
Az már egészen biztos, hogy ezt a 
most futó NBII-es bajnokságot, há-
rom fordulóval a vége előtt, meg-
nyerte az NYBSC-TVP férfi kézilab-
dacsapat. A cél az NBI/B, azaz a férfi 
második vonal. A nyírbátoriaknak 
nem lenne ez előzmény nélkül, hiszen 
sokan emlékeznek még a városban 
az egykori, ma már legendaként em-
legetett csapatra, amely az NBI/B-
ben is megcsípte az 5. helyet. Most 
egyelőre inkább a feljutás, majd a biz-
tos bennmaradás lehet a realitás. De 
honnan, s hogyan is jutottunk ide? 

Folytatás a 8–9. oldalon
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Stábunk május 3-án, az érettségi első 
napján a Báthory István Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnáziumnál 
járt, és a magyar nyelv és irodalom 
érettségiről kérdeztünk diákokat.

 „Minden feladathoz hozzá tudtam 
szólni, a szövegértésben is minden fel-
adatra tudtam választ 
adni. A novellaelemzést  
– már korábbi ismerete-
im alapján – könnyen el-
végeztem.” – felelte Mo-
csár Zsolt érettségiző.
 „Úgy érzem, hogy 
egy kicsi könnyítést kap-
tunk, mivel nem voltak 
nagyon bonyolult felada-
tok, mint a korábbi évek-
ben. A szövegértési és a 
szövegalkotási feladat is 
teljesen érthető volt.” – 
mondta Orosi Andrea 
végzős tanuló.

Folytatás a 12. oldalon

Bosszúhadjárat az ellenzéki 
önkormányzatok ellen?

A tavalyihoz hasonlóan, ebben az év-
ben is rendk ívüli körülmények között 
zajlott az érettségi. A veszélyhelyzet 
miatt 2021-ben is csak írásbeli vizs-
gákat rendeztek, hogy csökkentsék 
a személyes kontaktusok számát. 
Nyírbátorban összesen 90 végzős 
tanuló, így a Báthory István Katolikus 
Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnáziumból 54 diák, az 
MSZC Bethlen Gábor Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumból 36 
diák jelentkezett érettségire.

A törvényjavaslat egyrészt társadalmi 
igazságtalanságot állít elő, másrészt 
felelőtlen módon elveszíti a talán leg-
jelentősebb önkormányzati vagyont 
is – állítja Máté Antal. Ugyanakkor, az 
önkormányzatok nehéz helyzetbe ho-
zásával párhuzamosan annak is meg-
szűnik a lehetősége, hogy a legnehe-
zebb helyzetben élők szociális alapon 
juthassanak lakhatáshoz.

 – Nyírbátort hogyan érintheti a 
bérlakások eladásával kapcsolatos tör-
vényjavaslat?
 – Csalódott és dühös is vagyok! Mi-
közben a járvány kirobbanása óta, sok 

kollégámmal együtt azon dolgoztunk, 
hogy valamilyen módon tudjuk kezelni 
a helyzetet, és segíteni mind egészség-
ügyi, mind más szempontokból, aköz-
ben kormányzati részről folyamatos a 
gáncsoskodás. Erre még ráfejeltek ezzel 
a törvényjavaslattal, ami az önkormány-
zati bérlakások értékesítéséről szól. Az 
látszik, hogy a kormányzat szeretné 
megszüntetni azt a kategóriát, amit ön-
kormányzati bérlakásnak hívunk most. 
Ez is dühítő és felelőtlen, az pedig, hogy 
ezt a társadalmi vagyont, amit az önkor-
mányzati bérlakások jelentenek…

Folytatás a 3. oldalon

NYIT A VÁROS
A nyírbátori önkormányzat a le-
hetőségeihez képest, illetve sok-
szor még azon felül is igyekezett 
lassítani a járvány terjedését. A 
részletek más cikkeinkben olvas-
hatóak. Ma már az fontosabb fel-
adat, hogy erősítsék az oltakozási 
kedvet, illetve teret és lehetőséget 
biztosítsanak a felszabadult öröm 
megélésének is. Máté Antal pol-
gármesterrel Nagy Miklós készí-
tett interjút.

Bajnokcsapat Ismét rendkívüli érettségi

 – Összegezték már, hogy a járvány 
kapcsán mi mindent tett az önkor-
mányzat, hogy legalább fékezze a ko-
ronavírus terjedését a városban?
 – Számos ponton próbáltunk se-
gíteni, beavatkozni, miközben azon is 
erőteljesen kellett dolgoznunk, hogy a 
város finanszírozhatóságát fenntartsuk. 
Itt ugyanis beszélnünk kell arról is, hogy 
hatalmas összegeket vontak ki a költ-
ségvetésünkből. Sokszázmilliós elvoná-
sokkal nehezítették a város működését. 
Ennek ellenére tavaly is és idén is műkö-
dőképes marad a város.

Folytatás a 2. oldalon
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NYIT A VÁROS
Folytatás az 1. oldalról

  – Mennyi a kormányzati intézkedé-
sekből származó veszteség?
 – Tavaly 300–400 millió forint körül 
volt a kiesés. 2021 rosszabb lesz, leg-
alább 500–600 millió forint mínusszal 
kalkulálunk. Ha belegondolunk, hogy 
közel 1 milliárd forint kiesésünk van, s 
abból mi mindent tudtunk volna megva-
lósítani…

 – Mi maradt el?
 – Természetesen beruházásokat 
kell, kellett halasztani. Vannak olyan la-
kóövezeti fejlesztési terveink, amelye-
ket el kellett halasztani. Zöldfelületek, 
parkolók, úthálózat és intézményi felújí-
tásokat kellett átütemezni. Most abban 
reménykedünk, hogy uniós forrásokból 
ezeket részben pótolhatjuk.
 – Nos tehát ez volt a költségvetés 
kényszerű fazonírozása, közben pedig 
folyamatos volt a járványhelyzet keze-
lése.
 – Ez egy nagyon szerteágazó be-
avatkozás volt a részünkről, ráadásul 
egy olyan terepen, aminek nemigen volt 
még előzménye és korábbi gyakorla-
ta. Gondoljunk csak bele, hogy milyen 
korlátozások, majd a tesztelések meg-
szervezése, a gyógyszertámogatások 
kiszélesítése. Beszélhetünk a maszkok 
osztásáról, közterületek fertőtlenítése, 
lépcsőházakba adott fertőtlenítők kihe-
lyezése. Ezekhez a szükséges védőfel-
szerelések biztosítása, a közreműködő 
munkatársak szervezése és folyamatos 
beosztása.

 – Ha pusztán az anyagi ráfordítást 
vesszük számba?
 – A két évben ez közel 100 millió fo-
rint. Reméljük, hogy ez már nem nagyon 
fog nőni, mert normalizálódik az életünk. 
Alaposan át kellett a város működését is 
alakítani.
 – Azt el lehet mondani, hogy a kü-
lönféle önkormányzati beavatkozások-
kal nagyjából elértek minden nyírbátori 
embert?

 – Ha onnan nézzük, hogy minden 
6 éven felüli nyírbátori kapott maszkot, 
akkor azt mondhatom, hogy a város la-
kóinak 90 százalékát biztosan elértük. 
Célzottan, többször is elértük a 60 éven 
felülieket. A teszteléseken is többezres 
volt a részvétel. Csak az önkormány-
zati teszteléseken kb. 8.000 embert 
szűrtünk és 22 intézmény dolgozóit is 
teszteltünk. Egyébként még 35 válla-
latnak biztosítottunk kedvezményes áru 
teszteket. Ha a cégek más szervezésű 
teszteléseit is beszámoljuk, akkor kb. 
18.000 tesztet végeztek a városban, ami 
országosan is kimagasló szám. Ha csak 
az önkormányzati teszteredményeket 
nézzük, akkor 350 pozitív teszt volt. Ez 
nagyon sok kollégámnak óriási erőfeszí-
tésével történhetett meg. Köszönöm is a 
munkájukat. Biztos vagyok benne, hogy 
sok embernek, családnak segítettünk 
azzal, hogy időben tudtak orvoshoz for-
dulni.
 – Mit gondol, volt olyan hely, ahol 
éppen az önkormányzati tesztelés se-
gítségével sikerült meggátolni a jár-
ványt?

 – Ebben egészen biztos vagyok. 
Gondoljunk csak a postán, először elvég-
zett tesztelés eredményére. A dolgozók 
negyede volt beteg. Volt olyan oktatási 
intézmény is, ahol szintén sok beteget 
szűrtünk ki.
 – Most, hogy csökkenőben van a 
fertőzések száma, s csillapodik a jár-
vány, az önkormányzat is visszatér az 
eredeti feladataihoz?
 – Van még egy terület, amiről nem 
beszéltünk, s az eredményei is inkább 
csak a jövőben jelentkeznek, nevezete-
sen, hogy az elmúlt 1 év alatt is készül-
tünk a járvány utáni időszakra. A város-
nak van egy gazdasági versenyelőnye, 
amit az elmúlt 20 évben szereztünk meg 
a megyében, de talán mondhatom, hogy 
a régióban is érvényes ez. Folyamatosan 
kell dolgozni azon, hogy ne csak meg-
őrizzük az előnyt, hanem, ha lehet, akkor 
tovább is tudjunk lépni. A másik terület, 
amire szintén nagy hangsúlyt fektet-
tünk, az a járvány utáni nyitás, a kultu-
rális programok, ami legalább ennyire 
fontos.
 – Az is nagyon fontos, hogy ala-
kul az oltottak száma. Nyilván az a lé-
nyeges, hogy az országban mennyien 
oltatnak, de Ön kifejezetten erősen 
inspirálja az önkormányzati szférában 
dolgozókat, hogy vegyék fel a vakcinát. 
Ami a városi kitekintést illeti, abban 
biztosak lehetünk, hogy nagyjából az 
átlagnál tartunk, ami igaz lehet a diá-
kokra is. Ugyanakkor él itt egy nagy lét-
számú roma közösség is, ahol nyilván 
szintén kell majd a segítség, hogy mi-
nél többen regisztráljanak az oltásra.
 – Úgy nehéz elvárni a társadalomtól, 
hogy oltakozzanak, ha közben magunk 
körül sokan még nem tették ezt meg. 
Akinél nincs kizáró tényező, az nemcsak 
saját magáról gondoskodik az oltással, 
hanem a munkatársairól, a családjáról, s 
azokról a beteg emberekről is, akik vala-
milyen objektív ok miatt nem oltathat-
nak. Ezért azt mondom, hogy a példa-
mutató magatartás a mi rendszerünkön 
belül is fontos. Ma ott tartunk, hogy az 
önkormányzati szféra dolgozóinak csu-
pán 3 százaléka nem szeretne oltatni. A 
bizonytalanokat is szeretnénk meggyőzni 
arról, hogy érdemes felvenni az oltást.
 – Ha ezt mégsem teszik meg, akkor 
érheti őket valamilyen hátrány?
 – Nyilván arról szó sincs, hogy kü-
lönben megszűnne a munkájuk. Az vi-
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Folytatás az 1. oldalról

 – Nyírbátorban mekkora önkormányzati vagyonról van 
szó?
 – A pontos értéket most nem tudom megmondani, de 
nagyjából 400 lakás esik ebbe a kategóriába. Abban biztos 
vagyok, hogy legalább 2 milliárdos érték. Tavaly, 1 milliárd 
forint értékben építettünk 71 bérlakást. A mi tervünk pont az 
volt, hogy tudjunk lakhatást kínálni a rászorulóknak, illetve a 

családot alapító fiataloknak. Ezt, most egy tollvonással akar-
ja megszüntetni a kormány. Ráadásul egy teljesen igazság-
talan helyzetet akarnak ezzel előállítani.
 – Ha azzal számolnánk, hogy minden bérlő élni kíván a 
vásárlás lehetőségével, akkor milyen bevétellel számíthat 
az önkormányzat?
 – Alapvetően a forgalmi érték 30 százalékával értéke-
síthetjük a lakásokat, s ebből még további kedvezmények 
is lejönnek. Átlagosan tehát, kb. 15 százalékos bevétellel 
számolhatunk. Ez, ha 2 milliárdos összértékkel számolunk, 

akkor maximum 300 millió forint. Ez már egy óriási vagyon-
vesztés, és közben még kiesik egy jelentős, folyamatos be-
vételünk is. Ugyanakkor nem feltétlenül a pénzügyi oldal a 
legfájóbb (miközben ez büntetőjogi kategória szerintem), 
hanem az, amikor 5 év múlva egy családnak sem fog tudni 
lakhatást ajánlani az önkormányzat.
 – Létezne, hogy ennek az alapja az volt, hogy a Budai 
várban néhány fideszes potentát nagyon olcsón megvehesse 
az általa bérelt, drága lakásokat, s utóbb ezt fedték le azzal, 

hogy kiterjesztették 
az egész országra?
 – Nem nagyon 
szoktam műsor-
ban kommentálni a 
kormány különböző 
döntéseit, de azt 
gondolom, hogy ez 
most egy kicsinyes, 
nyilván személyes 
bosszúból is induló 
javaslat volt, direkt 
az ellenzéki önkor-
mányzatok ellen. Az 
elmúlt 2 évben más 

sem történik a kormányzat részéről, mint folyamatosan rug-
dossa azokat az önkormányzatokat, ahol nem a Fidesz nyert.
 A legrosszabb része ennek a javaslatnak a társadalmi 
igazságtalansága. Most az fog történni, hogy van egymás 
mellett, mondjuk két 20 millió forint értékű lakás. Az egyi-
ket (az önkormányzati bérlakást) most valaki megveszi 3 
millió forintért, a másik után, a benne lakó lehet kifizetett 
30 millió forintot devizahitelesként. Közben pedig mind a 
ketten ugyanolyan nyírbátori magyar állampolgárok. Ez bi-
zony igazságtalan.

szont biztos, hogy vannak munkakörök, 
ahol csak oltással lehet majd dolgozni. 
Ilyen lehet az óvónői munkakör. Talán 
ezt nem kell ragozni, hogy milyen ve-
szélyforrás lehet.
 – Most értünk a „vékony jégre”. Mi 
történik, ha mégis lesz egy ilyen példa-
beli óvónőnk?
 – Akkor más munkakört ajánlunk 
neki. Ez egy társadalmi felelősség.
 – Jogilag ezt nehéz lenne indokolni.
 – Kétségtelen. Ugyanakkor ma 
nincs olyan óvónőnk, aki felvehetné az 
oltást, és nem oltakozik. De, szerkesztő 
úr! Emberek halnak meg szerte az or-
szágban, és olyan személyes tragédi-
ákról tudunk, mi magunk is, ami szinte 
felfoghatatlan.

 – Mi lesz Nyírbátor cigány lakossá-
gával? Ki és hogyan fog segíteni nekik, 
hogy minél többen regisztráljanak az 
oltásra?
 – Több módon is tudunk segítsé-
get nyújtani. Ebben már egyeztettünk 
a kisebbségi önkormányzat vezetői-
vel. Ebben a történetben nem hiszem, 
hogy működne a házról-házra járás. Aki 
jobban ismeri a közösség működését, 
pontosan tudja, hogy lehet a leghaté-
konyabban eljutni az emberekhez. Meg 
lehet találni azokat a családokat, csa-
ládfőket akiket be tudunk ebbe a kam-
pányba vonni. Talán elég 20–30 embert 
meggyőzni, hogy azután ők, a személyes 
példájukkal, meggyőzőképességükkel a 
többieket is rávegyék a regisztrációra.

 – Mi várható, milyen nagy nyári 
programok lesznek a városban?
 – A helyszíneket úgy fogjuk meg-
választani a nyári programoknál, hogy 
zárt területek legyenek, ahol tudjuk el-
lenőrizni az oltási igazolványokat. Sok 
koncertet szervezünk. Lesz természete-
sen „Korzó” is, sportnapok, Zenei Napok 
is tervben vannak. Ez a nyári két és fél 
hónap sűrű, tartalmas, szórakoztató és 
jó színvonalú lesz.
 – Erre, a sok programra lesz pénz?
 – Gyakorlatilag minden hétvégén, sőt, 
sok hétköznapon is lesz valamilyen prog-
ram. Azt mondtam a kollégáimnak, hogy 
minden hétvégén legyen olyan program, 
ahová fiatalok és idősebbek is szívesen 
mennek, hogy eltöltsenek egy jó estét.

Bérlakásértékesítés-törvényjavaslat
Bosszúhadjárat az ellenzéki önkormányzatok ellen?
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Május közepétől folyamatosan csökken 
a kórházban kezeltek és örvendetesen 
kevesebb a lélegeztetőgépen lévők szá-
ma. Az is igaz, hogy Magyarországon 
nagyon jól alakul az oltottak aránya, s 
ebben is a világ élmezőnyében vagyunk, 
de mostanság már nem nő dinamiku-

san az oltásra regisztrálók száma. Pedig 
még csak 30–40 százalék között tar-
tunk, ami a korábban megbetegedet-
tekkel számolva is legfeljebb, ha 45–50 
százalékot jelent, már akik valamilyen 
szinten védettek a vírussal szemben.
 A járványnak a magyar gazdaságra 
mért hatása ma még nem megmond-
ható, de az kétségtelen, hogy óriási 
romlás következett be már eddig is, 
mind az ország adósságának ismételt 
rekord körülire növekedésében, mind 
az egyre inkább elszabaduló költség-
vetési hiány tekintetében. A GDP idei 
visszaesése is biztosan jósolható. Eb-
ben a helyzetben, mondhatnánk, telje-
sen természetes, hogy az önkormány-
zatok gazdasági pozíciói is romlanak. 
Mondhatnánk, hogy természetesen, 
de nálunk, Magyarországon még ez 

Vitaminokat és tisztítószereket kaptak 
a 60 éven felüli nyírbátoriak

Hétvégén vitték házhoz az adományt

is érdekesen alakult. A kormány első, 
második, majd harmadik „csapásként” 
jelentős mértékben még rontotta is a 
védekezésben nagy részt vállaló helyi 
önkormányzatok helyzetét. Ez Nyírbá-
tor esetében bőven félmilliárd fölötti 
elvonást jelent. Egy olyan helyzetben, 

amikor a csekély 
állami segítség 
mellett az embe-
rek családi kasz-
szájában bekö-
vetkező romlást 
helyi intézkedé-
sekkel is lassítani 
kell. Mert valljuk 
be, ezt önkor-
mányzati szinten 
csak lassítani, fé-
kezni, de megállí-
tani nem lehet.
 Mindenesetre 
Nyírbátorban szá-

mos intézkedés, cselekvés jellemezte, 
jellemzi az önkormányzatot, amivel, fő-
leg a leginkább kitett, az anyagi romlást 
leghamarabb megérző rétegeken pró-
bált, próbál segíteni. Ilyen-olyan, főleg 
az egészség megóvását segítő, prakti-
kus eszközökből összeállított csomagok 
adományozásával. És nyilván az időseb-
beknél. Kezdődött a legidősebb korosz-
tállyal. Első körben a 65 éven felüliek 
kaptak tisztitószereket is tartalmazó 
adományt. Ahogy durvult a járványhely-
zet, úgy szélesedett az önkormányza-
ti segítségben részesítettek köre is. A 
legtöbb embert elérő akció az FFP2-es 
maszkok osztása volt, amiből minden 6 
éves és attól idősebb bátori kapott. Fer-
tőtlenítőszereket kaptak a társasházak 
lakói, s számos közösségi helyet, teret is 
fertőtlenített az önkormányzat is.

 Külön érdemes kiemelni az egyedül-
állónak számító, nyírbátori tesztelést. Fél 
éve zajlik, és rendszeres és folyamatos 
és széleskörű és főleg eredményes. Mert 
senkinek ne legyen kétsége, az, hogy 
Nyírbátorban nem lett sokkal, de sokkal 
nagyobb a baj, az ezeknek a tesztelések-
nek is köszönhető. Az, hogy ma már egy 
héten „csak” 5–6 pozitív teszteredmény 
születik, az annak is köszönhető, hogy a 
korábbi alkalmakkor, még időben sikerült 
kiemelni a fertőzötteket. Ezzel számtalan 
járványgócot sikerült megakadályozni, 
vagy éppen felszámolni.
 Az önkormányzati adományosztás-
sal  a város lakosságának egynegyede 
jutott vitaminokhoz, maszkhoz, fertőt-
lenítőszerekhez. A város 60 éven felüli 
lakosságának adták ezt, amit házhoz 
vittek. Közel 3.000 emberhez mentek 
ki a képviselőik, a mezőőrök, hogy a kb. 
4.000 forint értékű csomaggal adják 
tudtukra, a bajban sincsenek egyedül.
 Nyírbátor városa, ezekre a célokra 
50 millió forintot költött. Ám, ha ide-
vesszük az egyéb, járványkezelési plusz-
feladatok költségét is, akkor ez a szám 
már 100 millió forint. Akkor, amikor több 
mint félmilliárd forinttal rövidítette meg 
az állam a város költségvetését.
 Ja, egyébként kinyitottak a teraszok, 
majd a közösségi tereken – mozik, szín-
házak, szállodák, fürdők, edzőtermek 

– is megnyíltak a szórakozás, kikapcso-
lódás, az aktív pihenés lehetőségei. Tud-
ják, a 4 millió oltás után. Amúgy május 
10-én 3.427 új fertőzöttet szűrtek az or-
szágban, és ez még mindig 12.4 száza-
lék, ami két és félszerese a WHO-aján-
lásnak.

Az elmúlt egy év alatt, a járvány magyarországi megjelenése óta óriási 
terhek nehezednek az országra, a társadalomra, az önkormányzatokra, 
a cégekre és főleg az emberekre. A legnagyobb veszély természetesen 
a betegség maga. Ha a jelen helyzetet nézzük, az országban 29 ezer fölé 
emelkedett a Covid-2 áldozatainak a száma. Amiben, ha 1 millió főre 
jutó halálos áldozatokat nézzük, szomorú világrekorderek lettünk.
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Könyvtár – csobbanásig! 
 4. cikk - május

A könyv mindmáig az 
emberiség egyik leg-
nagyszerűbb találmá-
nya, még korunkban 
is a legalapvetőbb és 
leggyakoribb doku-
mentumtípus. Tar-
talmi szempontból nehéz meghatározni. Talán a legjobb, ha 
azt mondjuk – szemben az időszakonként megjelenő kiadvá-
nyokkal (napilapok, hetilapok, stb.) –, hogy a könyv egyedi és 
befejezett dokumentum. Ismerd meg a könyv részeit!
 Ha jobban belegondolunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy 
a könyvek olyanok, mint az emberek. Van testük. A védőborító 

a ruházatuk, van fülük (fülszö-
veg) és van gerincük. A könyvtári 
könyveknek egy kis „igazolvá-
nyuk” is van, amin szerepel az 
adataikon kívül egy „állandó lak-
cím” is. Akkor lássuk csak! Mi az, 
ami nincs?! Húzd alá a felsorolás-
ból, és olvasd össze a kezdőbetű-
ket!
 
 Címlap, Gerinc, Könyök, Fül-
szöveg, Öv, Védőborító Nyak, La-
pok, Könyvtest, Váll  

Megfejtés: .................................................................................................

Most is sokat tanultál! Júniusban újra találkozunk! Keress min-
ket, és őrizd a cikket! ;)  

Megnyitott   a  kutyafuttató

Sokak régi álma vált valóra az 
új, Fáy utcai kutyafuttatóval. A 
körbekerített, kulturált kutya-
park egyúttal újabb közösségi 
térként is funkcionál.

„Mi, kutyások na-
gyon örültünk a ku-
tyafuttatónak. Min-
dig nézegettük a kis 
yorkie kutyusunkkal, 
hogy mikor tudunk 
már bejönni. Öröm 
és boldogság ez 
nekünk. Egy nap há-
romszor is eljövünk 
ide és azért jó, mert 
nem kell körbe-körbe a lakóházak között 
sétálni. Ez tényleg nagyon jó ötlet volt.” – 
mondta Simonné Bíró Éva.
 A kutyafuttatóba nemcsak az eme-
letes házakból, hanem a város távolabbi 
pontjairól is viszik játszani kedvencüket.
 „Kutyakozmetikus vagyok, szeretem 
az állatokat, és ezért is örülök különösen 
a kutyafuttatónak. Közel is van hozzánk, 
és a kutyusom örül a társaságnak, nagyon 

szeret másokkal 
játszani. A szociali-
záció, mint minden 
kutyának, így neki 
is nagyon fontos.” 
– osztotta meg 
gondolatait Felleg 
Judit.
 A komfortosan 
kialakított téren a 
kis kedvencek barátokra lelhetnek, fel-
szabadultan játszhatnak egymással. 

Lehetőségük van a kisebb és nagyobb 
testű állatoknak is a különböző játékele-
meket kipróbálniuk.
 Ez egy olyan közösségi tér, amely-
nek rendeltetésszerű használata min-
den állatbarát felelőssége. Amennyiben 
bárki rongálást tapasztal, jelezze a kör-
zet önkormányzati képviselőjénél, Po-
lyák Lászlónál vagy az ingyenesen hív-
ható zöld számon: 06 80 200 285.

Polyák Dézi
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Felelős polgári cselekvés

Ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, hogy vajon milyen 
eredménnyel járt a nyírbátori önkormányzati tesztelés, akkor elég is 
lenne néhány szám. 2020 novemberében kezdődött a tesztelés. El-
használtak, nagyjából 6500 eszközt, kiszűrtek 351 fertőzöttet és el-
költöttek rá 18,4 millió forintot. Ezzel le is tudhatnánk a történteket. 
Akár azt is mondhatnánk, hogy na, ez nem nagy ügy, ráadásul még 
drága is. A millióknak sokan tudtak volna sok, másféle felhasználást 
is. S akkor itt most ez csak a tesztek ára.

Befejeződtek a tesztelések

Korábban, egy előző írásban már egyszer 
összegeztük, hogy kb. 100 milliót költött 
a város a járvány elleni védekezésre. Ami-
nek biztos lenne még ezer más helye is. 
Vajon jól hasznosult ez a temérdek pénz? 
Egyáltalán fel lehet tenni így a kérdést? 
Mit és mivel lehet, szabad, kell össze-
hasonlítani? Vagy talán ilyen hasonlítga-
tásokra, méricskélésekre veszélyhely-
zetben nem is szabad gondolni? Sokkal 
többet ér az azonnali, a gyors, a jólirány-
zott cselekvés?

 Tartok tőle, nincs olyan mérleg, ahol 
az egyik serpenyőben ezek a dolgok, ösz-
szegek, munkák és eredmények vannak. 
És a másikban? Mondjuk egy megmen-
tett emberélet? Vajon hihetjük, hogy 
ezek a tesztelések megmentettek lega-
lább egy emberéletet? Vagy talán nem is 
egyet, hanem többet, vagy talán sokat? 
Bizonyítani nem tudjuk, de feltételezni 
mindenképpen. Az arányokat tekintve, 
egészen bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a tesztelések és most tényleg csak 
a tesztelésekről beszélek, emberélete-
ket mentettek meg. Nem feltétlen annak 
az embernek az életét, akit valamelyik 
tesztelésen kiszűrtek. Nyilván a pozitív 
tesztet adó is biztonságosabb helyzetbe 
került utána. Már csak azzal is, hogy me-

hetett orvoshoz, maradhatott otthon, és 
ezzel vigyázhatott másokra is. Talán pont 
ezzel mentett meg valaki mást, aki talán 
gyengébb immunrendszerrel bír, vagy 
esetleg több, más betegsége is van, és a 
szervezete nem bírta volna a sokfrontos 
élet-halál harcot.
 Mert bizony itt – s lássuk be, még 
most is – élet-halál harc zajlik. Országo-
san 29 ezer honfitársunk ebben a harc-
ban alulmaradt. S még ma is sokan vívják, 
kisebb-nagyobb eséllyel és reménnyel 

ezt a küzdelmet, 
s sokan küzdenek 
értük is. Nincsenek 
pontos adataink, de 
azt biztosan tudjuk, 
hogy Nyírbátorban, 
kb. fél éve, nagy-
jából kétszer annyi 
temetés történik 
havonta, mint ez 
korábban – mond-
juk úgy természe-
tes volt. S ez, most 

– többszöröse a születések számának.
 Nos tehát, sok, vagy kevés az, amit az 
önkormányzati tesztelés hozott az embe-
réletek megmentésében? De van más ve-
tület is. A megfelelően kontrollált járvány 
kevésbé veszélyeztet munkahelyeket, s 
ezért kevésbé teszi bizonytalanná a meg-
élhetést. Vajon ezen a vonalon menve is 
találunk megmentett életeket? Vagy itt 
„csak” a hellyel-közzel megmaradt élet-
minőséget figyeljük inkább? Vajon ez mit 
jelent ma, és hogy hat a holnapunkra, a 
közeljövőnkre? Hat-e? Meggyőződésem, 
hogy igen, ezen a téren sok értéket sikerült 
megmenteni, aminek a jelentősége lehet 
csak évek múlva fog kiderülni.
 Ez tehát a tesztelés, kicsit máskép-
pen vizsgálva. És itt persze most még to-

vábbi felsorolás is jöhetne, hogy havon-
ta hány helyen és mennyi embert. Hogy 
hány cég élt az önkormányzat teremtette 
lehetőséggel, és náluk ez hogy fékezte 
a járványt? Hogy vajon miért az önkor-
mányzat teszteltette az oktatási-ne-
velési intézmények dolgozóit az állam 
helyett? Hogy mekkora elismerés illeti a 

Városi Szociális Szolgálat tesztelést vég-
ző munkatársait, és még hosszan sorol-
hatnánk. Az említett szociális munkatár-
sak előtt egyébként pedig le a kalappal. 
Pontosabban a tesztelést végzők előtt le 
a kalappal!
 Természetesen nemcsak a teszte-
lésben merült ki a város közbeavatkozása 
a járványhelyzet lassítására, de talán ez 
hozta a legnagyobb hatást. Tudjuk, masz-
kot osztottak és vitaminokat és fertőtle-
nítőket és tisztítószert is, és a karanténba 
kerülteknek – ha kellett – bevásároltak, 
gyógyszert vittek és befizették a csekkeket 
is, hogy csak néhány dolgot említsünk meg 
még, amellett, hogy fertőtlenítettek és – 
uram bocsá!, még talán példát is mutattak.
 Példát mutattak a polgáraiért felelős 
magatartásból. Azzal a példával jártak 
elől, amit éppen az államtól várnánk el. 
Mert egy ilyen súlyos helyzetben joggal 
elvárható lenne, hogy mondjuk tömeges 
állami tesztelés zajlik. Elvárható lenne, 
ha kiszűrnek egy beteget, akkor alapos 
kontaktkutatást végeznek, és karantént 
rendelnek el. Talán még az is felelős ma-
gatartás lenne az állam részéről, ha haj-
landó lenne megmutatni, hogy milyen 
következményei vannak, lettek, illetve 
lehetnek egy ilyen betegségnek, és nem 
csak rémhírekből építkezünk, vagy nem a 
temetőben döbbenünk rá, hogy itt tény-
leg nagy a baj.
 Mindenesetre most ott tartunk, hogy 
heti 4–5 főre csökkent a felderített po-
zitív esetek száma, így az önkormányzat 
leállította a rendszeres teszteléseket. 
Reméljük,  nem kell majd újra elkezdeni.

Nagy Miklós
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E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

Az érték, Az iránytűnk
Gondolatok leendő, meglévő és végzett egyete-
mistáink féle, akik hittek az értékinnovációban 
az Észak-Alföldi Régióban – Nyírbátorban és 
Kisvárdán, ahol visszatértünk egyetemi part-
nereinkkel Egyetemi Képzési Központjainkban 
a világ által elismert versenyszellemhez. A ve-
lünk született versenyszellem következtében a 
magyarság a történelem során eltökélten járta 
be a nagyvilágot, így rajta hagyta a szellemi 
nyomokat a tudományokon, a technológiákon.

 „Magyarország Európa… – tudományos, technológiai és sporterőműként két-
ségkívül hosszú és büszke történelemre tekint vissza.” Dr. Mandeep Rai

Megragadtuk ezt az örökséget, követve történelmi versenyszellemünket, tehet-
séges fiataljainkkal együtt küzdünk céljainkért immár fél évtizede az érték mentén 
szolgálva a közjót, mert nagyszerű és felemelő érzés, ha végzett egyetemistáink 
vállalati partnereinknél elhelyezkedve saját fizetésükből terítik meg a szent este  
karácsonyi asztalát.

Büszke vagyok rájuk, hogy hittek küldetésünkben, hittek bennünk, hittek ma-
gukban, hogy a lehetetlennek tűnő céljainkat is el lehet érni a tudás, a tudomány 
és a közösség által.

Folytatjuk 2021-ben is. 
 Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

Új megKöZelítéseK aZ állami KFi 
programoKNál  iV. rész
Az egyetemi innovációs ökoszisztéma (tudástranszfer) ered-
ményalapú támogatása

Az elmúlt évtizedben minden jelentős egyetemen kialakí-
tottak technológia transzferrel és innovációval foglalkozó 
szervezeti egységet, gyakorlatilag teljes egészében külön-
böző pályázati források felhasználásával. Az elmúlt tíz évre 
visszatekintve ezen források összege eléri a 7-8 milliárd 
forintot, ha az időben még néhány évet visszamegyünk, bőven meghaladja a 10 milliárdot. 
Ugyanakkor sem az elemzések, sem a szakterülettel foglalkozók hétköznapi tapasztalatai 
nem támasztják alá, hogy ezek, az egyetemi költségvetésekhez és azon belül a szakterület 
méretéhez képest jelentős források hasonlóan jelentős változásokat hoztak volna létre - 1-2 
sikertörténetet leszámítva - az egyetemi tudás és technológia-transzfer egészében. Kiemel-
kedően színvonalas elemzést ad erről a folyamatról az NFGM – MSZH 2010-es tanulmány. A 
tanulmány egyik megállapítása a problémák okaira is rávilágít: „ahelyett, hogy ezt az intéz-
ményenként több százmillió forintot legalább részben a projektek kezdeti finanszírozására, 
(…) használták volna, esetenként szükségtelen mennyiségű dokumentum (szabályzatok és 
tanulmányok) vagy akár középtávon fenntarthatatlan méretű stábok épültek belőle”.

A fentiek, és közös tapasztalataink alapján meggyőződésünkké vált, hogy változtatni 
kell a támogatás logikáján és módszerein is. A most megtervezésre kerülő támogatási konst-
rukció elsősorban az eredmények, az outputok ráfordításainak elismerésére és a jó gyakorla-
tok szerinti működés ösztönzésére koncentrál.

A koncepció másik lényeges eleme, hogy az egyetemi működést áttekinthető és nem-
zetközileg is elismert és/vagy itthon bevált jó gyakorlatok felé terelje. Ezeknek a jó gyakor-
latoknak a bevezetése általában ne legyen önmagában finanszírozható tevékenység (ld. ko-
rábbi pályázatok), inkább megkövetelt támogatási feltételként kell megfogalmazni azokat. 
Lesznek olyan gyakorlatok, melyek bevezetésében az NKFI Hivatal szakértői támogatást is 
fog nyújtani.

Az új támogatási mechanizmus lényege, hogy az eddigiektől eltérően, a szervezet fej-
lesztése, az eredmények eléréséhez vezető tevékenységek végzése nem kap önmagában 
finanszírozást, csak az előre definiált eredmények. Természetesen tisztában vagyunk azzal, 
hogy ezen a területen nem lehet előre megmondani, hogy melyik tevékenységből lesz 
eredmény, ezért egy olyan finanszírozási mechanizmust szándékozunk bevezetni, ahol az 
eredmények költségeinek megtérítése mellett, az eredményhez vezető tevékenységek költ-
ségei is finanszírozásra kerülnek, de csak, ha van eredmény. Ilyen módon sikerek esetén a 
tevékenységgel óhatatlanul együtt járó kudarcok költségei is közvetett módon megtérülés-
re kerülnek, egyidejűleg megteremtve az eredményeket produkálók fejlődésének alapjait is

A pályázati koncepció egy sor olyan eredménykategóriát (nem önmagában a tevékeny-
séget!) határoz meg, amelyek finanszírozása e szerint a modell szerint történik majd. Ezek 
közül kicsit részletesebben ismertetjük az ún. Proof of Concept (PoC) alapokat.

Az egyetemi innováció, vagyis a kutatási eredmények üzleti hasznosítása újában álló 
leggyakoribb akadály, hogy az egyetemi eredmények általában nincsenek abban a fázisban, 
állapotban, hogy egy szakmai vagy pénzügyi befektető számára kezelhető mértékű kocká-
zatot jelentsenek. Ennek a kockázati, de időnként megértési szakadéknak az áthidalására 
hozták létre a világ sok egyetemén és léteznek már hazai kezdeményezések is, a Proof of 
Concept alapokat, amelyeknek az a célja, hogy egy rövid, célzott projekt keretében elvé-
gezzék a kutatási eredmény, találmány vagy akár hallgatói ötlet technológiai és piaci vali-
dációját. Ezeket az alapokat egyetemi keretben célszerű létrehozni, ahol a döntéseket egy 

többségében külsős, ipari, üzleti és befektetői szakemberekből álló testület hozza meg. (Ez 
a testület több egyéb funkciót is elláthat az egyetem innovációs tanácsadó testületeként.) 
Egy ilyen testület többek között:

• lehetővé teszi az üzleti szempontok érvényesítését,
• csökkenti az egyetemen belüli érdekkonfliktusokat,
• erősíti az egyetem ipari kapcsolatait.
Fontos követelmény, hogy a támogatásnak kötelező része legyen a mentorálás. Az itt 

vázolt működési modellel nem egy finanszírozható tevekénységet, hanem egy jó gyakor-
latot definiálunk. A finanszírozás pedig nem a tevékenységet, hanem az eredményt, jelen 
esetben a külsős testület által támogatásra érdemesnek tartott projekteket támogatja. Ezek 
a projektek ágazattól függően tipikusan 2-3 millió Ft és 10 millió Ft közti költségráfordítást 
igényelnek. Az eredmény-orientált finanszírozás koncepciója azt is jelenti, hogy a végül a 
támogatás a megítélt PoC összegek akár 120-150%-át is elérheti, az eredményekhez vezető 
tevékenységek és a tudástranszfer iroda költségeinek elismeréseként.

szigeti ádám, a Duális Képzési Tanács titkára

Nyitunk a jövőre!

„A nehézségek közt mindig ott vAn A lehetőség”            
 ii. rész

A zsugorodó társadalmi teljesítményből a költségve-
tésben GDP arányosan mintegy 3 százalék bevételki-
esés, egyben hiány adódott. Ehhez járultak hozzá azok 
a súlyos, mintegy tízezer milliárd forintot felemésztő 
költségvetési kiadások, amelyek a járvány elleni véde-
kezéshez, valamint a gazdaságvédelemhez, munka-
helyvédelemhez – a társadalmi-emberi sérülések mér-
sékléséhez – szükségesek, beleértve adókönnyítéseket, moratóriumokat is. Mindezek 
következtében alakult ki múlt év végére a mintegy 8-9 százalékos GDP-arányos állam-
háztartási deficit. A pénzforgalmi hiány az államadósság növekedését eredményezi, 
ez a GDP 80 százaléka körül várható, a 2019. év végi 65 százalékkal szemben. A magas 
hiányban s államadósság-rátában természetesen megjelenik a zsugorodó GDP (a 
vetítési alap) is. Fontos, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, valamint a 
gazdaság helyreállításához szükséges kiadások – köszönhetően, hogy a magyar gaz-
daság és államháztartás korábbiaknál messze ütésállóbb – belső és külső forrásokból, 
tartalékokból finanszírozhatók voltak, amelyeket azonban vissza kell pótolni, törlesz-
teni kell, s a terheket el kell osztani, s ez is szolidaritást kíván.

A múlt és a jövő között a jelen a híd. Térben és időben minden változik, kivéve 
egyet: hosszabb távon csak az a pénz osztható el, amit az ország munkájával elő-
teremt. A vállalkozásoknak nyújtott támogatások - nyilvánvalóan - egyben a mun-
kavállalókat is segítik. Ma ezt a kettős célt szolgáló koncepció érvényesül: vagyis a 
munkahely megtartása a cél, s nem a végtelenített munkanélküli segély vagy a pénz-
osztogatás. Utóbbiaknak ugyanis csak addig van forrása, ameddig a gazdaság műkö-
dik, a munkaadóknak, gazdasági társaságoknak van forgalma, jövedelme, s van miből 
adót fizetni. Ha ez nem így lenne, akkor előbb-utóbb eljönne az igazság pillanata. 
Elfogyna a pénz, s nem lenne miből fenntartani a támogatásokat, vagy akár visszafi-
zetni – kamatostól - a hiteleket.

A Kormány és az MNB számos segítő intézkedése ide kívánkozik: így a koronaví-
rusnak kitett ágazatok járulékkedvezménye, idegenforgalmi adó, turizmusfejlesztési 
hozzájárulás időleges elengedése, hitelmoratóriumok, kedvezményes hitelek, GYES, 
GYED meghosszabbítása, munkahelyvédelmi bértámogatás, mérnöki munkakörben 
dolgozók bértámogatása, munkáltatók járulékfizetési kötelezettségének felfüggesz-
tése, szociális hozzájárulás terhének csökkentése stb. Több száz milliárdos ráfordítás 
a versenyképesség növelésére a kkv-knál, a turisztikai iparban, az élelmiszergazda-
ságban, nagyberuházások támogatása, legújabban a vendéglátóipar életben tartása 
50 százalékos bértámogatással a dolgozóikat megtartók részére, közteher felfüggesz-
tése mellett. Ha tovább tart a válság, minden bizonnyal lesznek újabbak is. Mindez 
együtt azt eredményezte, hogy az országos foglalkoztatási adatok nem mutatnak 
erősen kedvezőtlen tendenciákat.

prof. Dr. Kovács árpád, egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke
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Amikor létrehozták a Nyírbátori Sport- és 
Utánpótlásnevelő Nonprofit Kft.-t, akkor 
a fő cél (csak) az volt, hogy újjászervezzék 
a kézilabdát. Most még, egyelőre, férfi 
vonalon. Amihez a szükséges anyagi for-
rásokat, az állami támogatáson és a taón 
túl, az önkormányzat biztosítja. A fontos 
cél, hogy egy igazi utánpótlás nevelő köz-
pont szülessen és erősödjön meg a vá-
rosban, amihez a személyi feltételeken 
túl, nyilván szükség lesz egy csarnokra is, 
ahol a mérkőzéseket, edzéseket, verse-
nyeket lehet szervezni.
 Az eredeti helyszín a volt cipőgyár 
lehetett volna. Lehetett volna, de nem 
lett. Mert a kormányzati támogatás sem 
lett meg. Igaz ugyan, hogy a tervezésre 
jelentős összeget kapott a kft.,70 millió 
forintról beszélünk de az impozáns ter-
vek kivitelezésére már nem ítélték meg a 
szükséges 2,5 milliárd forintot. Több, mint 
kínos, ez egyenesen értelmetlen is. Már-
mint az állami szféra, vagyis a pénzesz-
sákon ülők részéről. Újra kellett gondolni 
mindent. Mert közben, a szakma megle-

petésére is, a sebtiben összeszedett NB 
II-es csapat első nekifutásra ezüstérmes 
lett. Ezzel nyilvánvalóan rendesen erősí-

tette a hitet és lelkesedést a sportág helyi 
fanatikusaiban, hogy még egy kis erőfe-
szítés, és ismét itt az igazi második vonal, 
s ismét NB I/B-ben szerepelhetnek a vá-
rosi csapat megyei kötődésű sztárjai.

 Ha sportcentrumot nem tudnak épí-
teni, akkor legalább egy városi sportcsar-
nokot kell felhúzni. (Ennek egyébként 
ezer oka is van, de elég arra gondolnunk, 
hogy ugyan a városban van több kézi-
labdázásra is alkalmas létesítmény, de 
egyikkel sem rendelkezik a helyi önkor-
mányzat, s pláne nem az önkormányzat 
kézilabdás kft-je. Ebből is következett, 
hogy a járványhelyzetben – megjegy-
zem ez ma is így van – az eredeti játszó 
– és edzőhelyre már be sem engedték a 
bajnoki címre pályázó csapatot. Nem ke-
vés izgalom, utánajárás eredményeként 
lett ismét hazai pályája az NYBSC-TVP-
nek MÁTÉSZALKÁN!).
 De nemcsak a versenysport, hanem 
az új iskola (ÉLMÉNYSULI) is indokol-
ja, sőt, az esetleges fedettpályás városi 
rendezvények is, hogy legyen egy sok-

célú csarnok a városban, amivel tényleg 
az önkormányzat rendelkezik.  Ma már 
ennek is készen vannak a tervei, s az 
állami támogatás is elérhetőnek látszik, 
ráadásul már idén. Akkor pedig épülhet 
a csarnok a bankudvar átalakításával 
egyidőben, s annak ékköveként. A ko-
rábbi elképzelések alaposan karcsúsod-
tak. A mai terv már csupán 1 milliárdos 
támogatást igényel, pont ekkora igér-
vénnyel is bír.
 Nos tehát, ma ott tartunk, hogy baj-
nokcsapat már van. Talán az otthonuk 
építése is elkezdődik, akár már idén. Ja, a 
csarnok tehát napközben, mint tornate-
rem működik, kiszolgálva az Élménysuli 
diákjait.  Az NB I/B-re is megvannak a 
tervek, igények és elvárások. Első elvárás 
nyilván az önkormányzat részéről, hogy 
csakis annyival nőjön a finanszírozási 
igény, amennyivel nő a csapat szövetsé-

VÁROSI HÍREK / SPORT

Az már egészen biztos, hogy ezt a most futó NBII-es bajnokságot, há-
rom fordulóval a vége előtt, megnyerte az NYBSC-TVP férfi kézilabda-
csapat. A cél az NBI/B, azaz a férfi második vonal. A nyírbátoriaknak 
nem lenne ez előzmény nélkül, hiszen sokan emlékeznek még a vá-
rosban az egykori, ma már legendaként emlegetett csapatra, amely az 
NBI/B-ben is megcsípte az 5. helyet. Most egyelőre inkább a feljutás, 
majd a biztos bennmaradás lehet a realitás. De honnan, s hogyan is 
jutottunk ide? 2017-ben simán kiesett az NBI/B-ből a csapat, a játé-
kosok szétszéledtek. Persze nem véletlenül. Akkoriban, ha legfeljebb 
hírmondóként volt-egy-egy helyi kötődésű kézilabdázó. A városban 
nem igazán volt tervszerű utánpótlás-nevelés, azaz nem nevelni, ha-
nem vásárolni (igazolni) kellett egy majdnem komplett társulatot, 
hogy a honi másodosztályban próbáljanak muzsikálni a nyírbátori szí-
nekben játszó, mondjuk finoman, nem nyírbátoriak.

Bajnokcsapat
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Petneházi Zsolt

Máté Antal polgármester

gi támogatása. Jelenleg a város mintegy 
40 millió forintot tesz a férfi kézilabdá-
ba. Máté Antal  polgármester elmondta, 
hogy Nyírbátorban nincs és nem is lesz 
trükközés a tao támogatással, azaz a tao 
tényleg az utánpótlásra megy el, s nem 
számlavásárolgatással csatornázzák a 
felnőtt csapathoz. Hasonló a terv a ma-
gasabb bajnokságban is. Nem cél, hogy 
„világverő”, na jó, legyünk szerényebbek, 
nem cél, hogy a második vonalban is 
bajnoki éremre esélyes gárdát szedjenek 
össze. Máshonnan. Ellenben az világos 
cél, hogy a nyírbátori utánpótlás kapjon 
egy erős motívációt, az-
zal, hogy a tehetségesek 
bekerülhetnek a felnőtt 
keretbe. Ez már nem is 
cél, hanem gyakorlatilag 
is kötelező a szakág veze-
tői felé.
 Petneházi Zsolt 
szakágvezető legalább-
is óvatos, amikor arról 
kellene beszélni, hogy a 
keretben hány nyírbátori 
kötődésű játékossal le-
het megkapaszkodni a 
második vonalban. A vá-
ros elvárására, hogy az arány 60 szá-
zalékos legyen, némi bizonytalansággal 

jegyzi meg, hogy hiszen 
amióta újjászerveztek 
mindent, azok a gyere-
kek, akik akkor kezdtek 
kézilabdázni, ma még 
legfeljebb 13 évesek. Ve-
lük feltölteni bármilyen 
felnőtt keretet majd csak 
évek múlva lehetséges. 
Ámde és persze, törek-
szenek. A szakmai munka 
jó, Tehetségek is vannak. 
Az más kérdés, hogy a te-
hetségből mi lesz néhány 

év múlva. 
Nehezíti a helyzetet, hogy 
a város középiskolái (le-
het) nem elég csábítóak 
a legtehetségesebbek 
számára. S ettől még 
nehezebb a középiskola 
utáni helyzet a helyi kö-
tődésű fiúkkal. Mert mi a 
helyzet, ha játékosként is 
és tanulóként is tehetsé-
ges valamelyik? Mert ez 
bizony járhat párban. Az 
ilyen, ideális játékosok bi-
zony nem horgonyoznak 

le Nyírbátorban. Akkor azért lehetséges 
a kisebb-nagyobb megalkuvás az ará-

nyokban. Főleg, ha jönnek 
az eredmények. S persze 
a szurkolók is. Mert a jó 
eredmények hamar meg-
szerettetik a játékosokat. 
Nemigen leszünk olyan 
finnyásak szurkolóként, 
hogy egy jó átlövés, kínai 
szélsőgól, parádés védés 
után azonnal a születé-
si anyakönyvi kivonatot 
kérjük, s majd csak azután 
tombolunk örömünkben, 
ha kiderül, akit éppen ün-
nepelni készülünk, vagy 

a városban, de legfeljebb egy 30 km-s 
sugarú körön belül született szerelem 
gyümölcse.
 Az említett szakágvezető azért el-
mondta, hogy természetesen minden 
követ megmozgatnak a fellelhető és te-
hetséges nyírbátori kézilabdázók haza-
hozatalára. S mindent elkövetnek, hogy 
az itthon felbukkanó tehetségeknek 
tényleg befutható sportkarriert kínál-
janak. S természetesen az ilyen-olyan 
születési helyű csapat szintén mindent 
elkövet, hogy eredményeivel örömet 
szerezzen a jó kézilabdát szerető helyi 
nagyérdeműnek.

Nagy Miklós

A nyírbátori Sajtós Mónika hónapok óta önkéntesként 
vesz részt a Csodacsoport Alapítvány munkájában, kórhá-
zak számára, újszülötteknek készít sapkákat és takarókat. 
A családok ezeket a ruhadarabokat megtarthatják. Mónika 
háromszoros édesanya, három nagyfia van, így tulajdon-
képpen csak mostanában nyílt lehetősége arra, 
hogy rózsaszín fonal felhasználásával is kössön 
ilyen szettet. Az alapítvány vállalását és Mónika 
munkáját közvetlenül fonalfelajánlásokkal tud-
juk segíteni. 
 – Tavaly júniusban találtam az interneten 
egy cikket a csoport céljáról, vállalásáról. Fel-
vettem a kapcsolatot a csoportot létrehozó höl-
ggyel, és miután megismertem a részleteket, 
csatlakoztam hozzájuk. Összesen 27 tagja van 
a Csodacsoportnak, és Nyírbátorból tudtommal rajtam kívül 
más nem készít ilyen darabokat. Veszprémben, Budapesten, 
Pécsett és Debrecenben már sikerült adományként több 
száz kissapkát és takarót átadni a kórházak újszülött osz-
tályai számára. Legközelebb a nyíregyházi kórházba viszünk 
szetteket. Mi ezt a tevékenységet folyamatosan végez-
zük, mivel a családok magukkal vihetik otthonukba ezeket 

a darabokat. Nekem már volt szerencsém egy alkalommal 
viszontlátni egy fotón az egyik szettet egy kisbabán. Óriá-
si élmény volt, és komoly visszajelzés ennek az önkéntes 
munkának a fontosságáról. Mivel önszántunkból végezzük 
ezt a feladatot, minden költséget mi vállalunk. Amellett hogy 

kötünk, horgolunk a kicsiknek, a fonalvásárlás 
és a postázás költségeit is mi álljuk. A családom 
támogat ebben, és ők is egy szép gesztusnak 
tartják, amit teszünk a családokért. A csoport 
tagjai, így én is elfogadok fonaladományokat, de 
azt fontos tudni, hogy a babák bőre miatt csak 
pamutfonal, akrilfonal illetve ezek keveréke fe-
lel meg. Ezek egy része Nyírbátorban is besze-
rezhető, de vannak olyan típusok, amelyek csak 
internetes vásárlás útján kaphatók meg. Egy 

gombolyag fonalból egyébként 2-3 kissapka is elkészíthető, 
egy takaróhoz viszont több gombolyagra van szükség (30 
dkg). Én szinte minden nap kötök, horgolok, attól függően, 
mikor mennyi időm jut rá. Kötni már 14 éves korom óta tu-
dok, édesanyám tanított meg rá, horgolni pedig tíz éve ta-
nultam meg az internetről.

erdei

Adomány: sapkákat, takarókat köt újszülötteknek
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KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYEK

Közeleg az év vége, ami általában a jegyek lezárásáról és a szá-
monkérésről szól, de mi nemcsak ezekre helyezzük a hangsúlyt. 

Fontos számunkra, hogy a gyerekek továbbra is jól  érezzék ma-
gukat az iskolában, élvezzék a szabadságot. A tanév hátralévő 
időszakában egyéni fejlesztésekkel segítjük a felzárkóztatást. A 
tanulás mellett legalább olyan fontos a következő néhány hétben 

ISKOLAI HÍREK

A Nyírbátori Ma-
gyar-Angol Kéttany-
nyelvű Általános Is-
kola felső tagozatos 
diákjai – immár soka-
dik alkalommal – or-
szágos tanulmányi 
versenyeken értek el 
kimagasló eredmé-
nyeket több tantárgy-
ból is.

Örültek egymásnak az élménysulis gyerekek, amikor 
újra találkozhattak az osztálytársakkal és a tanítók-
kal. Már nagyon várták, hogy az iskolapadban ülhes-
senek és a suli udvaron játszhassanak. A pandémia 
miatti leállás alatt sem volt üres az iskola, hiszen a 
szakemberek az új osztály- és szaktantermek kiala-
kításán dolgoztak.

A dobogó legfelső fokán

A NASZREDDIN HODZSA vi-
deós országos mesemondó 
versenyen Borsos Petra, isko-
lánk 5.a osztályos tanulója in-
dult. A verseny különlegessége, 
hogy a kiírás alapján a feltöltött 
videóra a KEDD YouTube csa-
tornán, a like gombra kattintva 
lehetett szavazni, azaz a közön-
ség szavazata döntött. Petra a 
Mi áll a levélben? című Nasz-
reddin Hodzsa mesével belopta 
magát a hallgatóság szívébe, 
mivel az országos szavazáson 
a harmadik helyezést érte el, s 
ezzel bekerült az ország legjobb 
mesemondói közé.
 Az országos tanulmányi 
versenyek sora itt nem ér vé-
get, ugyanis az Arany János Or-
szágos Magyar Verseny végső, 
országos megmérettetésen 
kéttanos tanítványaink kiválóan 
teljesítettek. A 6. évfolyamon 
két tanuló, Májer Dorka és Kó-
ródi Kornél Ede 6.a osztályos 
kisdiákok a dobogó legfelső fo-
kára állhattak. Úgy véljük, hogy 
erre a teljesítményükre igazán 
büszkék lehetünk.

 A 7. évfolyamosok verse-
nyében Nagy Dávid a 7. helyen, 
Tóth Tamás Zsombor a 8. he-
lyen, Bakó Hanna Panna, Birta 
Luca, Lehoczky Lili és Ricsei 
Laura a 11. helyen, valamint 
Baracsi Gréta a 12. helyen zárta 
a versenyt. Valamennyien a 7. a 
osztály tanulói. Szívből gratulá-
lunk az elért eredményekhez.
 A fent nevezett gyerekeket 
magyartanáruk, Kóródiné Tóth 
Mária tanárnő készítette fel a 
versenyre.
 A London Bridge Országos 
Angol Verseny döntőjébe in-

tézményünk 6 tanulója kapott 
meghívást. A 2021. május 8-án 
rendezett országos megmé-
rettetésen Kóródi Kornél Ede 
6.a osztályos tanítványunk 3. 
helyezést ért el. A hetedikesek 
versenyében Vámos Boglárka 
7. helyezést, Birta Luca 8. he-
lyezést, Nagy Dávid 9. helye-
zést, valamint Ricsei Laura 11. 
helyezést ért el. A 8. évfolya-
mosokat Lukács Míra 8.a osz-
tályos tanuló képviselte, aki a 9. 
helyen végzett. 

 Szeretettel köszönjük Ab-
roncsos Judit tanárnő áldoza-
tos munkáját.
 A Hermann Ottó Országos 
Verseny harmadik fordulójába, 
azaz az országos döntőbe jutott 
Horváth Dorka és Kovács Zsófia 
5.a valamint Ari Panna 6.a osz-
tályos tanuló, amely 2021. má-
jus 29-én rendeznek meg.
 A tanulók felkészítésében 
közreműködött Nagyné Ba-
gaméri Éva és Józsáné Varga 
Tünde Klára tanárnő. 
 A Fenntarthatósági Téma-
hét 2021. április 19–23. között 

került meg-
rendezésre. 
A Téma-
hét célja a 
fe n n t a r t-
hatóság el-
terjesztése, 
a helyes 
szemlélet 
és ma-
g a t a r t á s 
k ia lakítá-
sa. Fontos 
számunkra, 

hogy a gyerekek minél fiata-
labb korban komplex és átfogó 
ismereteket kapjanak a Földün-
ket veszélyeztető tényezőkről, 
és főleg arról, hogy felelős ma-
gatartással ők maguk is sokat 
tehetnek a közvetlen környe-
zetükért, és hosszú távon a Föl-
dünk megóvásáért.
 A 2021. évi Fenntartható-
sági Témahét kiemelt témái az 
erdő, mint ökoszisztéma, a zöld 
gazdaság és a fenntartható kö-
zösségek. 

 Április 22. a Föld napja, 
amelyről szintén megemlékez-
tünk.
 Iskolánk idén csatlakozott 
az országos környezetvédelmi 
program BISEL-versenyéhez. 
A csapatverseny célja, hogy a 
tanulókat kivigyük a termé-
szetbe, és saját megfigyeléseik, 
tapasztalataik alapján elemez-
zék az adott terület ökológiai 
összefüggéseit. Nyírbátor fel-
színi vizeit vizsgáltuk, össze-
gyűjtöttük a Nyírség termé-
szetföldrajzi jellemzőit, kémiai 
kromatográfiás módszerekkel 
megvizsgáltuk vizeink tisztasá-
gát, majd a vizekből hálózással 
összegyűjtöttünk makrogerinc-
telen fajokat, és meghatároztuk 
a szaktáblázatok segítségével 
a BISEL-indexet, amely az élő-
lények érzékenysége alapján 
megmutatja a víz minőségét. 
A víz világnapja alkalmából a 
Nyírbátor-Vasvári folyást meg 
is tisztítottuk a kommunális 
hulladéktól. Sok új ismerettel 
gazdagodtunk, a csapat végig 
lelkesen dolgozott, havonta töl-
töttük fel az adott feladatokat, 
jegyzőkönyveket. Figyelnünk 
kell környezetünk tisztaságára, 
a vizekbe jutó hulladék egyrészt 
esztétikailag, másrészt kémiai-
lag is rontja a vizek minőségét, 
így hat az ottani élőlényekre is. 
Csapattagok: Biró Csenge, Ger-
gely Boglárka, Sivadó Réka, Var-
ga Petra Orsolya, Szöllősi Tamás, 
Jeszenszki Dominik (8. b osztály). 
Projektvezető tanár: Józsáné Var-
ga Klára Tünde.
   

Kóródiné Tóth Mária
munkaközösség- vezető 

Újra a suliban
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A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvo-
da 2010-ben alakult át egyházi fenntartású intéz-
ménnyé. Iskolánk ezzel egyéni arculatot és új lehető-
ségeket is kínált nevelőinek, diákjainak egyaránt.

ISKOLAI HÍREK

A természettudományi munkaközösség pedagógusaival fon-
tos feladatunknak tekintettük, hogy a 10–14 éves korosztállyal 
még jobban megszerettessük a természettudomány tantárgyait. 
Így még több élményt szerezzenek, játszva tanuljanak a tanítási 
órákon, azokon kívüli foglalkozásokon és a versenyekre való fel-
készülés során. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományos szaktárgyi 
megmérettetések (matematika, kémia, fizika, földrajz, biológia 
informatika) mellett lehetőséget adunk a diákoknak arra is, hogy 
csapatmunkában is összemérjék tudásukat. Ezért hirdettük meg 
hét évvel ezelőtt Országos Komplex Természettudományi Verse-
nyünket a felső tagozatosoknak. 
 Az évenkénti, aktuális versenyfelhívásban minden alkalom-
mal komoly szakmai munka során állítjuk össze a 4 fős csapa-

tok részére a feladatlapokat. A három írásbeli forduló után az 
országos döntőt iskolánkban szervezzük meg. A verseny napján 
hazánk különböző településeiről több mint 300 diák érkezik kísé-
rőikkel. Ilyenkor szabadidős programként bemutatjuk reformá-
tus iskolánkat és városunk nevezetességeit. A versenyfeladatok 
összeállításánál arra is törekszünk, hogy a tanulók a felkészülés, 
feladatmegoldások során a tantermi tananyagot felhasználva 
még többet kutakodjanak, kísérletezzenek, végezzenek gyakor-
lati feladatokat. Ismerjék meg a közös, csoportmunka örömét, 
segítsék egymást és tudjanak jól kommunikálni írásban és szó-
ban is.
 Minden évben különös figyelmet fordítunk a környezetvé-
delemre, a természet, a víz, a levegő megóvására, az energiata-
karékosságra, az egészséges életmódra nevelésre. A gyermekek 
képességeit, természettudományos ismereteit, a digitális kom-
petenciákat még jobban szeretnénk fejleszteni, s a szakmai tudás 
mellett a személyiségjegyeket, a csapatmunkát, a reális énképet 
is erősíteni. Büszkék vagyunk arra, hogy a Református Pedagó-
giai Intézet Bázisintézménynek választotta iskolánkat 2019-ben, 

Természettudományi ismeretek tanórán kívül
a nyírbátori református iskolában

a diákok mentális egészsé-
gének javítása, a szeparációs 
magányból eredő problémák 
kezelése, valamint a közösség-
formálás. A pandémia miatt el-
maradt közösségi élményeket 
pótoljuk, így a közös játékok-
ra, programokra nagy hang-
súlyt fektetünk. A gyereknapra 
színes, játékos feladatokkal 
készülünk, szeretnénk min-
den gyermek arcán a korábbi 
pajkos, huncut mosolyt látni. 
Mindemellett közös kirándu-
lást is tervezünk a tanév végén.

VERSENYEREDMÉNYEK

Az elmúlt hetek versenyek-
ben gazdagon teltek. Bekap-
csolódtunk több matematika 
és logika versenybe a tehet-
séges tanulók gondozása 
érdekében. Diákjaink részt 
vettek a  Móra Matek Megyei 
versenyén, a Körösök Menti 
Országos Matematika Ver-
senyen és az Országos Méh-
Ész Logikai Versenyen.
 A Mozaik Kiadó jól szerve-
zett levelezős szövegértési és 
matematika versenye is igazi 
próbatétel és remek lehető-
ség volt a gyerekeknek a gya-
korlásra, a megmérettetésre. 
A vírushelyzet miatt csak on-
line irodalmi versenyeket hir-

dettek. Sikeresen szerepeltek 
a szövegértési versenyen a 2. 
osztályosok: Birta Gergő, Éles 
Laura, Máté Dusán, Orosz 
László, Pósán Virág, Sebők 
Milán, Turgyán Viola, akik to-
vábbjutottak a májusi orszá-
gos döntőbe. 
 Móra Matek Megyei Mate-
matikai Verseny eredményei: 
 1. osztály: arany oklevél: 
Czekmeiszter Maja, Fucskó 
Alíz, Hetey Márton, Horváth 
Lotti Izabella, Kónya Hanna, 
Oláh Noel Szabolcs. Felké-
szítő tanító: Oláh Éva.
 2. osztály: arany oklevél: 
Éles Laura, bronz oklevél: 
Orosz László. Felkészítő ta-
nító: Nagy Csabáné.
 3. osztály: arany oklevél: 
Illés Dorka, ezüst oklevél: Er-
dős Nándor, Májer Zétény, 
Turgyán Rudolf, bronz oklevél: 
Horváth Hédi Panka, Posta 
Dominik. Felkészítő tanító: 
Ariné Mikó Mária.
 4. osztály: bronz oklevél: 
Czekmeiszter Panna, Somo-
gyi Jázmin, Papp Réka. Felké-
szítő tanító: Szedlárné Szabó 
Judit.
 Körösök Menti Országos 
Matematika Verseny: I. helye-
zett: Oláh Noel Szabolcs 1. 
osztály. Felkészítő: Oláh Éva.

 Országos Méh-Ész Logikai 
Verseny: I. helyezett: Oláh Noel 
Szabolcs (1–2. korosztály). 
Felkészítő: Oláh Éva.
 I. helyezett: Böszörményi 
Borbála, Somogyi Jázmin 
(3–4. korosztály). Felkészítő: 
Szedlárné Szabó Judit.
 III. helyezett: Illés Dorka 
(3–4. korosztály). Felkészítő: 
Ariné Mikó Mária.

ÚJ TANTERMEK

Szép, új osztály-, és szak-
tantermekkel várjuk a felső 
tagozatos diákokat. Néhány 
átalakítással még komforto-
sabbá tesszük az épületet, 
amely még több iskolai prog-
ram lebonyolításához biztosít 
ideális lehetőséget. Bővül a 
közösségi tér, és a homlok-
zat is megváltozik. A leendő 
felsősök számára tervezett 

iskolacsalogatót a jelenlegi 
helyzetben online szervezzük 
meg. Az LMA Nyírbátori Tagin-
tézménye Facebook oldalon 
kérdezz-felelek és ötletbörze 
játékra hívjuk a felsősöket.

JÖNNEK A FELSŐSÖK

Örömmel fogadtuk a felső 
tagozatosok jelentkezését 
az Élménysuliba. Izgalom-
mal készülünk a találkozásra. 
Továbbra is várjuk az érdek-
lődőket. A jelentkezési lap 
letölthető a facebook.com/
lmanyirbator oldalról, vagy 
személyesen az iskola por-
táján átvehető (cím: 4300 
Nyírbátor, Szentvér utca 20.) 
hétköznap 8 és 14 óra között.
    
 LMA Nyírbátori 

Tagintézményének 
nevelőtestülete



12 • 2021 bátor

Folytatás az 1. oldalról

A magyar nyelv és irodalom érettségire 
mind közép, mind emelt szinten is 240 
perc állt rendelkezésre és maximum 
100 pontot lehetett elérni. Két külön-
böző feladatlapot kellett megoldani a 
végzősöknek. Az első rész egy 60 perces 
szövegértési és egy 30 perces szöveg-
alkotási feladatból állt. Utóbbi esetében 
az érvelés és a gyakorlati szövegműfaj 
elkészítése közül választhattak egyet.
 Rácz Tiborné intéz-
ményvezetőtől meg-
tudtuk, hogy az érett-
ségi előtt e-mailben 
tájékoztatták a végző-
söket a különböző jár-
ványügyi szabályokról. 
Ennek megfelelően mindenki maszkban 
érkezett, az intézménybe lépéskor test-
hőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés 
történt. A vizsgáztatás is szigorú körül-
mények között zajlott. Egy tanteremben 
maximum 10 fő lehetett, tartva a más-
fél méteres védőtávolságot. Az érett-
ségi írása közben a diákok levehették a 
maszkot, de az intézmény folyosóin vi-
selniük kellett.
 A második érettségi napon a ma-
tematika tudásukról adtak számot a 
végzősök. „Jobban sike-
rült, mint amire számí-
tottam. Úgy gondolom, 
hogy valamennyivel 
könnyebb volt, mint a ta-
valyi. Bízom a legjobbak-

ban. – mondta Sőre Patrik érettségiző 
gimnazista.
 „A matematika érettségi két részből 
állt. Az első részre 45 perc volt, amiben 
könnyebb feladatot kellett megoldani. A 
második rész bonyolultabb volt, 135 percig 
tartott, ahol már sokkal bővebben, részle-
tesebben kellett kifejtenünk a válaszokat. 
Minden feladathoz írtam, hogy kapjak pon-
tot a számolásért” – me-
sélte el élményeit Papp 
Réka. Az érettségiző 
lány hozzátette, sajnál-
ja, hogy a járvány miatt 
az utolsó évük más volt, 
mint ahogyan tervezték.
 A hosszú hónapok óta elrendelt di-
gitális oktatás megnehezítette a felké-
szülést. A megkérdezett diákok egyér-
telműen alátámasztották, hogy teljesen 
az önállóságra kellett hagyatkozniuk. 
Természetesen folyamatosan zajlottak 
a felkészítő kurzusok, a kiscsoportos 
konzultációk, így a tanárok segítségére 
mindig számíthattak.
 „Az érettségire videókon keresztül és a 
tanárok által küldött anyagokból készültem 
fel. Heti egy alkalommal magyar nyelv és 
irodalomból, valamint történelemből volt 
személyes felkészülési lehetőség az isko-
lában” – mondta Vadon 
Dániel érettségiző. „Na-
gyon jó volt most újra látni 
a többieket. Még, ha nem 
igazán beszélgethettünk 
egymással, de akkor is jó 
érzés volt” – folytatta. 

ISKOLAI HÍREK

melyre örömmel pályáztunk. A szakmai nevelő-oktató munkánk 
műhelytitkait jó példaként tudjuk bemutatni másoknak is. Ebben 
az évben, 2021. április 14-én szakmai napon nyílt lehetőségünk 
online formában ízelítőt adni a komplex versenyünkre való felké-
szítés menetéről. Idén a levegő volt a vizsgálódás tárgya. A tanuló-
inkkal közösen kísérleteket, fizikai-kémiai jelenségeket mutattunk 
be, PPT-ken, diasorokon keresztül szemléltetve a levegő, a kör-
nyezet, a víz, a természet, a Föld sérülékenységét, ennek megelő-
zésének lehetőségeit.
 Intézményünk minden tanév végén változatos táborokat hir-
det meg diákjainknak. Ilyen a Komplex táborunk is, melyet öt éve 
szervezünk meg 50–60 gyermeknek. Az eseményen 5 napon 
keresztül külső, belső helyszíneken kísérletek, játékok, érdekes 
előadások, kirándulások várják az érdeklődőket. Reméljük, minél 
több gyermekkel sikerül megkedveltetnünk a „reál” tárgyakat, 
hogy ebben az irányban kezdje meg tanulmányait, hogy közülük 

kerüljenek ki a jövő mérnökei, orvosai hazánkban és szűkebb kör-
nyezetünkben, Nyírbátorban. 

Világosi László 
matematika-kémia szakos tanár

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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 A gimnázium a szalagavatót a jár-
ványügyi intézkedések betartásával 
megtarthatta a római katolikus minori-
ta templomban. „Hagyományos ballagást 
nem tudtunk tartani, de arra készülünk, 
amikor az érettségi bizonyítványt megkap-
ják a végzősök, akkor tarisznyával, virággal 
ballagnak a tantermekbe, ahol az iskol-
avezetés néhány jó szót mond számukra. 
Senki nem gondolta, hogy ugyanez vár 
ránk a tavalyi év után is. Egy picit úgy ér-
zem, hogy beletörődtek a gyerekek, ezért is 
tartom fontosnak, hogy valamit adjunk ne-
kik. Szeretnénk, ha úgy mennének el ebből 
az iskolából, hogy mégis csak leballagtak, 
hiszen az életüknek egy fontos zárása ez” 
– fejezte be gondolatait Rácz Tiborné in-
tézményvezető.

Polyák Dézi

Ismét rendkívüli érettségi
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„Összesen hét úszónk vállalta a szereplést, köztük három 
újonccal. A három „kicsi” Májer Zétény, Tompa Sándor és Tóth 
Zsombor remekül helyt állt. Nagyon büszke voltam rájuk, min-
den úszásuk sikeres volt, szabályos, és ami fontos, hogy az 
úszott idők is nagyon biztatóak. Zétény első versenyén egy 
ezüstérmet nyert 100 méter gyorson. Antal Dávid 2 arany- és 
egy ezüstérmet, Bégányi Ábel egy aranyat, egy ezüstöt, Kiss 
Dániel egy aranyat és Barnai Niki 2 ezüstérmet és egy ara-
nyat zsebelt be. Több idő ranglista vezető pozíciót ér jelenleg, 

SPORT

SZÉP SIKEREK A 
LOVASOKNÁL

Debrecenben rendezték meg a Hajós Kupa máso-
dik fordulóját. A Bátori Sárkány Úszóegyesületet 
hét versenyző képviselte. A bátori úszók igazi ére-
mesővel tértek haza a kupáról. Kaliba Viktor, edző 
kiemelte a gyerekek kitartását, ami szerinte ezeket 
a kiváló eredményeket hozta meg az ifjú verseny-
zőknek és az egyesületnek.

REMEK ÚSZÓEREDMÉNYEK DEBRECENBŐL

Az ország egyik legeredményesebben szereplő szakosz-
tálya lett a Bátor Karate SE a Nyíradonyban megrendezett 
Shinkyokushin Országos Bajnokságon. A felnőttek között 
két országos bajnoki címmel szereztek kvalifikációt a nyári, 
grúziai Európa-bajnokságra. Konkrétan a most bajnoki cí-
met szerzett Karczub Donát és Magyar Levente. A junior 
lányok között az egyik legnagyobb tehetségként számon 
tartott Kerezsi Csenge fölényes győzelmeket aratott saját 
súlycsoportjában.
 

Felnőtt férfi 65 kg: Karczub Donát, Bátor KSE
Felnőtt férfi 85 kg: Karczub Zalán, Bátor KSE

Felnőtt férfi 95 kg: Magyar Levente, Bátor KSE

Eredményesen szerepeltek 
a Nyírbátori Lovassport és 
Hagyományőrző Egyesület 
versenyzői a Hortobágyon 
megrendezett, kétnapos 
lovas versenyen. Több do-
bogós helyezést is elértek 
a díjlovas programban és a 
díjugrató versenyszámok-
ban a nyírbátori fiatalok. 
 E8 díjlovas programban 
Molnár Viktória Mazsolá-
val 1. helyezést, Márta Luca 
Mazsolával 3. helyezést ért 
el. Mindeközben Papp Nóra 
Fegyenc nyergében sikeres 

rajtengedély vizsgát tett díj-
ugratásból. 
 A díjugrató versenyszá-
mokban is több, előkelő he-
lyezést értek el a nyírbátori 
versenyzők. 50–60 cm: Már-
ta Luca 3. hely, Molnár Viktó-
ria 4. hely, 70–80 cm: Molnár 
Viktória 1. hely, Márta Luca 
2. hely, 70–75 cm: Márta 
Luca 1. hely, Molnár Viktória 
4. hely. Papp Nóra első regi-
onális díjugrató versenyén 
nagyszerűen helyt állt 90 cm 
és 1 m Kezdő Lovas kategóri-
ában is.

KARATE: HÁROM 
ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM

remélem, az utolsó 
makrociklusban is 
ugyanilyen kemé-
nyen fognak dolgozni 
úszóink, ahogy azt 
idáig is tették. Még 
mindig nem volt hi-
ányzás (rekord), ami 
az eredményeken is 
abszolút látszik. Leg-
közelebbi versenyünk 
Miskolcon lesz, az 
MVSI kupa, ahol 100 
méteres versenyszá-
mok és egy 400 gyors 
várja a gyerekeket” 
– mondta Kaliba Vik-
tor, edző.
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Már általános iskolás korában aktívan sportolt. Tudom, hiszen 
együtt játunk ki a Tarkuta nevű dűlőbe futni. (Az élet nagy aján-
déka, ha valakinek ilyen osztályfőnök jut.) Bogáton kezdett fociz-
ni is, amit a Nyíregyházi Pénzügyi Technikumban Fiedler Barna 
testnevelő irányításával tovább művelt. Mivel a középiskolai ku-
pamérkőzések nem jelentettek állandó programot, tovább cen-
terezett Nyírbogáton is, igaz, hamis igazolással. A katonaidejét 
Tatán töltötte, itt hadosztályok közötti bajnokságban vett részt.

 Teljesen véletlen, hogy Debre-
cenből meglátta valaki focizni, s le-
szerelése után próbajátékra hívták 
a GÖCS-be. Rögtön le is igazolták a 
gólképes csatárt. 1970-ben újabb 
fordulat pályafutásában: Nyírbátor-
ba jött dolgozni, az OTP-ben kapott 
állást. Szép Imre bácsi volt a fiók-
vezető, Forgács István, Varga Elek 
többek között a munkatársak. Ő ál-
lást kapott, Kovács Kálmán pedig az 

alkalmon kapott: rögtön leigazolta a nyírbátori csapathoz. Man-
kó Gyuszival és öccsével, Mankó Tibivel jelentették a bogáti kü-
lönítményt. Abban a csapatban játszott például Hakucsák And-
rás, Nagy István, Vágó László, Dévai Lajos is.
 Eredményességét megőrizte, volt olyan bajnoki rangadó, 
amikor három gólt lőtt. Egy kedves barátom jegyezte meg egy 
ilyen mérkőzés után, hogy ez a fiú egész meccsen nem csinált 
semmit. Csak annyit válaszoltam, sorold fel a góllövőket. Nem 
volt több vita. 
 Tőlünk visszaigazolt Bogátra, ahol játékos-edzőként számí-
tottak rá. 1979 jelenti az újabb fordulatot: az OTP baktai fiók-
vezetőjévé nevezték ki. A megye fiókjai között ez volt az utolsó. 
Munkája eredményeként két év után ők lettek az elsők. Baktán 

1947. december 19-én született Nyírbogáton. Ab-
ban az időben még természetes volt a háznál szülés. 
Példája újabb bizonyítéka, hogy városunk vonzás-
körzete mennyire változatos módon gazdagította 
sportéletünket.

BIRTA SÁNDOR

rögtön felkérték a focicsa-
pathoz edzőnek. Megyei baj-
nokok lettek, feljutottak az 
NB III-ba. Jó csapat volt az, 
elég, ha Kozma „Kicsi”, vagy 
Jávor Pál nevét említem, ők 
megyeszerte jól ismertek 
voltak. Az agilis fiatalember 
közben Nyírbogáton kézi-
labda csapatokat szerve-
zett, edzett, és játszott is. 
Jellemző, hogy 1977-ben női 
csapatuk megyei bajnokként 
osztályozót játszott a Szom-
bathelyi Tanárképző Főiskola 
csapatával. Hajszálon múlt a 
feljutásuk, hiszen egy góllal kaptak ki.
 1985-ben tanácselnöknek választják Nyírbogáton. Az ő ve-
zetése alatt valósult meg a víz-gáz beruházás, az utak szilárd 
burkolattal való borítása. A rendszerváltás után polgármesterré 
választják. Elmondhatja, hogy ő volt a falu utolsó tanácselnöke 
és első polgármestere. S ha egy „üzlet” beindul: 1994-ben kör-
zetünk egyéni országgyűlési képviselője lett. Tagja volt a megyei 
közgyűlésnek, hozzá tartozott a megyében a sport felügyelete. 
2001-ig volt Nyírbogát első embere.
 1991–2012 között a Megyei Kézilabda Szövetség elnöke, 
majd a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, ezen belül 
az amatőr tanács elnöke. Tíz éven keresztül bíráskodik is, NBII-
es, NBI-B-s meccseket vezet. Leggyakoribb párja a bírásko-
dásban Nagy László, Német Tibor és Lakatos András. Később 
versenybíró lett, ezt a mai napig műveli. NBI-ben, NBI-B-ben 
zsűriskedik.
 2007-től nyugdíjas. Továbbra is aktív életet él, van elfoglalt-
sága bőven. Na, és persze a család. Feleségével Pálvölgyi Er-
zsikével két fiút neveltek fel, akik szintén szoros kapcsolatban 
vannak a sporttal. Jellemző, hogy ifjú Birta Sándor a nyírbátori 
serdülő kézilabdás lányok edzője. Négy unokájuk van, közülük 
hárman már aktív sportolók. Csak hogy a kép még kerekebb le-
gyen: ifjabb Birtáné volt röplabdázónk, Májer Ilona, és kiváló 
futballistánk, Nagy István lánya. Változatos, tartalmas életút. 
Családja három generációja is szorosan kapcsolódik Nyírbátor-
hoz. Sanyi! Egészséget, boldogságot a továbbiakban is. 
     Ölel benneteket: 

Szabó Laci

A Báthory DSE 14 röplab-
dás lánya vett részt a május 
2-án megrendezett röplabda 
bajnokságon. A fővárosban, 
az Újpest csarnokában 15 
csapat mérte össze erejét. 
A járványhelyzet miatt kiala-
kult, nehezített felkészülési 
időszak ellenére is sikeresen 
helyt álltak a lányok, akik a 
mérkőzéseken izgatottak 

és lelkesek voltak. Minden 
résztvevő röplabdás érem-
mel a nyakában térhetett 
haza. Ezekkel az apró lépé-
sekkel, élményekkel és meg-
szerzett tapasztalatokkal 
folytatja az utánpótlás-ne-
velést a BIG DSE röplabda 
szakosztálya.
 Báthory DSE Tavasz ku-
pán résztvevő kerete: Balogh 

Zita Jázmin, Budaházi Vivi-
en, Durucskó Hanna, Ganyu 
Dóra, Heim Csenge, Kapási 
Eszter, Kondor Amira, Ko-
vács Léna, Nagy Valentina 
Lilla, Petróczki Lídia, Pocsai 
Kitti, Szabó Hanna, Takács 
Cintia, Tóth Hanna.
 Felkészítő edzők: Hege-
dűs Sándor, Héder Gábor, 
Kiss Attila, Koczka János.

U11 Országos Szupermini Bajnokságon szerepeltek a nyírbátori röpisek
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Napjaink nagy kihívása az illegális hulladéklerakás 
megszüntetése. Nyírbátorban is egyre több helyen, 
így a város közterületein, az erdőkben, az erdőszé-
leken, az utak mentén, a szántóföldeken egyre több 
az illegálisan elhelyezett hulladék.

Legyen tiszta Nyírbátor!
A hulladékgyűjtési akcióba városlakók és civil szervezetek is bekapcsolódtak

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének tagjai is szívügyüknek 
tartják, hogy az utókor számára is élhető maradjon a mi kis „ékszerdo-
bozunk”, Nyírbátor. Ez motiválta egyesületünket akkor is, amikor csat-
lakoztunk a „Tisztítsuk meg városunkat” felhíváshoz. Ennek jegyében 
indultunk a mások által felelőtlenül széthagyott szemetet összegyűjteni 
a Kisbogáti és Hunyadi út folytatásában lévő dülőutak 2–2 oldalán. Örü-
lünk, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájárulhattunk e nemes 
cél megvalósításához!

Tóth Árpádné az egyesüle elnöke

Nyírbátor Város Önkor-
mányzata és a Nyírbátor Jövő-
jéért Egyesület összefogással, 
hulladékgyűjtési akciót hirde-
tett április 19. és május 15. kö-
zött. A céljuk az volt, hogy minél 
több ember bevonásával fel-
derítsék azokat a területeket, 
ahol illegális hulladék van, és 
közösen a városlakókkal, a civil 
szervezetekkel tegyenek meg 
mindent a tisztább környeze-
tért, a tisztább Nyírbátorért.
 Több mint 500-an csatla-
koztak a kezdeményezéshez, 
közöttük civil szervezetek, ba-
ráti társaságok, egyesületek, 
iskolai és munkahelyi közössé-

gek. A géppel meg nem közelít-
hető helyek megtisztításában 
kérték a városlakók és a külön-
böző szervezetek segítségét. 
Nagyjából 300 m3 szemetet 
sikerült összeszedni a termé-
szetvédő önkénteseknek. A 
látvány sokkolóan hatott min-
denkire.
 „Mint természetszerető, 
természetjáró és vadászember, 
életem nagy részét a határban 
töltöm. Amikor a legkisebb csa-
ládtagok is elszörnyülködtek, 
hogy milyen sok szemét van az 
erdőben, akkor megfogadtam, 
hogy ennek véget kell vetni. A te-
rület, ahol a szemetet gyűjtjük, a 

városi Nyuszi-fu-
tás egyik hely-
színe, valamint 
sokan választják 
ezt az útvonalat 
hétvégi pihenésre. 
Totálisan szeme-
tes ez a terület is, 
és mindenképpen 
meg kell tisztítani. 
Közel negyve-
nen szedjük a 
szemetet, zenével, pogácsával, 
üdítővel, jó hangulatban. Barát-
ságokra is lehet szert tenni egy 

ilyen alkalommal” 
– mondta Bíró 
Sándor az áprilisi 
találkozásunk al-
kalmával. Kiemel-
te, aki nem járja 

a természetet, az is tegyen a 
tisztaságért, mert megéri. 
 A forgatásunkkor még a 
legfiatalabb, óvodás korú is 
szomorúnak tartotta, hogy 
ilyen sok szemetet eldobálnak. 
Megjegyezte, az óvodában „A 
Föld napja” alkalmából azt ta-
nulta meg, hogy óvjuk, védjük, 
ne pedig szennyezzük a kör-
nyezetünket, és ennek meg-
felelően tesz ő is a családjával 
együtt.
 A városban több helyre 
szállítják egyesek szinte már 
nagyüzemi módon a szemetet, 
a veszélyes hulladékot, és te-
szik tönkre a környezetünket. 
Az önkormányzat már egyre 

SZÜLETÉS
Csaba Béla Danó Renáta Farkas Sándor 
Barnabás Zsolt Horváth Letícia Varga Barnabás
Balázs Ragány Zsanett Szabó Balázs
Kinga Laura Varga Kinga Rézműves Elek
Luca Kósa Szandra Szabó Zsolt
Zsombor Szilágyi Eszter Tóth Márton
Dorka Bátorligeti Erika Varga János
Mátyás Mészáros Nóra Molnár Tibor
Linda Kiss Henrietta Jóni János
Mirán Orgován Ilona Varga Richárd
Marcell Krek Anita Makrai Zoltán
Petra Nara Szabó Petra Baksa Csaba
Kincső Koza Mariann Antal János
Mendel Gábor Oláh Erzsébet Kerezsi Gábor

HÁZASSÁG
2021.  ÁPRILIS 01 – 2021. ÁPRILIS 30.

közötti időtartamban összesen 6 házasság jött létre.
Mindazok akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban megjelenjen 

házasságkötésük:
Emőd Zoltán – Emőd-Schmidt Katalin Boglárka

Virág Attila – Virág-Kulcsár Katalin

HALÁLESET 2021. Április hó

Kosztyu Tiborné • Szilágyi Dezső • Szilágyi Istvánné
Opre Mihályné • Kiss János • Divnyi Zoltán

Pataki Sándorné • Botos Attila • Marcsisin Tiborné
Huszti Lászlóné • Simon Györgyné • Fekete Mihály

Bokotey Ágnes • Erdelics Imre • Molnár László
Tripsánszki Valéria • Szilágyi Sándor • Németh Józsefné

Anyakönyvi események
2021 április

több ponton helyez el kamerát 
a törvénysértők leleplezésé-
re. A mezőőrök aktív munká-
jának köszönhetően néhány 
területen már sikerült meg-

akadályozni, hogy még több 
szemetet rakjanak le. Most az 
önkormányzat újabb 12 ka-
merát vásárol, amellyel tetten 
érhetők az illegálishulladék-le-
rakók.
 A szemétmentesítéshez 
szükséges eszközöket, mint a 
konténert, rakodóautókat, gu-
mikesztyűket, kukászsákokat, 
lapátokat, gereblyéket, fertőt-
lenítőszereket és maszkokat az 
önkormányzat és az egyesület 
biztosította. A szemétszedé-
si akció végén mind a géppel, 
mind a kézzel összegyűjtött 
szemetet a nyíregyházi hulla-
déklerakóba szállították el.
 A résztvevők visszajelzései 
alapján érdemes volt a szemét-
szedési akcióba bekapcsolódni, 
hiszen minél többen tesznek 
Nyírbátor tisztaságáért, annál 
élhetőbb lesz a város és kör-
nyéke. A két szervezet reméli, 
hogy az illegális szemétlerakás 
ezután megszűnik.

Polyák Dézi




