságos, kellemes közegben, 
élményszerű módon lehet si-
keres. Ezt szem előtt tartva, 
az idegen nyelvi foglalkozá-
saim tervezésében kiemel-
kedő szerepet játszanak azok 
a tevékenységek, melyeknek 
során dalokkal, zenével, moz-
gással és játékkal tapasztalat 
útján szereznek ismereteket. 
A poszterek, a történet- és 
képkártyák mindennapi hasz-
nálata során az érzékszervek 
bekapcsolása a tanulási folya-

matba nemcsak élvezetessé, 
játékossá és emlékezetessé 
teszi a nyelvi foglalkozást, de 
változatosságot is biztosít a 
gyermekek számára. 
 Csillapíthatatlan tudás-
szomját oltva sok gyerek 
néz idegen nyelvű meséket, 
hallgat idegennyelvű dalokat, 
melyek nagyban hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a tanulást 
örömteli játékként éljék meg, 
miközben szinte észrevétle-
nül ragadnak rájuk az idegen 
szavak és kifejezések. 
 A legnagyobb siker azon-
ban nem az elsajátított sza-
vak mennyiségében mér-
hető, hanem abban, hogy 
nyitottá válnak az idegen kul-
túra befogadására, és sikerül 
bennük kialakítani az angol 
nyelv tanulásához szükséges 
pozitív hozzáállást. Ez nem 
kis feladatot jelent a pedagó-
gus részéről, de látva ügyes-
ségüket, nyelvszeretetüket 
a velük való munka minden 
fáradozást megér.

Bákonyi Zsuzsanna
angol-magyar szakos 

pedagógus
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Elsődleges célunk az online 
tanítás feltételeinek meg-
teremtése és az oktatás za-
vartalan folytatása volt. A 
koronavírus-járvány okozta 
rendkívüli helyzetben is tovább 
kellett működtetni az oktatás 
rendszerét, amely néhány hét-
re a digitális térbe költözött. 
Így iskolánk pedagógusainak 
és a nevelés-oktatást segítő 
munkatársaknak megint alkal-
mazkodniuk kellett a kialakult 
helyzethez. Az elmúlt tanév 
tapasztalatai azonban nagy 
segítséget nyújtottak, s felké-
szültek voltunk az újabb meg-
mérettetésre. Az intézményve-
zetés a pedagógusok szakmai 
támogatásával tervezte meg 
az előttünk álló hetek tanítá-
si struktúráját, az ismeret- és 
élményátadás módját. Mivel 
ez a lépés várható volt tan-
évkezdéskor, az informatika-
szakos tanárok felfrissítették 
tanulóink infokommunikációs 
eszközhasználatának ismere-
teit, felkészülve az esetlegesen 
bekövetkező tantermen kívüli 
oktatásra. Ennek részeként a 
diákjainkkal megismertették 

az online tanulási lehetőséget 
a Kréta DKT felületén.
 A tantermen kívüli digitá-
lis oktatás intézményünkben a 
kollaborációs felületen órarend 
szerint, valós időben történt. 
Kollégáink és mi magunk is min-
den órát megtartottunk, töre-
kedve arra, hogy a tanítási órán 
a tananyag elsajátítása megtör-
ténjen, és nem vagy csak na-
gyon kevés házi feladatot kap-
tak tanítványaink azért, hogy a 
szülőket tehermentesítsük.
 A veszélyhelyzet idejére 
az ingyenes vezetékes inter-
netszolgáltatásra jogosultak 
köre kiegészült a köznevelé-
si intézményben tanuló diá-
kokkal is, így saját eszközzel 
rendelkezve, akár egy okoste-
lefonnal is sikeresen be tud-
tak kapcsolódni a tantermen 
kívüli távoktatásba. Ez óriási 
segítség volt, hiszen nem volt 
szükség a tananyag nyomta-
tására, lehetőség adódott, ha 
nem is a személyes, de a szá-
mítógép monitorján keresz-
tül való kontakt kialakítására. 
Munkánk során mindannyian 
törekedtünk arra, hogy a tanév 

során eddig megszerzett tu-
dást továbbmélyítsük, az erre 
épülő új élmények átadását és 
befogadását támogassuk. Bíz-
tunk abban, hogy a tantestütet 
által közösen elfogadott, meg-
szavazott, jelen idejű online 
oktatási formában az isme-
retátadás, a gyakorlás, a ta-
pasztalatszerzés sikeres lehet. 
Eddigi tapasztalataink mindezt 
alátámasztották.

 Bár a rendszerben lévő di-
gitális tananyagok fejlesztését 
illetően az elmúlt évhez képest 
óriási fejlődés tapasztalható, 
pedagógusaink saját felada-
tokat, feladatsorokat, projekt 
témákat készítettek, melyek 
megosztásával egymás mun-
káját is szívesen segítették. 
A tantermen kívüli digitális 
munkarend a lehetőségekhez 
képest zökkenőmentesen mű-
ködik, az eddig felhalmozott 
tudást remekül tudják kama-
toztatni kollégáink, diákjaink.

 Az oktató-nevelő munkát 
végző kollegák szakmai támo-
gatással, az iskola vezetése a 
szervezéssel törekedett a tu-
dásmegosztásra.
 Tanulóink egy része gond 
nélkül használta a digitális te-
ret a tanulásra, de komoly fi-
gyelmet kellett fordítanunk a 
lemaradó, nehéz helyzetben 
lévő diákokra is. Ebben a mun-
kában komoly erőfeszítéseket 
tettek pedagógusaink, akik 
minden eszközt és fórumot 
használva igyekeztek kapcso-
latot tartani a diákokkal, segí-
teni csatlakozásukat a digitális 
osztályteremhez.
 Összességében elmond-
ható, hogy tanítványaink több-
ségénél sikeres az új oktatási 
módszer. Az elmúlt évben ke-
vésbé motivált tanulók is igye-
keztek részesei lenni a digitális 
térnek.
 Véleményem szerint 
munkánk eredményes volt, 
jártasságot szereztünk az on-
line tanításban, tanulásban, s 
pozitívum a digitális kompe-
tenciánk fejlődése.
 Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden támogató 
segítséget, amely a hátrá-
nyos helyzetű tanítványaink-
nak is lehetőséget teremtett. 
Megköszönjük intézményünk 
pedagógusainak áldozatos 
munkáját, a szülőknek és a ta-
nulóknak pedig a példaértékű 
hozzáállást.

Szencziné Donka Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes

Majdnem egy éve, hogy a hirtelen bejelentett isko-
labezárás után most újra a tantermen kívüli digitális 
munkarendre tértek át a köznevelési intézmények 
pedagógusai. Az azóta is tomboló pandémia ismét 
kihívás elé állította iskolánk nevelőtestületét a Ma-
gyar-Angol Kéttannyelvűben is.

Sikeres, jelen idejű online oktatás 
a „Kéttannyelvűben”

mailag megalapozott, tuda-
tos fejlesztést.
 Nagyon fontos számunk-
ra az érzelmi biztonság kiala-
kítása. Ennek szellemében 
lehetővé tesszük az egyénre 
szabott óvodakezdést, az 
anyával együtt történő befo-
gadást a gyermek igényeihez 
igazodva. Tehetséggondozó 
tevékenységeink kiegészí-
tik óvodai nevelésünket. Az 
5–6 éves korú gyermekek 

ének-zene, mozgás, angol és 
német nyelv, illetve színját-
szó műhelyekben vehetnek 
részt egyéni érdeklődésük-
nek megfelelően. Két Digitá-
lis Okos Játék Óvodásoknak 
– DIOO – fejlesztő eszköz is 
segíti a korszerű fejlesztést.
 Az intézmény és a csa-
lád együttműködésében a 
kölcsönös elfogadás és se-
gítségadás megoldásait tart-
juk hatékonynak. A fennálló 

járványügyi helyzetben is 
megtaláltuk a módját annak, 
hogy a szülőkkel a minden-
napi kapcsolatot fenntartsuk. 
Szeretnénk megadni az óvo-
dás gyermekeknek azt a ne-
velést, amellyel egészséges 
életszemléletű, a különböző-
séget elfogadni képes, együtt 
érző, segítséget nyújtani és 
alkalmazkodni tudó, kiegyen-
súlyozott, önálló gondolko-
dásra és feladatvégzésre 

képes felnőttekké válhatnak. 
Képességeik és hitük fejlődik, 
harmóniában és szeretetben 
élnek Istennel, önmagukkal, 
környezetükkel.
 Keressék óvodánkat bi-
zalommal, hogy minderről 
Önök is meggyőződhesse-
nek! Várunk mindenkit szere-
tettel!

Takácsné Matlag Erzsébet
óvodavezető
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Az előző tanévben sok új tapasztalatot szereztünk, 
így idén könnyebben ment az átállás a digitális ok-
tatásra a gyerekeknek és a pedagógusoknak egy-
aránt. A legnagyobb terhet talán a szülők viselik, 
hiszen a munka mellett segítik gyermekük otthoni 
felkészülését. Az alsós gyerekeknek nagy szüksége 
van az otthoni tanulás során is a megerősítésre, a 
dicséretre, a felügyeletre. Az online oktatás idején 
figyelünk arra, hogy a napi feladatokat arányosan 
osszuk el egy hétre, és találjunk a kisdiákok szá-
mára olyan munkaformákat, online játékokat, ame-
lyek valóban az ismeretek elmélyítését, megértését 
szolgálják.

Az Élménysuli háza táján

Több digitális platformot hasz-
nálunk, hogy minél jobban 
alkalmazkodjunk a családok 
lehetőségeihez. Például: ami-
kor egy tanórát online megtar-
tunk, azután mindenki meg-
kapja az óra anyagát írásban 
is; tanári magyarázatokkal, 
szemléltetéssel, interaktív já-
tékokkal együtt. Ez szükséges, 
hisz különböző okok miatt nem 
tud minden gyerek egyszerre, 
azonos időben részt venni az 
online órákon. Egyaránt hasz-
náljuk a Kréta DKT-ját, a Mee-
tet, a Zoomot, a Classroomot, 
a Redmentát és Power Point 
bemutatókat, attól függően, 
hogy a tananyag elsajátítását, 
megoldását melyik segíti job-

Több platform a digitális oktatásban

ban. A gyerekek a legjobban az 
online jelenléti órákat kedvelik, 
mert ott van lehetőségük egy-
más között rövid élménybe-
számolóra vagy éppen a cicá-
juk, a kutyusuk 
megmutatásá-
ra. Nagyon jó 
hallgatni őket, 
ahogy egymás-
sal cseverész-
nek, és öröm-
mel üdvözlik az 
újonnan belé-
pőket. Az on-
line jelenléti órák után a Su-
tori alkalmazást használják a 
legtöbben, hisz ott változatos 
formában, hangfelvételekkel, 
játékokkal, rejtvényekkel meg-

tűzdelve lehet az ismereteket 
közvetíteni.
 Köszönetünket és tiszte-
letünket fejezzük ki szülői kö-
zösségünknek, hisz áldozatos 
munkát végeznek nap mint 
nap. A fentebb említett digitá-
lis felületeknek a használatát 
nekik is meg kellett tanulniuk, 
ami bizonyára sok időt vett el 
a szabadidejükből. Nélkülük az 
online oktatás sikertelen lenne.

Ünnepnapok

Videó összeállításokkal emlé-
keztünk meg az ünnepnapok-
ról az iskola közösségi oldalán. 
Március 15-e alkalmából Pe-

tőfi Sándor: Nemzeti dal című 
versével, húsvét idején locso-
lóversekkel kedveskedtünk 
követőinknek. A magyar költé-
szet napján József Attila: Altató 

és Nemes Nagy Ágnes: A titkos 
út című versét szavalták el az 
Élménysuli Dráma Láma Szín-
játszó Csoport növendékei. 

Zajlanak a munkálatok

Az intézmény épületében 
megkezdődtek a további át-
alakítási munkálatok. Új szak-
tantermeket alakítunk ki a 
felső évfolyamosok számára, 
mindezeken túl a felső szint 
utcafront felőli részének bő-
vítése is folyik.

Jelentkezz!

Továbbra is örömmel és nagy 
szeretettel várjuk a leendő 
felső tagozatos diákokat. Az 
5., 6., 7., és 8. évfolyamra a 
jelentkezési határidő má-
jus 25. A jelentkezési lapo-
kat letölthetik a facebook.
com/lmanyirbator oldalról, 
vagy kérhetik személyesen 
az iskola portáján (cím: 4300 
Nyírbátor, Szentvér utca 20.) 
hétköznap 8 és 14 óra között.

Az LMA Nyírbátori 
Tagintézményének 

nevelőtestülete

A Nyírbátori Alapfokú Művészeti Iskola Kis Ri-
gók Kamarakórusa 2009-ben alakult a zeneis-
kola jó hangú, énekelni szerető növendékeiből 
Angelné Kozma Krisztina vezetésével, 2010 óta 
Siketné Bíró Beáta a kórus karnagya. A szép és 
igényes énekhang kiművelését mindig kiemelt 
feladatnak tartotta, ez a belső igény inspirálta arra, hogy a ze-
neiskolában kórust szervezzen. A kamarakórus létszáma gyak-
ran változik a lemorzsolódások miatt, jelenleg 13 aktív tagja van. 
 Ez a maroknyi csapat megkapja azt a lelki táplálékot, ami át-
segíti tagjait a hétköznapok nehézségein. Az értékes kórusmu-
zsika pozitív hatással van a gyerekek személyiségfejlődésére is, 
hiszen fegyelmezettségre, pontosságra, színpadi helytállásra 
és alkalmazkodásra nevel. Repertoárjuk magját gyermekda-
lok, alkalomhoz kötött darabok és egyházi énekek alkotják. A 
klasszikus darabok mellett néha a könnyűzene világába is el-

kalandoznak. Nagyon fontos a kórus számára a zongorakíséret, 
ebben Kiss Irma nagyszerű játékára mindig számíthatnak. A Kis 
Rigók állandó résztvevői városi és iskolai rendezvényeknek. Pá-
lyafutásuk legnagyobb eredményeit az Éneklő Ifjúság Megyei 
Kórustalálkozón és Minősítő Versenyen érték el, ahol a szakmai 
zsűri arany minősítéssel jutalmazta a kórus magas színvonalú 
produkcióját.

Siketné Bíró Beáta
Kórustagok mondták:
 „Számomra a kórus egy kedvenc és hasznos időtöltés, és egy na-
gyon jól felkészült tanártól sok mindent tanulunk. A csoportos éneklés 
nagyobb önbizalmat ad számomra, mintha szólóban énekelnék.” (Laka-
tos Fruzsina)
 „Mindig szerettem és szeretek énekelni. Azonban régebben nehéz 
volt kiállnom egy-egy fellépésen. Volt, hogy inkább nem is vállaltam. 
A kórussal, a többi gyerekkel ezt a félelmet sokkal könnyebb legyőzni.” 
(Márta László)

Bemutatkozik a Kis Rigók Kamarakórus



Tisztítsuk meg Nyírbátort!

A Nyírbátor Jövőjéért Egyesület és Nyírbátor Város Önkor-
mányzata közös programot indított a város közterületein 
illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésére, eltávo-
lítására. Szeretnénk, ha közösen állítanánk meg ennek a fo-
lyamatnak a terjedését. 
 A program elsődleges célja, hogy kiszűrjük azokat a te-
rületeket, ahol már kisebb vagy nagyobb mennyiségben elő-
fordul az illegális hulladék, és ezeket megszüntessük.
 Sajnos több olyan nyilvános hely is van a városban, aho-
vá „előszeretettel” hordják hónapra hónapra a hulladékot 
az illegális hulladéklerakók. Az önkormányzatnak néhány 
helyen sikerült kamerát kihelyezni, hogy elkapja a törvény-
sértőket, de sajnos a város egész területén ez nem megva-
lósítható. A mezőőrök aktív munkájának köszönhető szintén 
néhány olyan eset, amely során sikerült megfékezni egy-egy 

területen, hogy 
még több szeme-
tet rakjanak le. 
 A két szervezet 
által ismert „sze-
metes” területe-
ket nyilvántar-
tásba vettük, de 
szerettük volna 
kikérni a lakosság 
véleményét és vá-

rosbeli ismertségét is, hogy ők hol tapasztaltak ilyen földte-
rületeket, közterületeket. 
 Ezért ennek a programnak az első lépcsője az volt, hogy 
a közösségi média bevonásával megkértük a nyírbátoriakat, 
hogy ők is küldjék el az általuk felfedezett illegális hulladék-
kal lerakott területek fotóját és pontos címét. 
 Második lépcsőként 
felhívást tettünk közzé 
azokhoz a személyek-
hez, civil szervezetekhez, 
baráti vagy munkahelyi 
közösségekhez, akik sze-
retnének részt venni az 
illegális hulladék meg-
szüntetésében. 
 A két szervező a le-
hetőségeikhez mérten 
megtisztítja azokat a terü-
leteket, ahol gépi erő alkal-
mazása szükséges, azon-
ban vannak olyan területek 
is, amelyekhez csak kézi erő fér hozzá. 
 Ehhez várjuk a közösségek jelentkezését is, hogy csat-
lakozzanak az egyesülethez és az önkormányzathoz, hiszen 
minél többen teszünk városunk tisztaságáért, annál több te-
rület mentesül az illegálisan lerakott hulladékoktól.

A jelentkezéseket a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület Facebook-oldalára vagy a 
nyirbator.jovojeert@gmail.com e-mail címre várjuk vagy a kapcsolattartókhoz: 

Sipos Gábor: +36703346196 • Soltész-Kondás Tímea: +36305600458

A szemétszedéshez előzetes regisztráció szükséges, valamint a közösségnek megfelelő időpontot a kapcsolattartókon 
keresztül egyeztethetik, és minden további részletet is. 

A hulladékgyűjtés 2021. április 19. és 2021. május 15. között tart.

Fontos, hogy olyan területek megtisztításában tudunk segíteni, amelyek nem magántulajdonban vannak! 

Egy ilyen horderejű szemétmentesítés rengeteg költséggel és eszközzel jár, mint például konténer, rakodóautók 
bérlése, gumikesztyű, kukászsák beszerzése, lapát, gereblye, fertőtlenítőszerek vagy például maszk biztosítása a 

közreműködőknek. Ezeket az eszközöket a szervezők biztosítják! 
A szemétszedési akció végén mind a géppel, mind a kézzel összegyűjtött illegális hulladék elszállításra kerül 

a hulladékgyűjtő udvarba. 

Tisztítsuk meg együtt Nyírbátort!


