
„… nyugodtan kijelenthetem, 
hogy a fontos kérdésekben egyál-
talán nem csúsztak a dolgaink. A 
működés, a fejlesztések is normá-
lisnak és időszerűnek mondhatók 
ebben az időszakban” – mondja 
Máté Antal azzal kapcsolatban, 
hogy a város dolgai hol tartanak 
ma, a veszélyhelyzet lazulása ide-
jén. A riporter Nagy Miklós.

2–3. oldal

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 6. szám 2021. június

 – Önnek nem hiányzott, hogy idén nem volt nagy, 
városi pedagógusnapi ünnepség? Vagy nem is szoktak 
részt venni?
 – Az iskolánk rendszeresen részt vesz ezeken az 
ünnepségeken, és fontosnak is tartom ezt, hiszen ez 
egy találkozás. Ma reggel mi már együtt ünnepeltünk, és 
újra csak megerősítést nyert, hogy örömben együtt lenni 
mindig jó.    
 – Ez egy egyszerű szokás, vagy szakmai elismerés 
is?

Az elmúlt évek átrajzolták az életünket, új megvi-
lágításba helyezték ünnepeinket. A pedagógusnap 
idén szolidan simul bele a hétköznapokba, egy 
újabb oldalát mutathatta meg a pálya, melyet idén 
70 éve ünnepelünk. A Báthory István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium pe-
dagógusát, Magyarné Takács Bernadettet Nagy 
Miklós kérdezte társadalmi elismertségről, felada-
tokról és arról, mi tanulható és mi nem a pedagó-
guspályán.

A Nyírbátori Labdarúgó Sport-
egyesület felnőtt férfi csapata 
kiharcolta a feljutást a megyei 
elsőosztályba.

Az utolsó és idegenbeli mérkőzésen 
győzelmet aratott a Vámosoroszi KSE 
ellen, így a megyei másodosztályú lab-

Bajnok lett a férfi  futballcsapat

Pedagógusnak lenni

darúgó-bajnokság Kelet-Magyarország 
csoportjában az utolsó fordulón meg-
szerezte a bajnoki címet. Az első he-
lyezésért járó érmeket, kupákat június 
17-én adták át a Nyírbátori Sportpályán, 
ahol az egyesület vezetősége mellett 
Máté Antal polgármester is együtt örült 
a bajnokcsapattal.

Folytatás a 10. oldalon

Kedves Béla bácsi!

Hatházi Béla (a képen az első sorban jobbról az 5.) biológiatanárt 95. 
születésnapján köszönti volt tanítványa. A levél a 9. oldalon olvasható

 – Szakmailag is fontos, hiszen egyfajta kifejeződése ez annak, hogy a 
társadalom megbecsül minket, ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy mi 
az elismerést a mindennapjainkban kapjuk a gyerekeinktől, a diákjainktól. 
Ők hozzánk tartoznak – ezért is mondtam gyerekeinket –, az ő vélemé-
nyük számunkra az igazi elismerés.

Folytatás a 8. oldalon

Töretlenek 
a fejlesztési 

tervek

ÖSSZETARTOZUNK
Tisztelet a hősöknek

5. oldal
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Töretlenek a fejlesztési tervek

 – Amikor legutoljára beszélget-
tünk, éppen akkor derült ki, hogy a 
kormány, kötelezővé tenné az önkor-
mányzati bérlakások értékesítését, 
amennyiben a bérlő ezt szeretné meg-
venni. Ráadásul a piaci ár töredékéért 
történt volna meg az eladás. Azóta, az 
erőteljes tiltakozás hatására a terve-
zetet alaposan módosították, s ennek 
következtében a nyírbátori önkor-
mányzati lakásokat nem kell eladni. 
Megnyugtatónak látszik az új helyzet?
 – Semmiképpen nem lehetünk nyu-
godtak. Az igaz, hogy mi kikerültünk a 
tervezet hatálya alól, de itt figyelembe 
kell venni, hogy milyen logika lehet a tör-
vénytervezet mögött. A veszélyhelyzet-
ben különösen, de már ezt megelőzően 
is nagyon gyorsan és rapszodikusnak 
látszóan születnek törvények, képvise-
lői előterjesztések alapján. Itt soha nem 
lehet tudni, mi kerül elő holnapra. Így 
pedig nem lehet még középtávra sem 
tervezni.
 – Nálunk az önkormányzatnak az a 
célja, hogy hosszú távon minél több bér-
lakás épüljön a városban. Itt hiszünk ab-
ban, hogy helyben lehet tartani a fiata-
lokat, mert közben nő a város gazdasági 
ereje is, egyre több a minőségi munka-
hely és ez még bevonzza a térségből is 
a fiatal szakembereket, akik itt akarnak 
letelepedni. Ebben pedig kulcskérdés, 
hogy tudunk-e kínálni nekik, mondjuk 
például bérlakásokat. A helyzet pedig az, 
hogy ebben a témakörben (sem) a jelen-
legi kormányzattal semmilyen együtt-
működést nem tudunk megvalósítani. 
Nem, hogy állami támogatást nem ka-
punk erre a célra, de még azt sem tud-
juk, hogy holnapra vajon nem akarják-e 
eladatni ezeket a lakásokat.
 – Mielőtt a kormányzati szándék a 
teljes eladatási kényszerből visszább 
csökkent itt, a városban készült egy új 

Ismét ülésezhet a képviselő-testület
„… nyugodtan kijelenthetem, hogy a fontos kérdésekben egyáltalán 
nem csúsztak a dolgaink. A működés, a fejlesztések is normálisnak és 
időszerűnek mondhatók ebben az időszakban” mondja Máté Antal az-
zal kapcsolatban, hogy a város dolgai hol tartanak ma, a veszélyhelyzet 
lazulása idején. A riporter Nagy Miklós.

szabályozás a bérlakásokra vonatkozó-
an. Ez hatályos lett, vagy a fiókba ke-
rült?
 – Ez az új szabályozás elkészült, de 
ez pont olyan, mint a doppingnál. Készül 
egy szer, ahhoz készül egy működőké-
pesnek látszó teszt, de aztán jön az új 
szer, és így tovább... Mi persze lehetünk 
okosak, de az erő a kormány oldalán van.  
Arra is elkezdtünk kitalálni konstrukciót, 
hogy az önkormányzati bérlakásokat, 
mint vagyont valami más formába vi-
gyük, de ez egy őrület, hogy ilyesmire 
kell erőt, időt pazarolni.

 – A kormány elől eldugni a családi 
ezüstöt…
 – Igen, miközben arra kellene inkább 
koncentrálnunk, hogyan tudunk további 
feladatokat megoldani.
 – Június 15. után már nem a pol-
gármester dönt egyedül a település 

ügyeiről. Ettől kezdve működnie kell a 
testületi üléseknek is. Lesznek olyan 
ügyek, amelyekkel majd most el kell 
számolnia, hogy miért az a döntés szü-
letett, miért úgy született?
 – Mindenki, nemcsak a testület tag-
jai, hanem mindenki nyomon tudja, tudta 
követni, hogy milyen döntések szület-
tek. Ezek a döntések mindig nyilváno-
sak. Amúgy pedig nálunk folyamatosan 
működött az az online gyakorlat, amin 
keresztül minden testületre is tartozó 
ügyben kiküldtük az előterjesztéseket, és 
erre reagálhattak a képviselők. A jogsza-
bály amúgy nem írja kötelezőnek az elő-
terjesztéseket, de mi meghagytuk ezt a 
gyakorlatot. Így tehát mindenkinek a vé-
leményét figyelembe véve hoztam dön-
téseket. Már persze, ha volt vélemény.
 – A képviselők éltek ezzel a lehető-
séggel?
 – Természetesen. Azt is el kell mon-
dani, hogy nem minden döntést hozhat-
tam meg egyhangú vélemény mellett. 
De ez is a természetes. Nagyon minimá-
lis volt az ilyen, ellenszavazattal megho-
zott döntés. Ráadásul még a Fidesz-KD-
NP képviselői közül sem mindenki élt 
ellenvéleménnyel. Kifejezetten örülök, 
hogy ismét lesznek testületi ülések, 
mert a szóban történő kommunikáció 
sokkal hatékonyabb, mint amikor csak 
levelezgetünk.
 – Utólagosan visszakerülnek ezek 
a döntések a testület elé?
 – Nem. Persze lesz egy tájékozta-
tó összefoglaló, hogy milyen döntések 
születtek. Az első ülésen a legfontosabb 
döntéseket ki fogom emelni.  Ezt köve-
tően, ha bármelyik képviselő, bármelyik 
döntésről bővebb magyarázatot akar, 
kérdést tesz fel, ezt megteheti. Megvan 
ennek a szabályozása.
 – Egyébként hatékonyabb testület 
nélkül kormányozni?
 – Nem hatékonyabban, hanem ké-
nyelmesebben. Ha például sürgősen kel-
lett hozni egy döntést, akkor rendkívüli 
ülést kellett összehívni, a veszélyhelyzet-
ben ezt egyszerűbben lehetett megolda-
ni. Egyébként egyáltalán nem volt indo-
kolt a testületi ülések felfüggesztése.
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 – A rendkívüli helyzet okán a város 
ügyei szenvedtek kárt?
 – Nyilván nem tudott úgy működni 
a város, ahogy máskor szokott.  Egyéb-
ként nyugodtan kijelenthetem, hogy 
a fontos kérdésekben egyáltalán nem 
csúsztak a dolgaink. A működés, vagy a 
fejlesztések is normálisnak és időszerű-
nek mondhatók ebben az időszakban is. 
Az más kérdés, hogy a közben beveze-
tett kormányzati sarc, vagyis a pénzhi-
ány miatt már jóval több ügy maradt el. 
Bizonyos tekintetben az is elmondható, 
hogy ebből a helyzetből még erőt is le-
hetett meríteni. Sok mindent újra is le-
hetett gondolni és akár ebből valamilyen 
előnyöket is lehetett építeni.
 – Nyírbátor ezt hogy tudta a maga 
javára fordítani?
 – Volt már erről szó korábban. Min-
den válság egyben lehetőség is. Az egyik 
és a legfontosabb terület a gazdaság. 
Az a célunk, hogy a gazdaságnak nö-
vekednie kell. Nemcsak a több foglal-
koztatottban, hanem a technológiában, 
az un. hozzáadott érték előállításában 
kell erősödni az itteni gazdálkodó szer-
vezetek fejlesztéseinek. Ez hamarosan 
érzékelhetővé is válik. A járvány eddigi 
szakaszában nemcsak a város, hanem 
a cégek is átgondolták, milyen irány-
ban érdemes további fejlesztéseket 
végezni. Látszik, hogy magasabb szak-
képzettséget igénylő munkahelyek felé 
mozdulnak el. Az is látszik, hogy ehhez 
milyen elmozdulásokra van szükség az 
oktatásban is. A gazdasági szereplőkkel 
nagyon jó az együttműködésünk, és hi-
szem azt, hogy a válság tanulságai okán 
a helyi gazdaság nemcsak erősödni fog, 
hanem minőségében is feljebb fog lépni.
 – Amúgy ebbe a folyamatba hogy 
tud beavatkozni az önkormányzat? A 
cégek ezekben az ügyekben teljesen 
önállóan döntenek, az önkormányzat 
legfeljebb kereteket szabhat.
 – Mi a körülmények javításában 
tudunk segíteni. Fejlesztjük az infra-
struktúrát, használjuk a kapcsolat-
rendszerünket, hogy felgyorsítsuk a 
folyamatokat. Közreműködünk abban 
is, hogy jó válaszokat adjon az oktatás 
helyi bázisa, de még ezen túl segítünk 
a legmagasabb képzések helyi meg-
erősödésében. Ilyen például a helyben 
elérhető egyetemi képzés. Ebben már a 
tavalyihoz képest is nagy az előrelépés, 
s további perspektíva is látszik. A vá-

ros – ebben a tekintetben – egy burok, 
amely egy komfortzónát biztosít a helyi 
gazdaságnak.
 – Mi a helyzet a látszólag már el-
fogyott munkaerővel? Ebben mi a fela-
dat?
 – Na, ez egy igazán összetett problé-
ma. Ebben is sikeres Nyírbátor. Nézzük a 
már említett 71 önkormányzati bérlakást!  
Villámgyorsan elfogytak a lakások, lettek 
bérlők. Ennek az a célja, hogy a jól kép-
zett és a nyírbátori vállalatoknál dolgozó 
fiatal szakembereket otthonhoz juttassa, 
legyenek helybéliek, vagy lehetnek a kör-
nyékről bejárók. Nagyon nagy a verseny a 
jó munkaerőért. Sokszor nemcsak a pénz, 
hanem egy jó lakhatási lehetőség is dön-
tő lehet az állások betöltésében. Lehet, 
hogy nem sok – mondjuk 10 munkavál-
laló – ám, ha 10 mérnökről beszélünk, aki 
a lakás miatt választotta egyik-másik cé-
get, akkor 10 magasan képzett emberről 
beszélhetünk.
 – Korábban nagy tervek voltak a 
Szénaréti lakópark fejlődéséről. Most 
mi a helyzet?
 – Természetesen ezek a „nagy ter-
vek” változatlanok, azaz ott lakópark 
lesz. Az új befektető már elkezdte a má-
sodik ütemet. Aki arra jár, láthatja, hogy 
bekerítették az építési területet. Ott ér-
tékesítésre építik a lakásokat. Akár 70 
új lakás épül, eladásra. Hamarosan köz-
zéteszik a feltételeket is. Mi szeretnénk 
folytatni a bérlakásépítési programun-
kat azon a területen.
 – Komolyan abban gondolkodnak, 
hogy további önkormányzati bérlaká-
sok épülhetnek ott?
 – Az én elképzelésemben ez a város 
záros határidőn belül 16 ezres lélekszá-
mú lesz. Ezt olyan 10-15 év alatt elér-
hetőnek tartom. Ez azért is fontos, hogy 
tovább tudjon nőni a helyi gazdaság is. 
Azon a területen 700 lakás és kertes in-
gatlan kialakítható. Ilyen szempontból 
erős vonzerőt gyakorolhat, hogy minél 
többen költözzenek Nyírbátorba. Ezzel 
pedig erősíthetjük a helyi gazdaságot 
is. Ez egy olyan része lehet a városnak, 
ahol hosszú távon is stabil jövedelem-
mel élő polgárok laknak. A célunk, hogy 
ezt a társadalmi csoportot minél jobban 
megerősítsük.
 – A lakások hány százaléka lehet 
ott önkormányzati bérlakás?
 – A nyugati minta alapján egy te-
lepülés lakásállományának 15-20 szá-

zaléka önkormányzati bérlakás. Ehhez 
nekünk még legalább 300 bérlakást 
kellene építeni. 200-300 bérlakást 10 
év alatt lehet építeni. Ha nem veszik 
el a bevételeinket, akkor már ebből is 
tudunk tervezni. Ha az akkori bevé-
teleink maradtak volna, mint amikor 
polgármester lettem 2014-ben, azaz 
nem venné el a kormány, sőt az akkori 
hitelállomány is maradhatott volna, ak-
kor éves szinten legalább 400 millió fo-
rinttal több pénzből gazdálkodhatnánk. 
Tessék kiszámolni, hogy ez mekkora 
tőke, ami mára hiányzik a rendszerből! 
Ráadásul ezt megfejelték a Covid miatt 
még 600 millió forint további elvonás-
sal. Ha mi a bérlakásépítési programot 
folytatni akarjuk, ahhoz évente 150 
milliós pluszbevételre van szükségünk. 
Ezt a nyírbátori gazdaság képes meg-
teremteni. Nekünk pedig az a köteles-
ségünk, hogy ezt a pluszt visszafor-
gassuk. Ilyen például a bérlakásépítés. 
Ilyen együttműködésre gondolok én. 
Ha minden számot pontosan ismerünk, 
akkor 2022 végén, vagy 2023 év elején 
elindulhat az építkezés.
 – Maradjunk még az infrastruk-
túránál! Két irányból is építenek most 
kerékpárutakat a városban. Ha elké-
szülnek, akkor ezzel ez a program be-
fejeződik?
 – Az a program mindenképpen foly-
tatódik, csak az nem dőlt el, hogy milyen 
keretben. A teljes hálózat terve is elké-
szült már. A külterületi utaknál Nyírvas-
vári irányába nincs még kerékpárút. Arra 
egy határon átnyúló projekt teremtheti 
meg a lehetőséget. A belterületen pedig 
a meglévő utakat hálózatszerűen akar-
juk összekötni. Ennek már készen van 
a koncepciója. Így a teljes város bizton-
ságosan kerékpározható lesz. Ráadá-
sul nem nehezítjük meg a gépjárművek 
közlekedését sem. A város összes fon-
tos célpontját el lehet érni kerékpárúton.  
Ha az említett projektünk nyertes lesz, 
akkor egy ütemben meg tudjuk építeni 
a hiányzó szakaszokat. Ha nem nyerünk, 
akkor kisebb léptékben, vagyis lassab-
ban valósul meg, de az biztos, hogy nem 
állunk le. 30-40 milliós, kisebb blokkok-
ban építkezünk, amikkel a városközpon-
tot a meglévő hálózattal össze tudjuk 
kötni. A cél az, hogy a város bármelyik 
területéről biztonságos módon el lehes-
sen jutni bárhová, illetve a fontosabb he-
lyekre.
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A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesüle-
tének tagjai Nyírbátorban nagy izga-
lommal ébredtek június elsején reggel. 
Napkorra utaztunk, hogy részt vegyünk 
a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetsége által szervezett találkozón és 
sportnapon.

 Örömmel nyugtáztuk a ra-
gyogó napsütést, amely kitartott 
egész nap.
 A 8 állomásból álló izgalmas 
és érdekes ügyességi feladatok-
kal birkóztak meg a benevezett 5 
fős csapatok.

 Egyesületünk két 
csapattal nevezett, 
kupát ugyan nem 
nyertünk, de nagyon 
jó volt együtt lenni 
oly hosszú idő után. 
Egy remek, zenés, minden 
porcikánkat megmozgató 
bemelegítő tornán is részt 
vettünk. Az ebéd elfogyasz-
tása, majd egy kis szórakoz-
tató műsor után előadást 

hallgattunk a nyugdíjasokat megcélzó, 
átverő bűnesetekről, s hogy mit tehe-
tünk mindezek kivédésére.

 Az eredményhirdetéskor emlékla-
pokat és ajándékot kaptunk. A remek 
nap után jókedvűen indultunk haza.

Tóth Árpádné 
egyesületi elnök

SZÜLETÉS

Kiara Varga Klementina Csiki János
Nazira Csiki Bernadett Páskuly Ferenc
Zoltán Lipcsák Enikő Lakatos Zoltán
Dominik Kicsák Noémi Kozma István
József Milán Varga Kinga Jóni József
Zoé  Weibli Ágnes Vitár Viktor
Ádin Böszörményi Dóra Berecz András
Lilla Nagy Beáta Prokob Attila
Nelli Szilágyi Ivett Varga Béla

HÁZASSÁG

2021.  MÁJUS 01 – 2021. MÁJUS 31.
közötti időtartamban összesen 11 házasság jött létre.

Mindazok akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban megjelenjen 
házasságkötésük:

Kerekes Zoltán  -  Böszörményi Éva
Sándor Márton   -  Dobák Dominika

Zékány Attila  -  Heim Zita
Szőllősi Tamás  - Szőllős Ingrid

Botos Sándor  -  Dr. Kovács Petra
Simon Ferenc  -  Király Andrea
Pócsik Attila  -  Horváth Edit

Somlyai Péter  -  Gárdos Katalin

HALÁLESET 2021. május hó

Gebri Gábor • Horváth Zsoltné • Puskás József
Kiss Miklósné • Somogyi Jánosné • Molos József

Udicska Lajos • Fodor Sándor • Pető László
Takács Ferencné • Szilvás Éva 

Anyakönyvi események
2021 májusRégi vágya teljesült a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíja-

sai Egyesület tagjainak, amikor is befejezték a volt határőr lakta-
nya udvarán évti-
zedekkel ezelőtt a 
Határőrség Hősi 
Halottjai emléké-
re készült emlék-
mű felújítását.
 Az emlékmű 
felújítása pénz-
ügyi alapjait a BE-
OSZ támogatása 
és az egyesület 
hozzájárulása te-
remtette meg. A 
megvalósítást az 
egyesület tagjai 
vállalták, és má-
jus utolsó hétvé-
géjén a dolgos ke-
zek munkájának eredményeképpen már ismét a régi szépségét 
idézte az emlékmű.
 Az emlékmű felújítása számunkra fontos szimbóluma a Ha-
tárőrség hősi halottjai emlékének megőrzésének és szorosan 
illeszkedik az egyesületünk alapszabályában is rögzített fő cél-
hoz, a határőr hagyományok ápolásához.
 A határőr hagyományok ápolása szerves részének tekintjük, 
hogy megjelöljük Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye településein 
azokat az objektumokat, épületeket, amelyekben egykor határőr 
alegységek működtek. Első helyszínként Penészleket választot-
tuk, ahol június 25-én, Szent László napja és egyesületünk meg-
alakulása 15. évfordulója alkalmából emléktáblát helyezünk el a 
volt határőr őrs épületének falán.   

Janovics János 

Megújult az emlékmű…

Frissen, fitten - nyugdíjasan

A felújított emlékmű és a felújítók…
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A nyírbátori Református Egyházközség Presbitéri-
uma és a Báthory Anna Református Általános Is-
kola és Óvoda immáron négy éve emlékezik meg a 
nemzeti összetartozás és a hősök napjáról. 

Az első világháború harmadik 
évében Abele Ferenc vezér-
kari őrnagy kezdeményezé-
sére az elesett magyar hősök 
emlékére az 1917. évi VIII. 
törvényben szavazta meg 
az Országgyűlés a nemzet 
kegyeletteljes tiszteletét. A 
hősök napján, május utolsó 
vasárnapján ünnepi Isten-
tiszteleten imádkoznak az 
élők a hazáért életüket áldo-
zó honvédekért. 
 Szerte az országban hősi 
emlékművek emlékeztetnek 
a harcterekről haza nem té-
rőkről, apákról, fiúkról. 
 Nyírbátor Község Képvi-
selő-testülete 1924. szep-
tember 9-én adta át az em-
lékművet, amely a város 

főterén egy haldokló katonát 
jelenít meg, akit bajtársa ölel 
át fél karjával. Másik kezében 
a törött nyelű lobogót tartja 
mindhalálig. A szobor oldalán 
sorakoznak a márványlapon 
az odaveszett nyírbátori ka-
tonák, illetve 2002 májusa 
óta a második világháború 
elesettjeinek névsora. 

 

A Nyírbátori Református 
Gyülekezet nemcsak a cso-
dálatos templomot, hanem 
vele együtt az országos és 
helyi történelmi hagyomá-
nyokat, a településen min-
denkor élőkhöz való hűséget, 
tiszteletet, a kötelességtuda-
tot, a helyhez ragaszkodást is 
magáénak érzi és vallja.
 Az 1479. évi, török felett 
aratott győztes, kenyérme-

zei csata hőse, a nyírbáto-
ri templomok építtetője, az 
ecsedi II. Báthori István er-
délyi vajda előtt évről évre 
tiszteletünket tesszük, és 
református közösségünk im-
máron négy éve a magyar 
hősökről is minden évben 
megemlékezik. 2020-ban a 
fájdalmas 100 éves évfordu-
lóra, Trianon gyászára, a Ma-
gyarországtól elszakítottakra 
is visszagondolt.  
 Csatlakozva a nemzeti 
összetartozáshoz, a határon 
túliakkal együtt, idén közösen 
mutathattuk meg magyar-
ságunkat, mindazt, amely 
mindörökké közössé tesz va-
lamennyi magyart. Az ünnepi 

emlékezések pillanatai június 
4-én este a fellobbanó mág-
lyatűzzel indult, majd a va-
sárnapi Istentiszteletet köve-
tő műsorban, a Báthory Anna 
Református Általános Iskola 
és Óvoda diákjai, valamint a 
Kárpát-medence távoli zuga-
iból hallhattuk a gyermekek 

érzéseit, a távoli hangokat, 
megannyi jeleit a hűséges 
szeretetnek videóüzeneteik 
segítségével, melyet a Nyír-
bátori Koncertfúvós Zenekar 
játéka színesített.   

 A magyar hősök előtti 
tisztelet alkalmából a Magyar 
Honvédség 5. Bocskai Ist-
ván lövészdandár parancs-
nok-helyettese, Tarjáni Attila 
alezredes osztotta meg em-
lékező gondolatait a családi 
istentiszteleti közösséggel. 
Majd a meghívott vendégek-

kel közösen helyeztük el ko-
szorúinkat az emlékmű előtt, 
Nyírbátor főterén.  

Dr. Báthori Gábor
a Nyírbátori Református 

Egyházközség gondnoka

Tisztelet a hősöknek
ÖSSZETARTOZUNK
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MSZP: előválasztási jelöltállítás

„Aki figyeli, az láthatja, hogy fokozatosan vonulok ki a különféle társa-
dalmi tisztségeimből. Ez 2010-től, tervszerűen történik. Teret kell adni 
a fiataloknak, hogy mutathassák meg felkészültségüket.  Ez persze 
csak az egyik oldala a dolognak. Az elmúlt években belekóstoltam a 
civil élet olyan pozitívumaiba, amelyeket az elmúlt évtizedekben egy-
általán nem élvezhettem” – mondja Veres János korábbi pénzügymi-
niszter, jelenleg tiszteletbeli moldáv konzul. A riporter Nagy Miklós.

Tiszteletbeli konzul

 – A megyében, talán egyedüli hely-
ként az országban, mindegyik országy-
gyűlési választókerületben indítanak 
jelöltet az előválasztáson. Ez azt is je-
lenti, hogy nem lesznek megállapodá-
sok, és nem lépnek vissza más pártok 
jelöltjeinek javára?
 – Folynak ilyen tárgyalások. Egyelőre 
most arról tudok beszámolni, hogy a mai 
napig csak olyan megállapodás született, 
amelyben a mi pártunk jelöltjét támogat-
ja másik párt. Egyelőre nem kérték, hogy 
cserébe a mi jelöltünk lépjen vissza.
 – Ha jól sejtem, azért eljön majd az 
is, amikor szocialista jelölt visszalépte-
téséről is tesznek bejelentést. Többen 
is visszaléphetnek?
 – Egyáltalán nem biztos, hogy lesz 
olyan jelöltünk, aki vissza fog lépni, ha 
mégis, akkor is legfeljebb egy ilyen lehet.
 – Megmondja, hogy hol léphet 
vissza az MSZP-s jelölt?
 – Mi azt szeretnénk, ha a legjobb 
jelöltek maradnának 2022-re. Ezért is 
kardoskodtam amellett, hogy a lehetsé-
ges legtöbb választókerületben legyen 
szocialista jelölt. Mi olyan jelölteket állí-
tottunk, akiket esélyesnek is tartunk. 
 – Van annak jelentősége, hogy 
melyik párt melyik másik párttal álla-
podik meg?
 – Természetesen ennek van jelentő-
sége, hiszen a hat ellenzéki párt nem bír 
azonos támogatottsággal. Természe-
tesen a nézetei is mások a pártoknak, 
ezért nyilvánvalóan nem mindegy, hogy 
erősebb, vagy gyengébb támogatottsá-
gú párttal sikerül megállapodnunk. Arról 
már nem is beszélve, hogy a pártok tá-
mogatói vajon mennyiben fogadják el a 
pártvezetők megállapodásait.
 – Végeztek olyan méréseket, hogy 
a szocialisták támogatói vajon milyen 

irányú megállapodások után menné-
nek?
 – A megye három választókerüle-
tében végeztünk ilyen méréseket. Ebből 
kiderült, hogy van olyan választókerület, 
ahol kifejezetten az lenne az előnyös, ha 
születik előzetes megállapodás…
 – Ez talán Nyíregyháza?
 – Pont nem. Nyíregyházán nyílt ver-
seny lesz szerintem. Független attól, 
hogy a DK a Jobbik jelöltjét tá-
mogatja az 1-es választó-
kerületben. 
 – Van egy olyan 
érzésem, hogy ebben 
a megyében nyilván 
három párt hozhat sok 
szavazatot, mint példá-
ul a DK, az MSZP 
és a Jobbik. 
Nem erő-

sorrendbe állítottam a pártokat. A töb-
biek javára érdemes-e megállapodni?
 – Az MSZP a megye mind a hat vá-
lasztókerületében jelen van szervezeti-
leg is. Aktivistáink és jelöltjeink is van-
nak. Ezt egyáltalán nem tudja magáról 
elmondani mind a hat párt.
 – Ez jól hangzó kijelentés, de hoz-
zá kell tenni, hogy 2019-ben, amikor 

az önkormányzati választások voltak, 
a megyei önkormányzati listára leadott 
szavazatok közel fele ebből a térségből 
érkezett. Nyilván az öné volt a húzó név.
 – Az a helyzet, hogy a mi térségünk 
része a megyének. Egyébként pedig a 
második legerősebb ellenzéki pártként 
vagyunk részei a megyei közgyűlésnek.
 – Nyilván az a párt, amelyik nem 
akar, vagy pláne nem tud jelöltet állíta-
ni minden választókerületben, önmaga 
ellen is dolgozik.
 – Ezt csak annyiban árnyalnám, 
hogy egy térség 10–15 százalékára 
vonatkozóan az induló pártok köthet-
nek megállapodásokat, mint például, ha 
valahol valamelyik pártelnök, vagy egy 
nagyon ismert ellenzéki politikus indul, 
ott nem érdemes ellenjelöltet állítani. 
Ez nem hozza hátrányba a többi pártot. 
Ámde, ha túl sok olyan választókerület 
lesz az országban, ahol az MSZP nem 
állít majd jelöltet, az már hátrányos 
helyzetbe hozhatja a pártot. Ebben a 
kérdésben én komoly vitában is vagyok 
a párton belül.

 – Miután külön-külön frakciókat 
akarnak, egyáltalán nem mind-
egy, hogy hány jelöltjük marad 
talpon 2022-re.
 – Ez pontosan így van. Ráadá-

sul több miniszterelnökjelölt indul 
az előválasztáson. Az sem mind-

egy, hogy hány körzetben 
lesz képviselőjelöltje az 

adott miniszterelnök-
jelölt pártjának.
 – Az MSZP jelöl-
tek egyszerre a PM 
jelöltjei is?
 – Természetesen. 
Ez a két párt megál-
lapodást kötött egy-
mással. A megyében 
egy olyan jelöltet 

g o n d o l t u n k , 
aki párbeszé-
des politikus 
volt, de ő idő-

közben megbetegedett, és elhunyt. Azon 
a helyen is szocialista jelölt van.
 – Egyébként pedig nagyban erősít-
heti a helyi MSZP-PM jelöltek pozícióit, 
hogy Karácsony Gergely (PM), a leg-
népszerűbb ellenzéki politikus éppen 
Nyírtasson jelentette be indulását. 
 – Természetesen használni is fogjuk 
a kampányban, hogy Karácsony Gergely 

seny lesz szerintem. Független attól, 
hogy a DK a Jobbik jelöltjét tá-
mogatja az 1-es választó-
kerületben. 
 – Van egy olyan 
érzésem, hogy ebben 
a megyében nyilván 
három párt hozhat sok 
szavazatot, mint példá-
ul a DK, az MSZP 
és a Jobbik. 
Nem erő-

kérdésben én komoly vitában is vagyok 
a párton belül.

 – Miután külön-külön frakciókat 
akarnak, egyáltalán nem mind-
egy, hogy hány jelöltjük marad 
talpon 2022-re.
 – Ez pontosan így van. Ráadá-

sul több miniszterelnökjelölt indul 
az előválasztáson. Az sem mind-

egy, hogy hány körzetben 
lesz képviselőjelöltje az 

adott miniszterelnök-
jelölt pártjának.
 – Az MSZP jelöl-
tek egyszerre a PM 
jelöltjei is?
 – Természetesen. 
Ez a két párt megál-
lapodást kötött egy-
mással. A megyében 
egy olyan jelöltet 
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a megyéből származik, és a személyes 
kötődése igen erős.
 – Az MSZP elnökeként támogat-
ja-e, hogy az előválasztásra bejelent-
kező jelöltek nyilvános vitákon adjanak 
számot az elképzeléseikről, felkészült-
ségükről?
 – Nem feltétlenül a különbségté-
tel okán, de a bemutatkozás érdekében 
mindenképpen támogatom, illetve szük-
ségesnek is tartom az ilyen törekvése-
ket. A korábbi választások előtt én min-
dig kezdeményeztem ilyen nyílt vitákat, 
az más kérdés, hogy az utóbbi időben 
nem volt erre jelentkező.
 – Ha már visszautalt a múltra: pont 
most miért nem indul a választáson, 
amikor összehasonlíthatatlanul jobb 
esélye lenne nyerni, mint bármelyik 
előző ciklusban volt?
 – Jövőre töltöm be a 65. életévemet, 
amikor a választás lesz…
 – Ugyan már! Mindössze 69 éves 
lenne a ciklus végén is. Szinte fiatalem-
ber, akinek még ősz hajszála is alig van.
 – Viszonylag hosszú, a parlamentben 
és miniszterként is eltöltött időszakot kö-
vetően el kell jutni az embernek oda, hogy 
kijelenti, ennek már vége van. Minden-
esetre ki lehet jelenteni, hogy ilyen inten-
zitással már nem szabad folytatni.
 – Képviselő nem, de MSZP megyei 
elnök még igen?
 – Abból is kiszállok. Aki figyeli, az 
láthatja, hogy fokozatosan vonulok ki a 
különféle társadalmi tisztségeimből. Ez 
2010-től, tervszerűen történik. Teret 
kell adni fiataloknak, hogy mutathassák 
meg felkészültségüket. Ez persze csak 
az egyik oldala a dolognak. Az elmúlt 
években belekóstoltam a civil élet olyan 
pozitívumaiba, amelyeket az elmúlt évti-
zedekben egyáltalán nem élvezhettem.
 – Értem. Most elkezdett élni is.  
 – Pontosan ez történik velem. Van 
egy 7 éves kislányom, akit így elkísérhe-
tek reggelente az iskolába, akivel tudok 
esténként játszani. Most végre egy más-
fajta életet lehet élni, ami korábban – az 
iszonyú sok tisztség, feladat, elfoglalt-

ság miatt nekem nem adatott meg. Tu-
dom én, hogy sokan ezt nem tekintik ko-
moly dolognak, de higgye el, én látom a 
különbséget. Látom a különbségét, hogy 
20 éve mit tehettem meg napközben, 
civilként a sok munka mellett (nagyon 
keveset) és tapasztalom azt, hogy mit 
tehetek meg ma. Egészen másként élek. 
Az emberi élet véges, ha a boldogsághoz 
ez járul hozzá (márpedig szerintem ez 
nagyban hozzájárul), akkor ezeket figye-
lembe kell vennie az embernek az ilyen 
választásoknál.
 Amúgy persze, mindenkinek mon-
dom, hogy szülővárosomat a későbbi-
ekben is minden olyan lehetőségemmel 
segíteni fogom, ami nekem megadatik. 
Nem szakítok minden közéleti felada-
tommal, csak éppen sokat elengedek a 
jövőben.
 – Nos persze tudjuk, hogy nem vo-
nul vissza mindentől, hiszen pár nap 
múlva avatják itt a Moldáv Köztársaság 
konzuli irodáját, a tiszteletbeli moldáv 
konzult pedig Veres Jánosnak hívják. 
Az, hogy megkapta a megbízólevelét 
nem számít hétköznapi történetnek. 
A jelenlegi kormányra sem jellemző, 
hogy egy ellenzéki politikus esetében 
zöld utat adjon hasonlóra. Hogy alakul-
tak így a körülmények?
 – A tiszteletbeli konzulokat az az or-
szág nevezi ki, amely az adott országot 
képviseli a másik országban. Az én ki-
nevezőm a Moldáv Köztársaság külügy-
minisztere. Persze ezt a fogadó ország 
kormányának jóvá kell hagynia.
 – Mint tapasztaljuk, ez megtörtént. 
Ez is egy bizonyítéka annak, hogy ön jó 
kapcsolatokat ápol Szijjártó Péter mi-
niszterrel?
 – Mi sok éven keresztül voltunk egy 
bizottságban a parlamentben, ahol na-
gyon komoly vitákat is folytattunk egy-
mással. A parlament más dimenzióiban is 
voltunk együttműködő partnerek és azt 
gondolom, hogy soha nem léptük túl azt 
a korlátot – de én senkivel nem léptem 
túl a korlátot –, ami az emberi tisztesség, 
becsület, megbecsülés határát jelentet-

te. Nem anyáztam sem őt, sem mást, 
nem sértettem meg személyében.  Ez a 
későbbiekben érdekesen nyilvánul meg 
viszont. Amikor akkora a szembenállás, 
hogy semmilyen kontaktus nincs, nekem 
akkor is fogadják a köszönésemet.
 Számos nyírbátori beruházás kap-
csán kerestem meg állami vezetőket, 
annak érdekében, hogy az itteni fejlesz-
téseket tervező külföldi befektetők a ma-
gyar állam részéről pozitív elbírálásban 
részesüljenek. Volt egy olyan stáció az 
egyik cég esetében, amikor a minisztéri-
umi főtisztviselő elmondta, hogy a dön-
tés a miniszter kezében van. Nos, akkor 
kerestem a minisztert. Az első meglepe-
tésem az volt, amikor Szijjártó miniszter 
úr miniszterként fogadott engem is. Az-
zal fogadott, hogy: „Miniszter úr, mi a kér-
dés?” Elmondtam. Kettő héten belül már 
aláírásra alkalmas állapotba került az ügy.
 – Értem, abszolút korrekt volt az 
ügyintézés. 
 – Valóban és ez teljesen eltér a ná-
lunk általában gondolt és megszokott 
menettől, amikor a különböző oldalon 
állók egymást ócsárolják.
 – Nyilván nem is igen szeretik önt a 
saját pártjában, ha tud ilyen kapcsola-
tokat életben tartani.
 – Én viszont nem is azért élek, hogy 
ezért szeressenek, vagy ne szeressenek.  
Nekem sokkal fontosabb, ha tehetek va-
lamit Nyírbátorért. Volt, amikor Orbán 
Viktornál kellett eljárni. Ezt Orbán sem 
gondolta árulásnak, miközben a projekt 
megvalósult a városban, amihez a mi-
niszterelnök hozzájárulása kellett. Ma-
gyarországon így működik a világ.
 – A moldávok honnan tudták, hogy 
Ön elvállalná a tiszteletbeli konzuli 
megbízatást?
 – Nekünk a jelenlegi moldáv nagy-
követtel régi, személyes ismeretségünk 
van. Több, mint 10 éve tart ez a szemé-
lyes, jó kapcsolat. A nagykövet úr volt 
korábban államtitkár, külügyminiszter 
és most ismét itt nagykövet nálunk. Ő 
keresett meg engem ezzel az ajánlattal, 
amit én elfogadtam.
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Folytatás az 1. oldalról

 – Miért jó, jó-e ma pedagógusnak 
lenni? Mindig ez volt a terve?
 – Mióta az eszemet tudom, igen! Már 
óvodás koromban is tanárnénit játszot-
tam. A nővérem is pedagógus, valószínű-
leg ellestem tőle. Azt gondolom, hogy ez 
egy rendkívül különleges hivatás, mert 
olyan állomásainál vagyunk jelen a gyere-
kek életének, amit senki más nem él meg 
velük. Ezért ez egy nagy feladat is.
 – Korábban szóba került a társadalmi 
megbecsültség. Egyáltalán van ilyen ma?
 – Én a szerencsésebb elégedettek 
közé tartozom, és úgy gondolom, ha 
megszolgáljuk, akkor meg is kapjuk ezt 
a fajta elismerést. Mégpedig a szülőktől 
kiindulva, mert így épül fel a társadalom 
egésze. Ha a szülők megbíznak bennünk, 
akkor az összeáll egy nagy egésszé, és 
az már társadalmi elismerés. 
 – Ebből be lehet vásárolni a pia-
con?
 – Az már az anyagi megbecsültség, 
amivel kapcsolatban én az elégedett pe-
dagógusok táborába sorolom magam. 
Lehetne több, erre senki nem mondana 
nemet, de nem sírok naponta a megél-
hetés tekintetében. Mondom ezt nőként, 
de úgy vélem, hogy családfenntartóként, 
férfiként viszont az anyagi kihívások fe-
dezésére több áldozatot is be kell vállal-
ni, ha valaki ezt a pályát választja.
 – Van rangja ma 
a pedagógusság-
nak? Miért nem je-
lentkeznek ma ele-
gen erre a pályára?
 – Bízom benne, 
hogy van rangja. Én 
úgy vélem, azt hal-
lom, hogy főleg a 
reálszakokon drámai a helyzet. Az ok ta-
lán az lehet, hogy erre születni kell. Nem 
egyszerű, de nagyon szép is tud lenni ez 
az út, ha hivatásnak tekintjük. A szakmai 
rész tanulható, a lelki rész tekintetében 
viszont nagyon fontos összetevő, hogy 
képesnek kell lenni a fejlődésre: nagy 
adag empátia, hatalmas elfogadókész-
ség mások iránt. Aki ilyen, csak az erre a 
pályára való.
 – Mit igyekszik átadni a tanítvá-
nyainak? A tananyagon túl, természe-
tesen.
 – Éppen a közelmúltban, a minősí-
tésem kapcsán merült fel ez a kérdés. 

„Vezesd őket, utat ne tévessz,

S magadhoz mindig hű maradj,

Mert élen állsz és messze látszol,

Sose feledd: példa vagy!”

(Nagy László)

Úgy vélekedem erről, hogy 
a gyerekek mellé szegődve 
utakat mutatok. Tehát nem 
előttük rohanok, nem utá-
nuk megyek, hanem mellé-
jük szegődve teszem ezt. És 
nem a szakjaimból kifolyólag, 
hanem általában az életre 
próbálok receptet adni, hogy 
az együtt töltött évek után jó 
döntéseket hozzanak, jó utakat válasz-
szanak. Ezt a készséget szeretném át-
adni és azt, hogy merjenek választani.
 – Vannak kapcsolatai, esetleg ba-
rátságai egykori tanítványaival?
 – Ebben az intézményben nekem ez 
a hatodik tanévem, előtte tíz évig Duna-
újvárosban taní-
tottam. Az ottani 
osztályom tagjai 
már felnőttek, 
velük megvan ez 
a fajta kapcsolat. 
Ez is egyfajta el-
ismerés.
 – Magyar és 
német szakos. 
Magyar szakos-
ként a mostani 
tanterv kérdé-
sek, a felmerülő ’magyarkodás’ hogyan 
normalizálható a tanítás kapcsán?
 – Azt gondolom, hogy minden tan-
anyagot lehet jól és rosszul tanítani, 

akár eltúlozni 
is, ez mindig 
a pedagógus 
l e l k ü l e t é -
től függ. Ha 
rendben van-
nak a viszo-
nyulásai akár 
a magyarsá-

ga, akár a hazája világban való elhelye-
zése tekintetében, akkor nem lesz gond. 
Kötnek minket a tantervek, persze van 
szabadon tervezhető rész is, itt a szak-
mai mércén túl már lelkiismereti dön-
téseket is kell hozni. Ez egy személyes 
felelősség, itt jön be újra a pályára való 
alkalmasság kérdése. Az irodalom pél-
dául nagy lehetőség, de nagy felelősség 
is, hiszen egy világszemléletet is taní-
tunk, átadunk a tananyagok kapcsán.
 – Ugye lehet eltérés világszemlé-
letben tanár és a tanítványa között?  
 – Ahol csak a tanárral egybehangzó 
vélemény van, ott valami nem műkö-

dik helyesen. Én mindig hangsúlyozom, 
hogy adjanak hangot a nemtetszésük-
nek is, bármilyen tanagyag kapcsán. Az 
irodalom művészet, mindenkinek sza-
badságában áll azt mondani, hogy eb-
ben az életszakaszomban úgy érzem, ez 
nem nekem való, nem értek vele egyet, 

nem szólít meg. Ez szerintem alapvető 
egy jó irodalomórához. A szakmai részt 
megtanuljuk, használjuk, mint egy szer-
számkészletet, hogy felbontsuk, ele-
mezzük a műveket, ez a számonkérés 
alapja, de a véleményalkotás szabad 
marad.
 – A korábbi évek tapasztalataival 
összevetve hogy látja: nagy a különb-
ség egy egyházi és egy nem egyházi is-
kola között? 
 – Amiben a mi intézményünk nagy 
előnyét látom, az az, hogy a lelki egész-
ség fejlesztésére sokkal több idő jut. Úgy 
vélem, egy lelkileg rendben lévő tanuló 
az ismeretek szintjén is sokkal jobban 
tud teljesíteni.   
 – Mit gondol, mennyi időnek kell 
eltelni még ahhoz, hogy társadalmilag 
is elérje a valós helyét a pálya?
 – Nem tudok, és nem is szeretnék 
ilyen jóslatokba bocsátkozni. Én szemé-
lyes szinten – az említettek szerint – úgy 
élem meg, hogy megbecsültek vagyunk, 
és hogy nem igazán kell ilyen kérdéseken 
gondolkodni. Teszem azt, amire feltettem 
az életemet, csinálom azt, amit szeretek, 
és amiért annyi évet tanultam.

Az irodalom például nagy 
lehetőség, de nagy fele-
lősség is, hiszen egy vi-
lágszemléletet is tanítunk, 
átadunk a tananyagok 
kapcsán.
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Miniszteri kitüntetést kapott Veres Jánosné
Az emberi erőforrások miniszterének kitüntetését, a Brunszvik Te-
réz-díjat kapta Veres Jánosné, a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda intéz-
ményvezetője. Az óvodapedagógusok számára adható legmagasabb 
szakmai elismerést június 7-én a budapesti Vigadóban, a pedagógus-
napi ünnepségen vette át az óvodavezető.

Veres Jánosné szakmai munkájában ki-
emelkedő a hagyományőrző tevékeny-
ség, s jelenleg vezetői munkája mellett 
megyei vezető szaktanácsadó is. Több 
évtizedes, kimagasló színvonalú 
óvodapedagógiai munkásságáért, 
innovatív mesterpedagógusként, 
intézményvezetőként, a Nyírbátori 
Óvodaszövetség elnökeként elért 
eredményeiért, vezető szakta-
nácsadóként, valamint az óvoda-
pedagógusok képzése érdekében 
végzett elkötelezett tevékenysé-
géért részesült elismerésben.
 „Ez a kitüntetés egy csoda, 
hatalmas elismerés számomra. A 
gyermekszeretet, a gyermekekért 
való tenni akarás motivált egész 
életemen át. A pályám egyben a 
hivatásom is. Mindig örömmel dol-
goztam, és számomra a munka soha nem 
munkát jelentett. A gyermekmosoly min-
dennél többet ér” – mondta az intézmény-
vezető.
 Veres Jánosné Hajdúböszörményben 
végezte el az óvónőképzőt, majd dolgozott 
többek között a Madách utcai és a Fáy úti 
óvodában is, ahol már megkezdődött a ve-
zetői karrierje. Nevéhez fűződik a hagyo-
mányőrző csoport, amelynek elkészítette 
a pedagógiai programját. „Büszke vagyok 
rá, hogy amikor vezető lettem, egy olyan 
páros kapta meg ezt a csoportot, amely 
továbbvitte a hagyományőrzést” – foly-

tatta az óvodavezető. Ezenkívül mester-
pedagógus, majd szaktanácsadó és vezető 
szaktanácsadó lett, így a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei szaktanácsadó óvoda-

pedagógusainak munkáját koordinálja, 
együttműködik az Oktatási Hivatal Nyír-
egyházi Pedagógiai Oktatási Központjával.
 Jelenleg a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 
intézményvezetőjeként a székhely intéz-
mény és tagóvodái (Nyitnikék Tagóvoda, 
Százszorszép Tagóvoda) 15 csoportjának 
működéséért felel. Veres Jánosné óvoda-
pedagógusi és intézményvezetői munká-
jára jellemző az igényesség, a szorgalom, 
a kreativitás, a nagy munkabírás és a fo-
lyamatos szakmai megújulás. A Nyírbátori 
Óvodaszövetség elnökeként összefogja 
a kistérség 24 csatlakozó óvodájának ve-

zetőit, szakmai továbbképzéseket, konfe-
renciákat, bemutatókat szervez számukra.
 „Természetesen egy kitüntetés eléré-
séhez nagyon sokan kellenek. Köszönöm a 
családomnak, hogy végig mellettem álltak, 
támogattak, még akkor is, amikor az ün-
nepnapjaimat az óvodában töltöttem vagy 
az óvodai dolgokkal foglalkoztam. Kö-
szönöm a mindenkori nevelőtestületnek, 
hiszen egy vezető csak úgy tud eredmé-
nyeket, sikereket elérni, hogyha van, akit 
vezessen, van, akit támogasson a szakmai 

munkájában. Kell egy olyan város-
vezetés, mint amilyen Nyírbátor-
ban van, megemlítem Veres Jánost, 
valamint Balla Jánosnét a korábbi 
és Máté Antal jelenlegi polgármes-
tert. Ha szakmailag indokolt volt 
a kérésem vagy az elképzelésem, 
akkor mindig szabad utat adtak 
nekem, támogatták azt, hogy az 
óvodát fejlesszük, bővítsük, és az 
óvodapedagógusoknak minden 
feltételt biztosítsunk, ami a szak-
mai munkájukhoz kell. A gyerme-
kek élvezték és mai napig élvezik 
ennek hozadékát, hiszen nagyon 
boldog gyermekeket engedünk ki 

a kezünk alól. Továbbá köszönöm azoknak 
is, akik felfigyeltek a munkámra és felter-
jesztettek engem erre a díjra” – tudtuk 
meg a kitüntetett óvodapedagógustól.
 Veres Jánosné szakmai munkája túl-
mutat intézménye és a tágabb környeze-
tében élő óvodapedagógusok támogatá-
sán, munkájával jelentősen hozzájárul az 
óvodai nevelés eredményességének nö-
veléséhez. A Nyírbátori Kerekerdő Óvodá-
ban végzett folyamatos magas színvonalú 
szakmai munkáját több sikeres pályázat 
és elismerő cím bizonyítja.

Polyák Dézi

Kedves Béla bácsi!
	 Találkozásunk	–	mint	tanár	és	diák	–,	az	1960-as	évek	első	
felére datálódik. Az 5. osztálytól kezdve tanította a biológiát 
nagy szeretettel, hozzáértéssel, hivatástudattal. Különösen ma-
radandó volt számomra az állatokkal kapcsolatos, gazdag isme-
reteinek és tapasztalatainak átadása, közreadása. Emlékszem a 
gólyára, akit Béla bácsi mentett meg, nevelt fel, s a gólya hálából 
ott	röpködött	a	Kossuth	utcai	lakása	felett	sokáig,	egy-egy	finom	
falatra visszatért. Irigykedve néztem a csókát, a búbos bankát, 
akiket szintén Béla bácsi nevelt fel, és én is szerettem volna ilyen 
elárvult madarakat megmenteni, felnevelni. Az iskolai évek alatt 
Béla bácsi sok-sok tanítványát oltotta be a kisállatok szeretetével, 
adott	tanácsot	a	velük	való	gondoskodásról,	felszerelésükről.	Töb-
bek	között	én	is	megfertőződtem.	1962-ben	Béla	bácsitól	kaptam	
3 guppi halat, egy szál vízinövényt és egy címet, hogy honnan 
tudok beszerezni akváriumot. Ezzel én is belekóstoltam az akva-
risztikába, az akvarisztika világába. Ez a szerelem a mai napig 
tart, amit ezúton is megköszönök, és amiért örökké hálás leszek. 
Az iskolai évek után sem szakadt meg a kapcsolatunk. Az élet 
úgy hozta, hogy sokszor személyesen is találkoztunk, taná-

csokat kértem és kaptam, kicseréltük ta-
pasztalatainkat. Boldogan mutatta meg 
a	padláson	lévő	házigalamb	állományát,	
a méhészetét, vizsla kutyáját és a fekete 
cicáját. Szívembe zártam örökre, úgy ér-
zem, nem csak a tanárom volt. Nyírbá-
torból való elköltözése után is telefonon többször beszélgettünk, 
tájékoztattuk	egymást	hogylétünkről,	a	családról,	a	volt	tanít-
ványokról	és	tanárokról,	a	nyírbátori	eseményekről.	Sajnos	az	
utóbbi	időben	a	hallása	megromlott,	de	interneten	tudunk	kap-
csolatot tartani továbbra is. 

Drága Béla bácsi!
 Tisztelettel, hálával és nagy-nagy szeretettel köszöntöm 
95.születésnapja alkalmából! Kívánom, hogy napjai jó egész-
ségben, békességben, örömben teljenek szerettei körében!

Az egykori tanítványok nevében 
Nyitrai László  

Nyílt levél a tisztelt biológiatanáromnak, 
Hatházi Béla bácsinak 95. születésnapja alkalmából
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Köszönjük, hogy eddig velünk 
tartottál és a könyvtár érdekes 

világáról tájékozódtál! Ha visszaemlékszel, vagy előveszed az 
összegyűjtött cikkeket, akkor könnyedén meg tudod majd fej-
teni ezt a keresztrejtvényt. Sok izgalmas dolog van a könyv-
tárban, érdekes lehet a gyűjtemény, színes a rendezvénylista. 
De csak akkor élő és igazi, ha… Ezt most nem árulom el! 
 A megfejtésből megtudod, hogy minden könyvtár szá-
mára az igazi kincs, az _______________! 

1.  A könyvek „ruházata”
2.  Minek a folyamatát írtam 

le? Válogatunk, majd a ki-
választott könyveket oda-
adjuk a könyvtárosnak. A 
könyvekből kiveszi a könyv 
kartonját, beleteszi a lejárat 
napját tartalmazó lapot és 
elbúcsúzunk

3.  Egyedi és befejezett dokumentum
4.  A kölcsönzés feltétele 
5.  Két nagy csoportra oszthatjuk az állományt: szépirodalmi 

(mesék, regények, versek) és _____________ köny-
vekre

6.  A mű legfontosabb adata; ennek betűrendi sorrendjében 
helyezkednek el a szépirodalmi művek a polcokon 

Gratulálok!
 Itt a nyár! Gyere be hozzánk (Városi Könyvtár, 4300 Nyír-
bátor, Szabadság tér 24.)
 Hozd az összegyűjtött cikkeket (mind az öt havit), vedd 
át cserébe a strandbelépődet, és csobbanj egy nagyot! ;)

A nyírbátori férfi kézilabdacsapat megnyerte az NB II-es bajnokságot 
a Keleti csoportban, így megszerezte a jogot az NB I/B-be jutás meg-
küzdéséért.

Könyvtár – csobbanásig! 
 5. cikk - június

A június 19-én Gyálon megrendezett osztályozó mérkőzésen a csoportbajnok NYB-
SC-TVP ellenfele az NB I/B Nyugati csoportjának 9. helyezettje, a Szigetszentmik-
lósi KSK volt. Az első félidőben sokáig kiegyenlített volt a küzdelem a két csapat 
között. A szünet 
után viszont az 
ellenfél erőseb-
ben kezdett, és 
a hatgólos kü-
lönbség a mér-
kőzés végéig 
megmaradt, így 
az eredmény 
S z i g e t s z e n t -
miklósi KSK 
– NYBSC-TVP 
30:24 (15:12) 
lett.
 Petneházi Zsolt szakágvezető a következőképpen értékelte a mindent eldöntő 
mérkőzést: 
 – A nyírbátori fiúk mindent megtettek a sikerért, jól felkészültek az ellenfélből, 
nem lepődtek meg az osztálykülönbségből fakadó esetleges erőnléti és tudásbeli 
diszkrepancián. Mai kifejezéssel élve „ott voltak a szeren”, de ahogy még mondani 
szokták, „nem volt mindig egyenes a pálya”!
 A feljutás egy mérkőzésen dőlt el, ami most nem hozott nyírbátori győzelmet. 
Férfi kézilabdásaink a bajnokság alatt a nehezített körülmények ellenére is bravúros 
teljesítményt nyújto ttak. A pihenés után a csapat újult erővel, nagy elszántsággal 
folytatja tovább a felkészülést a következő bajnoki szezonra.

Polyák Dézi
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Folytatás az 1. oldalról

A következő szezont már a megyei el-
sőosztályban folytatja a csapat. A 2019-
ben új egyesületként induló futball klub 
a Megyei III. osztályban kezdte, s rövid 
időn belül szenzációs eredményeket ért 
el. Amikor a nyírbátori férfi futballról 
beszélünk, akkor természetesen mögé 
kell képzelnünk egy igen széles után-
pótlásnevelést is. Azzal, hogy megyei el-
sőosztályú szintre kerültek, egyúttal az 
utánpótlásnevelésben k örzetközponttá 
is vált a nyírbátori klub.

Polyák Dézi

Bajnok lett a férfi  
futballcsapat
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Tölgyes Pista 
sem kerülhette 
el sorsát. 1958. 
s z e p t e m b e r 
22-én született 
N y í r b á t o r b a n 
Tölgyes István 
és Tóth Borbá-
la gyermeke-
ként. Általános 
és középiskolai 
t a n u l m á nya i t 
Nyírbátorban végezte. A sporttal tizenkét 
éves korában kezdett komolyabban fog-
lalkozni. Sok sportágba belekóstolt, végül 
az atlétika lett a befutó. Ez nem teljesen 
véletlen, hiszen testnevelője Kinál Anikó 
volt. A Kinál család pedig városunk egyik 
híres sportcsaládja.
 Még középiskolás, amikor dobószá-
mokban – súly, diszkosz, gerely – elért 
eredményeire Nyíregyházán is felfigyel-
tek, többedmagával átigazolták. Fejlő-
dése töretlen volt. Hamarosan bekerült 
az ifjúsági válogatottba. Nemzetközi 
utánpótlás versenyeken is képviselte 
hazánkat. Mivel Nyírbátorban hagyo-
mányosan erősek voltak a dobószámok, 
további erősítések végett megpróbáltuk 
visszaigazolni a „fiainkat”. A „nagy test-
vér” ehhez nem járult hozzá.
 Az ifikor végén jött a nagy dilem-
ma: mi leszek, ha nagy leszek. Az egyik 
lehetőség a TF volt. Igen ám, de a csa-
ládi hagyományokkal ellentétben (szülei 
szabók voltak) komolyan érdeklődött a 
műszaki tudományok iránt. Ez utóbbi 
győzött: jelentkezett, és felvételt nyert a 
Miskolci Műszaki Egyetemre. Tanulmá-
nyait tekintve ez szép siker, viszont atlé-
tikai pályafutása derékba tört. Nem volt 
lehetősége az addig megszokott szin-
ten edzeni, versenyezni. Gépészmérnö-
ki diplomával tért vissza Nyírbátorba. 
Előbb határőr lett, majd a Csepelben 
kapott állást, hiszen a gyár ösztöndíja-
sa volt. Fiatalon mélyvízbe dobták. Az 

Az atlétika egyike a legszebb hagyományokkal rendelkező nyírbátori 
sportágaknak. Az első hivatalos egyesületünk neve is erre utal: NYAFE 
– Nyírbátori Atlétikai Futball Egylet. A város és a sportág nagy nyere-
sége, hogy itt élt Gacsályi János, aki maga is kiváló atléta (gerelyhajító) 
volt. Ő sportvezetőként mindenkiből atlétát akart nevelni.

TÖLGYES ISTVÁN – PUPA

üzemfenntartási osztály vezetője lett. 
Közben Miskolcon gazdasági szakmér-
nöki diplomát is szerzett, hogy egy-egy 
terméknek ne csak a szakmai megter-
vezését, de azok pénzügyi megvalósít-
hatási oldalát is értse.
 A közösségi életben is aktív fiatal 
mérnök népszerűségének egyik fok-
mérője, hogy 1985-90 között országy-
gyűlési képviselője is volt térségünknek. 
Utolsó csepeles éveiben a számviteli és 
informatikai osztály vezetője lett. Ezért 
intenzívebben foglalkozott korunk egyik 
alaptudományával, az informatikával. 
Mérnök társával, a szintén nyírbátori 
Bácskai Gusztávval voltak a szakterület 
első művelői. Ennek igen nagy jelentő-
sége volt, hiszen a rendszerváltás után 

egyéni vállal-
kozóként is az 
informatikával 
foglalkozik. Bár-
hol és bármivel 
foglalkozott is, 
a sport állan-
dóan jelen volt, 
van az életében. 
Egy időben ké-
zilabdázott is a 
nyírbátori csa-
patban. Dobóat-
létáknál ez min-
d e n n a p o s n a k 
mondható, hi-
szen ők az átlagnál nagyobb lövőerővel 
rendelkeznek. Aztán a legkisebb labdára 
váltva pingpongozott.
 Az igazi szerelem azonban egy köz-
tes méretű labda lett: a tenisz. Nyírbá-
torban az elsők között kezdett játszani. 
Tölgyes Tamás, Takács Gábor, Kovács 
Béla és Attila, Juhász Zsolt, Márton 
Zoltán, Varga László, Dr. Nagymajor 
Gábor, Vékony Sándor társaságában 
csapatot alapítottak, melynek szervező-
je Nagy István volt. Öt évig játszottak az 
OBIII-ban. Miután csapatuk feloszlott, 
Nyíregyházán 
t e n i s z e z e t t 
tovább. Kor-
osztá lyában 
a megye leg-
jobbjai között 
van a helye. 
(Ezt pontos, 
n a p r a k é s z 
s t a t i s z t i k a 
igazolja.) Pá-
rosban öcs-
csével, Tamással törnek babérokra. Fe-
lesége – Bon Edit – révén került rokoni 
kapcsolatba legendás focistánkkal, Vágó 
Sityuval. Három gyereket neveltek, dip-
lomáztattak. István és Ádám közgazdász 
lett, Tamás sebészorvos. Mindhárom 
gyerek aktívan sportolt. Nyíregyházán él, 
Nyírbátorban van a vállalkozása. A Pupa 
nevet húgától kapta, aki akkor még nem 
tudta kimondani a Pistát, vagy a Pityut. 
Megmaradt örök nyírbátorinak. A város-
ról alkotott véleménye: „Ha az ország 
úgy fejlődött volna, mint Nyírbátor, nem 
itt tartanánk!” Dobóként „tiszta” maradt. 
Emberként is az. 
Pupa! Barátsággal ölel: 

Szabó Laci
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viselésével imitáltak, 
így próbálhatták ki a 
részvevő gyerekek az 
ebből a szituációból 
adódó furcsa és veszé-
lyes élethelyzeteket. Az 
Élménysuli vetélkedői 
közül Nagy Dávid és 
Vilez Fanni bizonyult a 
leggyorsabbnak.
 Kopasz Csabáné-
tól, az Élménysuli pe-
dagógusától megtud-
tuk: az iskolazárás előtt 
több hétig foglalkoznak 
az osztályok a közlekedés veszélyeivel 
tanórákon, a 4. osztályosoknak pedig 
már közlekedési alapvizsgát is kell ten-
niük.

SPORT / VÁROSI HÍREK

Magyarországon sok száz kilométeren zajlik jelenleg is kerékpárút 
építése. Nyírbátorban ezzel a fő cél, hogy a belső forgalmat és figyel-
met főként a környezetet kímélő kétkerekűekre tereljék.

Példaértékű utánpótlás-nevelés folyik a nyírbátori asztalitenisz 
sportban. Szoktak ilyeneket mondani, főleg ünnepélyes alkalmakon, 
hiszen az átadókon általában dicsérni szoktak. Csakhogy a nyírbátori 
pingpong, vagy asztalitenisz tényleg páratlan eredményekkel dicse-
kedhetne, ha bárki is lenne, aki ezzel verné a mellét.

A nyírbátori KRESZ parkban sok-sok 
gyerek bizonyíthatta felkészültségét, 
ügyességét és körültekintését azon 
a közlekedési vetélkedőn, amelyet 
TOP-pályázat keretében a VINI BIKE 
Egyesület a helyi rendőrség támogatá-
sával szervezett.
 Mint Dobos Tibor a Nyírbátori Ren-
dőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetője megnyitójában 
elmondta, a fő cél az volt, hogy a gyere-
kek biztonságosan tudjanak közleked-

Biztonságban a bicikliutakon

ni a kerékpárutakon. 
A Vini Bike Egyesület 
képviseletében Vinnai 
Zsolt fontosnak tartot-
ta kiemelni, hogy olyan 
általános ismeretek el-
sajátítása is céljuk volt, 
amelyekkel a közlekedés során bármi-
kor találkozhatnak a gyerekek. Kazai 
Boglárka már a bódult állapotban való 
közlekedés veszélyekre hívta fel a fi-
gyelmet, amit egy speciális szemüveg 

Szerencsére inkább dolgoznak. Aminek 
eredményeként rengeteg, de tényleg na-
gyon sok gyerek fog ütőt a kezébe, és 
meglepő ügyességgel püföli a labdákat az 
asztal túloldalára. Ha az ember látja azokat 
a 6-8 éves, még az asztal lapját is alig túl-

növő gyerekeket, akik az ünnepélyes ese-
mény koronázásaként megtöltötték a ter-
met és 11 asztalnál művelték a varázslatos 
dolgaikat, akkor tényleg elhiheti Nátrán 
Roland a MOATSZ elnökének szavait, hogy 
nincs még egy olyan egyesület, ahol eny-
nyire az utánpótlás és a tömegsport lenne 
a fő szempont, mint Nyírbátorban. Teszik 
mindezt úgy, hogy emellett még országra 
szóló eredményeket is fel tudnak mutatni.
 Ne felejtsük el, hogy nyírbátori Ma-
joros Bence, többszörös magyar bajnok, 
aki a nyáron Tokióban képviseli Magyaror-

szágot, és dobogtatja meg a büszke bátori 
szíveket. Hasonló karrierre számíthat Töl-
gyes Dorottya is, aki már évek óta ranglis-
tavezető korosztályában és az idősebbek 
között is. Ők lennének a kirakat. Minden-
hol máshol, de nem itt. Itt azok a kicsik, 
akik között ma is több, nagy reményekre 
jogosító tehetség van. A nyírbátori klub-
nál tudnak valamit, amit sikeresen őriz-
nek, adnak át, és visznek tovább. Az itteni 
tehetség valahogy megőrzi, megtartja a 
játék örömét. Nem mintha nem számí-
tana az eredmény – mert persze, hogy a 
legsikeresebbek tablóival, eredményeivel 
van tele a csarnok 
fala – de emellett az 
számít, hogy sokan 
és örömmel üssék 
a labdákat. A szem-
lélet, ami persze 
lehet, hogy részben 
tanulható, de sok-
kal inkább belülről 
jövő jellemző sport-
vezetőre, edzőre, 
és látszik a sok tehetséges, mosolygós, 
vidám és persze büszke kisebb-nagyobb 
gyereken is. Bizony, hogy benne van eb-

ben a következő „Majoros, a következő 
Dodó”, de ha nem lenne, akkor pedig ma-
rad a játék öröme, s a jó érzés, ami minden 
örömmel végzett sportteljesítmény után 
elárasztja az embert.
 Közel 80 millió forintos volt az a be-
ruházás, amelynek eredményeként egy 
jó minőségű, 12 személyes szálláshelyet 
alakítottak ki, illetve 70 négyzetméterrel 
kibővítettek a csarnokot is. Ezzel elérték, 
hogy Nyírbátorban a legmagasabb szintű 
versenyeket is meg lehet rendezni, de azt 
is elérték, hogy még 2-3 asztallal többet 
lehet beállítani, ezzel is több gyerek tud 
egyszerre játszani. Mert valahol azért ez a 
fő cél.
 A város 34 millió forinttal támogatta 
a fejlesztést, a többit a szövetség bizto-
sította. A slusszpoén sem maradt el a hi-
vatalos, szalagvágásos avatón. Nyírbátor 
önkormányzata az olimpiai kvótaszerzés-

ben nyújtott munka elismeréseként 2.5 
millió forint rendkívüli támogatást adott a 
helyi asztalitenisz klub működéséhez.

Pingpong: megtartani a játék örömét
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A tanév utolsó heteiben vidám szabadtéri programokon vettek részt kis diák-
jaink. A tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket úgy szerveztük, hogy 
az egész éves szorgalmas munka után élménydús májusi és júniusi napjaink le-
gyenek. Testnevelésórát tartottunk a városi sportpálya melletti kondiparkban, 
környezetismeret és matematikaórákon projektmódszerrel maketteket és mo-
delleket készítettünk a tananyagokhoz. Az interaktív tábla segítségével játékos 
ritmusgyakorlatokon keresztül fejlesztettük a figyelmet és a koncentrációt.

Rendhagyó  tanítási  órák

Gyermeknap

Az első közös gyermeknapun-
kat a régi 2-es iskola udva-
rán tartottuk. Lukács Tiborné 
Mónika néni vezetésével di-
ákok és pedagógusok együtt 
tornáztak, majd következtek 
a játékos sor- és váltóverse-
nyek, ahol különböző ügyes-
ségi feladatokat oldottak meg 
a csapatok. Mindenki nyertese 
volt ennek a napnak, hiszen a 
gyerekek megmutatták te-
hetségüket is. Színesítette 
a programot még aszfalt-
rajzverseny, lekváros kenyér 
evése kéz használata nélkül, 
egymás etetése tejszínhab-
bal bekötött szemmel, vala-
mint képkeresős  és -kirakós 
feladatok a játszótéren. Több 
gyermek szerint: „ez volt az 
egyik legjobb napunk!”

A nemzeti 
összetartozás napja

Az első világháborút lezáró 
1920-as, trianoni békeszer-
ződés aláírásának évfordulója 
június 4-e. A 3. és 4. osztályo-
sok az iskola tornatermében 
méltóan emlékeztek a szo-
morú történelmi eseményre, 
aminek következtében három 
és fél millió ember rekedt a 
határainkon túra.

Közlekedési Nap

Június 7-én részt vettünk a 
„közlekedési napon”, amit 
Nyírbátor Város Önkormány-

Élménykavalkád

zata és a Nyírbátori Ren-
dőrkapitányság szervezett. 
Többen kerékpárral érkeztek 
a helyszínre, ahol különböző 
ügyességi feladatok vártak 
a diákokra. Számot adhattak 
az élménysulisok elméleti és 
gyakorlati tudásukról. A ke-
rékpáros közlekedés szabá-
lyai szerint járták be a kijelölt 
útvonalat, ahol a közlekedési 
táblák ismerete elengedhe-
tetlen követelmény volt. A 
tanulóink különben szenve-
délyes kerékpárosok. A gye-
rekek kipróbálták a „részeges 
szemüveget” is, amivel gya-
logosan sem volt egyszerű a 
tárgyak kikerülése. A program 
zárásaként egy közlekedéssel 
kapcsolatos totót töltött ki 
mindenki, s a jó megoldáso-
kért jutalom is járt. Köszönjük 
a szervezőknek, hogy részt 
vehettünk ezen a tanulságos 
és izgalmas rendezvényen.

Osztálykirándulás

Az év vége az osztálykirán-
dulások időszaka. Az 1. és 2. 
osztályosok a gergelyiugor-
nyai Movie Planet kaland-
parkba utaztak, míg a 3. és 
4. osztályosok kis szabolcsi 
körútra indultak. A sok-sok 
látnivalóval teli kirándulások-
ról feltöltődve tértünk haza. 

Strandolás

Az önkor-
mányzat meg-
l e p e t é s s e l 
kedveskedett 
minden nyír-
bátori iskolás 
számára, ily 
módon az él-
ménysulis ta-
nulóknak is. 
Intézményünk 
v a l a m e n n y i 

osztálya és öt kísérő ajándék-
ba kapott egy nap strandolást 
a Sárkány Wellness és Gyógy-
fürdőbe. Minden osztály élt 
a kínálkozó lehetőséggel, így 
egy vidám napot töltöttünk el 
együtt a strandon.

Dupla első

Úgy hisszük, hogy sikeres első 
tanévet tudhatunk magunk 
mögött. Tanulással, verse-
nyeredményekkel, élmények-
kel, jó kezdeményezésekkel, 
színes programokkal teltek a 
mindennapjaink. A kis közös-
ségünk minden tagja ezért is 
szeretett iskolába járni, és így 
igazán élményként élték meg 
a mindennapokat. Még a jár-
vány miatti online oktatást is 
pozitívan alakítottuk a válto-
zatos tanulási módszerekkel. 
 Megújult környezetben 
várjuk szeptembertől a leen-
dő felső tagozatos diákokat 
és a csapatunkhoz újonnan 
érkező pedagógusokat, akik-
kel már teljes lesz az élmény-
suli. Köszönjük a szülőknek, 
akik bíztak bennünk, és min-
ket választottak. Reméljük, 
a nyári szünidőben mindenki 
kipiheni magát, és szeptem-
berben feltöltődve kezdhet-
jük el közösen az újabb, avagy 
ismét elsőnek mondható, 
már a felsősökkel teljes tan-
évet.
 Minden Olvasónak kelle-
mes vakációt kíván az „Élmény-
suli” nevelőtestülete!
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A koronavírus-járvány miatt 
2021. március 8-án újabb 
iskolabezárásra kényszerül-
tünk és az otthonokban foly-
tatódott a digitális oktatás. A 
tavalyi évhez képest ez még 
jobban embert próbáló fel-
adat volt számunkra, hiszen 
nem számítottunk arra, hogy 
újra megtörténhet a teljes 
elszigetelés, mely felemész-
tette energiánkat és türel-
münket. 
 Szerencsére nem tartott 
sokáig, hiszen hat hét eltelté-
vel – igaz, hogy csak az alsós 
évfolyamokkal – de vissza-
ülhettünk az iskolapadokba. 
Külön öröm volt számunkra 
az, hogy nemcsak a tanulás-
sal, hanem egy olyan közös 
megmozdulással is foglal-
kozhattunk nap mint nap, 
amellyel az egységünket, az 
összetartozásunkat és há-
lánkat is kifejezhetjük ebben 
az ismeretlen, nehéz, idegen 
helyzetben. A „Jerusalema” 
tánckihívás népszerű lett 
szerte a világban, elérte ha-
zánkat, sőt városunkat is, így 
a Református Egyházközsé-
günk javaslatára és igazga-
tó asszonyunk felkérésére 
megkezdődött az ötletelés, 
felkészülés és a közös tánc 
tanulása. A dal egy 2019-es 
optimista hangvételű evan-
gélium, melyben Jeruzsále-
met szólítják meg, a dél- afri-
kai DJ és lemezgyártó Master 
KG és a dél-afrikai énekes, 
Nomcebo közreműködésével. 

Mert a közösségnek ereje van…
A nyírbátori református összefogás
Zulu nyelven hallható és ma-
gyar fordításban a következőt 
jelenti: „Jeruzsálem az én ha-
zám, ments meg, védj meg, töb-
bé ne hagyj el, a helyem nem 
találom, a királyságom itt nem 
találom, ments ki, gyere velem.” 
Benne van minden, ami a je-
lenlegi, bizonytalan helyzet-
ben még inkább fontos: hit, 
remény, szeretet és köszö-
net minden napért, minden 
emberért; valamint vigasz és 
egyben támasz azoknak is, 
akikkel már sajnos nem le-
hetnek együtt a szeretteik. 
 A koreografált táncot 
kezdtük el közös erővel tanul-
ni, különböző közösségeken 

belül, mindenki hozzátéve a 
saját gondolatait, sajátos-
ságait. Kolléganőimmel és 
egy oktatóvideó segítségé-
vel hamar elsajátítottuk az 
egyszerűnek tűnő lépéseket, 
amit a fülbemászó dallam is 
megkönnyített. A próbák na-
gyon jó hangulatban teltek, 
örömmel és sok nevetéssel 
mozdultunk meg napról nap-
ra a diákjaink, a pedagógu-
saink, az iskola és az egyház 

dolgozói körében is. Igyekez-
tünk az egészet egy törté-
netté formálni és hétről hétre 
alakítani úgy, hogy mindenki, 
aki közösségünk aktív tagja, 

megmutat-
hassa magát 
több helyszí-
nen és több 
csoportban 
is. Mindenki 
nagy izga-
lommal vár-
ta a forga-
tási napot, 
a m e l y b ő l 

többre is szükség volt ah-
hoz, hogy minden a helyére 
kerüljön, és a lehető legjob-
ban sikerüljön. A különböző 
színtereken a felvételek, az 
időpontok betartása, a rész-
letesen kidolgozott forga-
tókönyvnek köszönhetően 
zökkenőmentesen zajlottak, 
és hála Istennek az időjárás 
is mindvégig biztosította ne-
künk a napsütéses tavaszi 
napot, amelyben jó szívvel, vi-

dáman adhattuk 
elő ezt az „öröm-
táncot”. Csaknem 
150 felnőtt, több 
mint 600 gyer-
mek mintegy 20 
helyszínen tán-
colt együtt. Úgy 
gondolom, min-
denki nevében 

mondhatom, hogy sikeresen 
teljesítettük a nem minden-
napi feladatot és bebizonyí-
tottuk, hogy együtt milyen 
nagyban tudunk gondolkodni, 
és összefogással semmi sem 
lehetetlen számunkra. 
 Köszönettel tartozunk a 
gyermekeknek és szüleiknek, 
akik szüntelenül gyakorol-
tak; az óvónőknek és óvodai 
dolgozóknak, akik vállalták a 
legkisebbekkel való szerep-
lést; a tantestület tagjainak, 
akik gondolkodás nélkül be-
levágtak az egészbe; azoknak 
a technikai munkatársaknak, 
akik időt, fáradságot, ener-
giát és szaktudást nem kí-
mélve mindent megtettek 
azért, hogy ez a megmozdu-
lás megvalósulhasson úgy, 
ahogyan azt néhány hónapja 
megálmodtuk.
 A legnagyobb köszönet 
pedig Istennek jár, mert meg-
tartott minket egészségben, 
szeretetben és békességben 
ahhoz, hogy megvalósít-
hassuk elképzeléseinket, és 
imádkozunk azért, hogy sok 
ilyen közös élményben lehes-
sen részünk a jövőben is. 
 „Minden dolgotok szere-
tetben menjen végbe!” (1Kor 
16,14)

Albeczné Szabó Mária 
tanítónő                                                                                                     
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Iskolánkból egy csapat, a 8.b osztály tanulói (Biró 
Csenge, Gergely Boglárka, Sivadó Réka, Varga 
Petra Orsolya, Jeszenszki Dominik, Szöllősi Ta-
más) neveztek az Agrárminisztérium és az MTA által 
is támogatott versenyre.

BISEL – Terepi vizsgálat 
– Környezetvédelmi verseny

A feladatokat online kap-
tuk, de terepen kellett vég-
rehajtani, majd elkészíteni 
az adott projekteket, elem-
zéseket. Havonta végeztük 
a méréseket, fotók, videók 
készültek Nyírbátor vizeit és 
az őket körülvevő ökosziszté-
mát bemutatva. Az eredmé-
nyeink alapján bejutottunk az 
Országos döntőbe, amelyre 
jelenleg is még folyamatosan 
készülünk.
 A Nyírség talajvízszintje 
a vízrendezések miatt lesüly-
lyedt, amit súlyosbít az utób-
bi évtizedek krónikus csapa-
dékhiánya. 
 A belvizeket is elvezették, 
így ez is hozzájárult a terület 
száradásához. Három pontra 
fókuszáltunk: Szénaréti-tó, 
Papok réti-tó és a Nyírbá-
tor-Vasvári folyás. 
 Először tájékozódtunk a 
város vizeiről, adatokat gyűj-
töttünk, majd a polgármes-
teri hivatal szakemberével, 
Nyakas Mátéval beszéltünk, 
kaptunk térképeket és sok 
hasznos információt. Az ő 

tanácsára három mintavételi 
ponton végeztünk mérése-
ket. 
 Nagyrészt az iskolánk 
saját vegyszer- és eszköz-
készletét használtuk, vala-
mint a nyírbátori Horgász 

Egyesület elnö-
kétől kaptunk 
kölcsön néhány 
k o l o r i m e t r i á s 
módszeren ala-
puló tesztet, ez-
úton is nagyon 
köszönjük a se-
gítő támogatá-
sukat. 
 Mértük a 
pH-t, mivel egyes 
állatfajok a pH-ra 
érzékenyek. Ez 
befolyásolhatja a 

biológiai sokféleséget, illetve 
az egyedszámokat.
 Határozók segítségével 
meghatároztuk a kifogott 
makrogerincteleneket (szú-
nyoglárvák, vízicsigák, vízi-
skorpiók, búvárpókok stb.)  
 Minél érzékenyebb egy 
élőlény, annál tisztább vízben 
tud csak életben maradni. Mi-
nél tisztább a víz, annál több-
féle élőlény található benne.
 A biodiverzitást nálunk 
nagyban befolyásolja az ég-
hajlat változása. Megtanul-
tuk, milyen fontos minden 
élőlény számára a víz. Egy kis 
odafigyeléssel mi is tehetünk 
a vízi életközösségek fenn-
maradásáért.
 Amiben gazdagodtunk: új 
fajokat ismertünk meg, kémi-
ai ismereteink gyarapodtak, 
közösségépítés, csapatmun-
ka, sok-sok nevetés, szabad-
ban töltött tanulás!
 Felkészítő tanár: Józsáné 
Varga Klára Tünde.
 További versenyeredmé-
nyek: Hevesy György Kémia 
Versenyen országos döntő-
be jutott: Tóth Tamás Zsom-
bor 7. osztályos tanuló. A 
Herman Ottó Természetis-
mereti Versenyen: Horváth 
Dorka és Kovács Zsófia 5. 
osztályos tanulók az orszá-
gos döntőben mindketten 
6. helyezést értek el. Felké-
szítő: Józsáné Varga Klára 
Tünde.
 A Kálti Márk Országos 
Történelem Verseny orszá-
gos döntőjébe jutott Horváth 
Dorka, Kovács Zsófia, Mankó 
Lia Mária és Vislóczki Bálint 
5. évfolyamos tanítványunk, 
valamint Ari Panna és Kó-
ródi Kornél Ede 6. osztályos 
tanuló. A végső megmérette-
tésen, az országos döntőben 
Kovács Zsófia az 5. helyen 
végzett. A tanulók felkészíté-
sében közreműködött Nagy-
né Lőrincz Lilla tanárnő.

Józsáné Varga Klára Tünde
pedagógusA csapat



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

„Optimista vagyok.
Hiszem, hogy jót hoz a jövő.
És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhat-
tam, akkor meg vagyok elégedve.”

Kármán Tódor, gépészmérnök,
fizikus és matematikus

Egyetemi partnereinkkel, kiemelten a Debreceni Egye-
temmel is maximálisan egyetértünk Kármán Tódor 
gondolataival, mely napjainkban is aktuális.

2021 júniusában a duális képzés fontosságát és a 
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környe-
zetgazdálkodási Kar dékánjainak, Prof. Dr. Pető Károly és Dr. Stündl László gondolatait osztjuk 
meg Önökkel a multifunkciós mezőgazdaság és a vidékfejlesztése – elsősorban a Tisza vízgyűj-
tőjén témakörben Nyírbátor és térségében. A térség tehetséges fiataljai számára teremtjük meg 
az életutat, karrierlehetőségeket a tudáshoz, a tudományhoz, állami ösztöndíjas képzéseinkkel.

Optimistaként Kármán Tódor után valljuk, mely mély meggyőződésünkből fakad, hogy le-
gyen bármekkora a kihívás, megfelelünk neki.
 Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

A DeBreceNi egyetem ihrig Károly gAZDálKoDás- és 
sZerveZéstuDomáNyoK DoKtori isKolA BemutAtásA (1.)

A Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudo-
mányok Doktori Iskola egyike az ország legrégebbi doktori képző-
helyeinek. 1993-ban, amikor a tudományos fokozatok megszerzé-
sének rendje átalakult és a Magyar Tudományos Akadémia helyett 
immár a felsőoktatási intézmények indíthattak PhD képzést, az 
akkori Debreceni Agrártudományi Egyetemre is felvették az első 
doktoranduszokat. Az azóta eltelt közel három évtized során a 
Doktori Iskola az egyesült Debreceni Egyetem része lett, az itt zajló kutatások pedig nemzetközi 
elismertségre tettek szert.

Napjainkban az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola az ország 
egyik legnagyobb létszámmal működő PhD képzőhelye. Jelenleg több mint 140 hallgatója van, 
melyből több mint 50 fő angol nyelvű képzésben vesz részt. Az itt zajló képzés színvonaláért első-
sorban a Doktori Iskola vezetője és további 15 törzstagja a felelős. A gazdálkodás- és szervezéstu-
dományok változatos szakterületeivel foglalkozó egyetemi tanárok, professor emeritusok és egye-
temi docensek nemzetközi szinten is elismert kutatók, tudományos közleményeik jelentős hatást 
gyakorolnak az adott kutatási terület magyarországi és nemzetközi fejlődésére. A Doktori Iskola az 
ország gazdálkodás- és szervezéstudományok területén működő doktori iskolái között különösen 
fontos szerepet játszik, mivel földrajzi fekvése lehetővé teszi, hogy a határon túli magyar közösség 
felsőoktatási oktatói, kutatói utánpótlásának biztosításában is közreműködjön.  (Folytatjuk)

Prof. Dr. Pető Károly dékán, Debreceni Egyetem

Nyitunk a jövőre!

Prof. Dr. Palkovics László, az innováci-
óért és technológiáért felelős minisz-
ter 2020. szeptember 1-jén, a Ma-
gyar Felsőoktatás Napja alkalmával 
Kármán Tódor-díjat adományozott a 
kisvárdai és nyírbátori felsőoktatás 
létrehozásában, infrastrukturális és 
intézményi feltételeinek fejlesztés-
ében szerzett elévülhetetlen érde-
meiért Zichyné Belinszky Katalin 
ügyvezető igazgatónak

(HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2020. évi 51. 
szám)

KeDves leeNDő hAllgAtó, KeDves érDeKlőDő! (1.)

A Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan műkö-
dő felsőoktatási intézménye. Magyarország kiváló kutatóegyetemei 
közé tartozik, amely 14 karával, 24 doktori iskolájával a legszélesebb 
hazai képzési kínálatot nyújtja. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo-
mányi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a multifunkciós me-
zőgazdaság és a vidék fejlesztése, elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén, 
Kelet-Magyarországon. Igazodva napjaink tudományos kihívásai-
hoz, a képzési és kutatási tevékenységünket is a körforgásos bioló-
giai-alapú gazdaság (circular bioeconomy) modelljének megfelelően fogalmaztuk meg, mely az 
anyagok és értékek újrahasznosításán alapul, az előállított termék hozzáadott értékének növelé-
sén, szolgáltatásokon, okos megoldásokon keresztül. 

Karunknak jelenleg 1400 hallgatója van, köztük az angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi 
diákok is. Az alap- és mesterképzéseink, tehetséggondozó szakkollégiumaink, doktori iskoláink 
mind meghatározó szerepet töltenek be a felsőfokú agrárképzésben és a tudományos utánpótlás-
ban. Kiemelten fontos számunkra a széleskörű szakmai és gazdasági kapcsolatrendszer fenntartá-
sa, a térség vállalkozásaival, mely egyrészt biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit, másrészt segíti 
az Egyetemen keletkezett tudományos eredmények hasznosulását. Elődeink jó példáját követve 
igyekszünk korszerű ismereteket, gyakorlatorientált tudást nyújtani a hallgatók részére, hogy a 
gyakorlatba kikerülve, a megkezdett úton haladva öregbítsék intézményünk és a magyar mező-
gazdaság jó hírnevét.  (Folytatjuk)

Dr. stündl lászló, dékán

Nem Késtél el, még lehetsZ Duális hAllgAtó!
Kezdd el karriered már a tanulmányi évek alatt

Akár 2021 szeptemberétől is lehetsz duális hallgató, 
de még a második félévben sincs késő bekapcsolódni 
a duális képzésbe. ennek feltétele, hogy a felvételi el-
járás során olyan felsőoktatási intézménybe juss be, 
amely kapcsolatban van gyakorlati képzésért felelős 
partnerszervezettel.

A duális képzésben az elméleti oktatás az egyetemen, 
főiskolán, a gyakorlati pedig egy partnerszervezetnél történik. A partnerszervezetekkel szem-
ben fontos és ellenőrzött elvárás, hogy megfeleljenek a gyakorlati munka oktatásával kapcso-
latos technológiai követelményeknek, rendelkezzenek a szükséges gépekkel, eszközökkel. A 
versenyképes gyakorlati tudást tapasztalt, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező men-
torok adják át, működő vállalatoknál, cégeknél. A vállalati kultúra és a szakma alapjainak beható 
ismerete, az így megszerzett speciális tapasztalatok hatalmas lökést adhatnak karrierednek.

hogyan lehetsz duális hallgató?
A felvételi eljárás során felvételt kell nyerned a duális képzést indító felsőoktatási intéz-

ménybe, továbbá egy olyan partnerszervezethez is, amely együttműködik az intézménnyel a 
képzés megvalósításában. 

tivációját, elkötelezettségét, valamint nyelvtudását mér(het)ik fel. Erről konkrét információkat 
a felsőoktatási intézmény vagy a partnerszervezet honlapján találhatsz.

mit tegyél, ha duális hallgató szeretnél lenni?
1.  Keresd fel az egyetem, főiskola duális képzési kapcsolattartóját, illetve érdeklődj a kinézett 

partnerszervezetnél, hogyan jelentkezhetsz hozzájuk és mikor tartanak válogatást.
2.  Legkésőbb július 8-ig a partnerszervezet értesít arról, hogy felvételt nyertél-e a gyakorlati kép-

zési helyre (ha nem, jelentkezésed hagyományos képzési formára vonatkozóan él tovább).
3.  A ponthatárok megállapítása – várhatóan 2021. július 22. – után kiderül, melyik megjelölt 

képzésre jutottál be. Ha mind a felsőoktatási intézménybe, mind a partnerszervezethez fel-
vettek, akkor beiratkozáskor jelezd, hogy te duális hallgató leszel.

4.  A partnerszervezet hallgatói munkaszerződést köt veled.
5.  Azt is megteheted, hogy a hagyományos képzési formában kezded meg a tanulmányaidat, 

és csak a második szemesztertől kapcsolódsz be a duális képzésbe.

A partnercég a kiválasztott jelentkezővel hallgatói munkaszerződést köt, aki így havi fize-
tést kap a duális képzés teljes idejére, tehát a gyakorlati és az elméleti periódusokra egyaránt. A 
fizetés legalább a minimálbér 65%-a. Természetesen szabadság is jár: évente minimum 20 nap.

A duális hallgató órarendje megegyezik a többi hallgatóéval: együtt vesz részt velük az 
előadásokon, szemináriumokon, ugyanazokat a tárgyakat tanulja, azonos vizsgákat tesz (le-
hetnek előrehozott vizsgái, megajánlott jegyei). Fontos azonban, hogy meghatározott minta-
tanterv, illetve az Egyeztetett Duális Képzési program szerint haladjon – utóbbit a felsőoktatási 
intézmény és a duális képzési gyakorlóhely közösen állítja össze, félévekre és tantárgyakra le-
bontva. A partnerszervezetnél töltött gyakorlati idő minimum a szorgalmi időszak napjainak 
75%-a, amelyet a vizsgaidőszakokban, illetve a tanulmányi szünetekben kell teljesíteni.

A duális képzés sikeres lezárása után piacképes diplomát tarthatsz majd a kezedben. Sőt, 
az sem kizárt, hogy a gyakorlati helyed állást kínál számodra.

Ha kérdésed van, írd meg a dualis@oh.gov.hu címre, vagy kérdezd a kiszemelt intézmény 
duális képzésekkel foglalkozó kapcsolattartóját!

szigeti ádám, a Duális Képzési Tanács titkára
A leendő duális hallgatók kiválasztásáról a partnerszervezetek saját szempontjaik alapján, 

önállóan döntenek. Az interjún a jelentkezők gyakorlati jártasságát, szakmai érdeklődését, mo-


