
Az ipari parkban működő nyírbátori cé-
gek teljes kapacitással működnek, és 
inkább dolgozókat vennének fel, sem-
hogy elbocsátások lennének. A városi 
kisvállalkozásoknál, vagy 
például az önkormány-
zat saját cégénél viszont 
komoly pénzügyi problé-
mák keletkeztek, illetve 
a gazdasági gondok még 
fokozódhatnak. Minde-
zek ellenére Máté Antal 
polgármester azt mondja: 
a város, mint munkáltató 
szeretné megtartani a kb. 
500 önkormányzati ér-
dekkörbe tartozó munka-

helyet, illetve megőrizni a város lakos-
ságát érintő támogatásokat. A riporter 
Nagy Miklós.

Interjú a 2–3. oldalon.

Hetek óta igen nehéz hely-
zetben éljük meg a min-
dennapokat, és ebben, az 
új feladatokkal megterhelt 
állapotban az intézmé-
nyekre is komoly teher 
nehezedik. A nyírbátori 
Kerekerdő óvodában il-
letve tagintézményeiben 
is alkalmazkodni kellett a 
kialakult helyzethez. Túl 
azon, hogy a járvány ter-
jedésének megfékezésére 
kell összpontosítani, folyik 
a beiratkozási időszak 
az óvodákban. A szak-
mai munka értékelése 
viszont nem ezekben a 
napokban kezdődött, így 
lehetséges az, hogy éppen 
most választották bázisi-
ntézménnyé a nyírbátori 
óvodákat. Ezekről a té-
mákról kérdeztük Veres 
Jánosné, intézményveze-
tőt. A Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda vezetője 2020-ban 
is büszkén nyilatkozott az 
elismerő minősítésről.

folytatás a 12. oldalon
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FIGYELEM!
A járvány ideje alatt, 

amennyiben közeli hozzá-
tartozóval, szomszédokkal 

vagy barátokkal nem 
tudják megoldani azon 70 
éven felüliek ellátását, akik 

lakásukat nem kívánják 
elhagyni, hívják az alábbi 

telefonszámok egyikén
Nyírbátor Város Szociális 
Szolgálata munkatársait!

06-42/630-863
06-30/507-81-28

A gazdasági csomag kicsi, nem konzisztens, és a cé-
lok sem egyértelműek. Ráadásul úgy hiányzik belőle 
a szociális érzékenység, hogy közben óriási mérték-
ben nő a munkanélküliség. A kormány április 6-án 
bejelentett válságkezelő csomagjáról még azon a na-
pon készült a beszélgetés Veres János volt pénzügy-
miniszterrel. A riporter Nagy Miklós.

Válságkezelés: nesze 
semmi, fogd meg jól!

 – Amit bejelentett a mi-
niszterelnök, mármint a má-
sodik csomag, az elégséges, 
vagy csupán egy része, vagy 
a végső kormányzati válasz 
a válságra?

 – Második lépésnek el-
fogadható, de nem elégséges 

válasz. Ez a második beje-
lentés késve is történt. Van 
olyan eleme, amely előremu-
tató, de bizony van olyan ele-
me is, aminek semmi köze a 
válsághoz, csak kommuniká-
ciós, illetve politikai tartalmat 
szolgál.

6. oldal

Koronavírus: egyre nehezebb 
helyzetben az önkormányzatok

13. oldal

Maszkokat
varrnak
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Az ipari parkban működő nyírbátori cégek teljes kapacitással működnek, 
és inkább dolgozókat vennének fel, semhogy elbocsátások lennének. A 
városi kisvállalkozásoknál, vagy például az önkormányzat saját cégé-
nél viszont komoly pénzügyi problémák keletkeztek, illetve a gazdasági 
gondok még fokozódhatnak. Mindezek ellenére Máté Antal polgármes-
ter azt mondja: a város, mint munkáltató szeretné megtartani a kb. 500 
önkormányzati érdekkörbe tartozó munkahelyet, illetve megőrizni a vá-
ros lakosságát érintő támogatásokat. A riporter Nagy Miklós.

Koronavírus: egyre nehezebb helyzetben 
vannak az önkormányzatok

 – Hogy látja Ön, Nyírbátorban meny-
nyire fegyelmezettek az emberek, ami 
például a veszélyhelyzet miatt elrendelt 
kijárási korlátozást illeti? Volt rá példa a 
városban, hogy akár a rendőrségnek is 
be kellett avatkozni, hogy tartsák be a 
rendeletet?
 – Egyelőre még nem kellett kérni a 
rendőrség beavatkozását. Ugyanakkor 
nálunk is lazult a fegyelem. A kihirdetést 
követően jól érzékelhetően megijedtek az 
emberek. Aztán, ahogy az idő megy előre 
– nem volt érzékelhető a baj a városban 
– egyre többen merészkednek az utcára, 
üzletekbe. Ebben a helyzetben nem lehet 
eleget hivatkozni az egyének felelősségé-
re. Belül, biztos vagyok benne, mindenki 
tudja, hogy tényleg csak akkor lehet ered-
ményes ez és a többi intézkedés is, ha 
mindenki betartja. A szigorúbb korlátozá-
sokat csak akkor kerülhetjük el, ha a mos-
tani, még elégségesnek látszó, enyhébb 
intézkedéseknek mindenki aláveti magát.
 – Az önkormányzatnál mely terüle-
teken jelentkezik a járvány hatása?
 – Három területet érdemes megvizs-
gálni. Az egyik, hogy milyen új feladatok 
jöttek a járvány miatt. Elsősorban ez még 
csak a Szociális Szolgálatot érinti. A máso-
dik terület, az un. egyéb kapcsolódó ellá-
tások kényszerű megváltozása. Ilyenek: a 
bölcsőde, az óvoda, az étkeztetés, a hiva-
tali működés, illetve a közszolgáltatások. 
A harmadik terület, ami nem kötelező, 
vagy csak részben kötelező feladatunk, 
de most nem tudjuk ellátni, és bizonyos 
intézményeket be kellett zárnunk, vagy 
csak részben tudjuk működtetni. Ilyen a 
Kulturális Központ és rendezvényeinek 
elmaradása, a könyvtár. Ami komoly ér-
vágás lehet, a fürdő, vagy kemping zárva 
tartása. A fürdőnél nem működik a gyógy-
kezelés sem.

 – Az ellenzéki, illetve független pol-
gármesterek egy része, köztük Ön is alá-
írta a főpolgármester felhívását, amely-
ben sérelmezik, hogy a kormány nem 
hogy segítené, illetve együttműködne 
az önkormányzatokkal a járványhelyzet 
megfékezésében, hanem inkább, mint-
ha direkt leszámolna ezekkel a testüle-
tekkel. Erre azt hozták fel, hogy ugyan a 
feladatok megnövekedtek, de az anyagi 
támogatás nem jön a kormánytól, sőt, 
inkább még belenyúlnak az önkormány-
zati költségvetésekbe. Mit lehet ezzel 
elérni, illetve a felsoroltak „hol fájnak” 
leginkább?
 – Mindenki úgy gondolta, hogy ebben 
a helyzetben is normálisan tud működni 
minden. Vagyis: a kormány meghozza a 
központi döntéseket, amit nyilván vég-
re kell hajtani mindenkinek. A települési 
szinten pedig az önkormányzatok, a helyi 
adottságokat figyelembe véve egészítik 
ki a központi rendeleteket, cselekvése-
ket. Tudomásul kellene venni, hogy nincs 
két egyforma település, sem fejleszté-
seknél, sem a gazdaságot tekintve, de a 
járványhelyzetben sem. Teljesen más egy 
idegenforgalomra építő település, más 
egy zsáktelepülés, és ismét csak más egy 
ilyen település, mint a mi városunk, amely 
gazdasági központ, térségi központ, kul-
turális központ. Ha nem vonnak be ben-
nünket kellően, akkor nyilván romlik a ha-
tékonyság is.
 Igen fontos szempont, hogy a véde-
kezésnek komoly anyagi háttere is van.  
Eddig erről nem nagyon beszéltünk, hi-
szen az elsődleges a védekezés, illetve, 
hogy közben még a szolgáltatások is mű-
ködjenek. Ám ezt nem lehet a végtelensé-
gig csinálni. Ha az ember felelősen végzi a 
dolgát, akkor látnia kell az ehhez tartozó 
finanszírozási tételeket is. Itt bizony ki-

esnek bevételek, és közben megjelennek 
többlet-finanszírozások. Ez valahol majd 
hiányként meg fog jelenni.
 – Hogy mérlegel ilyenkor Ön? Ha 
esetleg itt is megjelennének a tömeges 
megbetegedések, akkor nyilván nem 
azon kezdene gondolkodni először, hogy 
vajon miből tudja finanszírozni, illetve 
ennek okán ilyen-olyan fejlesztések el-
maradnak. Az emberi élet a legfontosabb.
 – Ez természetes. Ugyanakkor még-
is fel kell állítani a prioritási sorrendet.  A 
város, ha a különféle területeinket nézzük, 
kb. 500 embert foglalkoztat. Ez 500 csa-
lád megélhetése. Úgy, hogy ennek a for-
rása egyre inkább hiányzik. Amikor majd 
túl leszünk ezen a nehéz helyzeten, akkor 
azért oda kell állni az emberek elé, és el-
mondani, hogy vajon hogy tudtuk megol-
dani a 150–400 millió forint mínuszt hozó 
járványhelyzet ellenére a város működte-
tését.
 – Jelenleg benne van a pakliban, 
hogy akár 400 millió forint mínusz ke-
letkezhet?
 – Elég tág a tartomány. Természete-
sen a járványos helyzet hosszától függ, 
hogy mekkora bevételkieséssel számol-
hatunk.
 – Azt szeretnék tehát, hogy ne elve-
gyenek, hanem inkább adjanak új pénz-
ügyi forrásokat?
 – Korábban még abban bizakodtunk, 
hogy valamilyen kedvezményeket kapunk 
majd a kormánytól. Erről a különféle ön-
kormányzati szövetségekben egyeztet-
tünk...
 – Vagyis a kormánnyal nem tárgyal-
tak.
 – Valóban nem tárgyalt velünk a kor-
mány. A szövetségek írtak levelet a kor-
mánynak. Kerestük a minisztériumokat, 
de mielőtt bármilyen tárgyalásra került 
volna sor, kiderült, hogy nem kapunk. Sőt, 
forráselvonást jelentett be a miniszterel-
nök. Pedig, ha többletforrásokat kapunk, 
akkor mi is adhattunk volna bizonyos ked-
vezményeket a nálunk nehéz helyzetbe 
jutott vállalkozásoknak, vagy munkanél-
küliek számára bizonyos szolgáltatásokat 
ingyenessé tehetünk. Azzal, hogy forrá-
sokat vontak el az önkormányzatoktól, 
a kormány központosított minden olyan 
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lehetőséget, amivel a vállalkozásokat is 
lehet segíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy 
mi itt nem tudunk segíteni a helyi vállal-
kozásoknak, mert nincs rá forrásunk. Ami 
volt, még azt is elvonta a kormány.
 – Nos, az egyik ilyen elvárás volt, 
hogy valamilyen kedvezményt kapjanak 
azok a vállalkozók, akik önkormányzati 
ingatlant bérelnek. Lesz kedvezmény?
 – Az önkormányzatnak 5 olyan szol-
gáltatási területe van, ahol nullára csök-
kent a bevételünk. Ilyen a fürdő, a kem-
ping, a gyógyszolgáltatás, a várkastély.
 – Mekkora a kiesés?
 – Egyelőre nem lehet havi összeget 
mondani, mert az idegenforgalmi szezon 
még csak most kezdődne. Ha június végé-
re véget érne ez a helyzet, akkor kb. 100 
millió forint kiesés lenne. Ha tovább tart, 
akkor elérheti akár a 300 millió forintot is. 
Ez csak egy tétel. A másik fontos tétel az 
iparűzési adóbevétel. Nyilván ez is csök-
kenni fog, ha hosszabban húzódik a vál-
ság. Ráadásul az elvonások mindig a ko-
rábbi évek adóbevételei alapján történnek. 
Ez pedig azt jelenti, hogy egy csökkenő 
bevétel mellett nagyobb lesz az elvonás.
 – A gépjárműadóból – amit elvon a 
kormány – mekkora kiesés származik?
 – Ez 40 millió forinttal csökkenti a 
költségvetésünket.
 – Eddig tehát a várható bevétel-
csökkenés, illetve az elvonás összessé-
gében elérheti akár a 400 millió forintot. 
Ebből következően a bérleti díjak eseté-
ben sem lehet nagy a mozgástér.
 – Két szempontot veszünk itt fi-
gyelembe. Ez a bevétel nyilván a közös 
kassza része. Amikor erről lemondunk, 
akkor az egész város közösségére is ke-
vesebbet költhetünk. Ráadásul ez a VMF 
Kft. bevétele, amit, hogy a cég működ-
hessen, pótolni kell. Ha ezt a díjat június 
30-ig elengednénk, akkor nagyjából 12 
millió forintról beszélnénk. Az előbb már 
említettük, hogy ugyanez a cég a strand, a 
kemping, a várkastély zárvatartása miatt 
eleve akár több száz millió forint veszte-
séget fog elszenvedni.
 – Mi lesz a megoldás?
 – Úgy döntöttünk, hogy június 30-ig 
felfüggesztjük a bérleti díjak fizetését, és, 
ha elmúlik ez a helyzet, akkor az elmaradt 
díjat 6 hónap alatt, kamatmentesen kell 
megfizetni.
 – Egyébként mi a véleménye a be-
jelentett válságkezelő gazdasági prog-
ramról?

 – Szerintem ez az összeg, amiről 
most szó van, nagyon kicsi. Most úgy lát-
szik, hogy ebben a valós pénz, nagyjából 
1000 milliárd forint. Ha belegondolunk, 
hogy a veszélynek leginkább kitett kis- 
és közepes vállalkozások milyen nagy 
számban vannak az országban, akkor 
kiszámítható, hogy ez a pénz nem lehet 
elég. Ha ez a szektor kihullik, akkor annak 
beláthatatlan következményei lehetnek. 
Az sem mindegy, hogy az az egyébként 
kevés pénz vajon tényleg odakerül-e, 
ahová tényleg szükséges. Az eddig ismert 
magyarázatok egyáltalán nem azt mu-
tatják, hogy a leginkább nehéz 
h e l y z e t b e került társa-
dalmi cso- port, illetve 
a leginkább kitett gaz-

a vállalatoknál nem kímélték az anyagi 
forrásokat, hogy megakadályozzák vagy 
elkerüljék a dolgozóik megbetegedését, 
illetve kiszűrjék az esetleges betegeket. 
Akár azt is mondhatjuk, hogy olyan szi-
gorú egészségügyi-járványügyi protokollt 
vezettek be, amely már majdnem olyan, 
mint egy kis járványmegelőzési központ. 
Ez egyébként a cégek jól felfogott érdeke, 
hiszen piacuk van, megrendelésük van, 
tehát nem szeretnék, ha le kellene állniuk. 
Csak példák: a dolgozók maszkot kapnak, 
ha kell, naponta újat. Van olyan cég, ame-
lyiknél csak úgy lehet a buszra felszállni, 
ha előtte megmérik az utasok hőmérsék-
letét. Ha tünetet tapasztalnak, azonnal 
elszeparálják az embereket, értesítik a 
hatóságot. Oktatást tartanak. Sűrítették a 
buszjáratokat, eleve csak ritkábban ülhet-
nek az emberek a buszokon. Ugyanilyen 
odafigyelés van a csarnokokban, az öltö-
zőkben, az étkezőkben.
 A gyárak teljes kapacitással működ-
nek, és nem tervezi egyik sem, hogy leáll.  
Van, ahol átszervezték a munkaidő be-
osztást, van ahol bevezették az osztott 
műszakot.
 – Mire számít, nagyobb baj nélkül 
meddig terhelhető az önkormányzat, 
vagy inkább a nyírbátori kassza?
 – Nagyon felelőtlen dolog lenne, ha 
nem figyelnénk arra, hogy milyen helyzet 
várható, és ezt hétről hétre megtesszük.
 – Van már olyan terület, ahol érez-
hető, hogy csúszás, vagy talán gondok 
lesznek?
 – A saját költségvetésből finanszíro-
zott beruházásaink, illetve fejlesztéseink 
esetében biztosan lesznek átütemezé-
sek. Most biztosan nem kezdjük el a csa-
padékvíz-elvezető rendszerek átépítését. 
De átcsúsznak a járdaépítések is jövőre. 
Az uniós projekteket viszont nem akarjuk 
átütemezni, erre az európai források ren-
delkezésre állnak. Szintén megmaradnak 
a lakossági támogatások, az ösztöndíjak, 
a civil szervezetek támogatásai, a kedvez-
mények, az első lakáshoz jutók támoga-
tása. Ezekre megőrizzük a forrásokat.
 Ugyanakkor a kulturális egyesületek, 
sportszervezetek támogatásánál az lett 
a döntés, hogy az év elején elfogadott 
pályázatoknak most csak a felét fogjuk 
odaítélni. Ugyanis egyelőre még nem 
látjuk, hogy ebben a helyzetben milyen 
kiadásaik keletkeznek ezeknek a szerve-
zeteknek. A nyár második felében pedig 
áttekintjük, mivel folytatják tovább.

tatják, hogy a leginkább nehéz 
h e l y z e t b e került társa-
dalmi cso- port, illetve 
a leginkább kitett gaz-

dasági szereplők számíthatnak hathatós 
kormányzati segítségre.
 – Nagyon fontos már a fél megye 
számára is, hogy a városban működő 
nagy cégekre hogyan hat a válság. A ko-
rábbiakban arról volt szó, hogy ezek a 
cégek éppen olyan termékeket állítanak 
elő, amelyekre egyre nagyobb szükség 
van most. Mit tud arról, hogy maradt a 
foglalkoztatotti létszám, illetve, hogy 
tényleg nem érinti ezeket a vállalatokat 
az általános gazdasági válság?
 – Nyírbátoriak egy része tart attól, 
hogy sok településről, sok ember jár ide 
dolgozni, és ez esetleg rontja az esélye-
inket a járvánnyal szemben. Ez az egyik 
fontos aspektus, miközben a másik, talán 
még fontosabb az, hogy ezek a cégek a 
működésükkel biztosítják a foglalkozta-
tást, továbbra is fizetik a munkabéreket, 
és az embereknek stabil a megélhetésük.
 Számos egyeztetésen vagyunk túl 
az ipari parkban működő cégekkel. Ezek 
meggyőztek arról, hogy a cégekben be-
vezetett intézkedések még a városnak 
is sokat segítenek, ami a koronavírus-
sal szembeni küzdelmet illeti. Ezeknél 
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Folyamatosan biztosított az 
iskolai étkeztetés

A Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános 
Iskola konyháján to-
vábbra is folyik a mun-
ka, a konyha üzemel. A 
Nyírbátori Gazdasági 
és Szolgáltató Intéz-
mény igyekszik a csa-
ládok életét azáltal is 
megkönnyíteni azzal, 
hogy az eredetileg is-
kolai tanítási napok-
nak minősülő időszakban biztosítja az intézményi étkeztetést a tanulók számára.
 – Ugyanúgy főzünk ebben a megváltozott helyzetben is, tehát akik iskolaidő-
ben eddig is igényelték az ebédet, vagy akár a tízórait és uzsonnát, azok számára 
a napi háromszori étkezést továbbra is tudjuk biztosítani. Az iskola nem zárt be, 
a tanítás nem szűnt meg, jelenleg digitális oktatás zajlik – mondta el érdeklődé-
sünkre Sum Ferenc. 
 Annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a fo-
lyamatos étkeztetési szolgáltatásról, felvettük a kapcsolatot 
az iskolával. Az oktatási intézmény az osztályfőnökökön ke-
resztül értesíti a tanulókat és családjukat erről a lehetőségről. 
A tájékoztatás folyamatos éppen azért, hogy minél több szülő 
tudjon az étkezési lehetőségről. Amennyiben a családok ezt 
igénylik, az iskola felé jelzik, mi pedig az iskolától kapjuk meg 
az igénylők listáját. 
 Ezt a szolgáltatást most kibővítettük, így a jövőben már felnőtt ebédet is tu-
dunk biztosítani a családok számára 750 Ft/adag áron. Fontos, hogy akár több 
felnőtt adagot is rendelhet egy-egy család. Ezt is az iskolának kell a szülőknek 
jelezni. A gyerekek az eredeti (menza) áron juthatnak hozzá az ebédhez, illetve a 
tízóraihoz és uzsonnához a korábbi étkezési díjaknak megfelelően – tudtuk meg 
a Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény vezetőjétől. 
 Akiknek ingyenesen járt ez a szolgáltatás, vagy fél árat kellett fizetniük érte, 
azok számára ezek a feltételek érvényesek továbbra is. A napi háromszori étke-
zést egy csomagban kapják meg a gyerekek, amikor az ebédért jönnek.
 Sum Ferenc hozzátette: az ebédet minden nap két helyen lehet átvenni egy-
szer használatos, műanyag csomagolásban. Az egyik helyszín maga a konyha a Zrí-
nyi Ilona utcán, ahol egy átadó ajtón keresztül vehetik át a szülők az ebédet. A másik 
helyszín a József Attila utcai közösségi ház, hiszen nagyon sok tanuló jár arról a te-
rületről az iskolába. Ide naponta 140 ebédet hordanak ki. A Zrínyi utcai konyháról 
egyelőre kevés ebédet visznek el, de ez a szám biztosan növekedni fog a követ-
kező időszakban. Ha a szülőknek már újra be kell menniük a munkahelyükre, és 
a gyerekek ellátását nehezebben tudják megoldani, ez talán egy megnyugtatóbb 
lehetőség lesz számukra.
 Az igénylés nagyon egyszerűen működik. Ha adott napon délig az igény meg-
érkezik a másnapi ebédre, akkor azt már tudják biztosítani a tanulók, a családok 
számára. Ezt követően, amíg kérik, minden nap elkészítik számukra az ebédet. De 
ez az étkezési lehetőség kizárólag az iskolai tanítási időszakra vonatkozik.

eni

Már felnőtt ebédet is lehet rendelni
Nyírbátorban is mindenhova elért 
a köszönet tapsa. Március utolsó 
napján a város több pontján, kü-
lönösen a lakótelepeken zúgott a 
taps. Sokan álltak ki az erkélyek-
re, az ablakokba és az udvarok-
ra, s csatlakoztak a világszerte 
ismert akcióhoz. Egyszerre volt 
megható és döbbenetes.

Taps a 
hétköznapi 
hősöknek

A dübörgő taps elismerés volt mind-
azoknak, akik a koronavírus-járvány 
idején nap mint nap az élet számos te-
rületén dolgoznak, egészségüket is koc-
káztatva.
 Több ezer nyírbátori fejezte ki háláját 
a fáradhatatlan munkáért. Külön köszö-
net azoknak, akik az egészség megóvá-
sához és a mindennapi élet működésé-
hez szükséges területeken dolgoznak. 
Március 31-én, a nyírbátori tapsvihar 
estéjén őket képviselték a rendőrség 
munkatársai.
 Civil kezdeményezésre mozdult meg 
a város, és a segítők is első szóra ugrot-
tak. A főszervező Polyák László önkor-
mányzati képviselő volt, aki Máté Antal 
polgármesterrel együtt köszönte meg a 
mindennapi hősök munkáját. Mindket-
ten arra biztatták a nyírbátoriakat, hogy 
aki csak tud, maradjon otthon. Ezzel te-
hetünk a legtöbbet egymásért és ma-
gunkért.
 A Bátor Média Facebook-oldalán is 
több tízezer követője volt a bátori ese-
ménynek, hiszen a taps a lelkeket is ösz-
szeköti.

Polyák Dézi
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korban megismerkedhetnek 
a gyerekek az élményalapú 
programozással. Ikonokkal 
fognak egyszerű parancsokat 

adni a robotoknak, és azo-
kat különböző módon fogják 
vezérelni. Mindezt egy okos 
tanteremben teszik a gyere-
kek. Itt nagyméretű, érintő-
képernyős kijelzőn követhetik 
nyomon a tanító magyaráza-
tát. A tanulási előrehaladást 
támogató program segítsé-
gével tableteken oldják meg 
a feladatokat, amelyeket a 
rendszer azonnal kiértékel.
 Liptákné Lekli Ágnes:  A 
tantermeket digitális táblával 
szereljük fel, ahol élményala-
pú programozást tanulhatnak 
a gyerekek. Nagy gondot for-
dítanak a pedagógusok a diá-
kok lelkének az ápolására is. A 
gyerekek hetente háromszor 
ráhangoló órával kezdik majd 
a napot, amikor az ügyes-ba-
jos dolgaikat megoszthatják 
a tanító nénikkel. Továbbá a 
nyelvoktatást is szeretnénk 
erősíteni. Nemcsak azokra 
gondolunk, akik már tanultak 

 – Mit kínál az alapítvá-
nyi iskola?
 Liptákné Lekli Ágnes:  
Olyan élménysulit kínálunk, 
ahol megtapasztalhatják a 
gyerekek és a szülők, hogy a 
tanulás nemcsak munka, ha-
nem örömforrás is lehet.
 Karászi Csilla:  Ez az is-
kola is egész napos oktatást 
biztosít majd. Az élménype-
dagógiai elemeket szeret-
nénk bevinni a tanítás, tanulás 
folyamatába. Szerepjátékok, 
társasjátékok formájában 
fogják a tanulók az ismere-
teket elsajátítani. Munkánk 
során a pozitív élményekre 
helyezzük a hangsúlyt. Fon-
tos a gyerekek motiválása, 
hogy akarjanak tanulni, és a 
tanulás eredményes legyen 
számukra. Azt szeretnénk, 

hogy a di-
ákok ér-
zelmileg is 
kötődjenek 
a tanul-
takhoz, így 
mélyülhet 
el igazán 
az anyag. 
Nem a házi 

feladatok adásában, hanem 
a gyakorlásban hiszünk és 
abban, hogy mindenki jó va-
lamiben.
 – Miben lesz ez más, 
mint egy hagyományos álta-
lános iskola?
 Karászi Csilla: Négy terü-
letre fektettük a hangsúlyt: a 
digitális oktatásra, a nyelvta-
nulásra, a sportra és a művé-
szetoktatásra. Már kisiskolás 

ISKOLAI HÍREK

Karászi Csilla

Liptákné Lelki 
Ágnes

A Leonardo Media Akadémia (LMA) tagintézménye-
ként fog működni a nyírbátori alapítványi iskola. Je-
lenleg folynak a munkálatok a Szentvér utcai épü-
letben, hogy szeptembertől elindulhasson a tanév 
az alsó tagozattal. Tágas és színes belső terek várják 
majd a leendő diákokat. Liptákné Lekli Ágnest, az 
LMA szakmai vezetőjét és Karászi Csillát, az iskola 
igazgatónőjét kérdeztük.

Élmény lesz ez az új suli
idegen nyelvet, hanem a tel-
jesen kezdőkre is.
 Karászi Csilla: Az isko-
lánkban már 1. osztálytól 
kezdve tanulhatnak idegen 
nyelvet a diákok. Az első évfo-
lyamon heti két órában szak-
kör formájában, játékosan is-
merkednek az angol nyelvvel, 
mondókákkal, dalokkal bővít-
jük a szókincsüket. A 2., 3. és 
4. osztályban emelt szinten, 
heti 4 órában szervezzük az 
angol nyelvi oktatást, még-

hozzá csoportbontásban. 
Ami a sportot illeti, tanulóink 
számára biztosítjuk az úszás, 
a szivacs-
kéz i labda 
és a lovag-
lás lehe-
tőségét. A 
művészeti 
f o g l a l k o -
zásainkon 
belül a 
g y e r e k e k 
a dráma, a néptánc, a hang-
szeres zene és a fazekasság 

közül választhatnak. Felzár-
kóztató, tehetségfejlesztő és 
egyéni fejlesztő foglalkozá-
sokat is kínálunk.
  Hány tantermet fognak 
itt kialakítani?
 Liptákné Lekli Ágnes: A 
beruházás két ütemben zajlik. 
Az első ütemben az első négy 
évfolyamnak a tantermeit 
fogják kialakítani. Emellett 
csoportszobákat, logopédiai 
illetve fejlesztő szobát, orvo-
si szobát, étkezőt, tálalót és 
tornaszobát alakítunk ki, így 
a kicsik igényeit ki tudják elé-
gíteni a mindennapos test-

nevelés során. 
A nagy mun-
kálatok május 
31-ig lezárul-
nak, a finom-
h a n g o l á s o k 
az ezt követő 
i d ő s z a k b a n 
várhatók.
 – Meddig 
lehet beirat-
kozni? Ha va-
lakinek kérdé-
se van, milyen 

elérhetőségen kaphat vá-
laszt?
 Karászi Csilla: A beirat-
kozás április 24-ig tart. Aki je-
lentkezési lapot nem adott le, 
de ezt az iskolát választja, a 
+36303193742-es telefon-
számon vagy az elmenysuli@
gmail.com címen érdeklőd-
het. Rendkívüli esetben lehe-
tőséget biztosítunk a szemé-
lyes beiratkozásra is, ehhez 
egyeztetni az előbb megadott 
telefonszámon lehet.

Polyák Dézi
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A gazdasági csomag kicsi, nem konzisztens, és a célok sem egyértelmű-
ek. Ráadásul úgy hiányzik belőle a szociális érzékenység, hogy közben 
óriási mértékben nő a munkanélküliség. A kormány április 6-án bejelen-
tett válságkezelő csomagjáról még azon a napon készült a beszélgetés 
Veres János volt pénzügyminiszterrel. A riporter Nagy Miklós.

Válságkezelés: nesze semmi, fogd meg jól!

 – Amit bejelentett a miniszterel-
nök, mármint a második csomag, az 
elégséges, vagy csupán egy része, vagy 
a végső kormányzati válasz a válságra?
 – Második lépésnek elfogadható, de 
nem elégséges válasz. Ez a második be-
jelentés késve is történt. Van olyan ele-
me, amely előremutató, de bizony van 
olyan eleme is, aminek semmi köze a 
válsághoz, csak kommunikációs, illetve 
politikai tartalmat szolgál.
 – Ez egy ötpontos csomag, amely-
ről még nem is lehet biztosan tudni, 
hogy valójában mekkora méretű be-
avatkozást jelent. Van itt szó munka-
helyek megőrzéséről, új munkahelyek 
teremtéséről, bizonyos ágazatok újra-
indítása is a célja, egy, a távoli jövőben 
a nyugdíjasoknak szóló elem is van, de 
nincs szó azokról, akik elveszítették a 
munkájukat, vagy elveszíthetik.
 – Az eddig ismert információk alap-
ján ez a csomag nem konzisztens. Néz-
zük meg, mit mondanak a költségveté-
si hiány alakulásáról! Erről az derül ki, 
hogy 1 százalékról 2.7 százalékra rom-
lik majd. Ha tehát csupán 1.7 százalék-
kal romlik a költségvetés egyenlege, 
akkor itt nem beszélhetünk nagy ösz-
szegű beavatkozásról. Az adott helyzet, 
a súlyossága, az EU engedékenysége, 
más országok lépései is mutatják, hogy 
nálunk is jóval komolyabb pénzügyi lé-
pések szükségesek.
 A fölsorolt elemek közül egyáltalán 
nincs köze a jövő februárra belengetett 
1 heti nyugdíjkiegészítésnek a válságke-
zeléshez. Ami ebben még külön felhábo-
rító, hogy ez a beígért pénz ma egyálta-
lán nem segít a nehéz helyzetbe került 
nyugdíjasokon. Ez egy sima politikai be-
jelentés.
 Ami igazán fontos, az éppen a még 
meglévő munkahelyek megvédése a 
bértámogatással. Az unió országainak 

Veres János szerint jóval komolyabb pénzügyi lépések szükségesek

több mint a fele ezt már jóval korábban 
bejelentette és igen hathatós mérték-
ben támogatják a vállalatoknak a bér-
költségét. Ez egyrészt arra jó, hogy a 
visszaeső cég képes legyen változtatni 
a struktúráján, másrészt, amikor elmú-
lik a válság, akkor ezek a cégek gyorsan 
be tudnak kapcsolódni a gazdaságba. Ha 
persze nálunk csak alacsonymértékű, 
akkor ez alig segíthet.
 – Amúgy ma már meg lehet mon-
dani, hogy mekkora válságról van szó?
 – Három dolgot már lehet látni. Ma 
gyorsabb a munkahelyek elvesztése, 

mint volt a 2008-as gazdasági válság 
idején. Vannak nálunk olyan ágazatok 
ahol már 90 százalékos leépítésekről 
tudunk. A miniszter is bejelentette, hogy 
naponta 4000 ember veszíti el a mun-
káját. Arra is vannak kalkulációk, hogy 
a GDP-t hogyan érinti csak egy heti ter-
meléskiesés. Ebből az következik, hogy 
nálunk egészen biztosan nagyobb lesz 
a GDP csökkenés, mint a 2008-as idő-
szakban volt. Nézzük csak meg az autó-
gyárak leállásának a hatását!
 – Térjünk vissza a gazdaságmentő 
csomagra! Mennyi lehet a valós pénz, 
illetve hogyan lehetne a legjobban fel-
használni?
 – Na ezt nem lehet tudni pontosan. 
Bejelentették ugyan, hogy a GDP 18–22 
százalékának megfelelő csomagról van 
szó. Ez volt a korábbi bejelentés, ami 
megnyugtatónak és megfelelő mér-
tékűnek tűnt. Ám a miniszterelnök be-

jelentése messze nem közelíti azt az 
összeget, ami valóban érdemi beavatko-
zást jelenteni.
 – Mennyi lenne az érdemi?
 – Az eredetileg belengetett 20 szá-
zalék most hatékony beavatkozást je-
lentene. Legalább 8–9000 milliárd forint 
kellene. Mármint ekkora költségvetési 
vonzatról beszélek.
 – És miért nem ennyi? Nem mérik 
fel, hogy mekkora a baj, vagy teljesen 
más gazdasági filozófia alapján avat-
koznak be?
 – Ha a GDP arányról beszélnek, ak-
kor abban egzakt számok szerepelnek. 
Ezek pedig így nem passzolnak. Egyéb-
ként pedig benne lehetnek azok az ösz-
szegek, amelyek „csupán” hitelek. De 
akkor ez nem lehet a GDP része, ha egy-
szer vissza kell majd fizetni.
 – A mai költségvetésben lenne egy 
ekkora összeg (a GDP 18–20 százalé-

ka) amiről, mint a 
gazdasági válság 
kezelésére szük-
séges összegről 
beszélnek?
 – Az EU pénz-
intézetei, ha ilyen 
helyzet van, azt 
a gyakorlatot kö-

vetik, hogy „pénzteremtéssel” segítik 
a gazdaság működését. Ez gyökeresen 
ellentétes azzal, mint amilyen álláspont 
volt 12 évvel ezelőtt.
 – Ez azt jelentené, hogy az MNB 
nyomjon több pénzt, adja oda a kor-
mánynak és ne írja jóvá?
 – Nyomjon az MNB pénzt! Adjon a 
gazdasági szereplőknek pénzt! Ezzel a 
gazdasági szereplők működőképessé-
ge biztosított lehet, s mihelyt helyreállt  
a normális gazdasági működés, akkor 
majd megváltoztatható ez a helyzet. A 
mai javaslatok: ha nincs korlátja annak, 
hogy egy ország mennyire védje a költ-
ségvetési hiányát (mennyivel költsön 
többet, mint amennyit bevételként be-
szed), ha nincs korlátja annak, hogy az 
adott ország jegybankja mennyi pénzt 
bocsásson ki, bármilyen konstrukcióban, 
akkor tessék ezt csinálni, hiszen mind a 
kettő megengedett.

Egyáltalán nincs köze a jövő februárra belen-
getett 1 heti nyugdíjkiegészítésnek a válság-
kezeléshez. Ami ebben még külön felháborító, 
hogy ez a beígért pénz ma egyáltalán nem 
segít a nehéz helyzetbe került nyugdíjasokon. 
Ez egy sima politikai bejelentés.
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 – Szóval az a javaslata, hogy pénzt 
és még több pénzt adjanak a gazdasági 
szereplőknek, hogy túléljenek?
 – Minden egyes gazdasági szerep-
lőnek biztosítani kell a továbbéléshez 
szükséges pénzt!
 – Rendben. De milyen alapon, il-
letve hogy lehet azt eldönteni, hogy ki 
kapja a pénzt?

 – Nem kell eldönteni. Ha gazdasági 
szereplő jelentkezik, akkor biztosítani 
kell neki egy államilag garantált hitel fel-
vételét.
 – Csak hitel jöhet szóba?
 – Nem csak hitel. Az általános műkö-
déséhez államilag garantált hitelt kell biz-
tosítani, ezen kívül a munkaerő megtar-
tásához, embereknek adandó bérhez az 
állam 70–80 százalékban kellene, hogy 
hozzájáruljon. Ez szerintem 3–6 hóna-
pos periódus lehet. Amúgy én valahol azt 
gondoltam, hogy az államháztartási hiány 
ezután 6–10 százalék körül lesz.
 – Akkor ez mi? Szemfényvesztés? 
Hogy csak úgy tesznek, mint aki be-
avatkozik, de a beavatkozás mérete 
szerint ez nem egy valóságos beavat-
kozás? Vagy talán a beavatkozás csak 
a hitelgaranciára vonatkozik?
 – Lehet, hogy tényleg csak 
erről van szó, de akkor majd 
tovább romlik a forint árfo-
lyama, akkor rohamo-
san nő majd a munka-
nélküliek száma. Ha a 
foglalkoztatók nem ve-
szik majd igénybe ezt a 
csomagot, mert rossz 
tartalommal hirdeti meg a kormány, ak-
kor baj lesz a munkaerőpiacon. A másik 
óriási baj, hogy a munkájukat elvesztő 
emberekre ez a csomag egyáltalán nem 
is gondol. A következő döntéseknek már 
ezt is figyelembe kell venni. Kell egy új 
számítás a az új hiánycélról, a várható 

hiányról, ami jóval magasabb lesz, mint 
a most emlegetett 2.7 százalék.
 – Úgy gondolja, hogy lesz több 
pénz és határozottabb gazdaságpoliti-
kai beavatkozás?
 – Ezt ki fogja követelni a magyar 
gazdaság, tehát szükséges lesz több 
pénzt előteremteni. Nem lehet azt hin-
ni, hogy egy ilyen „nesze semmi, fogd 

meg jól” típusú 
beavatkozással 
majd helyrebil-
lennek a dolgok. 
Lehet, hogy a kor-

mány azt gondolja: csak addig megyünk 
el, amennyit kikényszerít a piac. Csak-
hogy ez nagyon sokba fog kerülni.
 – Mit gondol, az út szélén fogják 
hagyni a munkanélkülie-
ket?
 – Úgy lá-
tom, hogy ez az 
a pont, ahol a 
kormány nem 
fog engedni.

 

– Vagyis, aki nem dolgozik...
 – Igen, ezt így látom. Álláskeresők-
nek marad a 3 havi járadékfizetés. A 
kormány nem lesz hajlandó emelni sem 
az időszakot, sem az ellátás összegét. 
Pedig a munkanélküliek helyzetét ke-
zelni kell! És van még egy másik tényező 

ebben a körben. Ez a bejelentett csomag 
egyáltalán nem foglalkozik azzal a több 
százezer emberrel, aki most külföldről 
jött haza. Ez egy stratégiai hiba.

 – Ön szerint őket itthon kellene 
tartani?
 – Az csak természetes. Róluk tud-
juk, hogy először őket küldték el az adott 
országokban. Ezek az emberek a kinti jö-
vedelmük, kevesebb, mint kétharmadá-
ért már valószínűleg itthon maradnának. 
Valamilyen jövedelemforrást ezeknek az 
embereknek is biztosítani kellene, hogy 
amikor újraindul nálunk is a gazdaság, 
akkor velük is számolni lehessen.
 Ma azt gondolom: amíg a foglalkoz-
tatók nem látják, hogy az államtól kap-
nak érdemi segítséget a válság idősza-
kában, addig a lehető legnegatívabban 

fognak hozzáállni az őket érintő ösz-
szes ügyhöz. Itt a foglalkoztatás-

ra gondolok. Ha kapnának egy 
tisztességes állami ajánlatot, 
akkor érdemben változna a 
hozzáállásuk és a foglalkoz-
tatási helyzet is.
 – Elsorolná a lépése-
ket, amelyekre Ön szerint 

szükség van?
 – Az első, 
hogy legyen ele-
gendő pénz! Be 
kell mutatni, hogy 
ez hogyan segíti a 

gazdasági szereplők 
talpon maradását. Ez 

lehet közvetlen támogatás és lehet ga-
rantált hitel. Akik munkanélkülivé váltak, 
vagy már eddig is azok voltak, azok szá-
mára biztosítani kell a megélhetésükhöz 
szükséges támogatást. Rendkívül fon-
tosnak tartanám, hogy ezek a lépések 
gyorsan történjenek.

 – Csak hitel jöhet szóba?
 – Nem csak hitel. Az általános műkö-
déséhez államilag garantált hitelt kell biz-
tosítani, ezen kívül a munkaerő megtar-
tásához, embereknek adandó bérhez az 
állam 70–80 százalékban kellene, hogy 
hozzájáruljon. Ez szerintem 3–6 hóna-
pos periódus lehet. Amúgy én valahol azt 
gondoltam, hogy az államháztartási hiány 
ezután 6–10 százalék körül lesz.
 – Akkor ez mi? Szemfényvesztés? 
Hogy csak úgy tesznek, mint aki be-
avatkozik, de a beavatkozás mérete 
szerint ez nem egy valóságos beavat-
kozás? Vagy talán a beavatkozás csak 
a hitelgaranciára vonatkozik?
 – Lehet, hogy tényleg csak 
erről van szó, de akkor majd 
tovább romlik a forint árfo-

 – Mit gondol, az út szélén fogják 
hagyni a munkanélkülie-
ket?
 – Úgy lá-
tom, hogy ez az 
a pont, ahol a 
kormány nem 
fog engedni.

ért már valószínűleg itthon maradnának. 
Valamilyen jövedelemforrást ezeknek az 
embereknek is biztosítani kellene, hogy 
amikor újraindul nálunk is a gazdaság, 
akkor velük is számolni lehessen.
 Ma azt gondolom: amíg a foglalkoz-
tatók nem látják, hogy az államtól kap-
nak érdemi segítséget a válság idősza-
kában, addig a lehető legnegatívabban 

fognak hozzáállni az őket érintő ösz-
szes ügyhöz. Itt a foglalkoztatás-

ra gondolok. Ha kapnának egy 
tisztességes állami ajánlatot, 
akkor érdemben változna a 
hozzáállásuk és a foglalkoz-
tatási helyzet is.
 – Elsorolná a lépése-
ket, amelyekre Ön szerint 

szükség van?
 – Az első, 

gazdasági szereplők 

Ami igazán fontos, az éppen a még meglévő 
munkahelyek megvédése a bértámogatással.

Óriási baj, hogy a munkáju-
kat elvesztő emberekre ez 
a csomag egyáltalán nem 
is gondol.
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Itt keleten...
Könyvtárügy – járványügy

A járványhelyzetre való tekintettel, áthidalva a kényszerű 
zárvatartást, több könyvtár új szolgáltatásokat vezetett be. 
A COVID-19 járvány idején is működő szolgáltatásokról átfo-
gó, országos képet ad a konyvtarak.hu térképes megjelenítés 
formájában. Országosan megosztják azokat az új vagy régi-új 
lehetőségeket, amelyekkel ebben az időszakban az olvasók 
rendelkezésére állnak az intézmények. 
 Sajnos a COVID-19 járvány életünket átszabta, a rendezvénye-
ket sorra le kellett mondanunk, a programközlés tehát pillanatnyi-
lag okafogyott. Amit azonban ebben a helyzetben is megtehetünk 
azt itt, Nyírbátorban, a Városi Könyvtárban meg is tesszük:
• Folyamatos állományunk gyarapítása! Tehát a zárvatartás 

ideje alatt újonnan megjelent és gyűjtőkörünkbe tartozó do-
kumentumok mindegyike elérhető lesz olvasóink számára, 
a nyitást követően.

• Az új beszerzések feldolgozása, állományba vétele a pos-
tai csomag átvételét követően azonnal megkezdődik, ez a 
munkafolyamat sem szünetel, ezzel felkészülten ér minket 
akár egy azonnali nyitás is.

• A zárt ajtók mögött is Olvasóinkért dolgozunk: frissítjük ál-
lományunkat. Kivonjuk az inaktív állományrészeket, a több-
példányos, nem forgó dokumentumokat raktárba irányítjuk, 
vagy törlésre jelöljük, a technikai avulást mutató példányo-
kat másodpéldány híján restauráljuk, egyébként kivonjuk 
állományunkból.

• Külső és belső raktárainkat – kemény 
fizikai munka árán – felszabadítot-
tuk a feleslegesen tárolt anyagoktól, 
hasznavehetetlen eszközöktől, új te-
ret nyerve ezzel az élő, folyamatosan 
megújuló és gyarapodó kölcsönzőtéri 
állományegységnek.

• Annak érdekében, hogy könyvá-
ri integrált rendszerünk, a Hunté-
ka – és ezáltal online katalógusunk 
is – könnyen használható és friss, 
naprakész legyen, otthonról is dol-
gozunk: egységesítjük a személy-
neveket, megszabadítva felesleges 
helyfoglalásoktól, és jól visszakeres-
hetővé téve ezzel rendszerünket.

• Reményeink szerint – ennek a nehéz 
időszaknak az elmúltával – számos, izgalmas rendezvény 
zajlik majd falainkon belül, ahol újra örülhetünk az együtt 
töltött időnek. Ezek előkészítése is folyamatosan zajlik: ve-
télkedők, „mesés” foglalkozások anyaga formálódik papíron; 
díszletek, ajándékok megtervezésével, kézműves foglalko-
zások kidolgozásának kíséretében.

 Félreértés ne essék: a mi munkánk, hétköznapjaink csak 
az olvasóinkkal teljesek igazán! De ezt a kényszerű időszakot 
is meg kell próbálnunk okosan az előnyünkre fordítani, tehát 
egy percig sem unatkozunk. A mielőbbi találkozás reményé-
ben tartalmas és türelmes várakozást kívánunk minden ott-
hon maradt, de hozzánk vágyódó Olvasónknak!

Szláma Gabriella

Üres székek…üres padok…üres tanter-
mek…üres iskola. Lehetne iskolai szünet 
is, de ez most valami teljesen más. Egy 
láthatatlan és egyben hívatlan látogató 
érkezett a nagyböjt idején iskolánkba, 
s e látogató miatt változott meg a min-
dennapi életünk. Az iskola nem zárt be, az 
oktatás folyamatos. 
 A különleges helyzetben átgondolt 
döntésekkel, a nevelőtestület tagjaival 
– akik között többen iskoláskorú gyere-
kek szülei – közösen fogalmaztuk meg 
a digitális oktatás bevezetéséhez szük-
séges elveket. Tudtuk, hogy nehéz lesz, 
hogy átgondoltan kell feladatot adnunk 
a gyerekeknek. A pedagógusok hetente 
egy alkalommal megosztják tapasztala-
taikat a digitális oktatás kapcsán, s azok 
a kollégák, akik szülőként is érintettek, 
szintén megteszik ezt. A beszámolókban 
olvasottak teszik lehetővé a finomhan-
golást, az újratervezést. Az érettségi előtt 
álló diákjainkban sok a kérdés, nagy a bi-
zonytalanság. A megnyugtató szavak, a 
jól ismert felkészülési módszerek segítik 
őket a várakozás idején.

 Az új oktatási rend megszervezése-
kor fontosnak tartottuk, hogy a kialakí-
tott szokások ne változzanak. Az otthoni 
tanulás, a bezártság idején szükség van 
lelki támaszra, lelki feltöltődésre. Babály 
András atyának, iskolánk lelkivezetőjének 
a nagyböjti gondolatait, az iskola kápol-
nájában celebrált szentmiséit videóüze-
net formájában juttattuk el minden 
tanulóhoz és dolgozóhoz. A keresztút ál-
lomásainak végigjárására szintén virtuá-
lis módon volt lehetősége a családoknak. 
 „Az élet nem áll meg.” – sokszor hall-
juk ezt a biztatást. Valóban nem, csak ki-
csit más, kicsit nehezebb, kicsit szívszorí-
tóbb. Az iskolában a feladatok, a határidők 
nem változtak. Épül az óvoda, készül az 
óvodai eszközbeszerzéshez szükséges 
lista, szervezzük az óvodai és általános 
iskolai beiratkozást, végezzük a gimná-
ziumi jelentkezések határidős feladatait, 
szervezzük az érettségi vizsgát minden 
lehetőségre felkészülve, készítjük a helyi 
tantervet, elindítottuk az iskolai eszközök 
beszerzését, tervezzük a sportpályát és 
az iskolai udvart. 

 Az élet valóban nem állt meg, csak a 
szereplők kerültek más térbe. Most ér-
tettük meg igazán, hogy mennyire fontos 
a személyes jelenlét az oktatásban. Sze-
retünk beszélgetni, együtt nevetni tanít-
ványainkkal a tantermekben, folyosókon, 
szeretünk viccelődni egymással a tanári-
ban, szeretünk iskolába járni mi, felnőttek 
is. Egy hosszú és tartalmas tanév után 
diák és tanár együtt várja a jól megér-
demelt szünetet. Most közösen várjuk, 
hogy minél hamarabb visszatérhessünk 
az iskolába. Diákjaink várják, hogy belép-
hessenek a tantermekbe, leülhessenek 
a padokhoz a saját székeikre. Én nagyon 
várom, hogy újra élettel teljen meg az 
iskola. S addig? Készülök a végzősök bú-
csúztatására, a tanév zárásának tervezé-
sére, az új tanév indítására, s arra, hogyan 
köszönöm meg a diákoknak, a szülőknek 
és a pedagógusoknak az együttműkö-
dést, a közös munkát.

Rácz Tiborné
intézményvezető

Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Gimnáziumi élet a járvány idején
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 – A Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő – mindenki nagy 
szomorúságára – jelenleg 
zárt kapuk mögött fogadja 

csakis sa-
ját dolgo-
zói. Azo-
kat, akik a 
karbantar-
tási, hely-
r e á l l í t á s i 

A Sárkány fürdő vala-
mennyi dolgozója azon 
munkálkodik ezekben 
a napokban, hetekben, 
hogy a szezon indulá-
sakor megújult, ragyo-
gó külsővel fogadhas-
sák a vendégeket. A 
fürdő nem zárt be. Az 
igazgató úgy fogalma-
zott: most talán azo-
kat az apróbb szépítési 
feladatokat is el tudják 
látni, amelyekre más-
kor nem jutott idő. A 
Bátor Médiát Belus 
Tamás, fürdőigazgató 
tájékoztatta.

Fürdőfelújítás – még hetekig tartanak 
a munkálatok

VÁROSI HÍREK

munkákban részt tudnak 
venni. Van-e most mit csi-
nálni valóban?
 – Van mit csinálnunk. 
Egyrészt készülünk a nyári 
szezonra. Ezt még olyan fur-
csa kimondani, de mi azért 
nagyon bízunk benne, hogy 
június végén, vagy július kö-
zepén elindulhat a szezon. 
Mindez még a kinti része-
ken nem látszik, de miután 
a gyógyfürdő sem működik, 
a benti részeket vettük előre 
a sorban. Minden dolgozóm 
kiveszi a részét ebből a mun-
kából. Van velünk egy festő 

szakmunkás, aki kijavítja a hi-
bákat, majd az uszodameste-
rek jönnek, és festik a fürdőt. 
Egyrészt a tisztasági festé-
seket végezzük el, az átjárók, 
az uszodatér festését. A kinti 
termál 1-es medencében a 
burkolatjavítások folynak, a 
fugajavításokat is elvégzik. 
Most azokra a részekre is 
odaérünk, ahová nem szok-
tunk. Az elszívó rendszerek 
beszívó csatornáit is ki tudjuk 
porszívózni, a mostani hely-
zetet kihasználva talán még 
ezt az úgymond „pipereta-
karítást” is be tudjuk vállalni, 

amire lehet, 
hogy évek óta 
nem került sor. 
Bizton állítom, 
hogy minden 
dolgozóm ki-
veszi ebből a 
munkából a 
részét.
 – Meg tud-
ja-e mondani, 
hogy eddig 
milyen kiesés-
sel kell szá-
molnia a für-

dőnek?
 – Azt tudom mondani, 
hogy az árbevétel kiesésünk 
június végéig számolva mint-
egy 40 millió forint. Egyen-
leget nem tudok pontosat 
mondani, mert az intézkedé-
sek következtében van, amit 
nem kell fizetni. Ezek még 
nincsenek összevezetne eb-
ben a pillanatba. De igyek-
szünk úgy csinálni, hogy ez 
az egyenleg minél szűkebb 
legyen, hogy a tulajdonos ön-
kormányzat a béreinket tudja 
finanszírozni.

eni

Augusztus végéig minden szabadidős tevékenység-
gel kapcsolatos utazási foglalást lemondtak a térség 
egyik legnagyobb buszos cégénél. A napi munkába 
utazó dolgozók szállítása viszont változatlanul mű-
ködik. A nyírbátori ipari parkban lévő cégek dolgozói 
és a buszsofőrök védelme érdekében pedig több járat 
indul a korábbiakhoz képest.

Mivel az elmúlt 
hetekben folya-
matosak a járvány 
miatti változások, 
a mi munkánkban 
is ez tapasztal-
ható – mondta el 
Szakács Róbert érdeklődé-
sünkre. A SZAKI-TOURS Kft. 
ügyvezetője hozzátette: napi 

Buszozni biztonságban

kapcsolatban va-
gyunk, folyamatos 
az egyeztetés. Ezek 
alapján vezetjük be 
akár napról napra 
azokat a módosítá-
sokat, amelyeket a 

cégek és mi is jónak látunk 
a fokozott védelem szem-
pontjából. Az egyik ilyen 

változtatás volt, hogy több 
autóbusszal végezzük a 
munkánkat, hogy egyszerre 
ne utazzon egy légtérben túl 
sok ember, és tartani tudják 
a kötelező távolságot egy-
más között a buszon. Jelen-
leg ötven sofőrrel közleked-
tetjük járatainkat. Mindenki 
megkapta a helyzethez iga-

zodó oktatást, a megfelelő 
védelmet.
 Minden járat indulását 
megelőzően a felszállni kí-
vánó utasoknál a buszsofőr 
hőmérős vizsgálatot végez. 
Mindenkinek kötelező masz-
kot és kesztyűt viselni. A bu-
szokon fertőtlenítőadagolók 
vannak – tette hozzá vége-
zetül Szakács Róbert.

eni
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SZÜLETÉS
Johanna Kiss József Balázs Ilona
Hanna Jázmin Czidor Attila Jónás Elizabet
Nándor Fekete János Varga Zsanett
Szabolcs József  Jóni Ivett Hortenzia

HALÁLESET
2020 március

Városi József • Pintye András • Karóczkai József
Pál Lajos • Jakab Jánosné • Fekete Istvánné
Bara György • Szabó Győzőné • Csiki József

Hatházi Bernadett • Vasvári Sándor

HÁZASSÁG
2020 február

 Kondás Tímea  Soltész Balázs
2020 március

 Barna Adrienn Hudák Richárd Zoltán
 Csepcsányi Enikő  Papp Károly
 Tóth Erika Irén Duplinszky András
 Tenke Brigitta Kovács Ádám János
 Győri Dóra Torkos Péter Levente
 Nagy Zsanett Fülöp Csaba

Anyakönyvi események
2020 március

Eseményekben, programokban gazdag évet tud-
hat maga mögött a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 
Nyugdíjasai Egyesület. Az idei év minden bizonnyal 
szerényebb lehetőségeket és eredményeket fog 
hozni, ezzel együtt bizakodva tekintünk előre. 

Mozgalmas év után…

 Programjaink gerincét a határőr hagyományok ápolása 
jelentette az elmúlt évben is. Megrendeztük a Szent Lász-
ló Nap-i és a Halottak napi megemlékezéseinket, melyeken 
ez egyesület tagjain kívül képviseltették magukat a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság különbö-
ző szervezeti egységei és Nyírbátor önkormányzata is.
 Tagjaink körében összegyűjtöttünk több száz olyan tár-
gyat, eszközt, amelyek a majdani határőrségi emlékszoba ki-
alakítása után méltó emléket állítanak a volt határőrségnek, a 
nyírbátori határőröknek.
 Fontos feladatunknak tekintettük, hogy részt vegyünk váro-
sunk önkormányzata, valamint a Kulturális Központ által szerve-
zett rendezvényeken. 

 Közreműködtünk a városi majálison, a szüreti felvonulá-
son, a kenyérmezei csata évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezésen, a Bátori Karácsonyon, nagy sikert arattunk 
a Bátor EXPO-n.
 Élményekben gazdag kirándulásokat szerveztünk Győr 
környékére (Tata-Komárom-Komarno-Pozsony-Fertőd-Pan-
nonhalma-Felcsút), valamint Sárospatak-Zólyomka, To-
kaj-Mád-Monok-Golop-Tállya-Rátka térségek látványosságai-
nak megismerésére.
 Kifejezetten szórakoztató jellegűek voltak a farsangi-, az 
ERKA (Erzsébet-Katalin)-, a szüreti- és a szilveszteri zenés ösz-
szejövetelek, mulatságok.  
 Évek óta részesei vagyunk azoknak az akcióknak, kez-
deményezéseknek, amelyek városunk rászoruló lakosainak 

megsegítését célozzák, így volt ez tavaly is. Havonta két alka-
lommal szervezett összejöveteleken tagjainknak lehetőségük 
van kötetlen, jóízű beszélgetésekre, esetenként játékokra.  
 Bízunk abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül norma-
lizálódik a helyzet és a korábbiakhoz hasonlóan élhetjük majd 
mindennapjainkat.

Janovics János 

Standunk a Bátor EXPO-n

Megemlékezés Szt. László királyról és a Határőrségről
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Kötelező szociális feladataik 
mellett önként vállalt feladato-
kat is ellátnak a Szociális Szolgá-
lat munkatársai Nyírbátorban. A 
járvány megjelenése óta kiala-
kult helyzetben az itt dolgozók 
nem csak saját ellátottjaik szá-
mára nyújtanak segítséget. 

Idősebbek  kérhetik  a  szociális 
szolgálat  segítségét

Szinte teljesen üres 
a szociális szolgálat 
épülete Nyírbátorban, 
hiszen már hetek óta 
nem vehetnek részt 
foglalkozásokon nap-
pali ellátásban az 

idősek ezen a helyszínen. De fő felada-
tunk, az idősek segítése hétköznapokon 
ugyanúgy megmaradt. Minden ellátot-
tunkhoz, akik a nappali ellátásban részt 
vesznek, és pszichiátriai ellátottjainkhoz 
is, a házi segítségnyújtásban részesü-
lőkhöz is, támogatói szolgálatban a fo-
gyatékos emberekhez is rendszeresen 
eljutunk. Ily módon mintegy 200 ember-
rel tartjuk a kapcsolatot szociális, segítő 
tevékenységeink keretében. Természe-
tesen igyekszünk mi is elkerülni a köz-
vetlen érintkezések lehetőségét, csak 
fekvőbeteg ellátottjainkhoz megyünk 
ki nap, mint nap személyesen. Akik 

Bevásárlásban, csekkek befizetésében is 
számíthatnak rájuk

igénylik, azok számára bevásárolunk, 
gyógyszereiket beszerezzük, elintézzük 
a postai ügyeket is. De aki kérte, annak 
gázpalackot is cseréltünk – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Bodóné Erős Ró-
zsa. A gyógyszerek esetében összeírjuk, 
hogy kinek milyen típusúra és milyen 
mennyiségre van szüksége, ezt jelezzük 
a patika felé. Felhívtuk a figyelmét min-
denkinek, hogy ha van rá lehetőség, elő-
re egy-két hónapra próbálják megkérni a 
napi gyógyszereket.
A Nyírbátor Város 
Szociális Szolgálata 
intézményvezetője 
kiemelte: már egy 
ideje nemcsak saját 
ellátottjainknak nyúj-
tunk segítséget, ha-
nem érkeznek meg-
keresések a város 
lakossága részéről is. 
Sokan jelezték, hogy 
igényelnék a segítsé-
günket. Főként olyan 
idős, beteg emberek, 
akiknek nincsenek rokonaik, hozzátar-
tozóik, barátaik. Van olyan nap, hogy 15 
kérés érkezik, de van olyan is, amikor 
40 jelzést kapunk. Ezeket a feladatokat 
munkatársaink folyamatosan végzik. 
Kicsit megnehezíti a dolgun-
kat a kijárási korlátozás, illet-
ve a bevásárlást szabályozó 
idősávok kijelölése, hiszen a 
kollégák rendszeresen jártak 
az üzletekbe vásárolni a déle-
lőtti időszakban az idősek és 
az ellátottak számára. A vál-
tozások miatt nekünk is kü-
lönböző intézkedéseket kell 
bevezetnünk, így változtat-
nunk kell a munkaidő-beosz-
tásokat is, hogy el tudjuk jut-
tatni ezeket a termékeket az 
idősekhez a későbbiekben is. 
A házi segítségnyújtásban a 
szolgálat kilenc gondozónővel 

dolgozik. Az ő munkájukat segítik ebben 
az időszakban a családsegítők, az eset-
menedzserek, a gyógyászatban dolgo-
zó egészségügyi végzettségű kollégák, 
továbbá segítenek az óvodai és iskolai 
szociális munkások. Emiatt mondhatom 
el azt, hogy nekünk önkéntesek bevo-
nására eddig nem volt szükségünk. Akik 
saját munkaidőben, saját munkakörben 
dolgoznak, ők a védőnők. Átszervezések 
történtek a személyes kontaktok csök-
kentése érdekében, de a védőnői felada-
tokat a továbbiakban is el kell látniuk a 
kolléganőknek. Emellett a bölcsődében 
is maradtak a kisgyermekgondozók. 
Őket nem szeretnénk bevonni a szociá-
lis segítő feladatok elvégzésébe, hogy a 

kicsiket ne veszélyeztessük, és semmi-
lyen vírus vagy egyéb betegségforrás ne 
kerüljön be a bölcsődébe – tette hozzá 
Bodóné Erős Rózsa.

eni

Keressék őket!
Az intézményvezető ezúton is vala-
mennyi idős ember számára azt ja-
vasolja, hogy keressék őket, vegyék 
igénybe a segítségüket és ne maguk 
induljanak el bevásárolni. A szociális 
segítők igyekeznek valamennyi kérést 
kielégíteni. Készen állnak arra, hogy a 
továbbiakban is eleget tegyenek a na-
ponta érkező újabb feladatoknak.
 A következő telefonszámokon je-
lezhetik kéréseiket:

06-42/630-863, 
06-30/507-81-28

FIGYELEM!
A járvány ideje alatt, amennyiben kö-
zeli hozzátartozóval, szomszédokkal 

vagy barátokkal nem tudják megolda-
ni azon 70 éven felüliek ellátását, akik 
lakásukat nem kívánják elhagyni, hív-
ják az alábbi telefonszámok egyikén

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 
munkatársait!

06-42/630-863
06-30/507-81-28
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 – Előzőleg a Fáy úti Me-
seház óvodával minősültünk 
bázisintézménnyé, ez egy 
komoly szakmai elismerés 
az Oktatási Hivatal részéről, 
hiszen a megyében nem sok 
óvoda nyerte el ezt a pályá-
zatot annak idején sem. A 
„bázisóvodai cím” három évig 
jár a minősítést követően, és 
addig kötelez bennünket, utá-
na újra kell pályázni. Most két 
óvodával pályáztunk, a szék-
hely Iskola úti és a Százszor-
szép tagóvodával. Örömünkre 
szolgál, hogy mind a két óvo-
dai egységünkkel megnyertük 
a bázisintézményi címet.
 – Ez azt jelenti, hogy 
ezek az óvodák bázist nyúj-
tanak – mint ahogy a név-
ben is benne van – azoknak, 

Bázisóvoda lett a Kerekerdő 
és a Százszorszép is

kapnak, amit megoldva visz-
szaküldenek. A vizuális te-
vékenységeket fotózzák, a 
verseket elmondják, és videó 
formájában rögzítik. Ez való-
ban igazi komoly kihívás és 
új feladat az óvónők számá-
ra. Délben meseolvasás van. 
Ez negyedórás váltásokban 
történik. Az óvónők megbe-
szélték a szülőkkel, hogy ki-
nek mikor alszik a gyermeke, 
így rugalmasan igyekeznek 
megoldani ezt is. Az a cél, 
hogy továbbra is mindenki 
részesülhessen ezekből az 
élményekből, a mesékből. 
A nap második részében a 
délutános óvónő foglalkozik 
a gyerekekkel, a délelőttöt 
ismétlik, közös tornát vé-
geznek, játékos feladatokat 
oldanak meg, szólásmon-
dásokat, találós kérdéseket 
tanulnak a gyerekekkel, néha 
a dajka is bejelentkezik. Sze-
retnénk megtartani ezt az 
élő kapcsolatot, hogy főleg a 
kiscsoportos gyerekek ne na-
gyon szokjanak el se az óvó-
nőktől, se a dajkáktól. Azok 
az óvó nénik pedig, akik az 
intézményben vannak ügye-
letben – minden nap más van 
beosztva – foglalkoznak az it-
teni gyerekkel. Erről láthatnak 
a szülők fotókat, életképeket 
a közösségi oldalon, azért is, 
hogy nyugodtak lehessenek 
afelől, hogy a gyermek nem-
csak megőrzést kap, hanem 
az aznapi tevékenységeket 
minden esetben elvégzik az 
óvó nénikkel. Felszabadul-
tan játszanak, tehát ebben 

sincs változás. Természete-
sen odafigyelünk a fertőtle-
nítésre, a játékokat lemossuk, 
fertőtlenítjük. A nem mosha-
tó eszközöket elpakoltattuk, 
mivel azokat nehezebb fer-
tőtleníteni. Minden olyan já-
tékkal játszhatnak a gyerekek 
jelenleg, amit át lehet törölni, 
le lehet fertőtleníteni, vagy 
fertőtlenítős vízben átmosni, 
és másnap reggelre megszá-
radnak. A gyerekek is fertőt-
lenítős szappannal mosnak 
kezet. Nem engedünk be ide-
gent az óvodába. A szülőktől 
reggel a bejáratnál átvesszük 
a gyermekeket, és ugyanúgy 
adjuk ki őket délután. Tehát 
csak azok a dolgozók vannak 
bent az épületben, akik be 
vannak osztva.
 – Azokról a gyerekekről 
is tudnak, akik nem jönnek 
már hetek óta óvodába?
 – Igen, én ezt ellenőr-
zöm. Tizenöt csoportom van, 
és a délutáni, esti időszak-
ban megnézem a csoportok 
felületét, aztán írok a dolgo-
zóknak, sőt videóhívásban 
megbeszéljük a továbbiakat, 
szombaton pedig minden he-
tet értékelünk. Vannak szülők, 
akik jelezték, hogy az iskolás 
gyerek használja a digitális 
eszközöket, és így több he-
lyen az óvodások az adott 
időpontban nem tudnak részt 
venni a foglalkozásokon. Ép-
pen ezért le vannak írva szö-
vegesen is a feladatok, tehát 
senki sem kerül hátrányba, 
senki nem marad le az infor-
mációkról. A szülők így min-
dig tudják, mit beszéltek, mit 
csináltak az óvó nénikkel a 
gyerekek. Így tehát minden 
gyerekről tudu nk.

eni

akik a jövőben ezt a munkát 
szeretnék végezni, tehát 
akik még tanulják, illetve a 
már óvodapedagógusként 
dolgozók számára teremt 
lehetőséget tapasztalatcse-
rére. Mindez most tulajdon-
képpen okafogyottá vált, de 
a cím megvan. Hány gyerek 
látogatja naponta az óvodát?
 – A járványhelyzet kez-
detén 12-
en voltak a 
gyerekek, 
o s z t o t t 
csoportban 
5–7 kicsi. 
Majd 7 főre 
c s ö k k e n t 
a gyermeklétszám, ami újra 
emelkedni fog. Többen jelez-
ték, hogy ismét hozzák a gye-
reküket, hiszen nem tudják 
megoldani a felügyeletüket. 
Eddig kivette anyuka, apuka 
az időarányos szabadságát, 
sőt táppénzre is kellett menni 
többeknek, hogy a gyerekek-
kel tudjanak lenni. Jelenleg azt 
kérik, hogy a gyerekek lehe-
tőleg ne a nagyszülőkre ma-
radjanak. A szabadságok vé-
gesek, és elképzelhető, hogy 
emiatt több gyerek fog jönni.  
Mi erre a helyzetre is felké-
szültünk. Március 20-ától on-
line foglalkozások zajlanak a 
gyerekekkel, a délelőttös óvó-
nők 9–11 óráig bejelentkez-
nek, és nyolcas csoportokban 
foglalkoznak a gyerekekkel. 
Egyszerre ugyanis nyolc főt 
tud a rendszer fogadni vi-
deóhívásban. A megbeszélés 
után a gyerekek feladatlapot 
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Szájmaszkok varrás-
ba kezdtek a Bethlen 
szakközépiskolában. 
Az iskola rendelkezik 
női szabó tanműhely-
lyel, ezért azonnal 
tudtak csatlakozni a 
központi kezdemé-
nyezéshez. A cél, hogy 
helyben ellássák text-
ilből készült szájmasz-
kokkal elsősorban az 
egészségügy területén 
dolgozókat, másodsor-
ban pedig a lakosságot.  

A Bethlen Gábor Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
gium élete is alaposan megvál-
tozott a koronavírus terjedése 
következtében kialakult hely-
zet miatt. A tanítás folytatódik, 
digitális oktatás keretében. A 
szociális szolgáltatóval, a csa-
ládvédelmi központokkal, a 
szociális munkásokkal pedig 
egy sokkal szorosabb kapcso-
latot alakított ki az intézmény. 
Ennek az oka az, hogy egy-egy 
településen nehezebben tud-
nak elérni bizonyos tanulókat, 
és ilyenkor az említett szer-

Maszkokkal látja el a SZAKI 
az egészségügyieket

vezetek és munkatársaik által 
sikerül újra felvenni a kapcso-
latot a gyerekekkel, és így ak-
tívan be tudnak kapcsolódni a 
digitális oktatásba.
 Új tevékenység-
ként jelentkezett ná-
lunk a koronavírus 
okozta helyzet miatt a 
maszkvarrás, amiben 
a mi intézményünk és 
a Mátészalkai Szak-
képzési Centrum ön-
kéntes munkát vállalt annak 
érdekében, hogy elsősorban 
az egészségügyi kiszolgáló 
személyzetet, másodsorban a 
lakosságot ingyenes szájmasz-
kokkal lássák el. Így mi is tudjuk 
segíteni a védekezést – tájé-
koztatott Sütő Andrea, igazga-
tó. Az ötlet központi, a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivataltól valamint az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
riumtól származik. Eszerint az 
egész országban a szakképzési 

centrumok azon in-
tézményeiben, ahol 
foglalkoznak női sza-
bók, férfiszabók kép-
zésével, álljunk rá a 
szájmaszk varrásra. 
Mi nagyon örültünk a 
kezdeményezésnek. 

Az alapanyaggal nem volt prob-
lémánk, mivel nekünk a szabó 
tanműhelyhez kapcsolódóan 
raktáron eleve vannak anya-
gaink A beszerzésben a gumi, a 
pertli – ami a maszk rögzítésé-
re szolgál – okozott gondot, de 
egy kedves helyi vállalkozó se-
gített nekünk a beszerzésében. 

Két szakoktató kollégánk van, 
akik azonnal a kezdeményezés 
mellé is álltak. A tantestület-
ben kihirdettük ezt az ötletet, 
és a Facebook-on is közétettük. 
Szerencsére fogékonyak voltak 
az emberek, és most mintegy 
húszan segítik a munkánkat.
 Az intézmény vezetője 
kiemelte: már juttattak masz-
kokat a helyi mentőállomás-
ra, a védőnői szolgálatnak, a 
Kulturális Központnak és az 
Egészségügyi Központnak, a 
szociális szolgáltatónak, fel-
veszik a kapcsolatot az idősek 
otthonával, és mindenképpen 
szeretnének a kollégák csa-
ládtagjainak is juttatni egy-egy 
darabot. 
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A temetkezési szolgáltatások szabályozása 
is módosult az elmúlt időszakban. 
 A mi mindennapjaink is megváltoztak 
mostanában, hiszen szabályozták a teme-
tések lebonyolításának körülményeit is. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy a temetéseken 

Változott a temetői rend
A szokásos rendben történnek a temetések ezekben 
a hetekben is, de kérik, hogy minél kevesebben ve-
gyenek részt a temetési szertartásokon. Korlátozni 
kell a megjelentek számát a közvetlen hozzátarto-
zókra. Ebben az évben az eddigi halálesetek száma 
Nyírbátorban egyébként jelentősen elmaradt a ta-
valyi számadathoz képest. Egyértelműen kevesebb 
temetés volt tehát 2020-ban, mint 2019 hasonló 
időszakában.

csak a szűk családi kör vehet részt – tudtuk meg a Nyírbáto-
ri Köztemető üzemeltetőjétől. Baracsi Balázs elmondta: csak 
a legközelebbi hozzátartozók lehetnek a ravatalozón belül, a 
távolabbi rokonok a temető ravatalozójának külső részén fog-
lalhatnak helyet.
 Mindenkit arra kérünk éppen ezért, hogy csak a legszű-
kebb család vegyen részt a temetéseken, a személyes rész-
vétnyilvánítást pedig mellőzzék folytatta Baracsi Balázs. 
Ismertette azt is, különösen oda kell figyelni a kollégáik vé-
dőfelszerelésére, ugyanis előfordulhat az, hogy koronagyanús 
esettel találkoznak a szolgáltatás során. 
 A hozzátartozók az elmúlt hetekben már értesültek a leg-
több módosított szabályról, így mindenki tisztában van azzal, 
hogy ezeket be kell tartani az ő egészségük érdekében, illet-
ve ránk való tekintettel is. Drasztikusan lecsökkent a teme-
tőlátogatások száma. Egy páran a napi sétájuk során, amikor 
szeretnének a szabad levegőn tartózkodni, akkor sétálnak el a 
temetőbe – tette hozzá végezetül Baracsi Balázs. 

eni
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Új platform az oktatásban

A Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda 
komplexuma gyorsan reagált 
a kialakult helyzetre. Óvo-
dánk, a szülőket segítve, kis-
csoportos ügyeletet indított 
azoknak a gyermekeknek, 
akiknek nem sikerült megol-
dani az otthoni ellátást. Mind 
az öt csoportunknak zárt Fa-
cebook elérhetősége van.

#maradjotthon  A szülőket segítve az 
óvodapedagógusaink folya-
matosan töltik fel a megfele-
lő tartalmakat: verseket, me-
séket, mondókákat, dalokat, 
kézműves tevékenységeket. 
Igyekszünk olyan lehetősé-
geket kínálni a családoknak, 
amelyekkel az együtt töltött 
idő élményt és szórakozást 
nyújt a játszva tanulás al-
kalmazásával. Az iskolában 
a pedagógus szerepe már 
összetettebb. Ebben a rend-
kívüli helyzetben a tanulók 
önálló tanulását támogató 
szerep válik hangsúlyossá. Az 
alsó tagozatos kisdiákok kö-

tődése a tanítók és az iskola 
iránt erős, az önállóságban 
még nagymértékű támoga-
tásra van szükségük. Ezt a 
kötődést igyekszünk kreativi-
tással, a digitális technológia 
szélesebb körű alkalmazásá-
val fenntartani, erősíteni. 
 Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert a digitális 
eszközök használata nem 
ismeretlen a tanulók és a 
pedagógusok számára. Az 
új munkarend mégis komoly 
kihívást jelent, hisz a szemé-
lyes kapcsolatot felváltja az 
otthoni tanulás.
 Ezért is próbáltunk a 
szülőkkel közösen kialakítani 
egy olyan napirendet, ahol a 
tanuláshoz szükséges fizi-

kai környezet és az optimális 
terhelés is megvalósulhat. 
Az egységes Microsoft Office 
365 keretrendszere lehető-
séget biztosít telefon- vagy 
akár videóhívásokra is, ezen 
felül a tanévben használt 
„csevegő” programok, plat-
formok használatával is pró-
báljuk élményszerűvé tenni 
a távoktatást, inspiráló visz-
szajelzéseket küldeni, napi 
kapcsolattartással motiválni 
a gyermekeket. 
 A kisdiákok és a peda-
gógusok között már össze-
hangolt munka folyik, a tanév 
során megismerték a tanító 

néni szóhasználatát, a taní-
tási stílusát, és ezeket pótolni 
otthoni környezetben nehéz. 
Ezért nevelőink igyekeznek 
olyan tanulási környezetet 
kialakítani, mely a tanulók 
számára megszokott, videó-
felvételeket készítenek, me-
lyeket saját hanganyaggal 
látnak el, így az ismeretek 
átadása nem válik tanköny-
valapúvá, és érzelmi bizton-
ságot is nyújt a gyermekek-
nek. Vállalható mennyiségű 
feladatok, saját készítésű szí-
nes, változatos videók, ppt-k, 
érdekes digitális tananyagok 
jutnak el a tanulókhoz. 
 Célunk ezzel az önál-
ló munka öröme. Abban az 
esetben sem kell nélkülöz-

niük a diákoknak a pedagó-
gussal való kapcsolatot, ha 
ezekkel a lehetőségekkel 
nem rendelkeznek. Iskolánk 
azokra a tanulókra is figyel, 
akik papíralapon kapják meg 
a feladatokat. 
 A tantermen kívüli digi-
tális munkarend során tö-
rekszünk a rugalmasság és 
a következetesség megfelelő 
egyensúlyára. Heti tantárgyi 
tematika szerint összeállított 
tananyagoknál továbbra is 
fontosnak tartjuk a tehetsé-
gek támogatását, az egyéni 
bánásmódot.
 Bízunk abban, hogy az így 
eltöltött idő mindenki számá-
ra sok újdonságot, tanulságot 
adott ahhoz, hogy az értéket 
megbecsüljük, és jobban fi-
gyeljünk oda egymásra és 
közösségünkre. 

Takácsné Matlag Erzsébet
tagintézmény-vezető                                                    

Kissné Vékony Zsuzsanna
munkaközösség-vezető, 

tanító

Mindenkit váratlanul 
érintett a világjár-
vány gyors terjedé-
se. Az egészségünk 
megóvása érdekében 
a kormány azonnali 
intézkedéséhez ha-
zánk összes oktatási 
intézménye alkal-
mazkodott, hogy az 
új módszert, a digitá-
lis, tantermen kívü-
li oktatást elindítsa. 
Az intézményvezetők 
gyors reakciójának 
köszönhetően az is-
kolák kialakították a 
számukra megfele-
lő platformot ahhoz, 
hogy a munka tovább 
folytatódjon.
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Tanítóink szeretettel tárják ki az 
ajtót, várják, hogy belépj rajta!

Horváthné Szabó Hajnalká-
nak hívnak. „Tyúkanyó” típu-
sú pedagógus vagyok, a gye-
rekek tudják, hogy hozzám 

bármikor lehet jönni egy bátorító ölelésre, 
simogatásra. 

Kovács Ágnes vagyok. Ma-
gyar nyelv és irodalmat, va-
lamint környezetismeretet 
tanítok. A tanórákon való 
játékosság, a megfelelő mo-

tiváció nagyon sokat jelent a gyerekeknek 
abban, hogy szeressenek tanulni.

A nevem Lukács Tiborné 
Csoba Mónika. 28 éve dolgo-
zom pedagógusként. Alsó ta-
gozaton minden évfolyamon 
tanítottam már informatikán 

és idegen nyelven kívül minden tantárgyat, 
ezért nagy tapasztalattal rendelkezem. 
Nagyon szeretem a munkámat.

Rácz Beáta vagyok. 18 éve 
tanítok. A pozitív megerősí-
tésnek, a dicsérő szavaknak 
motiváló ereje van. A taní-
tás sok türelem, szeretet és 

megértés. Néha nagyon nehéz, de csak 
együtt érhetünk el eredményeket.

Szedlárné Szabó Judit taní-
tó vagyok. Több mint 30 éve 
szereztem meg a diplomá-
mat. Vallom, hogy mindenki 
tehetséges valamiben. Ezt 

felfedezni, a tehetséget kibontakoztatni és 
segíteni a pedagógus feladata.

Vadon-Zsadányi Zsófia va-
gyok. Számomra fontos, 
hogy az osztályomban a pe-
dagógusok és a szülők között 
kölcsönös tiszteleten alapu-

ló, egymást segítő kapcsolat legyen, hisz 
így tudunk eredményes munkát végezni. 
Együtt a gyermekekért.

Gyere velünk iskolába, hívogat 
a szó, megtudod, hogy elsősnek 

lenni miért is olyan jó!

ISKOLAI HÍREK

Jelentkezés a Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskolába

Miért is válassz bennünket?
Erősségeink / Amiben élen járunk

• impozáns épület
• modern, digitális táblákkal felszerelt 

tantermek, szaktantermek, előadóter-
mek

• több osztály befogadására alkalmas 
tornacsarnok, rekortán pálya, műfüves 
pálya

• hangulatos, igényes ebédlők
• jól felszerelt tankonyha
• ünnepségek megrendezésére is alkal-

mas aula
• aktív diákélet, iskolarádió működtetése
• honlapunk a naprakész információk 

szolgálatában
• kéttannyelvű osztályaink eredményes-

sége
• sikeres középfokú komplex nyelvvizs-

gák magas száma (Az előző tanévben 
21 főből 16 sikeres nyelvvizsgát tett 
angol nyelvből.)

• országos, regionális, megyei, körzeti 
tanulmányi versenyeken elért sikereink

• kiváló sporteredmények több sportág-
ban

• a hagyományaink tisztelete
• iskolánkból kikerült, világhírnévnek ör-

vendő sportolók
• jelenleg intézményünk néhány tanulója 

szintén kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújt

Légy a tanítványunk, hiszen a mi 
alapelveink:

• gyermekközpontúság
• alkalmazható tudás
• alkotó gondolkodásmód
• tehetséggondozás
• felzárkóztatás

Kedves Leendő Első Osztályos Tanuló!

 Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója 
lennél, ezért sok szeretettel várunk téged 
a 2020/2021-es tanévben a Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Is-
kolába.
 A 2020/2021-es tanévben 1. osztá-
lyos tanulmányait megkezdő gyermekek 
jelentkezését szeretettel várjuk!

Induló osztályaink:
1.  Kéttannyelvű osztály (magyar-angol)
2.  Általános tantervű osztály, a testneve-

lésóra keretében lovaskultúra-oktatás
3.  Általános tantervű osztály, a testneve-

lésóra keretében néptáncoktatás

Kiemelt területeink:
• Kéttannyelvű osztályokban 8. év végére 

középfokú komplex nyelvvizsga
• Lovaskultúra-oktatás
• Néptáncoktatás (Vásárhelyi László 

Alapfokú Művészeti Iskola oktatóival)
• Boldogiskola 
• Boldogságórák
• Ökoiskola
• Robotika
• Táblajátékok
• Szivacskézilabda
• Mazsorett oktatás

 Intézményünk bővebb bemutatása 
megtekinthető az iskola honlapján: okt-
nybt.hu/sulibemutat.html
 A beiratkozás a kéttannyelvű 
osz-tályba április 28-tól május 15-ig te-
lefonon, emailben és az iskolai titkársá-
gon 8 és 16 óra között intézhető. 
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